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RESUMO 
  
 
 
 Neste trabalho realizou-se estudos em escala laboratorial de soluções sólidas, 

procedentes dos precursores Fe2O3, BaCO3 e SrCO3, através do processo de moagem 

mecânica de alta energia, foram produzidos com sucesso pós nanocristalinos de             

BaxSr1-xFe12O19 (onde 0≤ x ≤ 1)os quais através de estudos de suas propriedades estruturais, 

morfológicas e elétricas foram caracterizados. As propriedades das hexaferritas do tipo M de 

bário ou de estrôncio são de grande interesse nas aplicações de magnetos permanentes, meios 

de registros magnéticos, dispositivos de microondas, absorvedores e sensores. Essas soluções 

sólidas substitucionais, depois de moídas receberam procedimento cerâmico tradicional 

(procedimento do estado sólido). A estrutura cristalina das amostras foram identificadas por 

difração de raios-X (hexagonal) pertencem ao grupo espacial P63/mmc. Os dados de difração 

de raios-X foram refinados pelo método Reitveld. Fez-se uso da espectroscopia Mössbauer 

para realizar a sondagem do ferro presente na estrutura cristalina, constatando-se o estado de 

oxidação do ferro (Fe3+) presente nos materiais analisados e a geometria do sítio cristalino no 

qual está presente. A morfologia e o tamanho médio dos espécimes, na forma de pastilhas, 

foram analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura [216 – 339 nm], assistida por 

Energia Dispersiva de Raios-X, para analise química elementar. Foi realizado o estudo da 

constante dielétrica (K’), do fator de perda dielétrica (tg δ) e a propriedade de condutividade 

elétrica (σ) As propriedades dielétricas e elétrica foram analisadas em função da freqüência, a 

temperatura ambiente, numa faixa compreendida entre 100 Hz e 40 MHz.  Nos resultados das 

propriedades dielétricas, constatou-se que a amostra BFO100 apresenta a maior constante 

dielétrica   (K’ = 394,79)  e a maior condutividade elétrica (σ =  1,98 . 10-5  Ω-1.m-1), porém, a 

menor perda dielétrica verificou-se nas amostras BFO75 e BFO90 (em ambas 0,81). Em 

virtude da constante dielétrica observada o espécime BFO100 apresenta o melhor perfil para 

aplicações de RF (radio freqüência). 

 

 

Palavras-chave: caracterização de hexaferrita M, moagem de alta energia, rádio freqüência. 

 
 



   

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 In this work he took place studies in laboratorial scale of solid solutions, coming from 

the precursors Fe2O3, BaCO3 and SrCO3, through the process of mechanical high-energy ball 

milling, were produced with success powders nanocrystalline of BaxSr1-xFe12O19              

(where 0 ≤ x ≤ 1)os which were characterized through studies of their properties structural, 

morphologic and electric. The properties of the hexaferritas of the type barium M or of 

strontium they are of great interest in the applications of permanent magnetos, means of 

magnetic registrations, devices of microwaves, absorbers and sensor. Those solid 

substitucionais solutions, after prepared milled received traditional ceramic procedure 

(procedure of the solid state). The crystalline structure of the specimens was identified by 

diffraction of ray-X (hexagonal) they belong to the space group P63/mmc. The diffraction 

data of ray-X were refined for the method Reitveld. Use of the spectroscopy was made 

Mössbauer to accomplish the survey of the present iron in the crystalline structure, being 

verified the state of oxidation of the iron (Fe3+) present in the analyzed materials and the 

geometry of the crystalline ranch in which it present. The morphology and the medium size of 

the specimens, in the form of tablets, they were observed by Scanning Electron Microscopy 

(SEM) [216-339 nm], attended by Energy Dispersive  Ray-X (EDX), for it analyzes 

elementary chemistry. The study of the dielectric constant was accomplished (K'), of the 

factor of loss dielectric (tg δ) and the property of electric conductivity (σ). The properties 

dielectrics and electric they were analyzed in function of the frequency, to room temperature, 

in a strip understood between   100 Hz and 40 MHz. In the results of the properties dielectrics, 

it was verified that the sample BFO100 shows the largest result of the dielectric constant      

(K ' = 394,79) and the largest electric conductivity (σ = 1,98. 10-5
Ω -1.m-1), however, to 

smallest loss dielectric it was verified in the samples BFO75 and BFO90 (in both 0,81). In 

virtue of the constant dielectric observed, the specimen BFO100 shows the best profile for 

applications of RF (I radiate frequency).  

 
 

Keywords: properties hexaferrite M, high-energy ball milling, I radiate frequency 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais cerâmicos são compostos entre elementos metálicos e não metálicos: eles 

são mais freqüentes entre óxidos, nitretos e carbetos. A grande variedade que enquadra nesta 

classificação inclui cerâmicos que são compostos por minerais argilosos, cimento e vidro. 

Estes materiais são tipicamente isolantes a passagem de eletricidade e calor, e são mais 

resistentes a altas temperaturas e ambientes abrasivos do que matais e polímeros [1].  Os 

materiais utilizados em aplicações de alta tecnologia são algumas vezes chamados de 

materiais avançados. Por alta tecnologia queremos dizer um dispositivo ou produto que opera 

ou funciona usando princípios relativamente intricados e sofisticados: são exemplos os 

equipamentos eletrônicos, computadores, sistemas de fibra ótica, espaçonave, aeronave e 

foguetes militares [1]. 

 

  A maioria das cerâmicas consiste em compostos que são formados entre elementos 

metálicos e elementos não-metálicos, para os quais as ligações interatômicas ou são 

totalmente iônicas ou são predominantemente iônicas com natureza covalente. O termo 

“cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria-prima queimada”, 

indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são normalmente atingidas através 

de tratamento térmico a alta temperatura conhecido por ignição [1]. 

 

No século XX, na década de 60 os ímãs cerâmicos tornaram-se firmemente 

estabelecidos como materiais elétricos e eletrônicos de engenharia; a maioria contém o ferro 

como um constituinte principal e são conhecidos como ' ferritas ' [2].  

 

Uma notável descoberta, na década de 50, foi que a adição de uma ferrita não 

magnética de zinco (ZnFe2O4) a uma ferrita magnética causava um incremento no 

magnetismo, fato esse que foi explicado por L. Néel com a teoria de compensação do 

antiferromagnetismo, ou “o ferrimagnetismo” [2]. Do ponto de vista de propriedades elétricas, 

as ferritas são semicondutores ou isoladores, no contraste aos materiais magnéticos metálicos 

que são condutores elétricos. Uma conseqüência desta propriedade é que as correntes 

parasitas produzidas pelos campos magnéticos alternos que muitos dispositivos geram, são 

limitadas nas ferritas, por sua resistividade intrínseca elevada [2].   
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As ferritas são materiais bastante versáteis e existem ainda dois fatores essenciais para 

explicação de seu sucesso: a baixa condutividade elétrica e os baixos custos de fabricação [3].  

 

As estruturas dos cristais das cerâmicas magnéticas podem ser divididas em três 

grandes grupos: espinélio, granada e ferritas hexagonais (hexaferritas) [3].  

 

1.1 Estrutura do tipo espinélio 

 

As ferritas do tipo espinélio, são um grande grupo de óxidos os quais possuem uma 

estrutura do espinélio natural MgAl2O4, e os espinélios em geral têm a fórmula AB2O4. A 

estrutura do espinélio é um arranjo cfc (cubo de face centrada) de íons O2- no qual os cátions 

A ocupam um oitavo das posições dos tetraédricos e os cátions B ocupam as posições dos 

octaédricos. Na estrutura espinélio invertida, a distribuição do cátion é B[AB]O4. Cálculos de 

entalpia de rede baseados em um modelo iônico simples indicam que para A2+ e B3+ a 

estrutura espinélio normal, A[B2]O4, seria a mais estável [4].  

                                

Figura 1.1 Um segmento da célula unitária (AB2O4) de espinélio mostrando o ambiente 

tetraédrico dos íons A e do ambiente octaédrico dos íons B [4]. 

 

O fator ocupação, λ, de um espinélio é a fração de átomos B nos sítios tetraédricos. 

Então λ = 0 para espinélio normal e 0,5 para espinélio invertido. A distribuição dos cátions 

(A2+, B3+) nos espinélios com íons A e B  d 
0 a estrutura normal é preferida (λ = 0), porém, 
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quando o íon A2+ é um d6

, d
7

,d
8 ou d

9 e  B3+ é Fe3+, geralmente se forma a estrutura invertida. 

Essa preferência pode ser entendida pela falta de estabilização do campo ligante dos íons de 

spin alto d5  Fe3+ nos sítios octaédricos e tetraédricos e do campo ligante de outros íons dn no 

sítio octaédrico. É importante notar que a estabilização do campo ligante simples parece 

trabalhar sobre uma gama limitada de cátions, mas uma análise mais detalhada é necessária 

quando são introduzidos cátions de raios diferentes. Além disso, freqüentemente o λ depende 

da temperatura.  

 

1.2 Estrutura do tipo granada 

 

 As ferritas do tipo granada são base de muitos materiais de alta tecnologia, 

dispositivos magnetópticos, microondas e aplicações de memória. 

 

 A estrutura do cristal é do mineral granada, Mn3Al2Si3O12. O Si e o Mn podem ser 

substituído por Y e Al em um mecanismo de dupla substituição: 

   3Mn2+ + 3Si4+ ↔ 3Y3+ + 3Al3+ 

para obter Y3Al5O12 (YAG). 

 

 A formula geral das ferritas do tipo granada é R3Fe5O12, onde R é um cátion trivalente 

terra-rara, ou Y. A estrutura do cristal tem simetria cúbica e é relativamente complexa. Uma 

única célula é formada por 20 unidades (160 átomos) e pertence ao grupo espacial Oh
10 – 

Ia3d. Diferente do espinélio, os oxigênios das sub-redes não formam agrupamentos 

empacotados, sendo descrito como uma combinação poliédrica [3].  
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Figura 1.2 Descrição da estrutura do tipo granada numa combinação poliédrica. Os círculos 

grandes são átomos de oxigênio, os círculos cheios pequenos formam os sítios tetraédricos, os 

círculos pequenos vazios formam os sítios octaédricos e os círculos pequenos escuros formam 

os sítios dodecaédricos [3]. 

 

 O oxigênio poliédrico define três tipos de sítios com cátions: dodecaédrico (20 faces), 

octaédrico (8 faces)  e tetraédrico (4 faces). Os terras-raras, R, ocupam a maioria dos sítios 

dodecaédrico, enquanto o cátion Fe entra  nos sítios octaédricos e tetraédricos [3]. 

 

1.3 Estrutura do tipo hexaferrita 

 

 As ferritas do tipo hexagonal têm uma numerosa família de compostos relatados, com 

simetria hexagonal e romboédrica [3].  

 

 As hexaferritas do tipo-M, MFe12O19 (M= Ba, Sr ou Pb), pertencem a uma classe de 
óxidos ferrimagnéticos. Do ponto de vista da cristalografia química, estas ferritas têm uma 
estrutura complexa do tipo magnetoplumbite. 
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BaFe12O19 
 

 
Figura 1.3 Corte transversal da estrutura de magnetoplumbite M, com o eixo c vertical. As 
setas indicam as orientações de giro (spin). As linhas verticais tiradas são eixos de simetria de 
três faces. Uma cruz indica um centro de simetria. Todas camadas contendo bário são planos 
de espelho, e são representadas por m. Esta estrutura consiste nos blocos de S seguidos por 
blocos R que contêm bário. O asterisco indica uma rotação de um bloco antes das 180º sobre 
o eixo c [6]. 
 

Nessas hexaferritas há 10 camadas de oxigênio no um eixo c vertical medindo 

23,183Ǻ e um eixo a, horizontal, com 5,892Ǻ. Em cada camada de uma célula elementar 

existem quatro íons grandes. Sempre existem quatro camadas sucessivas com íons de 

oxigênio, porém a cada quinta camada encontramos três íons de oxigênio e um íon de bário, 

estrôncio, chumbo ou cálcio [5].   

