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Resumo 

Nesta dissertação foram estudados os pós e pastilhas de CayFe12-yO19 -  (0  

obtidos por meio do processo sol-gel proteico que tem como precursor água de coco. As 

amostras foram analisadas através de técnicas de difratometria de raios X, magnetometria e 

impedanciometria. A análise de impedância mostrou que a resistividade aumentou com a 

concentração de cálcio para 0,0 < y  0,2, mas diminuiu para y> 0,2 e atingiu a saturação em 

7,5×106 cm para y = 0,9. A curva de magnetização como uma função do campo magnético 

teve valores elevados de magnetização de saturação (Ms = 40 emu/g) com baixo campo 

remanente (Mr = 6,7 emu/g) e campo coercivo (Hc = 320 Oe). Por meio da difratometria de 

raios X observou-se que foram formados aglomerados da hexaferrita tipo CaM a partir da 

dopagem da hematita, ou seja, houve a existência das duas fases ocorrendo um acoplamento 

ferro-antiferro, confirmado pelo campo de “exchange bias” na curva de M x H de 9,6 Oe. 

Palavras chaves: Hexaferritas, processo sol-gel proteico, difração de raios X, 

propriedades magnéticas, “exchange bias”. 
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Abstract 

In this dissertation were studied powders and pellets of the CayFe12-yO19-aFe2O3(0  

obtained by the proteic sol-gel process having as precursor coconut water. Samples were 

analyzed by techniques of X-ray diffraction, magnetometry and impedance. The impedance 

analysis showed that resistivity increased with the calcium concentration to 0.0 <y ≤ 0.2, but 

decreased for y> 0.2 and reached saturation at 7.5×106 Ω.cm to y = 0.9.  The magnetization 

curve as a function of the magnetic field presents high values of saturation magnetization (Ms 

= 40 emu / g) with low remanent field (Mr = 6.7 emu / g) and coercive field (Hc = 320 Oe). 

By means of X- ray diffraction we have observed that agglomerates of the type hexaferrite 

CaM were formed after the doping with hematite, i.e., there was the existence of the two 

phases occurring antiferromagnetic coupling confirmed by “exchange bias “field of 9.6 Oe. 

Keywords: Hexaferrites, sol-gel proteic, X-ray diffraction, magnetic properties, “exchange 

bias”. 
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1  Introdução e Objetivos 
 

1.1  Introdução 

As ferritas hexagonais surgiram na década de 50 e desde então, tem existido um 

interesse crescente já que se tornaram importantíssimas cientificamente e tecnologicamente 

devido às suas propriedades magnéticas que têm uma infinidade de aplicações e o uso como 

ímãs permanentes, dispositivos de microondas, mídia de gravação magnética e etc. As 

hexaferritas correspondem a mais de 50% do total de materiais magnéticos fabricado no 

mundo [1]. 

As hexaferritas são divididas em seis tipos: M (AFe12O19), Z (A3Me2Fe24O41), W 

(AMe2Fe16O27), X (A2Me2Fe28O46), Y (A2Me2Fe12O22) e U (A4Me2Fe36O60) onde A é 

frequentemente Ba, Sr e La e Me é um cátion bivalente pertencente aos metais de transição. 

As ferritas hexagonais tipo M tem atraído bastante atenção por possuírem excelente 

estabilidade química, temperatura de Curie elevada, resistência à corrosão, alta magnetização 

de saturação assim como uma alta força coercitiva. Por terem essas características, as 

hexaferritas tipo M são as que têm maior número de aplicações [1-4].  

Várias técnicas de preparação têm sido desenvolvidas já que a formação das 

hexaferritas é um processo extremamente complicado. Por exemplo, a técnica sol  gel, a 

síntese por microondas, o método de reação do estado sólido, a síntese por combustão aquosa 

e por combustão a baixas temperaturas, são algumas das técnicas utilizadas para a preparação 

das hexaferritas. Uma técnica ideal para a formação dessas hexaferritas deveria ter baixa 

temperatura de calcinação, fácil operação e os produtos de partida terem uma alta 

homogeneidade [1-5]. 

As ferritas tipo M, com a entrada de outros íons na estrutura, têm sido extensivamente 

estudadas devido às mudanças nas suas propriedades físicas, elétricas e magnéticas, ou seja, 

as propriedades das hexaferritas são influenciadas pelo tipo de dopagem. O objetivo da 

substituição de um íon por outro, é tentar melhorar essas propriedades. Normalmente a 
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melhora em uma propriedade (por exemplo, a magnetização de saturação) pode causar a 

diminuição de outra (campo coercitivo) [1,6]. 

A hexaferrita de cálcio CaM, até o momento, não foi estudada quanto a sua forma pura 

e mesmo substituída por outros íons o número de publicação é bastante reduzido. Isso 

provavelmente é devido a sua instabilidade estrutural à temperatura ambiente [1]. Para torná-

la mais estável a mudança do meio onde a hexaferrita cresce torna-se preponderante. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a caracterização estrutural, elétrica e 

magnética do composto CayFe12-yO19 (0 ) a partir da entrada de íons de cálcio na 

estrutura da hematita (aFe2O3) preparados pela técnica sol-gel proteico tendo água de coco 

como o precursor. Do ponto de vista magnético, é importante entender o quanto uma 

dopagem pode alterar as propriedades magnéticas e estruturais do material. Logo, as 

propriedades magnéticas foram analisadas através das medidas de magnetometria e as 

propriedades avaliadas através da curva de magnetização em função do campo aplicado. As 

medidas elétricas também foram realizadas a partir das medidas de impedanciometria. A 

identificação das fases cristalográficas foram analisadas usando as medidas de difratometria 

com radiação . 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

Estudar as propriedades estruturais, elétricas e magnéticas dos aglomerados de 

CayFe12-yO19 0) em uma matriz de aFe2O3 a partir do processo sol – gel proteico. 

1.2.2  Objetivos específicos 

ü Obter o composto CayFe12-yO19 através do processo sol–gel proteico em uma 

matriz de -Fe2O3; 

ü Analisar as propriedades estruturais antes e depois da dopagem com cálcio na 

hematita ( -Fe2O3);  

ü Verificar a influência da entrada de cálcio nas propriedades elétricas e 

magnéticas na hematita ( -Fe2O3); 

ü Identificar as propriedades magnéticas através da curva de histerese. 
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2  Fundamentação Teórica 

 
2.1  Estruturas Cristalinas (Rede de Bravais) 

Os cristais naturais possuem estrutura cristalina que dependem da periodicidade dos 

átomos além de sua simetria. Um cristal pode ser definido como um arranjo constituído por 

átomos, moléculas ou íons, os quais estão ligados entre si. Essa repetição espacial forma uma 

estrutura cristalina. A estrutura cristalina pode ser descrita a partir de como os átomos estão 

distribuídos e organizados no espaço, o qual denominamos de rede de Bravais. Cada ponto 

espacial dessa rede de Bravais é definido como sendo uma base. E, por consequência, a 

repetição da base forma a estrutura de um cristal. Portanto, podemos afirmar que [7]: 

Base + rede de Bravais = estrutura cristalina 

2.1.1  Rede Cristalina de Bravais 

Para a descrição completa de um cristal é necessário o estudo da rede de Bravais, que 

explica o comportamento da periodicidade num cristal. Como dito antes, um cristal pode ser 

definido a partir da disposição em que os átomos se encontram numa rede. Para 

exemplificarmos, consideremos os vetores  e  em um plano bidimensional. O ponto 

refere-se a um observador em qualquer ponto do espaço. Qualquer ponto dessa rede pode se 

dá a partir da relação vetorial a seguir [7]: 

 = n1  + n2             (2.1) 

em que n1 e n2 são números inteiros arbitrários. Os vetores  e  são denominados vetores 

primitivos, já que eles têm a propriedade de gerar ou se estender sobre a rede cristalina. A 

figura 2.1, por exemplo, mostra dois vetores de posição  e , em que todos os pontos na rede 

cristalina são combinações dos vetores  e . Nesse caso, essa rede bidimensional é uma 

rede de Bravais, pois qualquer que seja o ponto escolhido o arranjo e, principalmente, a 

orientação é exatamente a mesma. 
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Figura 2.1 Parte de uma rede de Bravais em duas dimensões. O vetor  =  e  [8]. 

