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SÍNTESE HIDROTERMAL DE MATERIAIS CERÂMICOS MAGNÉTICOS: 
FERRITAS Ni E MnZn 

A. Dias 1; E.G. Carvalho2 ; V.T.L. Buono3 

Estudou-se a influência dos materiais precursores e agentes 
precipitantes nas fases cristalinas observadas após a síntese 
hidrotermal de ferritas Ni e MnZn. A eficiência do processo de 
lavagem dos pós produzidos para retirada dos sais indesejáveis, 
obtidos como subprodutos, foi tambem avaliada. As técnicas de 
difração de raios-X e análise termodiferencialjtermogravimétrica 
foram utilizadas para determinação das fases e do parâmetro de 
rede, e para avaliação da cristalinidade das ferritas produzidas. 
Verificou-se que diferentes combinações precursorjagente 
precipitante podem produzir diversas fases após tratamento das 
soluções hidrotermais em autoclave, sendo que a quantidade de 
água de lavagem também a .feta os resultados, na medida em que 
altera o grau de solubilização dos sais obtidos como subprodutos 
e, consequentemente, compromete a pureza da ferrita obtida. 
Constatou-se, através do estudo da variação do pH e do parâmetro 
de rede com o tempo de precipitação de ferritas, que a síntese 
hidrotermal ocorre através de um processo envolvendo dissolução, 
precipitação e rearranjo estrutural. 

HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF MAGNETIC CERAMIC MATERIALS: 
Ni AND MnZn FERRITES 

The influence of precursor materials and precipitating agents on 
the crystalline phases observed after the hydrothermal synthesis 
of Ni and MnZn ferrites was investigated. The effectiveness of 
the washing process applied to the powders produced, in arder to 
remove undesirable sal ts, obtained as subproducts, was also 
evaluated. X-ray diffraction and thermodifferentialj 
thermogravimetric analysis were employed to determine the phases 
and lattice parameters and to evaluate the crystallinity of the 
ferrites. It has been observed that different combinations 
precursorsjprecipitating agent can lead to various phases after 
treating hydrothermal solutions in autoclaves, and that the 
amount of washing water employed also affects the results, since 
it changes the degree of solubilization of the salts obtained as 
subproducts, and consequently, compromises the puri ty of the 
ferrites. It has also been verified, by means of an investigation 
of the changes in pH and lattice parameter with time for 
precipitation of the ferrites, that the hydrothermal synthesis 
occurs by means of a process involving dissolution, precipitation 
and stuctural re-ordering. 
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INTRODUÇÃO 

As cerâmicas magnéticas se apresentam corno materiais 

adequados a diversas aplicações e vêm assumindo uma participação 

cada vez maior no mercado brasileiro e mundial. Sua preparação 

pode ser realizada através dos processos ditos convencionais, que 

consistem na mistura e calcinação das matéria s -primas (óx idos) 

e que apresentam corno principais desvantagens a dificuldade no 

controle da distribuição granulométrica e de poros, a pre sença 

de impurezas associadas à moagem, e o alto c onsumo energético. 

Existem também os processos não-convencionais para a produção de 

pós cerâmicos, que são aqueles que não envolvem as etapas de 

calcinação e moage m de precursores, apresenta ndo corno principa is 

vantagens a alta pureza e homogeneidade química, bem como 

partículas de pequeno tamanho e de forma controlada. 

Os processos não-convencionais podem ocorrer no estado 

líquido ou no estado gasoso. As reações no estado líquido, ou 

via-úmida, envolvem a dissolução de precursores sólidos ou 

líquidos (escolhidos em função da pureza, custos e solubilidade) 

em solventes orgânicos ou água . Dentre esses processos, destacam

se a coprecipitação, a oxidação hidrotérmica, o processo sol

gel e a síntese hidroterma l. Nas reações em fase vapor, plasma 

produzido por alta-freqüência é utilizado para aquecimento d e 

gases que indu z irão a reação. 