 

 As cerâmicas magnéticas possuem uma estrutura cristalina e suas características 

magnéticas são afetadas pela ocupação das posições tetraédricas e octaédricas [1]. 
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 Na estrutura magnetoplumbite, os íons de Fe estão coordenados da forma tetraédrica 

(FeO4), trigonal bipiramidal (FeO5) e octaédrica (FeO6) por íons de oxigênio.  

 

Existem cinco sub-redes que foram denominadas de 4f1 (sítio tetraedro), 2b (sítio 

bipiramidal) e três sítios octaedros diferentes (12k, 4f2 e 2a). Os sítios 4f1 e 4f2 têm spins 

orientados antiparalelamente. O sítio 2b recebeu esta denominação porque o cátion está 

deslocado do plano de simetria da coordenação bipiramidal trigonal e tem um papel 

importante em determinar a anisotropia magnética das ferritas. O modelo da estrutura 

magnética, é ferrimagnética com cinco sub-redes diferentes, três paralelas (12k, 2a e 2b) e 

duas antiparalelas (4f1 e 4f2) que estão acopladas por interações de super-troca através dos 

íons de oxigênio [Figura 1.4]. 
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Figura 1.4 Estrutura poliédrica do cristal de BaFe12O19. 
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 Portanto as hexaferritas ferrimagnéticas do tipo-M são importantes devido ao seu 

forte campo de anisotropia uniaxial, ao longo do eixo-c. Este grande valor do campo de 

anisotropia magnetocristalina tem a sua origem principal nos íons de Fe3+, localizados no sítio 

2b, que estão contornados por 5 íons de oxigênio [5]. 

 

As características mais importantes das hexaferritas são a sua alta magnetização de 

saturação, uma grande coercividade, uma excelente estabilidade química e o alto campo de 

anisotropia magnética. Esta alta anisotropia é responsável pela alta temperatura de Curie, do 

momento magnético e da magnetização de saturação, tem feito dessas ferritas uma boa 

candidata para uma série de aplicações. Uma das aplicações mais importantes desses materiais 

é em dispositivos que operam em altas freqüências (microondas) e ondas milimétricas. A alta 

anisotropia uniaxial produz um campo magnético interno que diminui o efeito do campo 

magnético externo necessário para a ressonância na freqüência de ondas milimétricas. Esta 

alta anisotropia leva o material a uma baixa permissividade e alta freqüência de ressonância. 

Elas também podem ser usadas como absorvedores de microondas [5].  

 

As propriedades de absorção por microondas dependem da permeabilidade (µ”) e da 

permeabilidade magnética (ε’ -jε = ε”) complexas µ’ - jµ A freqüência de ressonância 

máxima da ferrita de bário é 47.6 GHz se o seu eixo-c estiver alinhado regularmente. A 

freqüência de ressonância está relacionada com o campo anisotrópico. Esta anisotropia pode 

desaparecer ou mesmo ser modificada, de uniaxial para planar, substituindo-se os íons de Fe3+ 

por outros cátions ou mistura deles (Ga, In, Sc, Al, Co, Ti, etc.). 

 

A estrutura da hexaferrita ainda pode ser descrita simbolicamente em termos de dois 

blocos estruturais: RSR*S* onde R é um bloco de três camadas com composição              

(Ba2+ Fe6
3+ O11

2-) separados pelo espinélio S com composição (Fe6
3+ O8

2-) onde o asterisco 

significa que o bloco girou 180º em torno do eixo-c hexagonal. A maior contribuição ao 

campo de anisotropia vem dos íons de Fe no sítio 2b, uma contribuição relativamente fraca e 

positiva nos sítios 4f1, 4f2 e 2a e uma contribuição negativa para o sítio 12k. Portanto a 

substituição de íons de ferro por outros cátions metálicos pode ocasionar um aumento ou uma 

diminuição no campo de anisotropia [5]. 
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Figura 1.2 Unidade representativa da célula de BaFe12O19, mostrando coordenações 

poliédricas do Fe nos sítios 2a, 2b, 12k, 4f1 e 4f2, como também os blocos SRS*R*. 
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1.3.1 Estrutura do empacotamento hexagonal do tipo M 

 

Algumas estruturas cristalinas cerâmicas podem ser consideradas em termos de planos 

horizontais como um empacotamento de íons, em células unitárias.  

 

Denomine-se por A os centros de todos os átomos num plano estreitamente empacotado. 

Associados a este plano estão 2 conjuntos de depressões triangulares equivalentes formadas 

por 3 átomos adjacentes, dentro das quais o próximo plano de átomos estreitamente 

empacotados pode se repousar. Aquelas tendo o vértice do triângulo apontando para cima 

estão arbitrariamente designadas como posições B. Nesta camada pode ser colocada uma nova 

camada de íons idênticos empacotados, chamados de B. Abaixo da camada de íons B existe 

uma outra camada de íons na qual os centros estão verticalmente debaixo desses íons da 

camada A. Continuando na direção vertical obtemos assim uma estrutura hexagonal numa 

secessão de camadas ABABA... Assim é produzida uma estrutura uniaxial de cristal hexagonal 

com um eixo c perpendicular as camadas de oxigênio [6]. 

 

Figura 1.5 Esquema representativo da estrutura hexagonal empacotada [6]. 

 

 



11 
 

1.4 Justificativas e objetivos 

 

  As hexaferritas de bário ou estrôncio têm grande importância para a sociedade moderna 

porque são componentes de uma variedade de dispositivos eletrônicos usados em meios de 

gravação magnética, comunicação, geração e distribuição de energia elétrica, aplicação 

automotiva e equipamentos médicos. Nos dispositivos eletro-eletrônicos que necessitem em 

sua composição de um magneto permanente (ímã) as hexaferritas de bário (BaFe12O19) ou de 

estrôncio (SrFe12O19) têm sido usadas por serem materiais que apresentam propriedades 

intrínsecas (propriedades magnéticas), relacionadas à microestrutura e morfologia.  

 

O objetivo desse trabalho é caracterizar a solução sólida BaxSr1-xFe12O19 pelo estudo de 

suas propriedades estruturais, morfológicas e elétricas. Obtendo-se esta solução sólida através 

dos precursores Fe2O3, BaCO3 e SrCO3 utilizando um novo procedimento experimental aonde 

utilizamos um processo de moagem de alta energia, seguida de sinterização, em proporções 

estequiométricas, onde x varia entre os valores  0; 0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75; 0,90 e 1,0.  

 

Uma solução sólida se forma quando, à medida que os átomos do soluto são adicionados 

ao material hospedeiro, a estrutura cristalina é mantida, e nenhuma nova estrutura é formada 

[1]. 

 

2. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 

2.1 Introdução 

 

Nesse trabalho empregamos técnicas para sintetizar e caracterizar a estrutura da 

solução sólida BaxSr1-xFe12O19.  Foram utilizadas as seguintes técnicas para caracterizá-las: 

Difração de Raios-X; Espectroscopia Mössbauer; Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV); Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), como também foram estudadas suas 

propriedades elétricas (constante dielétrica, perda dielétrica e condutividade elétrica,). 

 

Atualmente a moderna ciência dos matérias é definida como sendo a relação entre a 

Composição e Estrutura, Processamento e Síntese, Propriedades e Desempenho. 
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  A Figura 2.1 descreve um dos possíveis esquema, de uma forma breve, do processo 

geral de produção de cerâmicas avançadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                      

  

Figura 2.1 Fluxograma esquemático do processamento cerâmico.  

 

O processamento para a síntese é um elemento básico para a produção de novos 

materiais com novas propriedades e desempenho, bem como de produtos de alta qualidade e 

baixo custo. Nesse trabalho a síntese foi desenvolvida via moagem mecânica de alta energia 

seguida de sinterização. Para a moagem mecânica de alta energia, que é um procedimento 

relativamente novo no processamento de pós-cerâmicos, daremos um maior detalhamento, 

visto a sua importância nos resultados finais desse estudo.  
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2.2 Mecanossíntese 

 

2.2.1 Introdução 

 

A mecanossíntese ou simplesmente moagem mecânica de alta energia é uma técnica 

poderosa de processamento de materiais. 

 

O equipamento básico para essa técnica é um moinho de bolas de alta energia em cujas 

jarras (ou reatores) é colocada uma mistura de pós elementares ou de ligas juntas com as 

bolas. Os reatores e as bolas podem ser de diversos materiais tais como carbeto de tungstênio, 

aço ou cerâmicas cujas diferenças de densidades e dureza influem no resultado do processo. 

As partículas de pó são então, sujeitas a colisões de altas energias pelos movimentos das 

bolas. O processo de mecanossíntese é resultado das repetidas fraturas e soldagens nas 

partículas em conseqüência desses impactos [7]. 

 

O moinho planetário proporciona choques de altas e variadas energias. O moinho 

planetário é composto por reatores montados em um disco que gira em torno do próprio eixo 

com velocidade angular Ω (Figura 2.2.a e 2.2.b). Os reatores giram no sentido contrário com 

velocidade angular ω e as forças centrifugas criadas por estas rotações são aplicadas nas bolas 

e nas misturas dos pós contidos nos reatores produzindo choques com energias até 40 vezes 

maiores que os provocados pela força da gravidade. 
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                                 (a)       (b) 

Figura 2.2. (a) Disco do moinho planetário (b) Representação esquemática do movimento das 

bolas e mistura de pós no moinho planetário. O reator e o disco em que ela esta montada 

giram em direções contrarias. A composição das forças centrifuga gera uma trajetória para as 

bolas como indicado na figura, resultando em choques com altas energias [7]. 

 

2.2.2 Propriedades Microestruturais dos Pós 

 

2.2.2.1 Introdução 

 

 Um material, de uma maneira geral, não se constitui de um monocristal, mais de 

vários pequenos cristais denominados grãos, separados um dos outros por áreas de desordem 

conhecidas como contornos [1]. 

 

2.2.2.2 Contornos de Grãos 

 

 O contorno de grão é um defeito interfacial, que separa dois pequenos grãos ou cristais 

que possuem diferentes orientações cristalográficas em materiais policristalinos. Dentro da 

região do contorno, que possui provavelmente a largura equivalente à distância de alguns 

poucos átomos, existem alguns desencontros atômicos na transição da orientação cristalina de 

um grão para aquela de outro grão adjacente. Os contornos de grãos são quimicamente mais 

reativos do que os grãos propriamente ditos, como conseqüência de uma energia de contorno, 

que esta em função do grau de desorientação [1]. 
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2.2.2.3 Materiais Nanoestruturados 

 

 Um material é dito nanoestruturado, ou nanocristalino, quando o número de átomos 

localizados em seus defeitos é comparável ao número de átomos situados no cristal residual. 

Isso é conseguido pela introdução heterogênea, em um cristal perfeito, de desordem, sob a 

forma de discordâncias e contornos de grão, em alta densidade. Esse tipo de material é 

distinto de um material amorfo ou de um vidro, pois os últimos diferem basicamente de um 

cristal perfeito por uma perda da ordem a longa distância. A densidade de um vidro é da 

ordem de 95% da densidade de um cristal perfeito com a mesma composição enquanto que a 

de um material nanocristalino é da ordem de 75% [8].  

 

2.2.2.4 Difusão nos materiais 

 

 Para haver mudanças microestruturais ou reações químicas em sólidos, é necessário 

que haja movimento de átomos ou moléculas. Esse movimento é chamado difusão. Do ponto 

de vista atômico, a difusão é a migração de átomos de um sitio para outro da rede cristalina. 

Para um átomo se mover dessa forma, é preciso que o sítio vizinho esteja desocupado. O 

átomo deve, ainda, ter energia suficiente para quebrar as ligações que o matem naquela 

posição. 

