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RESUMO: Nanopartículas de Ni-Zn são utilizadas como Material 
Absorvedor de Radiação Eletromagnética (MARE) nas frequências 
de 8,2 a 12,4 GHz (Banda X), faixa em que operam radares de uso 
civil e militar. Nanopartículas de estequiometria Ni0,4Zn0,6Fe2O4 
foram sintetizadas por síntese por combustão em solução, nas 
razões glicina/nitrato (G/N) de 0,5 e 1,5, e caracterizadas por difra-
ção de raios X. Por fim, foi determinada a capacidade de absorção 
da ferrita de Ni-Zn em matriz de tinta a óleo utilizando o método 
da linha de transmissão em guia de ondas na banda citada.  Os 
resultados obtidos exibiram taxas de absorção de micro-ondas em 
diferentes faixas de frequências quando se varia o tamanho de 
cristalito da ferrita de 9 nm para 52 nm, verificando uma relação 
entre o tamanho de cristalito da ferrita Ni-Zn e sua capacidade ab-
sorvedora de radiação eletromagnética..

PALAVRAS-CHAVE: Ferrita Ni-Zn, Materiais Absorvedores de 
Radiação Eletromagnética - MARE, Síntese por combustão em 
solução.

ABSTRACT: Ni-Zn nanoparticles are used as Electromagnetic 
Radiation absorber Material (MARE) in the frequencies of 8.2 to 
12.4 GHz (X-Band), band in which civilian and military radars are 
operated. Nanoparticles stoichiometry Ni0,4Zn0,6Fe2O4 were syn-
thesized by combustion synthesis solution, for glycine/nitrate 0,5 
and 1,5, and characterized by X-ray diffraction. Finally, it was de-
termined the absorption capacity of Ni-Zn ferrite in oil paint matrix 
using the measurement transmission line method in rectangular 
waveguide in the band. The results showed microwave absorp-
tion rates in different frequency bands when varying the crystallite 
size of the ferrite 9 nm to 52 nm, verifying a relationship between 
a crystallite size of Ni-Zn ferrite and its absorbing ability of electro-
magnetic radiation.

KEYWORDS: Ferrite Ni-Zn, Radar Absorbing Material - RAM, 
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1. Introdução
Nanopartículas de Ni-Zn podem ser utilizadas como 

absorvedores de micro-ondas [1], em materiais chamados 
comumente de Materiais Absorvedores de Radiação Ele-
tromagnética (MARE), tradução empregada para “Radar 
Absorbing Material” (RAM). Para fins militares, a aplica-
ção mais direta é na chamada invisibilidade dos veículos 
militares: os materiais produzidos a partir dessas nanopartí-
culas são constituídos por compostos que absorvem a ener-
gia incidente e a dissipam, de forma a impedir componente 
refletida da onda e possível detecção por um radar [2].

O principal motivo do uso de ferritas macias de níquel e 
zinco é o fato de serem capazes de se magnetizar e desmag-
netizar muito facilmente e serem ferromagnéticas [3,4,5]. 
Dependendo da atuação e qualidade almejadas, o material 
pode ser manipulado por modificação no processamento 
[6] ou adição de íons metálicos divalentes e/ou trivalentes 
[7], a combinação de cátions podem diminuir a anisotropia 
magnetocristalina [8].

Industrialmente, as partículas de Ni-Zn são processadas 
por meio de mistura com óxidos. Contudo, apesar de ser um 
método relativamente econômico, o resultado final possui 
baixa pureza e, dessa forma, o comportamento é ligeira-
mente diferente do esperado. Mas em escala de laborató-
rio, podem ser citados três processos como os principais: 
sol-gel [9], citrato precursor [10] e síntese por reação de 
combustão [11]. Dessas, a síntese por combustão tem se 
apresentado bastante eficiente, já que se observa a obtenção 
de nanopartículas com alto grau de pureza e estrutura pró-
xima da desejada, além de ser um processo simples, rápido 

e econômico [12].
O presente trabalho dedica-se a determinar a capacida-

de de absorção do compósito de ferrita Ni-Zn de estequio-
metria Ni0,4Zn0,6Fe2O4 (60% Zn) em matriz de tinta a óleo, 
com ênfase em seus tamanhos nanométricos obtidos pela 
síntese por combustão em solução (SCS) ao variar a razão 
glicina/nitrato.