A sínte se hidr otermal vem demonstrando nos últimos anos uma 

grande potencia lidade de aplicação comercial d e vido a o seu custo 

moderado, bem como a o fato de produzir ma teriais puros e c om 

estreita distr i buição granulométrica. Esse processo envolve a 

obtenção de soluções aquosas, contendo os precursores de 

interesse, e o tratame nto destas, sob tempera tura s e pressões 

moderadas, em autoclaves, de forma a dissolver e recristalizar 

materiais que são relativamente insolúveis sob c ondições normais. 

As condições hidroterrnais incluem aquelas tanto acima , quanto 

abaixo do ponto crítico da água (374°C, 15MPa). As temperaturas 

de cristalização durante a síntes e hidroterma l são freqüenternente 

inferiores às tempera turas de cristalização de materiais 

sintetizados pelo processo convencional. A Ta bela I apresenta uma 
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comparação entre e sses processos de síntese de pós cerâmicos. 

Tabela I - Comparação entre os processos de síntese de pós 

cerâmicos. 

Convenc. 

Custo Bx. jMod. 

Estágio de Comere. 
Desenvolv. 

Control e Fraco 
Composição 

Controle Fra co 
Morfológico 

Reatividade Fraca 

Purezá (%) < 99,5 

Calcinação Sim 

Moagem Sim 

Sol-Gel 

Alto 

Pesq. e 
Desenv. 

Excel. 

Mod. 

Boa 

> 99,9 

Sim 

Sim 

Coprecip. 

Moderado 

Comere . I 
Demonstr. 

Bom 

Mod. 

Boa 

> 99,5 

Sim 

Sim 

Hidrotermal 

Moderado 

Demonstr. 

Bom/ 
Excelente 

Bom 

Boa 

> 99,5 

Não 

Não 

O processo hidrote rmal foi subdividido por Hirano (1) em três 

categorias, sendo a primeira denominada reação de síntese 

hidrotermal, que consiste na obtenção de um composto através da 

reação de matérias-primas, na presença de uma solução 

hidrotermal. Nesse processo, modificações na estrutura cristalina 

podem ser controladas através da seleção das condições 

hidrotermais, ou seja, t emperatura, pressão e tempo de 

processamento. O segundo tipo de processamento hidrotermal é o 

crescimento de cristais de um composto, que tem baixa 

solubilidade à temperatura ambiente. o terceiro tipo é conhecido 

como tratamento hidrotermal, e objetiva apenas melhorar, na 

presença de urna solução hidrotermal, as características de 

materiais preparados por outros métodos. 

De acordo com Komarneni et al. (2), em alguns sistemas 

minerais com grande potencial para desorde m cristalina, apenas 

o processo hidrotermal pode ser utilizado na sí ntese e apresentar 
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resultados satisfatórios. A síntese hidrotermal foi utilizada por 

Christensen (3) e Kaneko (4) na produção de pós de BaTi03 na 

faixa submicrométrica, através do tratamento de soluções de 

hidróxido de bário e de óxidos, ésteres ou géis de titânio. 

Dawson (5) apresenta uma série de compostos produzidos pelo 

processo hidrotermal (titanatos, 

salientando as características 

zirconatos, PZT, 

microestruturais 

PLZT), 

dos pós 

produzidos: ultrafinos, cristalinos, monofásicos e com partículas 

de tamanho controlado e uniforme. Hirano (1) descreve uma série 

de trabalhos realizados envolvendo a preparação e o tratamento 

de pós pelo processo hidrotermal, destacando-se a produção de 

Tio2 , Zr02-Y 20 3 , MgTi03 , PbTi03 , BaTi03 e MgA1 20 4. 

As ferritas de bário, estrôncio e chumbo, utilizadas para 

gravação magnética, são usualmente preparadas pelo processo 

hidrotermal. A produção de ferritas de bário por esse processo 

foi primeiramente realizada por Takada e Kiyama (6), a partir de 

suspensões alcalinas contendo íons bário e hidróxidos de ferro; 

esses pesquisadores não obtiveram a ferrita quando o precursor 

utilizado foi o a-Fe2o 3 . Lin et al. (7) estudaram a produção 

hidrotermal de ferri tas de estrôncio e de cálcio dopadas com 

lantânio. Eles verificaram que a razão entre a quantidade dos 

precursores utilizados é de extrema importância para a obtenção 

de ferritas. 