 

 Dois tipos de difusão podem ser identificados. No primeiro, os átomos saem do seu 

sitio para uma lacuna vizinha. Esse tipo de difusão depende da existência de lacunas e sua 

extensão é função da quantidade de defeito existente no material. O segundo tipo depende da 

migração de átomos de um sitio intersticial para outro. Esse tipo de difusão é o mais comum e 

mais rápido, pois normalmente existem mais sítios intersticiais vagos do que lacunas e os 

átomos interisticiais são geralmente menores e mais móveis. 

 

 A difusão de partículas através de qualquer meio é governada pela equação de difusão 

[4]: 

      
t

C

∂

∂
= 









∂

∂

∂

∂

x

C

D

x

    (2.1) 

onde C é a concentração das espécies difusoras e D é o coeficiente de difusão. A equação de 

difusão mostra que a velocidade de ganho ou perda de partículas em uma região é 

proporcional à não-homogeneidade espacial da concentração delas naquela região. 
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 O coeficiente de difusão também aumenta com a temperatura, porque a migração de 

partícula também é um processo ativado, e podemos escrever a expressão igual à de 

Arrhenius.  

 

A dependência do coeficiente de difusão com a  temperatura é dada por: 

      D = Doexp 







−

RT

Qd

                                       (2.2) 

onde, Do é a parte do coeficiente de difusão que não depende da temperatura, Qd  é a energia 

de ativação para a difusão, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta 

(K) [4]. 

 

2.2.2.5 Modelagem 

 

 A síntese por moagem de alta energia é uma técnica muito eficiente e de baixo custo e 

extremamente flexível, com diversos parâmetros que podem influir no resultado final do 

processo, tais como: massa e velocidade das bolas (energia do choque), relação entre a massa 

das bolas e massa dos pós, freqüência de choques e tempo de moagem. Uma descrição 

qualitativa da mecanossíntese é importante tendo em vista a necessidade de se estabelecer 

uma maneira de prever o resultado do processo ou pelo menos, determinar quais os 

parâmetros físicos reais responsáveis pelo produto final da moagem. Devido aos trabalhos já 

desenvolvidos visando um entendimento quantitativo do processo de moagem, distinguem-se 

três principais abordagens para a modelagem do processo. A primeira é a modelagem do 

choque, a segunda modelagem do produto final e por último a modelagem dos processos 

termodinâmicos envolvidos na moagem. 

 

2.2.2.5.1 Modelagem do Choque 

 

 O choque é o principal evento de transferência de energia do moinho para a mistura de 

pós e por isso, as características do choque determinarão o resultado da moagem. Existem 

algumas características diferentes para tais colisões. O pó pode ser preso entre duas bolas ou 

ainda entre a bola e a parede do moinho com ângulos variados de impacto. Houve uma 

proposta de um modelo, para quantificar o fenômeno de transferência de energia, durante a 

mecanossíntese, sustentado por pesquisas experimentais da potência elétrica e mecânica 
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consumida durante a moagem, em um moinho planetário [9]. A potência média P  envolvida 

em processos de moagem é dada pelo produto de um fator intensivo, que depende de uma 

única colisão, por um fator extensivo, que depende de toda moagem. São eles, 

respectivamente, a energia cinética da bola no instante do choque EK e a freqüência de choque 

f, de forma que: 

     P  = EK.f      (2.3) 

 

2.2.2.5.2 Modelagem do Produto Final 

 

O produto final da moagem depende, essencialmente, dos choques, pois, este é a 

principal forma de transferência de energia do moinho para os pós. Sendo assim, uma 

descrição qualitativa de como um dos parâmetros do choque influencia as características do 

produto final da moagem se faz necessária. 

 

2.2.2.5.2.1 Energia Cinética 

 

Segundo Burgio et al. [10] foi feita uma proposta para um modelo correlacionar as 

condições de operação e o produto final em moinho planetário Fritsch Pulverisette 5. Os 

movimentos do disco e do reator são acoplados, com as velocidades angulares do disco (Ω) e 

do reator (ω) relacionados por ω =  -  1,25Ω. Uma breve descrição do modelo e os resultados 

experimentais que o sustentam são apresentados a seguir. 

 

Uma bola de massa mb e diâmetro db é suposta mover-se colada a parede do reator do 

moinho sem girar ou rolar até ser lançada em direção a parede oposta por uma composição de 

forças inerciais e, e após um ou mais choques, volta a ficar colada à parede, movendo-se com 

velocidade igual a da parede até ser lançada novamente.A velocidade de tal bola no instante 

em que ela descola da parede é calculada por considerações da geometria do moinho e é dado 

por: 

 

  Vb = [ (ΩR)2 + ω2 (r – db/2)2 (1 - 2ω/Ω)]1/2    (2.4) 

 

onde R e r são os raios dos discos e do reator, respectivamente. Depois que a bola descola da 

parede do reator, ela não sofre mais a ação de mais nenhuma força, de forma que é razoável 
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supor que no instante antes do choque, a velocidade da bola também dada pela equação (2.4). 

A velocidade da bola após o impacto é a mesma de um ponto da parede do reator e é 

calculada também, por considerações geométricas, e dada por: 

 

   Vs = [ (ΩR)2 + ω2 (r – db/2)2 + 2ΩωR (r – db/2)]1/2                         (2.5) 

 

 A energia ∆E transferida pela bola ao pó durante o choque é então calculada, usando-

se a diferença da energia cinética das equações (2.4) e (2.5), e dada por : 

 

 ∆E = Eb – Es =1/2mb(Vb

2

 – Vs

2

) = - mb[ω
3

/Ω(r – db/2) + ΩωR] (r – db/2).             (2.6) 

 

A energia total transferida por unidade de massa do pó, no decorrer de toda moagem é 

dada por:  

    ∆E* = φ ∆Eb Nb fb t / mp     (2.7) 

onde φ expressa o grau de preenchimento do reator (φ ≤ 1), Nb é o número de bolas coladas no 

reator, t é o tempo total de moagem, mp é a massa do pó e fb é a freqüência com que as bolas 

se chocam com a parede do moinho. O valor de fb é dado por: 

     

    fb =  K(Ω - ω) / 2π                (2.8) 

onde K depende das condições de moagem. 

 

 O nível de energia transferida para o pó durante um choque pode ser correlacionado as 

energias de ativação das várias reações que podem ocorrer. Essa energia total transferida para 

o pó determina que tipo de reação pode ocorrer. 

 

2.2.2.5.3 Modelagem Termodinâmica 

 

 Mecanicamente as grandes deformações, como as experimentadas pelos materiais na 

mecanossíntese, geram alta densidade de discordância que se aglomeram para formar 

contornos de grãos nanométricos. Como resultado das interações repulsivas entre as 

discordâncias, a distancia de separação entre duas delas tem um valor mínimo,  que é sugerido 

ser o diâmetro mínimo ao qual um grão pode ser reduzido. Porém, o diâmetro mínimo 

observado experimentalmente, é de 5nm a 20nm, obtido por grandes deformações é, 

sistematicamente, menor que os valores calculados [11].   
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2.3 Calcinação e Sinterização 

 

Calcinação é o processo de aquecer uma substância a altas temperaturas, sem, contudo 

atingir seu ponto de fusão, de forma a conseguir sua decomposição química e conseqüente 

eliminação dos produtos voláteis [12]. Faz-se isso em laboratório com o uso de um forno 

elétrico, que é um tipo de estufa para altas temperaturas usadas em laboratórios, 

principalmente de química. Consiste basicamente em uma câmara metálica com revestimento 

interno feito de material refratário e equipado com resistências capazes de elevar a 

temperatura interna a valores acima de 1000ºC. Esses fornos elétricos mais comuns possuem 

faixas de trabalho que variam de 200ºC a 1400ºC. 

 

 Normalmente, as calcinações ocorrem na ordem de 1000ºC. Esse sistema é usado em 

análises químicas de substâncias complexas ou na quantificação de metais, pois a maior parte 

dos óxidos metálicos se mantém estáveis a essa temperatura. Depois de reduzida a óxido, 

pode-se analisar a amostra com o uso de outras técnicas, principalmente volumétrica e 

instrumental.  

 

A Sinterização é a etapa do processo da metalurgia do pó que consiste em aquecer o 

compactado a temperaturas inferiores às do ponto de fusão do principal constituinte, em 

condições controladas de tempo e ambiente. Pela aplicação desta operação, as partículas que 

constituem o compactado ligam-se entre si, formando um corpo mais denso e de maior 

resistência mecânica. Normalmente a temperatura de sinterização é da ordem de 2/3 a 3/4 da 

temperatura de fusão da liga considerada. No caso do ferro, a temperatura de sinterização 

varia de 1000° C a 1300° C, sendo para os casos mais comuns 1100° C e de 8 a 45 minutos de 

permanência nas câmaras de alta temperatura.[12]. 

 

A sinterização é um processo complexo, pois no decorrer da sua execução várias 

reações ocorrem, a maioria das quais no estado sólido e que o processo é afetado por inúmeras 

variáveis relacionadas com a natureza do pó metálico, com a presença de componentes 

estranhos e com as próprias condições em que a sinterização é realizada.[12] 
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Figura 2.3 Sinterização do pó de níquel [12] 

 
2.4 Difração de raios-X 

 

2.4.1 Introdução 

  

 Os raios-x foram descobertos em 1895 pelo cientista alemão W.K. Röntgen na 

Universidade de Würtzgurg. Em 1912, Max Von Laue, apresentou um trabalho na academia 

Bávara de Ciências, em Munique, propondo uma teoria elementar de difração de raios-x por 

uma rede periódica, que lhe rendeu o premio Nobel em 1914. Em uma segunda parte desse 

mesmo trabalho, W. Friedrich e P. Knipping apresentaram as primeiras observações 

experimentais da difração de raios-x por cristais. Esse trabalho provou definitivamente que a 

estrutura cristalina é composta por uma rede periódica [13]. 
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 A região do espectro eletromagnético entre a luz ultravioleta e os raios gama é 

chamada de região de raios-x. Os raios-x têm uma faixa de comprimento de onda entre os 

valores 10-12 m e 10-8 m e podem ser produzidos quando átomos de um material são 

bombardeados por fontes de elétrons de alta energia. Esse bombardeamento arranca elétrons 

das camadas internas desses átomos. Para minimizar a energia do átomo, as lacunas das 

camadas internas são preenchidas por elétrons oriundos de camadas exteriores. Essa transição 

é muitas vezes seguida pela emissão de raios-x. 

 

Quando um feixe de raios-x incide num cristal, os raios-x são espalhados em todas as 

direções por toda estrutura cristalina. Em algumas direções as ondas espalhadas, sofrem 

interferência destrutiva, resultando em mínimos de intensidade; em outras direções, a 

interferência é construtiva, resultando em máximos de intensidades.Esse processo de 

espalhamento e interferência é uma das formas de difração. Observa-se que para que haja uma 

interferência construtiva das ondas espalhadas, é necessário que seja obedecida a condição 

mostrada abaixo (onde θ é o ângulo de incidência) : 

 

     nλ = 2d senθ               (2.9) 

 

 Essa equação é conhecida como Lei de Bragg. Salientamos que ela deve ser utilizada a 

nível, pois só assim ela poderá ser novamente aplicada ao nível de planos cristalinos. 

Determinar como um átomo irá difratar um feixe de raios-x é um problema probabilístico. 

 

 A formação de picos de difração se deve justamente a lei de Bragg quando vista em 

níveis de planos cristalinos. A Figura 2.4 a seguir representa o fenômeno: 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

   Figura 2.4 Interferência entre os raios a nível planar [14]. 
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 Um instrumento tradicional de medida pelo método do pó é o difratômetro. Nesse 

equipamento, a captação do feixe difratado é feita por meio de um detector, disposto de 

acordo com um arranjo geométrico denominado geometria parafocal Bragg – Brentano [13]. 

 

 Normalmente, os difratômetros permitem a coleta de difratogramas na forma 

digitalizada, o que viabiliza o seu armazenamento no computador, possibilitando a 

identificação, refinamento de estruturas cristalinas e a qualificação de compostos polifásicos 

[14].  