 

 A figura 2.2 mostra três vértices (P, Q e R) de um favo de mel bidimensional. O 

arranjo de pontos tem a mesma aparência quando visto ao longo dos pontos P ou Q. Porém, a 

partir do ponto R é girada de 180°. Sendo assim, as relações estruturais são idênticas não 

acontecendo o mesmo com as relações de orientação e, por isso, o arranjo favo de mel em 

duas dimensões não constitui uma rede de Bravais [8].  

 

Figura 2.2 Vértices de um favo de mel bidimensional que não formam uma rede de Bravais [8]. 

 

Portanto, a estrutura cristalina é formada por um empilhamento de uma base que está 

associado a cada ponto de uma rede, que por sua vez, se encontram com a mesma orientação e 

na mesma posição. 

Uma célula primitiva ou célula unitária primitiva é uma célula que preencherá todos os 

espaços quando há uma translação de vetores em uma dada rede de Bravais. Dados três eixos 

primitivos a, b e c, o volume de uma célula unitária é dado por [7]: 
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                                  Vc =                                                                      (2.2)                          

Existem vários caminhos que uma célula primitiva pode escolher em uma rede de 

Bravais. E essas diversas opções de escolhas para uma rede bidimensional estão ilustradas na 

figura 2.3, [8]. 

 

Figura 2.3 Opções possíveis da célula primitiva para uma rede de Bravais bidimensional [8]. 

 
Há outro método para se encontrar uma célula primitiva com o mesmo volume VC 

encontrado anteriormente. Esse método é formado a partir da célula primitiva de Wigner-Seitz 

e é bastante utilizado quando a célula primitiva apresenta simetria total. Para uma rede 

bidimensional, não há nenhuma restrição relacionada à escolha da célula primitiva, pois, há 

um número ilimitado de redes possíveis com vetores de translação de comprimentos a e b que 

não possuem nenhuma limitação assim como qualquer ângulo formado entre esses vetores. A 

célula unitária de Wigner-Seitz em duas dimensões está descrita na figura 2.4 [8]: 

 

Figura 2.4 Célula unitária de Wigner-Seitz bidimensional em uma rede de Bravais [8]. 
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Considerando o fator simetria, a rede de Bravais é caracterizada por todas as operações 

que modificam a rede e a transformam nela mesma.  Esse conjunto de operações é chamado 

de grupo de simetria ou grupo espacial da rede de Bravais. Esses grupos de simetria têm as 

seguintes operações:  

· Translações por meio de vetores da rede de Bravais (nenhum ponto é fixo); 

· Rotação (os pontos correspondentes ao eixo não se movimentam); 

· Reflexão, em que os pontos de um plano ficam fixos; 

· Inversão (o ponto pertencente ao eixo não se desloca). 

Quando se estuda as simetrias de rotação, reflexão e inversão considera-se apenas as 

operações que deixa pelo menos um ponto fixo. Esse subconjunto do grupo de simetria é 

conhecido como grupo pontual da rede de Bravais. 

Para uma rede bidimensional os grupos pontuais estão associados a cinco redes 

diferentes, as quais são descritas através da figura 2.5 [7]. 

 

Figura 2.5 Rede de Bravais bidimensional [7]. 

 

Existem 14 grupos espaciais, que do ponto de vista da simetria, pode ser definido 

como 14 tipos distintos de redes de Bravais (figura 2.6). Uma rede de Bravais pode ter 

somente sete grupos cristalinos (monoclínico, triclínico, cúbico, ortorrômbico, tetragonal, 

trigonal e hexagonal), em que qualquer estrutura cristalina está dentro desses sete grupos 

cristalográficos [8]. 
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Figura 2.6 As 14 redes de Bravais espaciais tridimensionais [12]. 

 

As 14 redes de Bravais estão listadas na tabela 2.1. Ela mostra os parâmetros da rede 

cristalina ,  e  assim como os ângulos, entre os vetores fundamentais, definidos por ,  e 

. 
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Tabela 2.1 As 14 redes de Bravais [7]. 

SISTEMA NÚMERO DE REDES CONDIÇÕES PARA OS EIXOS E  
ÂNGULOS DAS CÉLULAS  

Triclínico 1  
 

Monoclínico 2  
 

Ortorrômbico 4  
 

Tetragonal 2  
 

Cúbico 3  
 

Trigonal 1  
 

Hexagonal 1  
 

 
 

2.1.2  Rede Trigonal 

O grupo trigonal ou romboédrico caracteriza-se pela simetria do objeto o qual se 

produz pelo alongamento de um cubo na direção de uma das suas diagonais, fazendo com que 

a constante de rede permaneça inalterada. A partir dos três vetores primitivos com 

comprimentos iguais, a rede formada (figura 2.7) apresentará ângulos internos iguais entre si, 

no entanto diferentes de 90° [8]. 

 

Figura 2.7 Sistema cristalino trigonal [8]. 
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2.1.3  Rede Hexagonal 

O grupo hexagonal é obtido a partir da simetria de um prisma reto com uma base 

hexagonal. Existem dois tipos de redes hexagonais: a estrutura hexagonal simples (HS) a qual 

é a única rede de Bravais que pertence ao sistema hexagonal e a estrutura hexagonal compacta 

(hcp), que não é uma rede de Bravais. 

A estrutura hexagonal simples (HS) é obtida pelo empilhamento de duas malhas 

triangulares bidimensionais em que uma está acima da outra (figura 2.8). O eixo c é tomado 

como a direção de empilhamento das malhas. Os vetores primitivos que formam a estrutura 

hexagonal simples são dados como: 

                                       a1 = a , a2 =  + , a3 = c                                             (2.3) 

em que os dois primeiros vetores geram uma rede triangular no eixo x y e o terceiro vetor 

primitivo empilha as camadas a uma distância c [8]. 

 

Figura 2.8 Rede de Bravais hexagonal simples (à esquerda) e malhas triangulares bidimensionais empilhadas a 
uma distância c uma da outra (à direita) [8]. 

 

A estrutura hexagonal compacta (hcp), que não pertence a uma rede de Bravais é 

resultante de duas redes de Bravais hexagonais simples interpenetradas e deslocadas 

verticalmente por uma distância  ao longo do eixo c e horizontalmente de forma que os 

pontos de uma rede fiquem perfeitamente acima do centro dos triângulos formados pelos 

pontos da outra rede (figura 2.9). 
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Figura 2.9 Rede hexagonal empacotada (hcp) [8]. 

 

2.2  Propriedades Magnéticas 

De um modo geral, os principais tipos de comportamento magnético de um dado 

material são: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e 

ferrimagnetismo, sendo o antiferromagnetismo e o ferromagnetismo os comportamentos de 

nosso estudo. 

2.2.1  Paramagnetismo 

Os materiais paramagnéticos são materiais que possuem elétrons desemparelhados, 

resultando em um alinhamento quando na presença de um campo magnético externo (figura 

2.10). Na ausência de um campo magnético, as orientações dos momentos magnéticos são 

aleatórias, resultando em uma forma de magnetismo muito fraca e, por isso, não tem qualquer 

aplicação prática [10]. 



11 
 

 

                                           
Figura 2.10 Material paramagnético: a) na ausência do campo externo; b) com campo externo aplicado [12]. 

Outra característica dos materiais paramagnéticos refere-se à susceptibilidade 

magnética que varia linearmente com a temperatura obedecendo a lei de Curie [12]: 

                                                                                                                         (2.4)  

onde C é uma constante e T é a temperatura. 

2.2.2  Antiferromagnetismo 

Os materiais antiferromagnéticos são materiais que apresentam acoplamento 

magnético entre íons ou átomos vizinhos resultando em um alinhamento antiparalelo, ou seja, 

o alinhamento dos momentos dos spins se dará em direções exatamente opostas (figura 2.11). 

 

Figura 2.11 Representação esquemática para uma substância antiferromagnética [9]. 

 

Esses materiais apresentam uma temperatura crítica denominada de temperatura de 

Néel (TN). Essa temperatura limita a classificação de uma substância que é específica para 
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cada tipo de material, ou seja, o material é antiferromagnético abaixo de TN e paramagnético 

acima de TN. A susceptibilidade de um material antiferromagnético varia de acordo com a 

temperatura. À medida que a temperatura de uma substância aumenta, a susceptibilidade 

tende a diminuir até a temperatura crítica, ou ainda, a temperatura de Néel (figura 2.12). Pode-

se ver que, a partir da temperatura de Néel, o gráfico de  versus T é dado por uma reta e 

que extrapola para uma temperatura negativa em  [11]. 