o processo hidrotermal foi utilizado por Komarneni et al. (8) 

na síntese das ferritas moles NiFe2o4, ZnFe2o4 , (Ni,Zn) 0 , 5Fe 2o4 , 

(Mn,Zn) 0 5Fe2o4 e CoFe2o4 , em temperaturas de 135 a 175°C e em 
I 

tempos de 4 e 20 horas. O presente trabalho objetiva investigar 

o processamento hidrotermal de ferritas Ni e MnZn, e avaliar a 

influência dos materiais precursores e agentes precipitantes nas 

fases cristalinas observadas após o processamento. Inicialmente, 

foi obtida uma ferrita de níquel, com o propósito de verificar 

as dificuldades experimentais de todas as etapas do processamento 

hidrotermal. Uma vez conhecidas e dominadas as principais 

dificuldades, foram realizados testes para obtenção de ferritas 

MnZn. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A preparação das ferritas níquel e manganês - zinco foi 

realizada em uma autoclave de aço inoxidável martensitico, com 

volume útil de 161,6 cm3 , utilizando precursores de elevada 

pureza (reagentes P.A.). o fluxograma do processo empregado para 

sintese hidrotermal das ferritas é apresentado na Figura 1. 

DISSOLUÇÃO E MISTURA DOS PRECURSORES] 

I 
ADIÇÃO DO AGENT~ 

PRECIPITANTE 
E DO AGENTE OXIDANTE 

l 
11 SÍNTESE HIDROTERMALJI 

I 
CENTRIFUGAÇÃO 

LAVAGEM E 
SECAGEM 

FIGURA 1 - Fluxograma do proce sso de síntese de ferritas Ni e 

MnZn. 

Os estudos de Komarneni et al. (8} serviram de base para a 

definição das condições experimentais a serem adotadas. A ferrita 

niquel foi preparada a partir de cloretos e hidróxido de amónio, 

à temperatura de 17 5° C, por 4 horas, sob pressão de vapor 

saturado (0,9MPa). O processo de preparação das ferritas MnZn 

envolveu a utilização de diversos precursores, ocorrendo a 135°c, 

por 20 horas, sob pressão de vapor saturado (O,JMPa). A 

porcentagem de enchimento da autoclave foi de 30%. 

Os pós obtidos foram lavados utilizando-se diferentes 

quantidades de água deionizada e álcool etílico, centrifugados 

(4000rpm, 5 minutos) e secados em e stufa a 60°C. Utilizaram-se as 

técnicas de difração de raios-X (radiação CuKa, cristal 
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monocromador de grafite) e análise termodiferencial I 
termogravimétri ca na determinação das fases existentes, do 

parâmetro de rede e da fração cristal izada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise difratométrica mostrou uma ferrita níquel 

pobremente cristalina, com quantidades consideráveis de NH 4Cl. A 

precipitação da ferrita níquel ocorre de acordo com a reação 

química: 

2 FeC1 2 .4H20 + NiC1 2 .6H 20 + 6 NH 40H + ~ 0 2 

NiFe2o4 + 6NH4 Cl + 17H20 [ 1 J 

O pH de precipitação sugerido por Komarneni et al. (8) se situa 

em torno de 10. Outros autores (9) sugerem que um pH > 10 garante 

a precipitação total da ferrita. Na obtenção da ferrita níquel, 

o pH máximo atingido foi de 7,5, já que havia o compromisso com 

a porcentagem de enchimento da autoclave (JO%). O reduzido valor 

de pH obtido não foi suficiente para provocar a precipitação 

total da ferrita; além disso, as lavagens recomendada s por 

Komarneni não foram suficientes para so lubilizar o cloreto de 

amónio. Dessa forma, observou-se que uma base precipitante mais 

forte ou uma quantidade menor de precursores deveria ser 

utilizada, permitindo a precipitação completa sem ultrapassar a 

porcentagem de enchimento estabelecida. Observou-se, também, que 

o número de lavagens deveria ser aumentado, de modo a permitir 

a solubilização e, conseqüentemente, a retirada dos sais 

indesejáveis da ferrita produzida. 