 

2.4.2 Raios-X e o Método Reitveld 

 

 Desenvolvido por H. Reitveld no final da década de 1960, o método que leva seu 

nome permite a realização simultânea do refinamento de cela unitária, refinamento de 

estrutura cristalina, análise quantitativa de fase, e determinação de orientação preferencial, 

com precisão maior que qualquer outro método separadamente. Talvez a análise 

microestrutural ainda não tenha a precisão do método Double-Voigt ou de Warren-Averbach, 

mas há no método potencialidade para que o mesmo possa ser futuramente equiparado. 

 

 O modelo estrutural adaptado por Reitveld inclui vários tipos de parâmetros, entre os 

quais: parâmetros de estrutura cristalina, parâmetros do perfil das reflexões, parâmetros 

globais, parâmetros de intensidade [15]. 

 

 Os parâmetros da estrutura cristalina incluem as coordenadas (x,y,z) das posições dos 

átomos na cela unitária; os deslocamentos atômicos; a densidade ocupacional das posições 

atômicas; as dimensões (a,b,c) da cela unitária e os ângulos (α,β,γ) entre os vetores; tensões e 

deformações; textura; tamanhos de cristalitos; discordância e defeitos planares.  

 

 Os parâmetros de perfil das reflexões englobam a largura das reflexões e a forma do 

pico. 

 

 Os parâmetros globais incluem a função da radiação de fundo e parâmetros de 

correção que abrangem o zero da escala 2 θ, deslocamento da amostra e absorção. 
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 Os parâmetros de intensidade compreendem o fator de escala que ajusta a altura de 

toda as reflexões do padrão difratométrico às do difratograma.  

 

 Esses parâmetros permitem calcular, através de um algoritmo, um padrão 

difratométrico (registrado na forma digitalizada) adequado à(s) fase(s) que se pretende(m) 

estudar, o qual é comparado a todo difratograma observado; a diferença entre ambos é então 

minimizada fazendo variar os parâmetros no modelo estabelecido, utilizando um processo de 

minimização baseado no princípio dos mínimos quadrados. Esta operação é denominada 

refinamento estrutural [15]. 

 

 Em geral, para aplicação desse método se faz necessário o conhecimento da estrutura 

das fases que compõem a mistura com um bom grau de aproximação, além de se ter posse de 

padrões difratométricos de boa qualidade. A quantidade a ser minimizada no refinamento é a 

função residual Sy dada por: 

 

     Sy = ∑
i

 wi (yi – yci)
2                           (2.10) 

onde 

wi = 1/yi, é o peso de cada intensidade; 

yi é a intensidade observada na i-ésima iteração; e  

yci é a intensidade calculada na i-ésimo iteração. 

 

 Observa-se que os pesos wi refletem apenas o erro de contagem aleatória nas 

intensidades observadas, não sendo considerado o erro nas intensidades calculadas. Caso o 

modelo estrutural não seja adequado, ou ainda, a forma do pico não esteja bem definida, a 

intensidade calculada estará errada. 

 

 A intensidade calculada yci de uma fase é determinada pelo somatório do modelo 

estrutural 
2

K
F  e outras contribuições na vizinhança da posição da reflexão calculada pela 

lei de Bragg, acrescido da sua radiação de fundo (ou linha de base) [15]: 

 

    yci = St.∑
k

LPk.
2

k
F .φ.(2θi - 2θk).PK.A + ybi            (2.11) 
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onde 

St é o fator de escala; 

k é o índice de Miller para reflexões de Bragg; 

LPk representa a função polarização e função de Lorentz; 

Φ é a função do perfil de reflexão; 

PK é função de orientação preferencial; 

A é o fator de absorção; 

Fk é o fator de estrutura para a k-ésima reflexão de Bragg, e 

Ybi é a intensidade da radiação de fundo na i-ésima interação. 

 

Para várias fases a equação anterior se torna: 

 

   Yci =  ∑
t

St∑
k

LPk,t.
2

,tk
F .φt.(2θi,t - 2θk,t).PK,t.At + ybi            (2.12) 

 

onde o índice “t” refere-se as fases em questão [15]. 

 

2.4.3 Critérios de Ajuste 

 

 Um bom ajuste depende de quanto adequado é o modelo, ou seja, se o modelo contém 

os parâmetros necessários para descrever a estrutura cristalina, bem como o alcance de um 

mínimo global (e não local) [15]. 

 

 Um refinamento chegou ao seu final quando os parâmetros não variam mais e a função 

minimização atingiu o valor mínimo. Entretanto, a convergência deve ser acompanhada 

através de alguns índices que são calculados ao final de cada ciclo de refinamento, e que 

fornecem um subsídio ao usuário para tomar decisões sobre dar prosseguimento, parar ou 

finalizar o refinamento [15]. 

 

 A avaliação do ajuste ou refinamento do difratograma é dada pela expressão: 

 

    RWP =  √[(∑wi(yi – yci)/(∑wi(yi)
2)]           (2.13)  
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onde: 

 RWP é o “índice R” ponderado. 

 Do ponto de vista matemático, é o índice que melhor reflete o progresso do 

refinamento, por ter no numerador o resíduo que é minimizado [10]. A convergência do 

refinamento é verificada pela analise deste índice. Um refinamento bem sucedido se expressa 

quando a observação de que RWP esta diminuindo ao final de cada ciclo do ajuste. 

 

 O índice de qualidade do refinamento é dado pela expressão: 

 

   S = RWP/Rexp = √[(Σwi(yi – yci)
2)/(n – p)]             (2.14) 

 

onde: 

S é chamado de “goodness of fit”; 

Rexp é o valor estatisticamente esperado para o RWP; n é o número de pontos considerados, i.e., 

o número de pontos sendo utilizados no refinamento; e p é o numero de parâmetros refinados. 

  

Em geral, valores de S < 1 indicam ajuste inadequado da radiação de fundo, tempo 

insuficiente de contagem ou utilização de maior número de parâmetros do que o necessário. Já 

valores do S > 1,5 indicam inadequado modelo ou a existência de mínimo local [15]. Enfim, S 

deve estar próximo de 1,0 ao término do refinamento, significando que nada mais pode ser 

melhorado, pois o RWP já atingiu o limite que se pode esperar para aqueles dados de difração 

medidos. O Rexp é dado por: 

 

     Rexp = √[( n – p)/(∑wi(yi)
2)]             (2.15) 

 

 Os indicadores numéricos confirmam a qualidade do refinamento, mais nem sempre 

permitem identificar certos problemas. Durante o refinamento, é essencial que sejam 

observadas as diferenças entre os padrões calculados e observados, buscando detectar 

problemas de ajuste de linha de base e também irregularidades da função perfil de pico. As 

diferenças observadas nos difratogramas também são importantes para a verificação de fases 

que porventura não tenham se incluídas no refinamento [15].  
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2.5 Estudo Mössbauer 

 

 

2.5.1 Introdução ao Efeito Mössbauer 

 

 O efeito Mössbauer esta baseado na emissão ou absorção ressonante de raios-γ livres 

de recuo pôr núcleos atômicos em uma rede cristalina ou amorfa sólida. Um núcleo de uma 

estrutura rígida decai de um estado excitado Ee para um estado fundamental Eo emitido raios-γ 

providos de energia Eγ = Ee – Eo, um núcleo idêntico, que se encontre no estado fundamental 

e absorve uma radiação gama, passará para o estado excitado. Após um tempo τ, conhecido 

como tempo de vida do estado, a energia do fóton poderá ser emitida pelo núcleo absorvedor 

para as camadas eletrônicas que o envolvem ou pela emissão de raios gamas, sendo esse 

ultimo processo conhecido como fluorescência de ressonância nuclear. Em ambos os casos 

esse núcleo volta, então para o estado fundamental. Excetuado pelo estado fundamental as 

energias dos estados nucleares são bem definidas.  

 

  Figura 2.5 Processo de emissão e absorção mostrados esquematicamente. 

  

 Um núcleo livre ao emitir radiação gama recua conservando seu momento linear, a 

energia de recuo é dada por [16]: 

 

                                              2ER = 
2

2

mc

Eγ       (2.16) 
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 Onde Eγ é a energia da radiação gama, tal que Eγ = Eo – ER, emitida, m é a massa do 

núcleo, c é a velocidade da luz. Um núcleo idêntico e no estado fundamental ao absorver a 

radiação gama também recuará. Para haver fluorescência de ressonância nuclear os raios-γ 

absorvidos deveram ter energia Eo – ER. Os centros das curvas de emissão e absorção ficam 

separados de 2ER como mostrado na figura 9. Se as curvas não se sobrepõem não ocorre 

absorção ressonante e a ressonância é excluída, pois não houve como compensar a diferença 

de energia 2ER. 

 

            Figura 2.6 Emissão e absorção nuclear comparada à largura de linha natural 

 

 Mössbauer utilizou a teoria de emissão e absorção livre de recuo desenvolvida por 

Lamb em 1939, para explicar, na absorção ressonante de neutrons lentos em cristais, a 

probabilidade de ocorrerem transições nucleares sem recuo, que atualmente é conhecido como 

fator de Lamb-Mössbauer ou fator f. Para este temos que [16]. 

 

    F = exp
2

224

λ

π x

−                (2.17) 
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onde  2
x  é a amplitude quadrática média de vibração do núcleo entorno de sua posição de 

equilíbrio e λ é o comprimento de onda do raio gama. 

 

 

 2.6.2 Deslocamento isomérico (δ) 

 

 A interação da carga elétrica de um núcleo com a nuvem eletrônica que o envolve, 

provoca um deslocamento nos níveis de energias deste núcleo relativo aos níveis de energia 

do mesmo núcleo, quando considerado isolado, como esquematizado na Figura 2.7 [16]. 

 

 

 

Figura 2.7 Deslocamento dos níveis de energia nucleares devido à vizinhança. 

eletrônica, onde, e é o estado excitado g é o estado fundamental. 

 

 Numa experiência de efeito Mössbauer se núcleo absorvedor esta numa vizinhança 

diferente do núcleo emissor, então ES e Ea, que são as diferenças de energia entre os estados 

excitado e fundamental para a fonte e absorvedor, respectivamente, serão diferentes. 

Denomina-se de deslocamento isomérico, δ, ou deslocamento químico à diferença de energia  

δ = Ea – ES. 

 

 Considerando  o núcleo de uma esfera de raio R e uniformemente carregado, o δ será 

dado por [16]: 
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  δ =  Ea – ES. =  
5

2π
Ze

2(Re
2 – Rg

2)(
2

)(
a

oψ  -- 
2

)(
s

oψ )            (2.18) 

 

onde  
2

)(oψ  (L/cm3) é a densidade de probabilidade da presença de elétrons no núcleo, Re e 

Rg são os raios do núcleo nos estados excitados e fundamental, respectivamente. 

 

 É claro que para se obter absorção ressonante, é necessário se compensar o 

deslocamento isomérico, pelo movimento relativo da fonte e absorvedor, com uma velocidade 

v = c 
Eo

δ
. 

 A maior contribuição para a densidade eletrônica no núcleo é dada pelos elétrons com 

momento angular nulo. Para elementos pesados há também uma contribuição de elétrons p1/2. 

Entretanto, diferenças no δ são observadas nos diversos estados  de oxidação do ferro, que 

diferem apenas pelo número de elétrons d, os quais não contribuem diretamente na densidade 

eletrônica no núcleo. Estas diferenças se devem, essencialmente, a mudanças na densidade 

dos elétrons 3s no núcleo, enquanto que a densidade dos elétrons 1s e 2s permanecem 

praticamente constantes para todas as configurações. Este fato está ligado à blindagem do 

orbital 3s pelo orbital 3d, pois, ao ser removido um elétron 3d, aumenta a densidade de 

elétrons 3s, no núcleo.  