 

Figura 2.12 Representação esquemática do inverso da susceptibilidade ( ) em função da temperatura (T). AF = 
Região antiferromagnética; P = Região paramagnética; TN = Temperatura de Néel [11]. 

 

Sendo assim, os materiais antiferromagnéticos obedecem à lei de Curie-Weiss dada 

por: 

                                                                      (2.5) 

em que C é uma constante e  TN. 

Abaixo da temperatura de Néel (TN) a tendência para ocorrer um alinhamento 

antiparalelo dos momentos magnéticos é extremamente alto, mesmo na ausência de um 

campo magnético, pois há a presença do efeito de randomização da energia térmica que é 

muito baixa. A partir daí, a rede magnética no cristal se divide em duas subredes (A e B) 

apresentando momentos magnéticos opostos (figura 2.13). Sendo assim, a tendência do 

antiparalelismo torna-se muito mais forte ao passo que a temperatura vai diminuindo até TN, 

onde em torno da temperatura 0K o antiparalelismo dos momentos magnéticos se torna 

perfeito. 
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Figura 2.13 Arranjo antiferromagnético das subredes A e B [11]. 

 

A partir da figura 2.13, é notável que as duas subredes dos íons magnéticos são 

idênticas e interpenetrantes com direções opostas apresentando magnetização de saturação 

espontânea na ausência de um campo magnético [11]. 

2.2.3  Ferromagnetismo 

Os materiais ferromagnéticos se caracterizam por possuírem uma magnetização 

espontânea, ou seja, mesmo que não haja um campo magnético externo sendo aplicado, o 

material se encontra magnetizado. Esses momentos magnéticos se encontram alinhados 

paralelamente um em relação ao outro numa mesma direção (figura 2.14).     

   

 

 

Figura 2.14 Representação esquemática para uma substância ferromagnética sem aplicação de um campo 
magnético externo [9]. 

 

Porém, para o melhor entendimento do comportamento magnético dos materiais 

ferromagnéticos é necessário a definição de domínio magnético que são regiões onde ocorre o 

alinhamento mútuo dos spins, de forma que dentro dessas regiões a magnetização é igual a 

magnetização de saturação (figura 2.15). Isso quer dizer que há um acoplamento de interações 

que faz com que o momento magnético dos spins dos átomos se alinhe uns com os outros, 
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mesmo não havendo campo magnético externo sendo aplicado. Nesse caso, os momentos 

magnéticos permanente de um material ferromagnético são dados pelo somatório do momento 

magnético do spin com o momento magnético orbital [10]. 

 

Figura 2.15 Processo de magnetização em um material ferromagnético [11]. 

 

 A figura 2.15 (a) mostra dois domínios de um segmento de um cristal separados por 

um limite que se chama paredes de domínio. Os dois domínios estão magnetizados de forma 

espontânea em direção oposta resultando em uma magnetização da rede igual a zero. Na 

figura 2.15 (b) um campo magnético externo (H) é aplicado causando um aumento no 

domínio de cima em virtude do movimento da parede de domínio para baixo. Na figura 2.15 

(c) a parede se moveu para a direita ficando fora do plano considerado, se transformando em 

um único domínio. Finalmente, na figura 2.15 (d) percebe-se que não houve alteração na 

magnitude da magnetização mas apenas mudança na direção da magnetização [11]. 

Outra característica dos materiais ferromagnéticos refere-se à temperatura crítica. 

Existe uma temperatura crítica na qual um material ferromagnético perde seu ordenamento 

magnético, ou seja, o arranjo deixa de ser ferromagnético passando a ser paramagnético. Essa 

temperatura crítica é conhecida como temperatura de Curie (TC) sendo que ela é específica 

para cada material. Quando se aplica um campo magnético em um material uma resposta é 

obtida, e essa resposta é definida como susceptibilidade magnética. Pela lei de Curie-Weiss, 
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(equação 2.6), percebe-se que à medida que a temperatura aumenta a susceptibilidade 

diminui. A partir da equação 2.6 pode-se afirmar que abaixo de TC o material é 

ferromagnético e acima de TC ele é paramagnético. 

                                                                       (2.6) 

em que C é uma constante e é aproximadamente igual a TC ( TC). 

 

2.2.4  Ferromagnetismo duro e mole 

As propriedades magnéticas de uma substância são determinadas por algumas 

características, as quais podemos citar: estrutura eletrônica, estrutura cristalina e 

microestrutura, que são os domínios magnéticos. Em se tratando de aplicações, os materiais 

magnéticos podem ser classificados como moles ou duros. Os moles são aqueles que são 

fáceis de serem magnetizados ou desmagnetizados. Enquanto que os materiais magnéticos 

duros são aqueles que permanecem magnéticos, ou seja, é um magneto permanente [12]. 

 

2.2.4.1  Ferromagnetismo mole 

Os materiais ferromagnéticos são classificados como moles ou duros de acordo com as 

suas características de histerese. Uma aplicação muito importante dos materiais magnéticos 

moles é que eles podem ser usados como dispositivos a partir de um campo magnético 

alternado apresentando baixa perda de energia tendo como um exemplo clássico núcleos de 

transformadores. Além deles pode-se citar os geradores e motores elétricos que juntamente 

com os transformadores podem ter uma maior eficiência se a magnetização não permanece 

depois que o campo atinge o valor zero (H = 0). Devido a isso, a área dentro do ciclo de 

histerese é pequena, fina e bastante estreita conforme a figura 2.16 [10].  
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Figura 2.16 Representação esquemática de magnetização para um material magnético mole e duro [10]. 

 

Assim sendo, um material ferromagnético mole apresenta algumas características 

relevantes tais como alta permeabilidade inicial e baixo campo coercitivo. Materiais que 

apresentam essas características atingem uma magnetização de saturação com a aplicação de 

um campo magnético externo relativamente baixo, ou seja, esses materiais podem se 

magnetizar ou desmagnetizar-se facilmente, além possuir pequenas perdas de energia por 

histerese. Entretanto, o campo de saturação ou magnetização depende apenas da composição 

de que é feito o material de tal forma que a substituição de um íon bivalente em uma estrutura 

pode ocasionar mudanças na magnetização de saturação. Propriedades como a 

susceptibilidade magnética ( ) e o campo coercitivo (HC) que influenciam a curva de 

histerese não dependem da composição do material, mas das variáveis que compõem a 

estrutura cristalina [10-11]. 

Um baixo valor no campo coercitivo provoca uma maior mobilidade das paredes de 

domínio de acordo com a variação da direção e/ou da magnitude do campo magnético. 

Defeitos estruturais como vacâncias no material magnético e partículas de fases não 

magnéticas tendem a provocar uma diminuição na movimentação das paredes de domínio, 

aumentando assim o campo coercitivo [10-11]. 
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Outra consideração relevante referente aos materiais ferromagnéticos moles está 

relacionada a uma propriedade elétrica, a resistividade elétrica ( ). Além das perdas de 

energia que possam ocorrer devido à histerese, podem ocorrer outras perdas de energia devido 

às correntes elétricas que irão surgir devido à aplicação de um campo magnético que varia 

com o passar do tempo, tanto em direção quanto em magnitude. Para os materiais magnéticos 

moles é importante diminuir as perdas de energia e aumentar a resistividade elétrica [10-11]. 

 

2.2.4.2  Ferromagnetismo duro 

Os materiais ferromagnéticos duros são utilizados como magnetos permanentes. Eles 

possuem alto campo coercitivo, elevado campo remanente, grandes perdas de energia por 

histerese e baixa permeabilidade inicial, além de possuir uma alta densidade de fluxo de 

saturação. Sendo assim, as principais características para o uso dos materiais duros em 

diversas aplicações são o campo coercitivo e o “produto de energia” denominado pelo 

parâmetro (BH)máx (figura 2.17) [10-11]. 

 

Figura 2.17 Ilustração esquemática da magnetização que exibe a histerese. (BH)máx é a maior área possível do 
retângulo; Bd-Hd é a área do retângulo que é menor do que (BH)máx [10]. 

 

O parâmetro (BH)máx representa a energia necessária para desmagnetizar um magneto 

permanente, isto é, quanto maior o valor do parâmetro (BH)máx, mais duro será o material 

magnético em função das suas características. Como dito antes, o comportamento da histerese 
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está ligado intimamente com a fácil movimentação das paredes de domínio. Portanto, quanto 

maior a dificuldade de movimentação das paredes de domínio melhor será o campo coercitivo 

e a susceptibilidade do material sendo necessário um campo magnético externo muito grande 

para desmagnetizar o material [10-11]. 