As ferritas MnZn foram obtidas inicialmente a partir de 

sulfatos de f e rro, manganês e zinco e hidróxido de amónio, como 

materiais precursores. Neste caso, com base nos resultados da 

síntese hidrotermal da ferrita de níquel, optou-se por reduzir 

a quantidade de material precursor, de modo a permitir a 

precipitação completa (pH > 10) sem ultrapassar o enchimento da 

autoclave (JO%). A análise difratométrica mostrou que a ferrita 

MnZn não cristalizou-se totalmente; ocorreu, ainda, o 
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aparecimento de sais complexos 

(NH 4) 2So 4. 

indesejáveis, 

Além disso, a 

tais como 

quantidade de 

estratégia, já 

pequena. 

redução na 

material precursor não se mostrou uma boa 

que a quantidade de pó produzido foi muito 

Utilizou-se, em seguida, nitratos e hidróxido de amónio, os 

mesmos r eagentes empregados por Komarneni et a l. ( 8 ) na produção 

de ferritas MnZn. A partir desse teste, optou - se por utilizar uma 

quantidade de precursores que foss e suficiente para produzir uma 

quantidade de f e rr i ta adequada às etapas de caracterização e 

sinterização; o número de lavage ns do pó também foi aumentado. 

Os resultados mos tra ram que, além da f e rrita, ocorreu o 

aparecimento de uma segunda fase: a-Fe 2o3 . De acordo com 

Ohlweiler ( 10) , a adição de amónia concentrada a soluções de 

Fe(N03) 3 provoca, em temperaturas acima de 100°c, a cristalização 

de a-Fe 2o3 e a-Fe 2o3 .H2o . Verificou-se, ainda, que o número de 

lavagens adotado foi satisfatório, já que a análise 

difratomé trica não reve lou a presença de sais de amónio. Como 

Komarneni et al. conseguiram obter a ferrita monofásica , 

concluiu-se que esses autores utilizaram, provavelmente, nitrato 

de ferro II. 

Foi, então, realizado um teste envolvendo sulfatos e 

hidróxido de sódio, este na concentração 1 molar. Sendo fixos o 

enchimento e a qua ntidade de material precursor, verificou- se que 

esta combinação não foi adequada. o pH ficou em torno de 6,3 e 

a fase obtida não foi identificada. Além disso, a coloração do 

precipitado (amarelo canário) diferiu bastante dos precipitados 

anteriormente obtidos (marrom escuro); es t e resultado também foi 

observado por Clearfield et al. (11). 

Utilizou-se, finalmente, as combinações: sulfatos e NaOH (10 

molar) e nitratos e NaOH (10M). Os resultados da análise 

difratométrica revelaram a e xistência da ferrita MnZn, monofásica 

e isenta de impurezas, para as duas combinações. A ferrita 

produzida por nitratos e NaOH apresentou pa rticulas muito finas, 

tornando dificil a separação ferritajNaN03 , já que grande parte 
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do pó permaneceu em suspensão. De acordo com Sheppard (12), o 

tamanho de partícula é influenciado pela taxa de oxidação 

Fe+2jFe+3 e, como o precursor utilizado (nitrato de ferro III) não 

contém Fe+2
, pode-se supor que a taxa de precipitação é elevada, 

resultando em partículas extremamente pequenas. 

A ferrita MnZn, obtida à partir de nitratos, não estava 

totalmente cristalina, conforme demonstrava a análise 

difratométrica. Uma análise termodiferencial comprovou a 

existência de pequena quantidade de material não cristalino, que 

precipitou durante o aqueci~ento. Já a ferrita MnZn produzida a 

partir de sulfatos e hidróxido de sódio apresentou-se totalmente 

cristalina e 

ausência de 

manofásica. Deve-se considerar, 

íons Fe+2 afetará negativamente 

ainda, que a 

as propriedades 

magnéticas, fortemente influenciadas por este íon. Outro aspecto 

importante diz respeito aos custos, que são maiores quando se 

utiliza nitratos. Com base nessas considerações, verificou-se que 

a melhor combinação precursorjagente precipitante a ser utilizada 

na síntese hidrotermal de ferritas MnZn é sulfatos/hidróxido de 

sódio. A Tabela II resume os resultados obtido~ nos testes. 