 

 Por esta razão, a densidade eletrônica num núcleo de Fe2+ deve ser menor que a de um 

núcleo de Fe3+ pela presença de mais um elétron 3d. Pelo efeito Mössbauer observa-se que o δ 

dos compostos de Fe2+ é maior do que o δ dos compostos de Fe3+, relativos a um mesmo 

padrão [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8 Medida do deslocamento isomérico num espectro de Mössbauer. 
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2.5.3 Desdobramento quadrupolar (∆EQ) 

 

 A interação do momento quadrupolo nuclear, que essencialmente reflete o desvio da 

simetria esférica, com gradiente de campo elétrico no núcleo, que pode ser devido a elétrons 

das camadas atômicas a carga de outros átomos ou ainda íons, é conhecido em espectroscopia 

Mössbauer como desdobramento quadrupolar. Essa  interação causa uma mudança na linha de 

ressonância, seja desdobrando-a seja deformando-a. Núcleos com spin maiores que ± ½ 

podem apresentar o desdobramento quadrupolar, como o Fe, que para o primeiro estado 

excitado apresenta spin igual a ± 3/2. Este estado, na presença de um gradiente de campo 

elétrico tem a degenerescência dos estados excitados é parcialmente removida, observamos 

portanto duas transições separadas por uma energia ∆EQ [16]. 

 

 

 

Figura 2.9 Influência do campo magnético sobre as linhas do desdobramento quadrupolar,       

π e σ. 

 

 

2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

  

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma ferramenta de investigação 

muito útil no estudo e na caracterização de materiais, devido a correlação a microestrutura 

com várias características e propriedades dos materiais. 
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 A superfície da amostra ao ser examinada é rastreada com feixes de elétrons, e o feixe 

de elétrons refletido (ou retroespalhado) é coletado e então mostrado à mesma faixa de 

varredura sobre um tubo de raios catódicos. A imagem na tela, que pode ser fotografada, 

representa as características da superfície da amostra. A superfície pode ou não estar polida e 

ter sido submetida ao ataque químico, porém ela deve ser necessariamente, ser condutora de 

eletricidade; um revestimento metálico muito fino deve ser aplicado sobre as superfícies das 

amostras não-condutoras. Equipamentos acessórios permitem as analises qualitativa e 

semiquantitativa da composição elementar em áreas muito localizadas da superfície [1]. 

 

2.7 Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) 

 

O EDX é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de 

materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos 

átomos e os íons constituintes são excitados, mudando de níveis energéticos. Ao retornarem 

para sua posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento de 

onda no espectro de raios-x. Um detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a 

energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um determinado átomo possuem 

energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos 

químicos estão presentes naquele local e assim identificar em instantes que mineral está sendo 

observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da composição mineral em 

amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. 

 

O uso em conjunto do EDX com o MEV é de grande importância na caracterização de 

materiais cerâmicos. Enquanto o MEV proporciona nítidas imagens (ainda que virtuais, pois o 

que se vê no monitor do computador é a transcodificação da energia emitida pelas partículas, 

ao invés da radiação emitida pela luz, ao qual estamos habitualmente acostumados), o EDX 

permite sua imediata identificação. Além da identificação mineral, o equipamento ainda 

permite o mapeamento da distribuição de elementos químicos por minerais, gerando mapas 

composicionais de elementos desejados. 
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2.9 Medidas elétricas 

 

2.9.1 Introdução a Materiais Dielétricos 

 

Dielétricos, ou isolantes, são substâncias nas quais os elétrons estão presos aos núcleos 

dos átomos, isto é, não existem cargas livres na estrutura interna destes materiais. Qualquer 

material tem uma condutividade elétrica que é finita e há sempre um campo elétrico entre 

cargas de nomes opostos. Por isso as cargas tendem a neutralizar-se pelo deslocamento de 

portadores de carga dentro do material. A distribuição de cargas aproxima-se ao estado de 

equilíbrio neutro com o tempo de decaimento. Desta maneira, um dado material pode ser 

classificado ou isolante ou condutor, porque o tempo de observação varia dentro dos limites 

largos nas aplicações diferentes. O material é isolante se o tempo de decaimento for menor 

que o tempo de observação e condutor no caso oposto. É claro que o tempo de decaimento 

relaciona-se à condutividade [17]. 

 

2.9.2 Constante e Perdas Dielétrica 

 

Baseado na grandeza da constante dielétrica é possível prever o comportamento de um 

material quanto a sua polarização. Define-se por polarização um deslocamento reversível dos 

centros de cargas positivas e negativas na direção do campo elétrico externo aplicado [18]. As 

perdas dielétricas ou simplesmente, fator de perdas, também estão relacionadas a polarização 

dos matérias, pois, com a polarização ocorrida em um isolante, acarreta uma elevação de 

temperatura no mesmo, devido a transformação de orientação dos dipolos  em calor [18]. 

 

Qualquer pedaço de um isolador ou isolante, que se localiza entre duas partes 

condutoras, entre as quais exista uma diferença de potencial, pode ser encarado como um 

capacitor, com capacitância especifica [18]. 

 

Numa visão física geral, o formato típico dos capacitores consiste em dois eletrodos ou 

placas que armazenam cargas opostas. Quando o espaço entre as placas de está 

completamente preenchido com um material dielétrico, a capacitância fica aumentada por um 

fator K’, chamado de constante dielétrica, que é característica do material. Os capacitores 

cerâmicos tais como vidros, porcelanas, óxidos e nitretos são pertencentes a classe dos 

materiais conhecidos como dielétricos lineares [19].A propriedade que esses dispositivos têm 
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de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamado de 

capacitância C (Farad) no dielétrico e é medida pelo quociente da quantidade de carga total Q 

(Coulomb) armazenada pela diferença de potencial ou voltagem V (Volt) impressa entre o 

dielétrico [20]. 

    C = 

V

Q

                (2.19) 

     C = εoK’
d

A

                (2.20) 

     Co = εo
d

A

                (2.21) 

 

onde A é a área do dielétrico, d a espessura do dielétrico, εo é a permissividade (constante 

dielétrica) do vácuo = 8.85x10-12 F/m, K’ é a permissividade relativa (constante dielétrica 

relativa) e Co é a capacitância no vácuo.  

Portanto temos: 

 

     K’ =  
Co

C

               (2.22)  

 

Para o caso de V ser senoidal, podemos dizer que: 

 

     V = Voe
iωt              (2.23) 

 

Então, a equação 2.19 pode ser escrita como, 

 

     C = Q/ Voe
iωt              (2.24) 

 

Assim, 

    I = 
dt

dQ

= iωCV = iωCoεoK’V            (2.25) 

 onde ω = 2πf  (f = freqüência) e I  representa o fluxo de corrente na descarga do capacitor em 

um tempo t. Contudo, para um dielétrico real a corrente I possui componentes de vetor IC e IR, 

como está ilustrado na Figura 10, para as condições de uma perda dielétrica, representada pelo 

circuito análogo a uma resistência em paralelo com um capacitor. O vetor IC representa uma 

corrente capacitiva proporcional ao armazenamento de carga no capacitor. A mesma é 
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dependente da freqüência e seu inicio é na voltagem de 90º. A corrente IR é uma corrente de 

condução, em campo alternado, em fase com a voltagem V, que representa a perda de energia 

ou energia dissipada no dielétrico. Essa condição pode ser representada pela constante 

dielétrica ou permissividade complexa, em ordem para dar uma corrente de perda, como 

segue [20]: 

    I = iωCoεo(K’- iK’’)V             (2.26a) 

 

    I = iωCoεoK’V + ωCoεoK’’V            (2.26b) 

 

    I = IC + IR               (2.26c) 

 

Pela magnitude dessa corrente  o fator de dissipação (tg δ) pode ser definido como: 

 

    D = tg δ = 
C

R

I

I

 = 
'

''

K

K

           (2.27) 

 

  

As perdas dielétricas, medidas pela potência consumida por de volume, ou, mais 

comumente, pela tangente do ângulo de perdas, ou seja, tg δ. Esse ângulo é definido com 

segue: entre as duas superfícies externas de um isolante, a corrente que flui através do 

dielétrico está defasada em relação a corrente aplicada de modo capacitivo. Estabelece-se 

assim, um ângulo φ , cujo cos φ representa o fator de potencia desse circuito de corrente. Esse 

ângulo será de 90º, quando o efeito capacitivo for puro, sem perdas. Essas perdas, porém 

existem e vêm caracterizadas pelo ângulo δ. Logo, 90 – φ = δ. Assim, quanto maior as perdas, 

menor será o efeito capacitivo [18]. 

 

2.9.9 Condutividade em Dielétricos 

 

 Os materiais classificados eletricamente como dielétricos não são isolantes perfeitos; 

ao contrario, pode se constatar que ainda apresenta uma reduzida condutividade, a qual, é tão 

pequena que pode ser desprezada, quando o material é usado nos limites a que se destina. 

Existem, por outro lado, importantes casos de utilização, mesmo assim é necessário conhecer 
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o valor da sua condutividade, a qual é conseqüente não apenas do deslocamento de elétrons, 

mais também de íons [18]. 

 

 O produto da freqüência angular (ω) pelo fator de perda relativo (K’’) é igual a 

condutividade elétrica (Ω-1m-1) em campo elétrico alternado: 

 

     σ = ωK’’ = ωεoK’D               (2.28) 

 

 Essa condutividade elétrica é a soma de todos os efeitos dissipativos e pode ser 

representada, na realidade, como uma condutividade ôhmica causada pela migração de 

portadores de carga. Os mesmos são referentes a energia de perda que esta associada a 

dependência da freqüência de K’, como no caso do atrito que acompanha a orientação dos 

dipolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Diagrama do circuito equivalente: célula capacitiva (IC) e de perda (IR),   

tangente de perda para um dielétrico típico. 
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3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 Neste capítulo descreveremos todos os processos experimentais, equipamentos e 

métodos, executados no processamento e caracterização dos materiais cerâmicos estudados, 

bem como a metodologia de preparação dos espécimes para cada tipo de medição. 

 

3.1 Síntese e Processamento Cerâmico 

 

 A síntese foi realizada por reação de estado sólido [misturando: carbonato de bário 

BaCO3 (Aldrich, 99%), carbonato de estrôncio SrCO3 (Aldrich, 99%) e oxido de ferro Fe2O3 

(Aldrich, 99%)], para obter a solução sólida BaxSn1–xFe12O19 A Tabela 3.1 apresenta as 

formulações das amostras sintetizadas. 

 

Tabela 3.1 Quantidade dos reagentes adicionados para obtenção de 20g da amostra de 

BaFe12O19, SrFe12O19 e das soluções sólidas BaxSr1-xFe12O19 onde 0,15 ≤ x ≤ 0,90. 

 REAGENTES 
 BaCO3 SrCO3 Fe2O3 

PRODUTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

3.550 - 17.241 BaFe12O19---------------BFO100 
3.210 0.266 17.318 Ba0.9Sr0.1Fe12O19------ BFO90 
2.693 0.671 17.435 Ba0.75Sr0.25Fe12O19-----BFO75 
2.169 1.081 17.555 Ba0.6Sr0.4Fe12O19-------BFO60 
1.638 1.497 17.675 Ba0.45Sr0.55Fe12O19-----BFO45 
1.099 1.919 17.798 Ba0.3Sr0.7Fe12O19-------BFO30 
0.553 2.347 17.922 Ba0.15Sr0.85Fe12O19-----BFO15 

 
 
MASSA DOS 
REAGENTES(g) 

- 2.780 18.048 SrFe12O19----------------SFO100 
 

 As reações químicas que descrevem a síntese, desprezando reações intermediárias e 

alguns coeficientes estequiométricos, são representadas pelas Equações 3.1, 3.2 e 3.3. 