2.2.5  Acoplamento antiferromagnético (“exchange bias”) 

De forma simplificada, poderíamos dizer que “exchange bias” é um fenômeno que 

está ligado à anisotropia de troca criada na interface de um material ferromagnético (FM) e 

antiferromagnético (AFM). A anisotropia foi descoberta na década de 50 quando átomos de 

cobalto (Co) foram embebidas em seu óxido antiferromagnético (CoO). Hoje se sabe que a 

anisotropia está associada a interfaces FM-AFM, materiais homogêneos, filmes finos FM, 

entre outras aplicações. Um material ferromagnético, por exemplo, apresenta um parâmetro 

de troca alto com uma anisotropia relativamente baixa. Isso faz com que a ordem magnética 

de um ferromagneto seja estável a altas temperaturas (a orientação pode ser não estável), não 

se aplicando tal característica se as dimensões forem de alguns nanômetros. Para um material 

antiferromagnético, a anisotropia apresenta-se muito alta com uma orientação bastante 

estável. Caso haja um acoplamento de troca entre estruturas ferromagnéticas e 

antiferromagnéticas, pode surgir um material ferromagnético com as características de um 

AFM, ou seja, uma anisotropia muito alta com uma única direção (direção uniaxial) 

combinada com uma ordem magnética estável. Essa característica não é encontrada em FM e 

devido a essas novas características adquiridas, após acoplamento de troca, surge o fenômeno 

conhecido como “exchange bias” (figura 2.18) [9,13]. 
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Figura 2.18 Curva de Histerese a T = 10 K, mostrando também o fenômeno de “Exchange Bias”, HE, e a 
coercividade, HC [13]. 

 

O centro da curva de histerese acima está deslocado a partir da origem, devido ao 

campo magnético aplicado por um campo de “exchange bias”, HE. Podemos considerar três 

campos os quais serão usados para definir o “bias” (figura 2.19): o campo de “exchange 

bias”, HEB, e os campos coercitivos HC1 e HC2 [9]. 

 

Figura 2.19 Campo de “Exchange Bias” (HEB) e campos coercitivos HC1 e HC2 [9]. 

 

Uma curva de histerese deslocada, tal como o esquematizado na Fig. 2.18, a qual pode 

ser obtida seguindo alguns passos. Num primeiro momento, um campo magnético é aplicado, 

a fim de saturar ordem do material ferromagnetico (FM) na direção do campo. Porém a 

aplicação do campo é feito a uma temperatura acima da temperatura de ordenamento TN 

(temperatura de Néel) do material antiferromagnetico (AFM). O segundo passo é esfriar a 

amostra abaixo TN. E, assim, o deslocamento no ciclo de histerese pode aparecer se medido 
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após o resfriamento. Esse deslocamento é causado pela alta anisotropia do antiferromagneto e 

uma fraca energia de troca no acoplamento envolvendo o FM e o AFM. Um ferromagneto 

sem anisotropia é apesentado na figura 2.20 com algumas etapas. Na figura 2.20 (a) um 

campo magnético é aplicado a uma temperatura acima da temperatura de Néel, alinhando, 

consequentemente, o ferromagneto. Na figura 2.20 (b), ainda na presença do campo, o 

material é resfriado, fazendo com que a direção da magnetização continue inalterada para 

pequenos campos negativos. Finalmente (figura 2.20 (c)), um campo magnético 

suficientemente grande é aplicado no sentido contrário para superar a troca entre intercamadas 

invertendo o ferromagneto. No caminho contrário, o ferromagneto muda para trás na direção 

positiva, enquanto o campo aplicado ainda é negativo. Isto dá uma curva de magnetização 

deslocada, como mostrado na figura 2.19 [9]. 

 

 

Figura 2.20 (a) Um campo magnético é aplicado, a fim de alinhar o ferromagneto acima TN. Depois de arrefecer 
o sistema na presença do campo, magnetização mantém-se fixa ao longo da direção original, quando o campo é 
invertido, como mostrado em (b). Um campo suficientemente grande inverte o ferromagneto como mostrado em 

(c) [9]. 

 

Os limites para os campos coercitivos, HC1 e HC2 podem ser definidos a partir da 

estabilidade da energia que é dada por [11]: 

                                    MSdF
2  (2.7) 

em que H é o campo magnético aplicado, MS é a magnetização de saturação do material 

ferromagnético, dF é a espessura do material em estudo, J é a constante de troca entre a 
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camada ferromagnética e antiferromagnética e K é uma medida da anisotropia uniaxial. O 

ângulo é tomado entre M e a anisotropia uniaxial do eixo fácil. O campo magnético está 

alinhado ao longo do eixo fácil e a magnetização permanece constante neste modelo. A 

limitação mais importante deste modelo é que o material antiferromagnético permanece 

rigidamente alinhado ao longo da direção do seu eixo fácil paralelamente ao eixo fácil do 

material ferromagnético [9]. 

A energia dada pela equação 2.6, tem valores máximos correspondentes à saturação 

nas direções  e .  

Para , a configuração é estável se, e somente se,  

                                                        MSdF + 2K                                                       (2.8) 

Para , a estabilidade só ocorre se: 

                                                        2K    MSdF                                                     (2.9) 

Portanto, os campos coercitivos, podem ser definidos por: 

                                                             HC1 =                                                            (2.10) 

e 

                                                             HC2                                                              (2.11) 

Sendo assim, o campo de “exchange bias” pode ser definido como a média aritmética 

da histerese de HC1 e HC2, de tal forma que: 

                                                      HEB =                                                   (2.12) 

e, finalmente, o campo coercitivo, que é proporcional à anisotropia, é dado por: 

                                                                                                     (2.13) 

Portanto, as características mais importantes do “exchange bias” são: 

Ø É necessário para arrefecer o sistema de um campo magnético externo inferior. 

Ø A anisotropia uniaxial é induzida devido ao processo de resfriamento do 

campo. 
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Ø Ele aumenta com a diminuição da temperatura. 

Ø O seu aumento leva a um aumento nos campos coercitivos. 

Ø Normalmente ele é negativo. 

 

2.3  Propriedades Elétricas 

As propriedades elétricas são de suma importância para a caracterização de um 

material. Entre essas propriedades podemos citar a corrente elétrica ac, resistividade, 

permissividade elétrica e a perda dielétrica.  

2.3.1  Corrente elétrica ac 

A corrente elétrica alternada é uma corrente cuja magnitude e direção varia de forma 

cíclica, ou ainda, esse tipo de corrente oscila periodicamente de forma bem parecida com a 

função seno. 

Uma corrente I (t) que passa por um certo ponto em um dado circuito está diretamente 

ligada a uma tensão V (t). Nesse caso, tanto a corrente quanto a voltagem são funções 

dependentes do tempo segundo as equações abaixo: 

                                                               I (t) = I0.                                                         (2.14) 

                                                             V (t) = V0.                                                  (2.15) 

em que  representa a diferença de fase entre a corrente e a tensão.  

2.3.2  Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica é uma das mais importantes técnicas de investigação 

experimental, além de ser uma das mais simples para a sua realização. A resistividade elétrica 

explica muito bem os mecanismos de espalhamento eletrônico tal como transições de fase, 

defeitos de rede, entre outros [20]. 
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A resistividade elétrica ( ) é uma propriedade do material que representa a menor ou 

maior resistência que este se opõe ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Sendo assim, a 

resistividade elétrica pode ser definida por: 

                                                                                                                                 (2.16) 

onde, A é a área da secção transversal e l é a distância entre dois pontos onde a tensão é 

medida. Notadamente, para a medida da resistividade ser mais precisa, a resistência deve ser 

aumentada e para isso é necessário que o comprimento seja maior e a área menor.  

2.3.3  Permissividade elétrica e perda dielétrica 

Alguns materiais também apresentam um comportamento dielétrico. Um material 

dielétrico é um isolante que apresenta uma estrutura de dipolo elétrico, em que há uma 

separação entre as cargas positivas e negativas de um material carregado. Esses materiais 

podem ser usados nos capacitores, a partir das interações dos dipolos elétricos com campos 

elétricos. Um momento de dipolo é um vetor que está direcionado da carga positiva para a 

negativa. Quando um campo elétrico é aplicado, uma força irá reorientar os dipolos em 

relação ao campo. Esse processo de alinhamento dos dipolos é conhecido como polarização. 