2. Procedimento Experimental

2.1 Síntese e Preparo da Ferrita

A ferrita Ni0,4Zn0,6Fe2O4 foi sintetizada pela síntese por 
combustão em solução, utilizando-se uma mistura de nitratos 
metálicos (agentes oxidantes) como fonte de cátions. Como 
combustível da reação utilizou-se glicina, sendo esta empre-
gada como agente redutor. As substâncias empregadas, bem 
como suas origens e purezas, constam na tabela 1.

Todos os reagentes tiveram suas massas aferidas em ba-
lança analítica da marca Bioprecisa, modelo FA2104N, com 
quatro casas decimais, nas proporções estequiométricas e 
com razões molares glicina/nitrato de 0,5 (G/N 0,5) e 1,5 
(G/N 1,5).

Em seguida, cada amostra foi solubilizada num béquer 
com água deionizada para a formação de solução aquosa. As 
misturas resultantes foram aquecidas a 100 ºC utilizando-se 
placa de aquecimento no interior de capela com exaustão, 
para que fosse evaporada a água e permitida a saída de gases 
oriundos da reação entre os nitratos e a glicina.
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Tabela 1: Origem e pureza dos reagentes utilizados na síntese 
da ferrita.

Reagentes Origem Pureza (%)

Ni(NO3)2.H2O CRQ 98

Zn(NO3)2.6H2O Vetec 98

Fe(NO3)3.9H2O Aldrich 98

C5H5NO2 Vetec 98,5

Após consolidado o aspecto viscoso de cada solução 
aquosa pelo aquecimento, formaram-se bolhas nas super-
fícies e houve volatilização de gases, com a subsequente 
ignição ocorrendo de maneira espontânea. A combustão 
completa dos reagentes em cada amostra durou cerca de 10 
segundos, originando em cada uma um produto esponjoso, 
posteriormente macerado em almofariz para desaglomerar 
partículas aglutinadas.

Para viabilizar os ensaios pós de ferrita foram caracteri-
zados por difração de Raios X. E para as medidas de absor-
ção foram preparados compósitos em matriz de tinta a óleo 
para cada amostra, com 40% em massa de ferrita. A mistura 
das nanopartículas e da tinta foi realizada em um béquer com 
o auxílio de uma espátula. Essa mistura foi submetida a um 
banho ultrassônico por 10 min para melhorar a dispersão das 
nanopartículas na matriz. O compósito resultante foi deposi-
tado em películas de transparências com 0,15 mm de espes-
sura, resultando em uma fina camada de 0,05 mm de MARE.

2.2 Ensaio de Difração de Raios X (DRX)

Uma técnica muito utilizada para determinar as fases cris-
talográficas de materiais cerâmicos é a difração de raios X 
(DRX). Através dessa técnica e com auxílio do refinamento 
pelo método de Rietveld foi possível determinar o tamanho 
médio das partículas e confirmar a composição da ferrita.

A caracterização do pó de ferrita Ni0,4Zn0,6Fe2O4 utiliza-
do foi feita em um difratômetro (XCELERATOR) X’PERT 
PRO da PANalytical, com fonte de cobre (λ = 0,154056 ), 
operando com voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA, com 
step size 0,05º, contagem de 160 s e scan range de 10 θ – 
110 θ, cedido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).

Os padrões obtidos foram refinados pelo método Rie-
tveld que utiliza parâmetros fundamentais através do softwa-
re TOPAS-Academic, versão 4.1, e as fichas de indexação 
foram extraídas do banco de dados Inorganic Cristal Structu-
re Database (ICSD). A qualidade do refinamento foi avaliada 
pelo parâmetro goodness of fit (GOF), sendo aceitáveis va-
lores entre 1,0 e 4,5.

2.3 Ensaio de Absorção 

Para determinar a capacidade de absorção da ferrita, foi 
empregada a técnica de medição pelo método da linha de 
transmissão em guia de ondas. Posicionou-se uma película 
de transparência contendo o compósito de Ni0,4Zn0,6Fe2O4 em 
matriz de tinta a óleo no interior do guia de onda, e acoplou-
-se a um analisador de redes para investigar a faixa de frequ-
ência atenuada pelo MARE.