  
                            BaCO3 + 6Fe2O3      →      BaFe12O19 + CO2            (3.1) 

 

      SrCO3 + 6Fe2O3      →     SrFe12O19  + CO2                                   (3.2) 

 

   β SrCO3 +  δ BaCO3  + λFe2O3    →      θ BaxSn1–xFe12O19 + ∆Fe2O3 + α CO2                 (3.3) 
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Os precursores (BaCO3, SrCO3 e Fe2O3) foram pesados, reunidos e macerados em 

almofariz em quantidades estequiométricas de forma a se obter 20g da solução sólida desejada 

nas oito (8) amostras preparadas. 

 

Em seguida, cada uma das amostras, foram colocadas em reatores distintos para 

realizar a moagem mecânica a seco. Os recipientes são de aço e possuem uma capacidade 

aproximada de 110 cm3. Nos reatores, juntamente com cada uma das amostras preparadas, 

foram colocadas vinte (20) esferas de aço, cada uma com um diâmetro de 10 mm e massa de 4 

g, aproximadamente. Os reatores foram posicionados no moinho de bolas planetário de marca 

Fritsch, modelo Pulverisette 6, capaz de suportar até dois reatores simultaneamente. A 

estação do moinho planetário foi fixada a uma freqüência de rotação 370 rpm. O moinho foi 

programado para realizar a moagem em dois ciclos de 30 minutos cada, totalizando 1 hora. 

Entre os dois ciclos houve um tempo de repouso de 10 minutos. Para melhorar a 

homogeneização do material, o moinho foi programado para o modo reverso. 

 

Os tratamentos térmicos foram realizados em fornos resistivos de marca EDG, modelo 

EDG 3000/ controlador EDGCON 3P. Em todos os casos, o ar foi empregado como 

atmosfera. Para todos tratamentos térmicos, os fornos foram programados para aquecer a uma 

taxa de 5 K/min. 

 

 Após a homogeneização, o pó de todas as amostras foi calcinado a 1000ºC por 24 

horas e em seguida, foi realizada, a identificação por análise de Difratograma de Raios-X, 

confirmando o surgimento da(s) fase(s).  

 

Algumas análises técnicas requerem amostras mais densas e conformadas (MEV, 

EDX e Propriedades Elétricas) e outras na forma de pó (Difratograma de Raios-X, 

Mössbauer) por esta razão as amostras foram sinterizadas tanto na forma de pó como na 

forma de pastilhas. 

 

Para a confecção das pastilhas, em formato cilíndrico, foi empregado um molde de 

diâmetro ∆ = 11 mm e uma prensa hidráulica  com capacidade de 15 ton. Foi usada uma cera 

orgânica, cerca de 5% da massa de cada pastilha, para promover uma melhor compactação do 

material evitando assim o surgimento de possíveis rachaduras comuns às cerâmicas.  
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Todas pastilhas das amostras foram prensadas por 5 minutos, sob a pressão de 3 

toneladas. Em seguida, tanto o pó quanto as pastilhas das diferentes amostras, foram levadas 

ao forno, onde foi realizada a sinterização a 1100 ºC por um período de 5 horas. 

 

Após a sinterização, foram realizadas as análises estruturais, morfológicas e dielétricas 

em todos os espécimes. 

 

3.2 Difração de Raios-X 

 

 Nas medidas de Difração de Raios-X utilizou-se um equipamento Siemens D5000 

com radiação Kα-Cu em uma geometria do tipo parafocal Bragg-Brentano por passo de 

“scanning” usando amostras pulverizadas. Foi utilizado o intervalo de 5 segundos para o 

passo, com um tubo de 40kV e 25 mA. 

 

 As fases foram identificadas pelo programa Philips X’Per HighScore, em conjunto 

com o banco de dados do International Center Diffraction Data (ICDD), através da 

comparação do difratograma com padrões difratométricos das fases individuais 

disponibilizado neste banco de dados. 

 

A maioria dos parâmetros estruturais e instrumentais foi refinada, porem, o fator 

ocupacional dos átomos Bário e Estrôncio foi fixado nas devidas proporções de cada amostra. 

Para execução do refinamento, as informações indispensáveis a cerca da estrutura do(s) 

material(is) foram coletadas no banco de dados do Inorganic Crystal Structure Database 

(ICSD) [21]. 
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Figura 3.1 Processo de absorção de raios-X 

 

3.3 Espectroscopia Mössbauer 

 

 Todos os parâmetros Mössbauer, para todas as amostras, foram obtidos a temperatura 

ambiente usando-se a geometria de transmissão com uma fonte de 57Co numa matriz de Rh. O 

equipamento empregado é constituído de um multicanal CMCA 2000 de marca Wissel 

programado para operar no modo MCS, um gerador de funções Muchen ajustado para operar 

no modo triangular e um analisador de marca Elscint. Todas as medidas foram realizadas com 

as amostras na forma de pó em seu estado natural e a temperatura ambiente. Para os ajustes 

dos espectros foi utilizado o programa PCMOSSII. A figura 3.2 representa a conexão entre os 

diferentes equipamentos utilizados nestas medidas. 

 



40 
 

 

 

 Figura 3.2 Diagramas esquemático do espectrômetro Mössbauer utilizado nas medidas 

 

3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Eletroscopia de Energia Dispersiva de  

raios-X (EDX) 

 

 As análises morfológicas e de composição química das amostras sólidas, em forma de 

pastilhas, foram realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), em um 

microscópio eletrônico de marca Philips, modelo XL30 com detector de Energia Dispersiva de 

raios-X (EDX), modelo ADAX-CDU Leap Detector, operando com grupo de elétrons 

primários limitados entre 12 e 20 keV. As amostras foram cobertas com uma camada de 

carbono com 30 nm de espessura, aproximadamente. 
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3.5 Medida Dielétrica 

 

 A caracterização dielétrica foi realizada por um analisador de impedância complexa 

Hewlley-Pakcard, modelo HP9144A, interligado a um microcomputador PC, por meio de 

técnica denominada “ponte auto-balanceada”. As medidas foram feitas no intervalo que se 

estende de 100 Hz a 40 MHz. O programa HP VEE versão 3 foi utilizado para operação do 

analisador e aquisição de dados.  

 

 As amostras em forma de pastilhas, com diâmetro de 11 mm e espessura aproximada 

de 1,2 mm, obtidas com a utilização do micrômetro, tiveram suas superfícies recobertas por 

tinta prata condutora diluída. Após a secagem, á temperatura ambiente, foi colocado contatos 

metálicos os quais secaram a temperatura ambiente.  

 

 Para o estudo das propriedades dielétricas, foram medidas, simultaneamente, a 

capacitância e a tangente de perda dielétrica. Com o valor da capacitância e das medidas 

geométricas das pastilhas (espessura e área), foi calculada a constante dielétrica (K’) e a 

condutividade elétrica (σ). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

4.1 Difração de Raios-X 

 

 Os difratogramas possuem os padrões difratométricos observados e calculados, das 

posições dos picos de Bragg, representados por barras verticais, e na parte inferior a diferença 

entre os padrões observados e os padrões calculados para a(s) fase(s) presente(s). 

 

Os dados cristalográficos usados para o refinamento dos padrões BFO100 e SFO100 

foram obtidos no sítio do ICSD. No caso das combinações, BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, 

BFO30, BFO15, houve a necessidade de se “preparar” um padrão a partir dos padrões 

existentes (BFO100 e SFO100) e cujos fatores de ocupação do Bário e Estrôncio foram 

fixados para melhor discrição da estequiometria das amostras, os quais não foram refinados. 
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Os gráficos foram inspecionados visualmente, como também os critérios usados na 

avaliação dos refinamentos formam o REXP, RWP e o S. 

 

 Pela avaliação visual, todos os refinamentos foram satisfatórios com uma pequena 

diferença entre os difratogramas observados e o calculados. Uma análise detalhada para as 

fases BFO100 (Figura 4.1 e Tabela 4.1) e SFO100 (Figura 4.2 e Tabela 4.2) é feita anterior a 

apresentação dos outros resultados. 

 

 O material BFO100, apresenta a temperatura ambiente simetria hexagonal e 

romboédrica (a = b = 5.8892Å e c = 23.2007Å; α = β = 90º e γ = 120°), pertencente ao grupo 

espacial  P63/mmc e Nº 194, com parâmetros de rede descritos na Tabela 4.1. A densidade e o 

volume calculados para a amostra BFO100 são respectivamente, 5.356 g/cm3 e 696.862 Å3.  
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Figura 4.1 Difratograma observado e calculado para BFO100. A diferença entre os 

padrões observados e calculados está representado na linha da parte inferior do 

gráfico. 
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Tabela 4.1 Parâmetros estruturais para BFO100: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So. 

Átomo Sítio x y z B So 
Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 1 
Fe1 2a 0 0 0 0 1 
Fe2 4e -0.03915 -0.02625 0.25467 0 0.5 
Fe3 4f1 0.3333 0.69501 0.02744 0 1.06581 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.19035 0 1.04265 
Fe5 12k 0.16670 0.33884 -0.10810 0.66031 1.01756 
O1 4e 0 0 0.151 0 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.0558 0 1 
O3 6h 0.183 0.366 0.25 0 1 
O4 12k 0.157 0.314 0.052 1.07813 1 
O5 12k 0.503 1.006 0.1494 0.52922 1 

 

  

 

A amostra contendo SFO100 (Figura 4.2) apresenta duas fases, a temperatura 

ambiente, a primeira com simetria hexagonal e romboédrica (a = b = 5.8787 Å e c = 23.0433 

Å; α = β = 90° e γ = 120º), pertencente ao grupo espacial  P63/mmc e Nº 194, com parâmetros 

de rede descritos na Tabela 4.2. A densidade e o volume calculados para a primeira fase 

(SrFe12O19) da amostra SFO100 são respectivamente, 5.440 g/cm3 e 689.673Å3. A segunda 

fase (Fe2O3), apresenta simetria romboédrico (a = b= 5.0352 Å e c = 13.7318 Å; α = β = 90° e 

γ = 120º), pertence ao grupo espacial R-3C e N° 167 com parâmetros de rede descritos na 

Tabela 4.2. A densidade e o volume calculados para a segunda fase (Fe2O3), são 

respectivamente, 7.393 g/cm3 e 301.498 Å3. A tabela contém ainda informações sobre os 

parâmetros térmicos isotrópicos (B) refinados e sobre os fatores de ocupação (So) refinados. 
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Figura 4.2 Difratograma observado e calculado para SFO100. A diferença entre os 

padrões observados e calculados está representado na linha da parte inferior do 

gráfico. 

 

Tabela 4.2 Parâmetros estruturais para SFO100: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE:SrFe12O19    

Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 1 
Fe1 2a 0 0 0 0 1 
Fe2 4e 0. 06115 0 0. 26487 6.50968 0.90247 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0. 02723 0.90565 1.08313 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.19091 0 1 
Fe5 12k 0.16884 0.34129 -0.10925 0.11484 1.03970 
O1 4e 0 0 0.152 0 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.0551 0 1 
O3 6h 0.182 0.364 0.25 0 1 
O4 12k 0.1561 0.34103 0.0526 1. 77693 1 
O5 12k 0.5047 0.02274 0.15503 1.52979 1 
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FASE: Fe2O3 

Fe 12c 0 0 0.35788 0 1.57264 

O 18e 0.65746 0 0.25 0 1 

 

 

 Os difratogramas das outras amostras (BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30, 

BFO15), são bastante parecidos, pois, o átomo de Ba e Sr têm quase o mesmo raio atômico 

(222 pm e 215 pm respectivamente), eletronegatividade (0,95 e 0,89 respectivamente) e 

ocupam o mesmo sitio na hexaferrita. 