Porém surgirá um efeito conhecido como relaxação dielétrica que é devido a uma diferença de 

fase entre o campo aplicado e a nova orientação dos dipolos. Esse efeito é explicado através 

de uma grandeza conhecida como permissividade ( . Os materiais dielétricos dissipam 

energia em forma de calor e para um material se sobressair tem de apresentar o mínimo de 

perda de energia de tal forma que essa perda dielétrica pode ser calculada da seguinte forma 

[10]: 

                                                                                                (2.17) 

 

2.4  Difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X é a técnica mais utilizada para caracterizar a estrutura cristalina 

de materiais. Isso por que, o comprimento de onda desse tipo de radiação está na mesma 
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ordem do espaçamento entre os átomos contidos em um cristal, que normalmente é da ordem 

de alguns ângstrons [20]. 

Quando as ondas incidentes em um cristal formado por planos paralelos de íons são 

refletidas de forma especular, onde cada plano reflete uma pequena parcela da radiação. Os 

raios refletidos a partir de planos sucessivos devem ser dados de forma construtiva, pois serão 

nesses planos que os feixes difratados serão observados, conforme podemos ver na figura 2.21 

[8,20]. Para que esses raios interfiram construtivamente a diferença de caminho entre dois 

raios, é 2dsen onde n de 

comprimento satisfaz a condição de Bragg (equação 2.18) [20]. 

                                                        n                                                                   (2.18) 

 
Figura 2.21 Ilustração da lei de Bragg, onde d é a distância entre os planos paralelos adjacentes. Raios incidentes 

 [8]. 

Nas figuras 2.22 e 2.23, respectivamente, visualizamos o ângulo  o qual é a metade 

do ângulo total e a rede de Bravais com uma resolução diferente nos planos da rede a partir da 

figura 2.21. 
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Figura 2.22  [8]. 

 

Figura 2.23 Rede de Bravais da fig. 5 mostrada com resolução diferente nos planos cristalinos [8]. 

 

Percebe-se que a condição de Bragg é uma consequência da periodicidade da rede e 
não necessariamente da rede associada à base [8]. 

 

2.5  Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) 

As características magnéticas de um material são importantíssimas para entendermos o 

seu comportamento. As medidas de magnetização tais como magnetização de saturação, 
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magnetização remanente, campo coercitivo, anisotropia magnetocristalina e etc, fornecem 

informações acerca daquele material.  

Um dos principais métodos para se estudar as propriedades magnéticas é o 

magnetômetro de amostra vibrante (VSM). O VSM é baseado na lei de Faraday na qual uma 

tensão é gerada quando há uma mudança de fluxo que liga a bobina. A amostra que sofre uma 

vibração mecânica com uma frequência que gira em torno de 80 Hz, é colocada no centro de 

uma região que fica entre os polos de um magneto, sendo este capaz de gerar um campo H0. 

Uma haste vertical fina liga o suporte de amostras com um conjunto de transdutor localizado 

acima do ímã. O transdutor converte um sinal de unidade senoidal ac, fornecendo um circuito 

oscilador/amplificador, em uma vibração vertical senoidal. Sendo assim, a amostra fica 

submetida a um movimento senoidal com campo magnético uniforme. A figura 2.24 ilustra de 

forma simplificada o magnetômetro de amostra vibrante, em que a amostra oscila 

mecanicamente induzindo uma voltagem nas bobinas de detecção [21]. 

 

Figura 2.24 Representação de um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) [21]. 
 

As bobinas nos pólos do magneto pegam o sinal resultante do movimento da amostra. 

Este sinal de corrente alternada com a frequência de vibração é proporcional à magnitude do 

momento da amostra. No entanto, as leituras de momento feitas simplesmente através da 

medição da amplitude do sinal estão sujeito a erros devido a variações na amplitude e na 

frequência de vibração [21]. 
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2.6  Espectroscopia de impedância 

A espectroscopia de impedância é um método de análise muito poderoso cuja 

finalidade é caracterizar várias propriedades elétricas dos materiais assim como suas 

interfaces a partir da condução eletrônica dos eletrodos. A espectroscopia pode ser utilizada 

para investigar a dinâmica de carga acoplada, regiões interfaciais de qualquer tipo de sólido 

ou material líquido, etc. De forma bem simplificada, o método resume-se em colocar a 

amostra entre dois eletrodos, surgindo um estímulo elétrico que, por sua vez, produz uma 

resposta resultante. Consequentemente, vários estímulos podem ser produzidos, porém, a 

técnica padrão, é utilizar uma tensão alternada, medindo as partes real e imaginária da 

impedância em função da frequência. 

Inicialmente aplica-se um estímulo que surge como um sinal dado pela equação [22]: 

                                                      m                                                            (2.19) 

A resposta resultante da aplicação de uma tensão é dada por [22]: 

                                                           m                                                                            (2.20) 

em que  representa a fase de diferença entre a voltagem aplicada e a corrente obtida. 

A impedância pode ser obtida a partir da generalização da primeira lei de ohm [22]: 

                                                                                                                             (2.21) 

em que w representa o intervalo de frequência angular  (w f, onde f é a frequência) do 

estímulo aplicado. 

Quando um campo elétrico E é aplicado em um material, este se polariza devido a 

uma nova orientação dos dipolos. Se o campo elétrico aplicado num material dielétrico for do 

tipo alternado, surgirá um efeito conhecido como relaxação dielétrica, e esse efeito é devido à 

diferença entre a oscilação do campo aplicado e a nova orientação dos dipolos, ocorrendo uma 

defasagem entre os mesmos. Nesse caso, a melhor grandeza física para determinar a relaxação 

dielétrica é a permissividade complexa que, em termos matemáticos, é dado pela equação 

2.22. 
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                                                             *                                            (2.22)  

onde  e  são, respectivamente, a parte real (constante dielétrica) e a parte imaginária 

(representa a dissipação de energia em forma de calor). No entanto, em aplicações 

tecnológicas e científicas quanto menor a perda de energia de um material melhor será a sua 

aplicabilidade. Logo, a taxa de perda dielétrica (  pode ser calculada através da equação 2.23 

[22,30]. 

                                                                                                                         (2.23) 

Em geral, a impedância precisa de outros formalismos para se estudar as propriedades 

elétricas de um material. Esses formalismos são: impedância (Z*), módulo elétrico (M*), 

admitância (Y*) e a permissividade (  e estão relacionados na tabela 2.2 [22]. 

Tabela 2.2 Relação entre as quatro funções derivados da impedância [22]. 

 M* Z* Y* * 

M* M* * Y*-1 *-1 

Z* -1M* * Y*-1 -1 *-1 

Y* M*-1 -1 *-1 Y* * 

* M*-1 *-1 -1Y* * 

 

 

Relacionando a equação 2.22 juntamente com a relação entre * e Z* fornecida na 

tabela 2.2, temos: 

                                                                                                       (2.24) 

em que d é a distância entre os eletrodos, A é a área do material em estudo e  é a 

permissividade no vácuo. 

E por fim, separando a parte real e imaginária da equação 2.23, obtém-se as equações 

2.25 e 2.26: 

                                                                                                                            (2.25) 

                                                                                                                       (2.26) 
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Deste modo, medindo Z’ (parte real da impedância complexa) e Z” (parte imaginária 

da impedância complexa), é possível encontrar a permissividade da amostra em função da 

frequência. 
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3 Revisão da Literatura 

Nesta seção serão abordados as principais características da hematita e da hexaferrita 
tipo M dopada com Ca2+.  Será feita uma abordagem das propriedades físicas, estruturais e 
magnéticas. 

3.1  Propriedades da hematita (α-Fe2O3) 

Os óxidos de ferro são amplamente distribuídos na natureza desenvolvendo um 

importante papel em muitos processos científicos e tecnológicos podendo ser usados como 

minérios de ferro, pigmentos, catalisadores, etc. Eles aparecem em três formas principais 

identificados como magnetita (Fe3O4), -Fe2O3) e -Fe2O3) e suas 

características estão descritas na tabela 3.1 [14].  

Tabela 3.1 Propriedades físicas e magnéticas dos óxidos de ferro [14,15]. 