O guia de onda usado é retangular com o tamanho pa-
drão WR-90 (dimensões em polegadas de 0,900 x 0,400), 
fabricante Silver-Lab-Philips, modelo pn7366x, incluindo 
os adaptadores da marca HP (modelo X281A) e um curto 

para guia de onda. O analisador de rede vetorial é da família 
Anritsi (100 MHz – 20 GHz), modelo 37247D, com cabo 
coaxial da marca Anritsi e modelo 3670nn50-2. Para a ca-
libração utilizou-se o método TRM (Thru, Reflect, Match) 
pelo conjunto padrão de calibração para a Banda X.

3. Resultados e Discussões
No difratograma da Fig. 1, foi possível confirmar que os 

planos cristalográficos correspondiam aos da ferrita Ni-Zn 
através do refinamento realizado pelo método de Rietveld, 
que confirmou a presença majoritária da fase ferrita e tam-
bém estimar o tamanho dos cristalitos (Tc) das amostras, 
tabela 2. A ficha cristalográfica ICSD 163783 foi utilizada 
para o ajuste da fase ferrita de ambas as amostras. Para a fer-
rita 60% Zn G/N 0,5 foi necessário determinar a orientação 
preferencial nos planos (0 2 2) e (3 1 1) para obter o melhor 
ajuste.

Fig. 1: Difratogramas de Raios-X dos pós de ferrita 
Ni0,4Zn0,6Fe2O4 para razões glicina/nitrato 0,5 e 1,5.

Pela Fig. 1 observa-se um maior alargamento da curva da 
ferrita 60% Zn G/N 0,5 (curva azul), sendo esse comporta-
mento típico para nanopartículas muito nanométricas. Nota-
-se que o aumento da concentração de glicina para 1,5 pro-
vocou um aumento no tamanho de cristalito de 9 para 52 nm. 
Essa tendência foi observada em trabalhos anteriores [13], 
em que ao variar a razão G/N na síntese de nanopartículas 
verificou-se  aumento no tamanho de cristalito das ferritas.

Tabela 2: Dados obtidos pelo refinamento pelo método de 
Rietveld.

Ferrita % Fase Ferrita Tc (nm) GOF

Ni0,4Zn0,6Fe2O4 G/N 0,5 91,52 9 1,20

Ni0,4Zn0,6Fe2O4 G/N 1,5 92,24 52 1,83

No ensaio de absorção, o resultado da variação da absor-
ção das amostras em função da frequência da radiação inci-
dente está mostrado na Fig. 2. Para frequências entre 8,40 e 
10,48 GHz a ferrita com G/N 1,5 obteve melhor desempe-
nho, enquanto que para frequências maiores que 10,48 GHz 
a ferrita com G/N 0,5 alcançou elevados valores de absorção. 
Os tamanhos de cristalito das ferritas podem alterar suas pro-
priedades absorvedoras de radiação eletromagnética. 

Em estudo prévio, foi verificada a influência do ta-
manho de cristalito de nanopartículas de estequiometria 
Ni0,5Zn0,5Fe2O4 no seu desempenho como MARE. Nesse es-
tudo, foi feita uma comparação das amostras sem tratamento 
térmico, onde o tamanho de cristalito era da ordem de 11 nm, 
e destas amostras com tratamento térmico com tamanho de 
cristalito da ordem de 77 nm. Para amostras com tamanho de 
cristalito de 11 nm foram verificados maiores valores de ab-
sorção para frequências acima de 10 GHz, enquanto que para 
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ferritas com tamanho de cristalito de 77 nm, os melhores va-
lores de absorção correspondiam a frequências menores que 
10 GHz [14]. Essa tendência é similar ao desempenho das 
ferritas G/N 0,5 e 1,5, como pode ser observado na Fig. 2.

Fig. 2: Curva de absorção das amostras G/N 0,5 e 1,5.

4. Conclusão
O método de síntese por combustão em solução (SCS) 

mostrou-se eficiente para obtenção de nanopartículas com 
alto grau de pureza e dentro da escala nanométrica, com 
tamanho de partículas entre 9 e 52 nm.

Foi possível observar que nas faixas de frequência abaixo 
de 10,48 GHz a absorção da radiação eletromagnética do com-
pósito de ferrita com razão glicina/nitrato 1,5, que representa 
a amostra de tamanho de cristalito de 52 nm, foi mais alta. En-
quanto que para frequências acima de 10,48 GHz, a absorção 
maior foi para a amostra do compósito de ferrita com razão 
glicina/nitrato 0,5, de tamanho de cristalito de 9 nm.
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