
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: SÍNTESE DE HEXAFERRITA Z-TYPE COM APLICAÇÕES AEROESPACIAISTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE BRAZ CUBASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDREZA APARECIDA CORDEIRO SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANOORIENTADOR(ES): 



Resumo  
 
Ferritas hexagonais, também conhecidas como hexaferritas, são cerâmicas de 
arranjo cristalino complexo, estruturado a partir da sobreposição de formações 
simétricas hexagonais. Essas cerâmicas eletromagnéticas possuem abundância de 
aplicações com propósitos comerciais e tecnológicos, tais como em filtros de RF, 
blindagens, sensores, etc. As hexaferritas têm em sua constituição Ferro, Bário e 
Cobalto e respondem a sinais de frequências acima de 100 MHz. O método do 
estado sólido foi empregado na confecção de amostras de Ba2Co2Fe24O41 (Co2Z ou 
hexaferrita do tipo Z), considerando a moagem dos óxidos metálicos por via úmido e 
sinterização a 1300°C por 24h. Amostras nos formatos de pastilhas, tubos e placas 
hexagonais foram obtidas para ensaios da microestrutura, de caracterização 
eletromagnética e de dureza, respectivamente.  
 
Palavras-chave: Cerâmicas magnéticas, Tipo-Z, Hexaferrita, Ferrita de Co-Ba. 
 
Introdução  
 
O desenvolvimento de novos materiais eletromagnéticos para aplicações em 
transdutores, sensores, filtros de RF e blindagens, fortalecem e possibilitam o 
avanço tecnológico nas várias áreas da indústria nacional, principalmente nos 
setores de telecomunicações, de satélites, aeronáutico e espacial. Em especial, para 
o setor aeroespacial, a aplicação de materiais em blindagens eletromagnéticas 
(RADOME), que protegem componentes de telecomunicações (sistemas de antenas 
e radares) de impactos mecânicos ou de variações bruscas de temperatura, 
dependem de ensaios de conformidade, segundo normas de compatibilidade e 
interferência eletromagnéticas (EMC/EMI). Esta nova tecnologia de RADOME, à 
base de cerâmicas de cobalto, poderá ser empregada em veículos aeroespaciais, e, 
portanto, deverá também ser testada em túnel hipersônico para avaliar sua 
resistência mecânica. A ferrita Z-Type, constituída de óxidos de Bário, Ferro e 
Cobalto tem massa específica teórica de 5,4 g/cm3 e massa molar de 2522 g/mol. A 
ferrita tipo-Z possui uma estrutura atômica complexa, similar à do tipo espinélio 
invertido. Ferritas do tipo Z (Co2Z) dispõem de uma composição química de 
Ba2Me2Fe24O41 onde, Me é o cobalto o qual influencia a reorientação magnética 



dependente da temperatura, passando de cônico para planar e, finalmente, para 
uniaxial na temperatura de 287°C, aproximadamen
magnéticas da ferrita Co
temperatura ambiente, perpendicular ao eixo C. As hexaferritas do tipo
conhecidas por sua dificuldade de obtenção, por geralmente apresentar
uma fase no processo final de sua síntese: tipos W (BaCo
(Ba2Co2Fe12O2).  
 
Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho foi a
tipo-Z, para análises de microestrutura, caracterizações eletromagnéticas e 
avaliação das propriedades mecânicas.
 
Metodologia 
 
Para confecção das ferritas do tipo
específica para síntese de amostras, foram utilizados óxidos de ferro III (Fe
carbonato de bário (BaCO
etapas realizadas durante a preparação dos óxidos para a pré
 

Fig.1. Etapas para pré
mistura dos óxidos em almofariz; pré

 
A estequiometria escolhida para obter as amostras de Ba
diagrama ternário, para se atingir uma única fase desejada. Desta forma, realizaram
se os cálculos e as pesagens dos óxidos. As massas finais foram 22,61 g de Fe
55,42 g de BaCO3 e 1,95 g de Co

dependente da temperatura, passando de cônico para planar e, finalmente, para 
uniaxial na temperatura de 287°C, aproximadamente. Quanto às propriedades 
magnéticas da ferrita Co2Z, sabe-se que ela tem seu eixo de fácil magnetização, em 
temperatura ambiente, perpendicular ao eixo C. As hexaferritas do tipo
conhecidas por sua dificuldade de obtenção, por geralmente apresentar
uma fase no processo final de sua síntese: tipos W (BaCo

O objetivo deste trabalho foi a síntese de ferritas de Co-Ba, com fase principal do 
Z, para análises de microestrutura, caracterizações eletromagnéticas e 

avaliação das propriedades mecânicas. 