Propriedades Hematita Magnetita Maghemita 

Fórmula molecular -Fe2O3 Fe3O4 - Fe2O3 

Densidade (g/cm3) 5.26 5.18 4.87 

Ponto de fusão (°C) 1350 1583-1597 - 

Rigidez 6.5 5.5 5 

Tipo de magnetismo Fracamente 
ferromagnético 

ou antiferromagnético 

Ferromagnetismo Ferrimagnetismo 

Temperatura de 
Curie (K) 

956 850 820-986 

Ms a 300 K (A.m2/ 
Kg) 

0.3 92-100 60-80 

Sistema 
Cristalográfico 

Romboédrica, hexagonal Cúbica Cúbica ou 
tetraédrico 

Tipo de estrutura Corundum Spinel inverso Spinel defeituoso 

Grupo espacial R3c (hexagonal) Fd3m P4332 (cúbica) 
P41212 

(Tetragonal) 
Parâmetros de rede a = 0.5034, c = 1.375 

(hexagonal); 
aRh  

(romboédrica) 

 
a = 0.8396 

a = 0.83474 
(cúbica); 

a = 8347, c =2.501 
(tetragonal) 

 

Dos três óxidos de ferro, citados acima, a hematita é o óxido mais comum e o mais 

estável encontrado na natureza, e devido às suas propriedades físicas e magnéticas, elas tem 
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sido investigadas incessantemente, sendo aquela aplicada como pigmentos, catalisadores, 

sensores de gás, matérias-primas para discos, além de possuir alta resistência contra corrosões 

e manter um controle de poluição relacionado ao meio ambiente [15]. 

A -Fe2O3) é isoestrutural com estrutura corundum e é considerado um 

cristal baseado em arranjos hcp com íons de oxigênio O2- empilhados ao longo da direção 

[001] em que 2/3 dos seus interstícios são preenchidos com Fe3+ os quais estão dispostos 

regularmente com os dois sítios preenchidos, a ser seguida por uma vacância no plano (001), 

formando assim sextetos. A figura 3.1 mostra os íons de oxigênio em um arranjo hcp, com 

íons de Fe3+ em locais octaédricos [15]. 

 

Figura 3.1 Arranjo hcp de oxigênio com cátions distribuídos em interstícios octaedros [14]. 
 

 

Morfologicamente, a hematita apresenta algumas formas comuns, podendo aparecer 

em formatos de placas, arredondadas ou romboédrica. As três principais formas dependendo 

das condições hidrotérmicas, são predominantes, principalmente quando há diminuição da 

temperatura em que estas formas estão envolvidas. A área superficial da hematita depende dos 

óxidos utilizados na sua produção, assim como a calcinação sofrida por esses óxidos, e o 
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crescimento em solução, pois a temperatura de aquecimento influencia a área de superfície 

[15].  

A hematita, como já falado anteriormente, é formada por átomos de oxigênio e ferro. 

O átomo de ferro tem um forte momento magnético devido a quatro elétrons desemparelhados 

nos orbitais 3d. Sendo assim, quando os cristais são formados a partir de átomos de ferro, 

diferentes estados magnéticos podem surgir. No estado paramagnético, os momentos 

magnéticos estão alinhados aleatoriamente um em relação ao outro. Em um cristal 

ferromagnético, os momentos magnéticos apresentam-se alinhados mesmo sem um campo 

externo enquanto que num estado ferrimagnético os momentos magnéticos com dois tipos de 

átomos diferentes aparecem dispostos de forma antiparalela. Porém esses estados magnéticos 

mudam à medida que a temperatura aumenta provocando um desarranjo no ordenamento 

magnético dos materiais e isso é devido às flutuações térmicas as quais sofre os momentos 

magneticos individuais. Logo, esses materiais podem ser classificados de acordo com a 

temperatura em que se encontram. O limite de temperatura varia de estado para estado e esses 

limites são chamados de temperatura de Curie e temperatura de Néel. Acima das temperaturas 

de Curie e Néel o material perde seu ordenamento magnético. Com relação à hematita não é 

diferente. Ela é paramagnética acima da temperatura de Curie, ou seja, ela passa do estado 

ferromagnético para o estado paramagnético acima de 956 K. À temperatura ambiente, a 

hematita apresenta-se fracamente ferromagnética [14]. 

Porém alguns fatores podem influenciar e modificar as propriedades magnéticas, 

elétricas e estruturais da hematita. Entre esses fatores podemos citar: o método de produção, 

dopagem e a pressão. N. M. Deraz e A. Alarifi [23] produziram nanopartículas da hematita, 

para avaliar as propriedades estruturais e magnéticas a partir do método de combustão 

obtendo valores do campo coercitivo (Hc) entre 25 – 174 Oe, magnetização de saturação (Ms) 

variando entre 1.536 – 18.580 emu/g e magnetização remanente (Mr) em torno de 0.009– 

5.480 emu/g. 

Segundo Xin Zhang et al. [24], várias formas de nanopartículas da hematita foram 

produzidas, e essas formas podem influenciar as propriedades magnéticas. Ainda segundo Xin 

Zhang et al. [24], para algumas formas da hematita a magnetização remanente e campo 

coercitivo apresentaram valores próximos, enquanto que para a forma quase-cúbica os valores 

da magnetização remanente e o campo coercitivo foram bem baixos (figura 3.2). 
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Figura 3.2 Magnetização remanente e coercividade para várias formas de uma amostra [24]. 

 

3.2  Propriedades da hexaferrita tipo M com íons Ca2+ 

Materiais com estruturas hexagonais foram descobertas a partir de 1930 com uma 

forma sintética conhecida hoje como PbFe12O19 ou PbM pura. A partir desse protótipo um 

grande número de compostos isomorfos foi criado, o qual podemos citar que o mais estudado 

é o BaFe12O19. Ele é conhecido por vários nomes tais como, ferrita de bário, hexaferrita de 

bário, ferrita M, BaM, entre outros. Atualmente já se sabe que existem outras hexaferritas 

denominadas por Z, W, X, Y e U. Ferritas hexagonais com fórmula MeFe12O19 em que Me = 

Sr, Ba ou Pb [1,16], também conhecido como hexaferritas tipo M, têm sido intensamente 

investigadas devido a suas aplicações tecnológicas. Estruturalmente, essas ferritas são 

formadas por um bloco R (romboédrica) e um bloco S (espinélio), com sobreposição entre 

camadas embaladas com estruturas cúbicas e hexagonais, formando assim a sua célula 

unitária de acordo com o empilhamento: SRS*R*, onde o asterisco (*) significa que o bloco 

sofreu uma rotação de 180 º em torno do eixo c. 

As hexaferritas tipo M possuem estrutura cristalina hexagonal com dois parâmetros de 

rede, denominados por a e c em que o parâmetro a representa a largura do plano hexagonal e 

c indica a altura do cristal (figura 3.3).  
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Figura 3.3 Estrutura cristalina hexagonal com evidência dos parâmetros de rede a e c [1]. 

 

Um estudo detalhado sobre as características das hexaferritas tipo M tem sido feito 

recentemente e algumas de suas propriedades físicas e magnéticas são demonstradas na tabela 

3.2. Percebe-se que os parâmetros da rede cristalina para as ferritas hexagonais tipo M são 

semelhantes. As hexaferritas tipo M apresentam campo coercitivo relativamente alto o que 

caracteriza as ferritas hexagonais como materiais magneticamente duros. A magnetização de 

saturação também é relativamente alta o que faz dessa ferrita um material empregado em 

várias aplicações. 

Tabela 3.2 Propriedades físicas e magnéticas da hexaferrita tipo M [1]. 

Propriedades SrM BaM PbM 

Fórmula SrFe12O19 BaFe12O19 PbFe12O19 

Densidade (g/cm3) 5.101 5.295 5.708 

Ponto de fusão (K) 1692 1611 1538 

Temperatura de Curie (K) 732 725 718 

Ms (A.m2/ Kg) 92-74 72 54 

Campo coercitivo (KAm) 533-597 594 398 

Volume da célula unitária 691.6 696.2 694.9 

Parâmetros de rede (Å) a = 5.8844 
c = 23.0632 

 

a = 5.8876 
c = 23.1885 

a = 5.8941 
c =23.0984 

 
 

Como já fora dito, vários fatores podem modificar as propriedades de um material, tal 

como dopagem e o método de produção. A tabela 3.3 a seguir mostra a influência desses 

parâmetros. A partir da análise da tabela 3.3 verificou-se que a magnetização de saturação e a 
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magnetização remanente diminuíam, enquanto que o campo coercitivo tinha uma leve 

melhora à medida que aumentava o grau de dopagem. Essas mudanças pode ser atribuído a 

uma redução na interação de supertroca assim como ao fenômeno de inclinação do spin. 