 

 Os refinamentos das soluções sólidas, citadas acima, bem como tabelas contendo 

informações estruturais mais detalhadas são apresentadas nas Figuras 4.3 a 4.8 e as Tabelas de 

4.3 a 4.8. 
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Figura 4.3 Difratograma observado e calculado para BFO90. A diferença entre os 

padrões observados e calculados está representado na linha da parte inferior do 

gráfico. 
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Tabela 4.3 Parâmetros estruturais para BFO90: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE:Ba0.9Sr0.1Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.9 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.1 
Fe1 2a 0 0 0 0 1 
Fe2 4e 0 0 0. 26753 11.98995 0.88221 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0. 02640 0 1.02779 
Fe4 4f2 1.33594 0.6667 0. 1897 0 1.00031 
Fe5 12k 0. 1667 0. 33890 -0.10889 0 1.04617 
O1 4e 0 0 0.14564 0 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.05798 0 1 
O3 6h 0. 183 0.36662 0.25 0 1.02229 
O4 12k 0. 157 0. 31071 0. 052 0.83884 1 
O5 12k 0. 503 1.006 0.1535 1.84045 1 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0. 35624 0 0.82765 

O 18e 0.65746 0 0.25 0 0.59248 

 
   

20 30 40 50 60 70 80

-200

0

200

400

600

800

1000

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 (

u
.a

)

2 θ

 OBS

 CAL

 DIF

 
     Figura 4.4 Difratograma observado e calculado para BFO75. A diferença entre os padrões 

observados e calculados está representado na linha da parte inferior do gráfico. 
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Tabela 4.4 Parâmetros estruturais para BFO75: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE:Ba0.75Sr0.25Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.75 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.25 
Fe1 2a 0 0 0 0 1.02085 
Fe2 4e 0 0 0. 261 0 0.5 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0.0264 0.62204 1 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.1897 0 1.02629 
Fe5 12k 0. 1667 0.34056 -0.10810 1.01624 1 
O1 4e 0 0 0.151 0 0.96405 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.05415 0 1.09586 
O3 6h 0. 183 0.366 0.25 0 1 
O4 12k 0. 157 0.30701 0.052 1.56447 1 
O5 12k 0. 503 1.006 0.1494 0 1 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0.35624 0 1 

O 18e 0.52613 0 0.25 -2.52992 1 
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Figura 4.5 Difratograma observado e calculado para BFO60. A diferença entre os 

padrões observados e calculados está representado na linha da parte inferior do 

gráfico. 
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Tabela 4.5 Parâmetros estruturais para BFO60: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE: Ba0.6Sr0.4Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.6 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.4 
Fe1 2a 0 0 0 0.02063 1 
Fe2 4e 0.00178 -0.00357 0. 261 0 0.45967 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0. 0264 0 1 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0. 1897 0 1 
Fe5 12k 0. 1667 0. 3334 -0. 10810 0 1 
O1 4e 0 0.01005 0. 151 0.00084 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0. 0558 0 1 
O3 6h 0. 183 0.366 0.25 0 0.96055 
O4 12k 0.96055 0. 31506 0. 052 0 1 
O5 12k 0. 503 1.006 0. 1494 0 1 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0.35349 0.26436 1 

O 18e 0. 65746 0 0.25 1.78252 0.78108 
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Figura 4.6 Difratograma observado e calculado para BFO45. A diferença entre os 

padrões observados e calculados está representado na linha da parte inferior do gráfico. 
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Tabela 4.6 Parâmetros estruturais para BFO45: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE: Ba0.45Sr0.55Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.45 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.55 
Fe1 2a 0 0 0 1.25701 1 
Fe2 4e 0 0 0.26786 1.10584 0.62595 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0.02723 1.59814 1.03662 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.18861 0.30799 1 
Fe5 12k 0.16884 0.33768 -0.10925 1.32512 1.03367 
O1 4e 0 0 0.152 4.40856 0.91449 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.06176 0 0.96614 
O3 6h 0.182 0.364 0.25 0 1 
O4 12k 0.1561 0. 3122 0.0526 0 0.84444 
O5 12k 0.5047 -0.00453 0.15344 0 0.8812 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0.35624 0 1 

O 18e 0. 65746 0 0.25 0 0.54146 
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Figura 4.7 Difratograma observado e calculado para BFO30. A diferença entre os padrões  

observados e calculados está representado na linha da parte inferior do gráfico. 
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Tabela 4.7 Parâmetros estruturais para BFO30: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE: Ba0.3Sr0.7Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.3 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.7 
Fe1 2a 0 0 0 0 1 
Fe2 4e 0 0 0. 26719 11.24643 1 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0.02723 0 1.02643 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.19051 0 1 
Fe5 12k 0.16884 0.33768 -0. 11006 0 1 
O1 4e 0 0 0.152 0 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0. 0551 1.35559 1 
O3 6h 0.182 0. 35225 0.25 0 1 
O4 12k 0.1561 0. 3122 0.0526 0 1 
O5 12k 0.5047 0.0094 0.15706 0 0.87852 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0. 35921 0 1.39179 

O 18e 0.6953 0 0.25 0 1 
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Figura 4.8 Difratograma observado e calculado para BFO15. A diferença entre os padrões 

observados e calculados está representado na linha da parte inferior do gráfico. 
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  Tabela 4.8 Parâmetros estruturais para BFO15: posições atômicas (x,y,z), parâmetros 

térmicos isotrópicos (B) refinados e fatores de ocupação So não foram refinados para Ba e Sr. 

Átomo Sítio x y z B So 
   FASE: Ba0.15Sr0.85Fe12O19    

Ba1 2d 0.6667 0.3333 0.25 0 0.15 
Sr1 2d 0.3333 0.6667 0.75 0 0.85 
Fe1 2a 0 0 0 0.54509 1 
Fe2 4e 0 0 0.26786 1.10584 0.62595 
Fe3 4f1 0.3333 0.6667 0.02723 1.59814 1.02643 
Fe4 4f2 0.3333 0.6667 0.18861 0.30799 1 
Fe5 12k 0.16884 0.33768 -0.10987 1.32512 1.12367 
O1 4e 0 0 0.14426 0.40856 1 
O2 4f 0.3333 0.6667 -0.06176 0 0.96614 
O3 6h 0.182 0.364 0.25 0 1 
O4 12k 0.1561 0.3122 0.0526 0 0.84444 
O5 12k 0.5047 0.0094 0.15706 0.02166 1 

           FASE: Fe2O3  

Fe 12c 0 0 0. 35651 0 1 

O 18e 0.65746 0 0.25 0 1 

 

 

 No refinamento das estruturas, pelo método Reitveld, o melhor resultado foi obtido na 

amostra BFO100 com o RWP dando 17.77 e S com 1.09, este ultimo dado é bastante 

satisfatório lembrado que o índice de qualidade do refinamento (S) deve estar o mais próximo 

de 1.0. Os demais resultados também foram satisfatórios, mostrados na Tabela 4.2. 
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       Figura 4.9 Difratograma de raios-X das amostras calcinadas, a 1000ºC por 24 h, das fases    

 BFO100, SFO100 e combinações BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30,  BFO15. 
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     Figura 4.10 Difratograma de raios-X das amostras sinterizadas, a 1100ºC por 5 h, das fases 

BFO100, SFO100 e combinações BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30, BFO15. 

  

 Comparando-se a Figura 4.9 e Figura 4.10 verifica-se que o pico localizado a 33º, que 

é referente a óxido de ferro, diminui consideravelmente após a sinterização com o aumento da 

temperatura, mostrando a provável incorporação desse óxido nos cristais da hexaferrita.  
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Tabela 4.9 Critérios de ajuste do refinamento pelo Método Reitveld: REXP, RWP, S, e a 

Densidade, observados nas celas, das amostras BFO100, BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, 

BFO30, BFO15 e SFO100.  

 

Amostra REXP RWP S Densidade(g/cm3) 

BFO100 16.26 17.77 1.09 5.356 

BFO90 16.79 19.25 1.15 5.580 

BFO75 16.38 18.08 1.10 5.340 

BFO60 16.03 18.63 1.16 5.195 

BFO45 15.93 18.11 1.14 5.194 

BFO30 17.46 19.63 1.11 5.187 

BFO15 17.03 20.70 1.22 5.519 

SFO100 16.22 18.21 1.12 5.440 

 

 

 O resultado apresentado na Tabela 4.9 mostra que apesar dos altos valores do 

parâmetro de avaliação do refinamento, RWP, obtidos nas amostras, os índices S (qualidade do 

refinamento) atingiram valores baixos, indicando que, em função da qualidade dos dados 

utilizados nos refinamentos foram bastante satisfatórios. Os índices RWP elevados são 

justificados devido aos menores tempos de medidas praticados para obtenção dos dados. 

 

4.2 Espectroscopia Mössbauer 

 

A espectroscopia Mossbauer é uma técnica muito importante para extrair informações 

sobre as relações entre a estrutura a as propriedades magnéticas das hexaferritas. Através dos 

ajustes das curvas experimentais é possível identificar cada um dos cinco sítios 

cristalográficos das hexaferritas. 

 

A intensidade de cada sexteto é diretamente proporcional ao número de átomos de 

ferro naquele sítio, dando uma estimativa da razão de ocupação naquele sítio. 

 

No nosso caso, em que substituímos Ba por Sr, com valores de eletronegatividade 

muito próximos (0,95 e 0,89 respectivamente), não sabemos predizer o que poderia ocorrer, se 

vai haver substituição de íons ou não e em que sub-rede isto vai acontecer.  
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Um novo sexteto é necessário adicionar aos demais. As partículas de α-Fe2O3 cujo 

sexteto é muito parecido com o de um dos sítios, 2a. Sua presença vai comprimir a largura dos 

outros sextetos tornando impreciso o cálculo de suas áreas. 
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Figura 4.11 Mössbauer com os sítios da amostra BFO100. 
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Figura 4.12 Mössbauer com os sítios da amostra BFO90. 
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Figura 4.13 Mössbauer com os sítios da amostra BFO75. 
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 Figura 4.14 Mössbauer com os sítios da amostra BFO60. 
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  Figura 4.15 Mössbauer com os sítios da amostra BFO45. 
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Figura 4.16 Mössbauer com os sítios da amostra BFO30. 
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Figura 4.17 Mössbauer com os sítios da amostra BFO15. 
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Figura 4.18 Mössbauer com os sítios da amostra SFO100. 

 

 

 

 

A Tabela 4.10 mostra os valores obtidos, após os devidos ajustes, o ajuste final (B), 

desdobramento quadrupolar (∆EQ) e o deslocamento isomérico (δ) nos espécimes estudados. 

 

Tabela 4.10 Resultados do ajuste final (B), do desdobramento quadrupolar (∆EQ) e do 

deslocamento isomérico (δ) das amostras estudadas, ajustadas pelo programa PCMOSSII. 
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Amostras Sítios 2b 12k 2a 4f2 4f1 

 B (T) 42.56 42.58 51.13 54.05 44.19 
BFO100 ∆EQ (mm/s) 1.903 0.295 0.052 0.281 0.659 
 δ (mm/s) 0.2 0.323 0.047 0.238 0.131 
 B (T) 41.4 42 51.6 54.3 43.7 
BFO90 ∆EQ (mm/s) 2.7 0.227 0.134 0.369 0.53 
 δ (mm/s) 0.25 0.32 0.22 0.24 0.211 
 B (T) 41.82 42.34 51.95 54.35 44.09 
BFO75 ∆EQ (mm/s) 2.63 0.288 0.15 0.265 0.592 
 δ (mm/s) 0.26 0.322 0.203 0.24 0.21 
 B(T) 41.76 42.47 51.85 54.4 44.06 
BFO60 ∆EQ (mm/s) 2.71 0.272 0.153 0.213 0.579 
 δ (mm/s) 0.27 0.33 0.16 0.244 0.2 
 B 41.8 42.48 51.8 54.4 44 
BFO45 ∆EQ (mm/s) 2.6 0.277 0.018 0.3 0.63 
 δ (mm/s) 0.299 0.329 0.127 0.239 0.19 
 B (T) 41.78 42.16 51.78 54.39 43.83 
BFO30 ∆EQ (mm/s) 2.55 0.343 0.046 0.155 0.6 
 δ (mm/s) 0.301 0.343 0.06 0.238 0.188 
 B (T) 41.62 42.33 51.66 54.4 43.95 
BFO15 ∆EQ (mm/s) 2.554 0.283 0.133 0.237 0.603 
 δ (mm/s) 0.242 0.324 0.058 0.238 0.156 
 B (T) 41.32 43.19 51.3 53.41 43.15 
SFO100 ∆EQ(mm/s) 2.665 0.049 0.074 0.214 0.809 
 δ (mm/s) 0.217 0.259 0.22 0.23 0.235 
 

 

Na interpretação dos espectros de Mössbauer temos que os espectros para                    

x = 1 e x = 0,90 podem ser decompostos em cinco sextetos Zeeman, correspondentes as cinco 

sub-redes da estrutura das ferritas do tipo-M, e tem um padrão similar ao espectro das ferritas 

BaFe12O19, já reportados na literatura [5]. Para as outras composições um sexteto a mais é 

necessário representando a presença do óxido de ferro. Os sítios 2b e 12k são fáceis de ser 

identificados e podem inicialmente ser fixado para facilitar o ajuste ‘fitting’ final. O sítio 2b é 

o mais distorcido, com o desdobramento quadrupolar (∆EQ) maior que 2mm/s, o gradiente de 

campo elétrico local é muito grande, note a assimetria do sexteto, o segundo pico muito 

próximo do primeiro. O sítio 12k é o que tem menor campo, e o 4f1 o maior campo (Figuras 

4.11 a 4.18); eles foram ajustados utilizando o programa PCMOSSII. Os sextetos relativos ao 

óxido de ferro não estão apresentados nas Figuras 4.11 e 4.12. 