Para confecção das ferritas do tipo-Z, afim de se definir uma metodologia c
específica para síntese de amostras, foram utilizados óxidos de ferro III (Fe
carbonato de bário (BaCO3) e óxido de cobalto III (Co2O3). A figura 1 ilustra as 
etapas realizadas durante a preparação dos óxidos para a pré-sinterização. 

 
g.1. Etapas para pré-sinterização: separação; pesagem dos óxidos; moagem e 

mistura dos óxidos em almofariz; pré-sinterização dos óxidos a 1300 ºC.
 

A estequiometria escolhida para obter as amostras de Ba3Co2Fe24
diagrama ternário, para se atingir uma única fase desejada. Desta forma, realizaram
se os cálculos e as pesagens dos óxidos. As massas finais foram 22,61 g de Fe

e 1,95 g de Co2O3, onde foram pesadas em balança analític

dependente da temperatura, passando de cônico para planar e, finalmente, para 
te. Quanto às propriedades 

se que ela tem seu eixo de fácil magnetização, em 
temperatura ambiente, perpendicular ao eixo C. As hexaferritas do tipo-Z são 
conhecidas por sua dificuldade de obtenção, por geralmente apresentar mais de 
uma fase no processo final de sua síntese: tipos W (BaCo2-Fe16O27) e Y 

Ba, com fase principal do 
Z, para análises de microestrutura, caracterizações eletromagnéticas e 

Z, afim de se definir uma metodologia coerente e 
específica para síntese de amostras, foram utilizados óxidos de ferro III (Fe2O3), 

). A figura 1 ilustra as 
sinterização.  

 

sinterização: separação; pesagem dos óxidos; moagem e 
sinterização dos óxidos a 1300 ºC. 

24O41 foi baseada no 
diagrama ternário, para se atingir uma única fase desejada. Desta forma, realizaram-
se os cálculos e as pesagens dos óxidos. As massas finais foram 22,61 g de Fe2O3, 

, onde foram pesadas em balança analítica, 



considerando ± 0,05g de incerteza. A mistura foi realizada via úmido, adicionando 
água destilada e dispersante (Policrianato de Amônia). A mistura foi condicionada 
em um jarro de nylon com 75 esferas de aço, para homogeneizar em moinho de 
bolas excêntrico, por 2 horas. A mistura dos pós foi pré-sinterizada a 800°C em 
cadinho de alumina por 8 horas, com taxa de aquecimento de 300°C/hora. O 
processo de pré-sinterização formou aglomerados de grãos que foram moídos 
novamente em moinho de bolas excêntrico, via úmido por mais 1 hora. Em seguida, 
após secagem em estufa, os grãos foram reduzidos com o auxílio de um almofariz 
de ágata durante 30 minutos.  
 
Desenvolvimento 
 
O material separado foi compactado por uma prensa hidráulica sob pressão de 2 
toneladas, durante 60 segundos nas faces da amostra. Foi utilizada a técnica de 
prensagem uniaxial bidirecional.  As amostras foram prensadas em formato de 
placas hexagonais com arestas de 30 mm e espessura de 5 mm. Essas amostras 
foram produzidas com o objetivo de montar uma superfície de cerâmica homogênea 
de 150x150 mm2 para testes eletromagnéticos no espaço livre. Amostras de 
pastilhas com diâmetro de 20 mm e espessura de 1 mm foram prensadas para 
análises de microestrutura. Amostras tubulares de diâmetro externo de 7 mm, 
diâmetro interno de 3 mm e altura de 5 mm foram prensadas para ensaios 
eletromagnéticos. A extração ou ejeção do material compactado da matriz foi 
considerada uma etapa crítica no processo, por gerar trincas nas amostras à verde e 
haver descarte. As amostras foram separadas em três lotes, onde cada lote foi 
sinterizado a 1300°C, durante 24 horas para formação de estrutura desejada, o 
estudo da microestrutura da ferrita possibilitou conhecer melhor sua composição 
química e definir parâmetros ótimos nos procedimentos aplicados processo de 
fabricação. Por meio das micrografias obtidas no microscópio eletrônico de 
varredura (MEV). Foram escolhidas regiões nas ferritas para avaliar a distribuição 
dos elementos Ba, Co, O e Fe, por meio da Espectroscopia de Energia Dispersiva 
(EDS) 
 
 
 



 
Resultados 
 
Foram confeccionadas até o presente momento placas hexagonais, conforme 
apresentadas na figura 2. Essas amostras estão sendo empregadas para a 
realização dos ensaios de microestrutura e avaliar a homogeneidade final das 
amostras: dimensões, densidade, propriedades eletromagnéticas, etc. 
 