Tabela 3.3 Propriedades da hexaferrita tipo M a partir de diferentes métodos com diferentes dopagens [26-30]. 

 

Segundo R. C. Pullar [1], a hexaferrita de cálcio CaM não dopada nunca foi vista 

como uma fase única, e por esse motivo ela só aparece dopada. Nesse sentido, CaM 

normalmente é substituída com o objetivo de melhorar as suas propriedades estruturais, 

elétricas e magnéticas. Sendo assim, as substituições na estrutura hexaferrita tipo M tem sido 

tentada.  

A amostra policristalina CaAlxCoxFe12-2xO19 (2 <x <5) foi obtida com sucesso por 

meio da técnica de cerâmica padrão, com Ms = 10,71-51,63 emu/g, Hc = 115-215 Oe e uma 

temperatura de Curie que variou de 634-823 K [16]. 

Segundo K. G. Rewatkar et al. [17], a amostra de CaFe12-2xIrxCoxO19 para os valores 

de x = 0.5 e 1 apresentou valores da magnetização de saturação compreendidos entre 40.3 e 

69.8 emu/g, Hc = 512-2320 Oe e temperatura de Curie entre 628-687 K. 

Ashima et al. [32] analisaram as propriedades elétricas e magnéticas a partir da 

substituição de cálcio (Ca) e estrôncio (Sr) na hexaferrita de bário tipo M utilizando o método 

de reação do estado sólido. A amostra Ba0,5Ca0,5Fe12O19 apresentou uma magnetização de 

saturação relativamente baixa Ms = 33,17 emu/g, Mr = 16,66 emu/g, Hc = 3200 Oe e 

parâmetros de rede a=5,90 Å e c = 23,20 Å, com densidade de 5,21 g/cm3. Para a amostra 

Ba0,5Ca0,25Sr0,25Fe12O19 houve uma melhora nas propriedades com Ms = 50,20 emu/g, Mr = 

25,71 emu/g, Hc = 2980 Oe e parâmetros de rede a = 5,89 Å e c = 23,17 Å, com densidade de 

5,02 g/cm3. No entanto, para as duas amostras a entrada de cálcio na estrutura provocou um 
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aumento na resistividade. A constante dielétrica ( ) e o fator de perda dielétrica (  

diminuíram com a frequência. Tanto ( ) quanto (  diminuíram com a substituição de 

cálcio na hexaferrita tipo M de bário (BaFe12O19). 

Para Muhammad Javed Iqbal et al. [33], a síntese de nanopartículas da hexaferrita de 

estrôncio a partir da dopagem com cálcio Sr1-xCaxFe12O19 (0,0 ) foi obtida com 

sucesso utilizando o método de co-precipitação onde apresentou parâmetros de rede a = 5,89 

Å e c = 23,194-23,219 Å com densidade variando entre 2,26-2,46 g/cm3. A resistividade 

elétrica aumentou até x = 0,2, mas começou a diminuir com a concentração de cálcio. A 

constante dielétrica e o fator de perda dielétrica também diminuíram com a frequência. 

A tabela 3.4 mostra algumas características físicas e magnéticas da hexaferrita de 

cálcio CaM dopadas. Os resultados confirmam que tais estruturas pertencem à hexaferita tipo 

M, já que os valores obtidos se encontram em uma margem de erro em que pode considerar 

como pertencentes a BaM e SrM [18,19]. 

Tabela 3.4 Parâmetros de rede e magnéticos para vários compostos [18, 19, 25]. 

Compostos Ms 
(emu/g) 

Mr 
(emu/g) 

Hc 
(Oe) 

Tc 
(K) 

Parâmetros de rede 
(Å) 

Ca(Co-Sn)0.2Fe11.6O19 291.34 55.42 434 761.7 - 

Ca(Co-Sn)Fe10O19 328.79 63.21 479 769.3 - 

CaFe10IrCoO19 40.3 - 2320 628 a = 5.8239,  
c = 22.9256 

CaFe11Ir0.5Co0.5O19 69.8 - 512 687 a = 5.6952,  
c = 22.8135 

Ca0.8La0.2Fe12O16 14 - 500 - - 
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4  Experimental 

Neste capítulo será abordado o processo sol-gel proteico, que foi utilizado para a 

preparação das amostras, assim como as técnicas utilizadas para a obtenção e caracterização 

das amostras. 

4.1  Preparação das amostras 

Amostras de CayFe12-yO19 (0 ≤ y ≤ 1,0) foram produzidas pelo processo sol-gel 

proteico. Cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2. 2H2O) e nitrato de ferro nanohidratado (Fe 

(NO3)3. 9H2O) foram utilizados como matérias-primas usando a estequiometria da equação 

4.1. 

                (y) CaCl2. 2H2O + (12 - y) Fe (NO3)3. 9H2O  CayFe12-yO19                                              (4.1) 

Estas quantidades estequiométricas foram pesadas em uma balança analítica, 

colocadas em béquers específicos de acordo com a dopagem e dissolvidas em água de coco 

para obtermos uma solução de 50 ml. As soluções foram aquecidas a 100 °C durante 24 h, em 

uma estufa, para formar um xerogel. A mistura foi moída num almofariz, e os pós, 

primeiramente, passaram pelo processo de retirada dos orgânicos a 500 °C/2h e depois foram 

calcinados a 1000 °C durante 2h. Após a calcinação, as amostras foram lavadas cinco vezes 

com água destilada através da aplicação de ultrassom e espera pela sua decantação em cada 

ciclo de lavagem e, em seguida, foram secas à 100 °C durante 24 h em uma estufa. Depois da 

lavagem, os pós foram prensados, a partir da aplicação de uma pressão de 3000 psi e, 

finalmente, foi feita a sinterização das amostras a 1100 °C durante 6 h. A figura 4.1 mostra o 

esquema de preparação das amostras. 

Para o caso específico correspondente a y = 0, a fase esperada é a hematita (Fe2O3) 

pois o processo sol gel proteico tem um tendência em formar essa fase quando o nitrato de 

ferro é usado como material precursor. 

Foi verificado que a hematita sempre é formada em qualquer concentração de íons de 

ferro numa solução de partida, pois em altas temperaturas a estequiomentria estável é a razão 

O/Fe = 1,5. 
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Figura 4.1 Cronograma de preparação das amostras de CayFe12-yO19 (0 ≤ y ≤ 1,0) na matriz de hematita. 

 

4.2  Caracterização das amostras 

Para a identificação da fase cristalina, as amostras foram caracterizadas por meio de 

difração de raios X (XRD) com radiação  (40 kV, 40 mA), na faixa de  = 20-80°. As 

propriedades magnéticas foram avaliadas por análise das curvas de magnetização, como uma 

função do campo magnético aplicado (até 20 kOe) à temperatura ambiente usando um 

magnetômetro de amostra vibrante (PAR modelo-155). A resistividade elétrica à temperatura 

ambiente com variação da frequência de excitação no intervalo de 1 Hz a 10 MHz, foi 

determinada por meio da impedância complexa utilizando um analisador de impedância 

(Solartron-1260). Para fazer as medidas elétricas, após a sinterização, as pastilhas foram 

polidas com lixas d’água de 1200, lavadas cinco vezes em um ultrassom e secas a 100 °C. 