Tabela II - Resultados dos testes de produção de ferritas Ni 

-- -- -

Teste Produto Precursores Condições Resultados 
Raios-X 

n2 T( OC) t(h) pH Lavagens (Fases) 

1 NiFe 2o4 Cloretos e 175 4 7 ' 5 300ml H2o NiFe2o 4 
NH 40H lOOml Ale NH 4Cl 

2 Ferrita Sulfatos e 135 20 > 10 600ml H2o Ferrita, 
MnZn NH 40H 100m ! Ale Sulfato 

c omplexo 
de amônio, 
(NH 4 ) 2so4 

3 Ferrita Nitratos e 135 20 > 10 900ml H2o Ferrita 
MnZn NH 40H lOOml Ale a-Fe 2o 3 

4 Ferrita Sulfatos e 135 20 6,3 900ml H2o Fase não 
MnZn NaOH (1M) lOOml Ale identificada 

5 Ferrita Sulfatos e 135 20 > 10 900ml H2o Ferrita 
MnZn Na OH (10M) 100ml Ale 

- --- -- --- · 
6 Ferrita Nitratos e 135 20 > 10 9 00ml H2o Ferrita 

MnZn NaOH (10M) lOOml Ale 

Enchimento em tocios os testes = 30\ 

Pr essão de operação = vapor saturado 

e MnZn pelo processo hidrotermal. 

··-
Observações 

- pH < 10 nao permitiu a precipitação 
completa; 

- a lavagem f oi insuficiente par a 
retirar o NH 4c l . 

- lavagem insu ficie nte para retirar 
sais de amônio; 

- apareciment o de sais complexos 
inviabi l izam a precipita1ão de toda 
a ferrita. 

- lavagem satisfatóriai 
- Aparecimento de uma 2• fase . 

- fase não identificada e com 
coloração diferente do s pós obtidos 
anteriormente . 

- f errita cristalina e monof á s ica . 

- material com partículas de tamanho 
muito pequeno, em suspensão, 
dificultando separação sólido / liq. 

- ferrita não era totalment e 
cristalina (DTA). 

w 
<)") 

V1 



Uma vez 

cristalinas 

na autoclave 

precipitação 

química: 
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analisadas a influência dos precursores nas fases 

resultantes, passou-se a investigar o que ocorreria 

durante o processo hidrotermal. Ve rificou-se que a 

da ferr i ta MnZn ocorreu de acordo com a reação 

4 FeS04 .7H20 + ZnS04 . 7H20 + MnS04 .H20 + 12 Na OH + 0
2 

2 Mn0, 5 zn0, 5 Fe20 4 + 6 Na 2so4 + 42 H20 [2) 

Conforme Tsuji (13), as reações químicas que ocorrem durante a 

precipitação de ferritas em soluções aquosas p odem ser 

generalizadas através das fórmulas, a seguir: 

x M+2 + ( 3-x) Fe+2 + 6 (OH) ~ MxFe
3

_x(OH)
6 

MxFe3_x(OH) 6 + o 2 ~ MxFe 3_xo 4 

[ 3 ) 

[ 4) 

De acordo com Iwase et al. ( 14), que estudaram a oxidação 

hidrotérmica de ferritas, os sais precursores se transformam em 

hidróxidos quando em pH > 6,5. Durante a oxidação, os íons Fe+2 

se transformam em Fe+3
, o que viabiliza a precipitação da 

ferrita. A d e ficiência em íons Fe+2 e M+ 2
, devido à precipitação 

da ferrita, é suplementada pelos hidróxidos precipitad os , que se 

dissolvem na solução enquanto a oxidação prossegue, até a 

precipitação total da ferrita. Iwase et al. utilizaram uma 

solução de concentração 95,2g de sólidos (precursores) por litro 

de solução e obtiveram a ferrita MnZn após 20 hora s de oxidação 

ininterrupta (borbulhamento de ar). No presente trabalho 

utilizou-se uma solução hidrotermal de concentração 446,7gjl, 

sendo que a oxidação foi realizada atravé s da adição de água 

oxigenada, já que na autoclave não há oxigénio suficiente para 

a oxidação Fe+2/Fe+3 . As elevadas concentração e velocidade de 

oxidação proporcionadas por essas condições, permitiram a 

obtenção de uma velocidade de precipitação muito maior que a do 

trabalho de Iwase. Com isso, pode-se supor que a ferrita MnZn já 

estaria precipitada antes do tratamento hidroterma1. 