 
 

Figura 2. Placas hexagonais de Co2Z 
 

Observou-se a heterogeneidade do crescimento dos grãos, mostrada na figura 3. 
Neste ensaio, a amostra foi submetida a tratamentos metalográfico e térmico. 
Um aspecto comum da hexaferrita são áreas facetadas do contorno, devido à sua 
estrutura hexagonal. Este fato pode ser observado na micrografia da figura 4., com o 
aumento de 1000 vezes do original. 
 

 
 

Figura 3. Heterogeneidade de crescimento de grão para a ferrita, sinterizada em 
1300ºC/24h (800x). 

 



Figura 4. Micrografia da amostra sinterizado a 1300 ºC/24h (1000x).

Na figura 5. é possível verificar que não existem concentrações desses compostos, 
indicando que o material
1. são apresentados dados de quantificação de cada elemento, apresentados no 
ensaio de EDS da figura 5. A presença de carbono é justificada pelo processo de 
limpeza da amostra. Os resultados obtidos n
encontrados na literatura.
 
Considerações Finais 
 
Foram confeccionadas amostras de ferritas de Ba
fase com estequiometria Ba
placa hexagonal para se definir a síntese de amostras maiores, para garantir 
homogeneidade da microestrutura e precisões mecânica e eletromagnética. Foi 
garantida boa precisão mecânica, com variação dimensional de 
mostrou a homogeneidade da distribuição dos elementos Ba, Co, O e Fe. Observou
se com a análise de MEV a heterogeneidade no tamanho dos grãos, onde foi 
possível observar grãos característicos da
alguns em formato hexagonal. Da mesma forma, foi possível observar as direções 
de crescimento dos grãos, possibilitando a visualização do empacotamento da 
estrutura cristalina. A partir dessas análises, conclui
confecção das placas hex
em túnel hipersônico. 

 
 

Figura 4. Micrografia da amostra sinterizado a 1300 ºC/24h (1000x).
 

Na figura 5. é possível verificar que não existem concentrações desses compostos, 
indicando que o material tem distribuição homogênea desses elementos. Na tabela 
1. são apresentados dados de quantificação de cada elemento, apresentados no 
ensaio de EDS da figura 5. A presença de carbono é justificada pelo processo de 
limpeza da amostra. Os resultados obtidos nestas análises corroboram os valores 
encontrados na literatura. 

 

Foram confeccionadas amostras de ferritas de Ba-Co, visando a formação de única 
fase com estequiometria Ba3Co2Fe24O41. As amostras foram prensadas na forma de 
placa hexagonal para se definir a síntese de amostras maiores, para garantir 
homogeneidade da microestrutura e precisões mecânica e eletromagnética. Foi 
garantida boa precisão mecânica, com variação dimensional de 5%. Análise de EDS 
mostrou a homogeneidade da distribuição dos elementos Ba, Co, O e Fe. Observou
se com a análise de MEV a heterogeneidade no tamanho dos grãos, onde foi 
possível observar grãos característicos da fase Tipo-Z, ou seja, grãos facetados e 

guns em formato hexagonal. Da mesma forma, foi possível observar as direções 
de crescimento dos grãos, possibilitando a visualização do empacotamento da 
estrutura cristalina. A partir dessas análises, conclui-se que será possível a 
confecção das placas hexagonais, realizando o mesmo procedimento, para testes 
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tem distribuição homogênea desses elementos. Na tabela 
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Figura 5. Imagem de (a) MEV da ferrita e EDS da superfície para os elementos (b) 

carbono, (c) oxigênio, (d) ferro, (e) bário e (f) 

Tabela 1.Quantidade relativa para análise de EDS da Figura 5.

Posteriormente, ensaios de DRX (Difração de raios
definir as fases presentes. Também, ensaios de permeabilidade e permissividade 
complexas serão realizad
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Figura 5. Imagem de (a) MEV da ferrita e EDS da superfície para os elementos (b) 
carbono, (c) oxigênio, (d) ferro, (e) bário e (f) cobalto

 
Tabela 1.Quantidade relativa para análise de EDS da Figura 5.

 

 
Posteriormente, ensaios de DRX (Difração de raios-X) serão realizados para se 
definir as fases presentes. Também, ensaios de permeabilidade e permissividade 
complexas serão realizados para serem comparados com os dados da literatura.

 
 

 
 

 
 

Figura 5. Imagem de (a) MEV da ferrita e EDS da superfície para os elementos (b) 
cobalto 

Tabela 1.Quantidade relativa para análise de EDS da Figura 5. 

 

X) serão realizados para se 
definir as fases presentes. Também, ensaios de permeabilidade e permissividade 

os para serem comparados com os dados da literatura. 
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