Após a limpeza, as faces das pastilhas foram enroladas com fita adesiva para proteção da 

parte lateral e, por último, uma camada de 45 nm de platina foi depositada em cada face 

utilizando um “sputtering” Kurt J. Lesker, modelo 108 com monitor de espessura 

Cressington, modelo MTM10. 
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5 Resultados e Discussões 

Os resultados de DRX para CayFe12-yO19 (0 ≤ y ≤ 1,0) sinterizados a 1100 °C durante 6 

horas estão apresentados na Figura 5.1. Os dados de DRX foram bem indexados para a fase 

de hematita (ICSD 88418). No entanto, um plano cristalográfico ficou evidente para y> 0,2, 

identificado como o plano mais intenso (4 1 1) da hexaferrita tipo M (ICSD 66403) (figura 

5.2). O raio iônico de Ca2+ é de 0,99 Å, enquanto que o raio iônico de Fe2+ e Fe3+ são, 

respectivamente iguais a 0,76 e 0,64 Å. Portanto, esperava-se que a dopagem levasse a um 

aumento do volume da célula e consequente redução da área de superfície, provocando uma 

mudança de picos para as regiões de ângulos altos. Inesperadamente, a substituição de Fe2+ 

por Ca2+ não afetou o deslocamento dos picos de cristalinidade. Isto indica que houve uma 

perda na energia de superfície, devido à diminuição da área de superfície, resultando na 

coalescência de duas fases [15] por meio de aglomerados da hexaferrita de cálcio de tipo M 

incorporado na matriz da hematita. Através da figura 5.1 vê-se claramente que à medida que a 

dopagem vai aumentando a intensidade do “novo” pico também aumenta atingindo o seu 

ápice para y = 0,9 com a estrutura Ca0,9Fe11,1O19 em que a partir desta, esse pico começa a 

diminuir (y = 1,0). A explicação para esse acontecimento é que a estrutura química que se 

apresenta próxima do valor da estrutura química da hexaferrita tipo M é para Ca0,9Fe11,1O19 

pois a razão entre o íon magnético Fe e o íon metálico não magnético Ca  é 

próximo da razão da hexaferrita tipo M. 
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Figura 5.1 DRX padrão de CayFe12-yO19 para 0 ≤ y ≤ 1.0 sinterizado a 1100 °C por 6 h. (ICSD 88418, PDF 01-
089-8104) representa o padrão da hematita. 
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A figura 5.2 mostra o padrão de raios X da estrutura química Ca0.9Fe11.1O19 produzida 

em comparação com o padrão da hematita e da hexaferrita tipo M. É perceptível que o novo 

plano cristalográfico (indicado pela seta) corresponde ao pico de maior intensidade da 

hexaferrita tipo M. 
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Figura 5.2 DRX padrão de Ca0.9Fe11.1O19 sinterizado a 1100 °C por 6 h. (ICSD 88418) representa o padrão da 
hematita e (ICSD 66403) representa o padrão da hexaferrita tipo M. 

 

A figura 5.3 mostra a curva da resistividade em função da dopagem com íons de 

cálcio. A resistividade aumenta com o aumento da concentração de cálcio em 0.0 <y ≤ 0.2 e 

diminui em y> 0.2. A resistividade elevada em baixas concentrações de íons de cálcio era 

esperada, uma vez que é um valor próximo do que o encontrado na literatura para a hematita 

pura [31]. Essa alta resistividade pode ser atribuído ao mecanismo de condução que se 

encontra obstruído, devido à indisponibilidade dos íons Fe2+ . No entanto, em y> 0,2, começa 

a formar aglomerados de CaM, como visto na análise de DRX, reduzindo a resistividade. Isto 

normalmente acontece nas hexaferritas tipo M, porque o Ca2+ tem uma preferência para o sítio 

do íon Fe3+ que consequentemente reduz a Fe2+, fazendo com que o mecanismo de 

condutividade seja possível, reduzindo a resistividade devido ao aumento da condutividade 

elétrica. Em y> 0,8, a resistividade satura a 7,5 × 106  para Ca0.9Fe11.1O19, que fica 

próximo aos valores encontrados na literatura para outras hexaferritas tipo M [3,14]. 
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Figura 5.3 Variação da resistividade elétrica em função da concentração de íons de cálcio Ca2+ para CayFe12-yO19. 
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A Figura 5.4 mostra as medidas da magnetização como uma função do campo 

magnético. A histerese mostra altos valores da magnetização de saturação (Ms = 40 emu/g) 

com baixa remanência (Mr = 6,7 emu/g) e campo coercitivo (Hc = 320 Oe). Estes valores 

reforçam a presença de aglomerados ferromagnéticos da hexaferrita tipo M embutida na 

hematita (antiferromagnética) corroborados por acoplamento antiferromagnético explicitado 

pelo fenômeno de “exchange bias” com um campo de 9,6 Oe (inserção na Figura 5.4). 
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Figura 5.4 Curva de magnetização em função do campo magnético, à temperatura ambiente para Ca0.9Fe11.1O19. 
A inserção mostra a magnetização em torno de H = 0 Oe. 

 

A variação da permissividade dielétrica (  e ) em função da frequência, à 

temperatura ambiente, é mostrada nas figuras 5.5 e 5.6. Como pode ser visto, a constante 

dielétrica diminui rapidamente com o aumento da frequência atingindo um valor constante. 

Percebe-se que para baixos valores de frequência, a permissividade dielétrica possui valores 

altos. Segundo a literatura [30,33], esse comportamento pode ser explicado pela 

predominância dos íons Fe2+, como também pela vacância de oxigênio e defeitos no contorno 
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de grão. Contudo, para altos valores da frequência, a permissividade dielétrica apresenta 

valores baixíssimos, que pode ser devido ao salto de elétrons entre Fe2+ e Fe3+ que não ocorre 

tão rápido, quando em frequência baixas, provocando uma defasagem na polarização, ou seja, 

para certos valores da frequência do campo externo a troca de elétrons entre Fe2+ e Fe3+ não 

consegue acompanhar o campo aplicado. 

 

 

Figura 5.5 Permissividade real (  em função da frequência para CayFe12-yO19 (0 ≤ y ≤ 1,0). 
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Figura 5.6 Permissividade imaginária (  em função da frequência para CayFe12-yO19 (0 ≤y ≤ 1,0). 

 

O fator de perda dielétrica (tan  é um fator importante no estudo das ferritas já que 

ela fornece a perda de energia do material durante a condução de elétrons. O fator de perda 

em função da frequência, à temperatura ambiente, é mostrada na figura 5.7. Os gráficos de 

tan  vs frequência são semelhantes aos da permissividade dielétrica, pois pelo mesmo 

motivo, há uma defasagem na polarização devido às impurezas e imperfeições ou defeitos nos 

materiais. Para regiões de baixa frequência que corresponde a alta resistividade (devido ao 

contorno de grão) é necessário uma maior energia para o elétron saltar entre íons de Fe2+ e 

Fe3+ provocando, assim, uma perda maior de energia. Na região de alta frequência, o que 

corresponde a resistividade baixa (devido ao grão), é necessário uma energia pequena para a 

transferência de elétrons entre os iões Fe2 + e Fe3 + nos grãos e, consequentemente, a perda de 

energia é pequena. Para as amostras com y = 0,0 (fase correspondente à hematita); 0,4; 0,6 e 

0,9 há a existência de alguns picos que segundo a literatura [34] pode ser atribuído à 

igualdade da frequência do campo aplicado com a frequência dos saltos dos elétrons entre os 

íons de ferro Fe2+ e Fe3+ resultado das imperfeições do material. 
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Figura 5.7 Taxa de perda dielétrica (tan  em função da frequência à temperatura ambiente. 
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6 Conclusão 

Neste trabalho estudamos a influência dos íons de cálcio Ca2+ na estrutura da hematita 

seguindo a composição CayFe12-yO19 (0   

A análise de DRX mostrou que a fase única da hematita (  foi obtida com 

baixos níveis de dopagem de cálcio. Para níveis elevados de dopagem, os altos valores da 

magnetização de saturação e da resistividade elétrica foram confirmados pela presença do 

acoplamento antiferromagnetico, devido à presença de aglomerados da hexaferrita tipo M de 

cálcio na matriz da hematita. Para y , a resistividade elétrica atingiu o valor de 7,5 × 106 

cm, o qual fica próximo aos valores encontrados para as outras hexaferritas tipo M. 

O aumento na concentração dos íons de cálcio na hematita melhorou a resposta das 

propriedades das amostras. Para Ca0.9Fe11.1O19, a curva de histerese mostrou uma 

magnetização de saturação relativamente alta (Ms = 40 emu/g), baixo campo remanente (Mr = 

6,7 emu/g) e campo coercitivo de Hc = 320 Oe. A presença do campo de “exchange bias” de 

9,6 Oe reforça a presença de um acoplamneto antiferromagnético. 

Quanto à parte dielétrica, a premissividade dielétrica (  e ) e o fator de perda 

dielétrica (tan ) dimimuíram à medida que aumentava a frequência até atingir um valor que 

se tornava constante na região de altas frequências.  
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7 Perspectiva 
 

ü Preparação e caracterização de amostras com dopagem de Ca para  com o 

objetivo de ter uma amostra com menos percentual de hematita. 

ü Fazer o refinamento Rietveld para analisar quantitativamente a fase da hexaferrita de 

cálcio na matriz da hematita para as amostras feitas, assim como para as amostras a 

serem realizadas ( ). 
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