Para verificar esta possibilidade, foram realizados testes 
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d e prec ipita çã o e co l etadas amos tras ante s do tratame nto em 

autoclave. A 

f e r ri ta MnZn 

aná l ise difratométrica 

inst a ntes após a 

comprovou a 

prec ip itaçã o 

presença da 

(verificada 

v i sualmente). No e nt an t o , o materi a l não se as s emel hava à ferr ita 

após tratamento hidro terma l, ma ntendo-se totalmente floculado em 

suspensão. Foram t ambém co l etadas amostras a pós 24, 48, 120, e 

14 4 ho ras de precipitação para veri ficar pos s ívei s variações 

estruturai s . As Figuras 2 e 3 apresenta m a vari a ção do p H e do 

pará metro de r ede com o tempo para ferr i t as que não sofrera m 

tratamento hidro terma l. Es t es re su ltados ind ica m qu e uma grande 

quantidade de ferrita precipita ins tantâ nea me nte, mas com 

estrutura n ã o-estequiomé trica , provave lmente d e vido a alta t axa 

de nuc leação. Além disso, os cr i s t a is de ferrit a form a dos são da 

ordem de poucos âng s troms , como ve r ificado por ra ios - X e pelo 

comportamento em solução; com o passar do tempo, a quantidade de 

ferrita prec ipita d a a ume nta (comprovado pe l o decréscimo do pH), 

e ocorre o ordenamento e s trutura l da ferrita j á existente 

(comprovado pelo aume nto do par âmetro de rede) . 

pH 
11.5 - - - -

11 

10.5 

10 

9 .5 

- ----- ------ - -

·- - - --- - - - - - - -

9 ~__J~-'---'-----L' ~ _ _L _ ___L _ ___L_ _j__L___L__ ..• .J. _, __ _L. _ _ 

o 10 20 30 . 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Tempo (horas) 

FIGURA 2 - Variação do pH com o tempo de precipitaçã o para 

ferritas que nâo sofr eram trata me nto hidrotermal. 
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0 .839 . 
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----__ _______ .......--

-~ 
-------------

----- ~~~~== -l 
_..--· 

------·· 
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I 

i 
' i 
I 
I ./ . . .. 0.83 - ----- ---------~-L-- ---L--. ------- ----------- -- -~--

_____ I 
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FIGURA 3 - Variação do parâmetro de rede com o tempo de 

precipitação pa ra ferritas que não sofreram tratamento 

hidroterma l. 

Com ba s e nessas observações, pode-se i nferir que no 

tra tamento em autoclave de ferritas MnZn ocorre um aumento na 

solubilidade, que provoca a dis so lução dos precipi tactos. Em 

contrapartida, a evaporaçã o de água da solução hidroterma l f az 

a concentração, ou a supersaturação, aumentar consideravelmente. 

Com isso, as taxas de nucleação e c rescimento das ferritas tende m 

a infinito, provocando a precipitaçã o de todo o mater ia l. Quando 

a fra ção transformada atinge 100 %, há o coa lescimento, ou 

crescimento das particula s ma ior e s atra vés da incorporação das 

particulas menores. 

Finalmente, uma comparação entre os parâmetros de rede 

verificados antes (0,8440nm) e após (0,8454nm) tratamento 

hidrotermal das ferritas indica que há ordenamento estrutural 

durante todo o processo. Em resumo, na autoclave, ocorrem os 

processos de dispersão, dissolução, precipitação, crescimento e 

ordenamento estrutural das ferritas. Essas observações estendem 

as hipóteses de Tani et al. (15), de que a sintese hidrotermal 
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de alumina e zircônia ocorre através do mecanismo de dissolução/ 

precipitação e por rearranjo estrutural. 

CONCLUSÕES 

A melhor combinação precursorjagente precipitante a ser 

utilizada na síntese hidrotermal de ferritas MnZn é 

sulfatos/hidróxido de sódio. 

No tratamento de ferritas MnZn em autoclaves verificam-se os 

processos de dispersão, dissolução, precipitação, crescimento e 

ordenamento estrutural. 
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