Para cada sexteto de óxido de ferro foram fixados seus parâmetros hiper-finos de 

acordo com os resultados já conhecidos da literatura, variando somente sua área em cada 
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composição. A intensidade de cada sexteto é diretamente proporcional ao número de átomos 

de ferro para aquele sítio, portanto, ele dá uma estimativa da razão de ocupação naquele sítio. 

 

As variações do campo hiper-fino com x estão mostradas na Tabela 4.10 Os do campo 

hiper-fino varia muito pouco com as substituições, principalmente nos sítios 2a, 4f2 e 4f1. 

Pequenas variações ocorrem no sítio 12k, um dos sítios octaedro. 

 

O estudo do deslocamento isomérico (δ) dá informações sobre o estado de valência e 

das ligações químicas das amostras. A Tabela 4.10 dá a variação do δ com x. 

 

Dos valores obtidos do desdobramento isomérico dos íons de Fe, nós podemos 

concluir que existem íons de Fe somente no estado 3+. O δ do Fe2+ está na faixa entre 0.9 –1.5 

mm/s (DYAR). Para os sítios 2a e 4f1 o δ decresce com o aumento da substituição. Em geral o 

decréscimo do δ vem com o aumento da constante da rede. 

 

A variação do desdobramento quadrupolar com x é mostrada na Tabela 4.10. Também 

não houve grandes variações com x. No sítio 2b, quando Sr é 100%, ocorre diminuição no 

valor do ∆EQ, indicando um aumento na simetria em torno do Fe3+. Isto é possível desde que 

surjam algumas vacâncias no sítio do Fe. Os ânions em torno dos sítios não ocupados podem 

relaxar seus cátions vizinhos a eles ligados reduzindo algum stress nas ligações Fe-O, 

resultando no aumento da simetria do poliedro de oxigênios. A Tabela 4.10 mostra os valores 

obtidos, após os devidos ajustes, o ajuste final (B), desdobramento quadrupolar (∆EQ) e o 

deslocamento isomérico (δ) nos espécimes estudados. 
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4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Eletroscopia de Energia Dispersiva de 

raios-X (EDX) 

 

A morfologia dos grãos das amostras sinterizadas estudadas foi observada por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As Figuras 4.19 à 4.26 ilustram as micrografias 

das amostras BFO100, BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30, BFO15 e SFO100, 

respectivamente. As mesmas possuem fator de ampliação de 25000x. 

 

 

 

   Figura 4.19 Micrografia por MEV de BFO100 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm).                              
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   Figura 4.20 Micrografia por MEV de BFO90 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm). 

 

 

  Figura 4.21 Micrografia por MEV de BFO75 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm) 
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   Figura 4.22 Micrografia por MEV de BFO60 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala  

2µm) 

 

     Figura 4.23 Micrografia por MEV de BFO45 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm).                        
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     Figura 4.24 Micrografia por MEV de BFO30 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm). 

 

 

   Figura 4.25 Micrografia por MEV de BFO15 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm). 
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     Figura 4.26 Micrografia por MEV de SFO100 ‘bulk’ (Fator de ampliação: 25000x, Escala 

2µm).                         

 

As amostras apresentam uma forma globular, com uma certa uniformidade no 

tamanho de grão que foi medido e feito uma média em cada amostra sendo apresentado na   

Tabela 4.11. O tamanho de grão diminuto [216 – 339 nm] e sua densidade tem uma boa 

contribuição nas propriedades, principalmente magnética e dielétrica, segundo a literatura [2].  

Visualmente o processo de mecanossíntese e de sinterização o qual as amostras foram 

submetidas apresentou um resultado satisfatório, pois, percebe-se uma boa densidade dos 

grãos assim como um tamanho reduzido. Observa-se também a presença de poros, oriundos 

possivelmente da volatilização do material usado para ajudar na compactação das pastilhas, 

após o tratamento térmico.  

 

Tabela 4.11 Média do tamanho dos grãos das amostras BFO100, BFO90, BFO75, 

BFO60, BFO45, BFO30, BFO15 e SFO100, medidos por MEV. 

 

Amostra 

 

BFO100 

 

BFO90 

 

BFO75 

 

BFO60 

 

BFO45 

 

BFO30 

 

BFO15 

 

SFO100 

Tamanho dos 

grãos em 

média (nm) 

 

321,4 

 

256,0 

 

216,2 

 

330,0 

 

339,0 

 

276,8 

 

301,0 

 

270,0 
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4.3.1 Analise de Energia Dispersiva de Raios-X 

 

 Nos espectros de energia dispersiva de raios-X (EDX) mostrados na Figura 4.27 estão 

presentes os elementos dos espécimes BFO100, BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30, 

BFO15 e SFO100: Ferro, Oxigênio, Bário e Estrôncio.  
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Figura 4.27 Espectro obtido pela técnica de espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X dos elementos presentes. 

 

 Observa-se que nas amostras intermediárias (BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, 

BFO30 e BFO15) da Figura 4.27 os picos de Bário e ou Estrôncio, aumentam ou diminuem 

de acordo com a estequiometria, enquanto os outros picos (Fe e O) se mantêm constantes. 
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4.4 Medida Dielétrica 

 

 A realização das medidas dielétricas ocorreu em um analisador de impedância HP 

4291A, numa faixa de freqüência de 100 Hz a 40 MHz (rádio freqüência-RF). 

 

 As propriedades dielétricas obtidas, constante dielétrica (K’), condutividade (D) e 

perda dielétrica (σ), foram analisadas 1 kHz sob a forma de Tabelas e Figuras. Todas as  

figuras contêm os padrões (BFO100 e SFO100), para comparar com as amostras 

intermediárias (BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30 e BFO15 ). 
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 Figura 4.28 Variação da constante dielétrica com a freqüência para BFO100 e SFO100 

e das amostras intermediárias BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30 e BFO15.   
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 Todas as amostras diminuem sua constante dielétrica com o aumento da freqüência. 

Podemos ressaltar que amostra BFO100 em todas as freqüências (100Hz à 40MHz) possui a 

maior constante dielétrica e que a amostra BFO90 possui a menor constante dielétrica em 

todas as freqüências estudadas.   
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 Figura 4.29 Variação da constante dielétrica (K’) em 1kHz para BFO100 e SFO100 e 

das amostras intermediárias BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, BFO30 e BFO15. 

 

 A maior constante dielétrica, em 1 kHz, foi observada na amostra BFO100 (411,93), já 

a menor foi apresentada pela amostra BFO90 (61,37). O comportamento inesperado não 

linear da constante dielétrica se fez presente e pode estar relacionado ao fato que a medida 

que a quantidade de Estrôncio, na estequiometria, aumenta na solução sólida, ocorre um 

aumento na simetria ao redor do Fe3+. Isso é possível desde que surjam algumas vacâncias nos 

sítios do ferro. Os ânions entorno dos sítios não ocupados podem relaxar seus cátions vizinhos 
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a eles ligados reduzindo algum stress nas ligações Fe – O, resultando no aumento da simetria 

do poliedro de oxigênios. 
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Figura 4.30 Variação da perda dielétrica com a variação da freqüência para BFO100 e 

SFO100 e das amostras intermediárias BFO100, BFO90, BFO75, BFO60, BFO45, 

BFO30 e BFO15. 

 

 A maior parte dos espécimes (SFO100, BFO30, BFO45, BFO60, BFO75 e BFO90) 

diminuem a perda dielétrica entre 100Hz e 40MHz. As amostras BFO100 e BFO15 

apresentam um acréscimo na perda dielétrica na faixa de 104 Hz a 1 MHz. Em 1kHz duas 

amostras, BFO75 e BFO90 apresentaram a menor perda de 0,81.   
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Figura 4.31 Variação da condutividade com freqüência para BFO100 e SFO100 e das 

amostras intermediárias BFO90, BFO75, BFO30, BFO45, BFO30 e BFO15. 

 

 A condutividade elétrica permanece nula, em todas as amostras na faixa de 100 kHz à 

104 kHz, quando então, passa a crescer. A amostra BFO100 é a que apresenta os maiores 

valores de σ na faixa de 104 kHz e 40 MHz, já a amostra BFO90, apresenta os menores 

valores de condutividade elétrica na faixa de freqüência citada acima. 
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Tabela 4.12 Variação dos valores da constante dielétrica (K’), da perda dielétrica (D) e 

da condutividade elétrica (σ) em 1kHz das amostras BFO100, BFO90, BFO75, BFO60, 

BFO45, BFO30 ,BFO15 e SFO100. 

 

  1kHz  
Amostra K’ D σ (Ω.m)-1.10-5 
SFO100 128,23 1,08 0,64 
BFO15 240,80 1,12 1,51 
BFO30 255,74 0,95 1,36 
BFO45 132,65 1,07 0,79 
BFO60 102,75 0,82 0,46 
BFO75 72,328 0,81 0,32 
BFO90 61,371 0,81 0,27 

BFO100 411,93 0,90 2,07 
 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E PESPECTIVAS 

 

 No estudo realizado, a moagem mecânica foi usada com sucesso para produzir pós 

nanocristalinos de BaFe12O19, SrFe12O19 e solução sólida de BaxSr1-xFe12O19 com               

0,15 ≤ x ≤ 0,90. Esse processo de moagem apresenta dentre suas vantagens, a de ser 

economicamente de baixos custos de produção, simples execução e a que o pó pode ser 

compactado e transformado em amostras cerâmicas “bulk” ou usados para outros 

procedimentos, como de preparação de filmes. 

 

 Com a espectroscopia de raios-X, foi confirmada a presença da fase, objeto desse 

estudo, como também uma pequena quantidade de óxido de ferro, exceto na amostra BFO100. 

 

 Foram obtidas informações quantitativas sobre as fases presentes nas soluções sólidas. 

Os resultados das análises quantitativas de fases foram condizentes com a quantidade teóricas 

preparadas.  

 

 A espectroscopia Mössbauer forneceu informação acerca da ocorrência do ferro, de 

acordo com o deslocamento isomérico, exclusivamente com número de oxidação 3+ (Fe3+). 
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Não ocorreu grande variação no desdobramento quadrupolar quando x diminuiu, entretanto, a 

pequena diminuição ocorrida sugere um aumento da simetria do poliedro. Em estudos futuros 

a substituição de parte dos íons de ferro (Fe3+) por outros cátions magnéticos ou 

diamagnéticos, produzindo interações entre as sub-redes magnéticas, pressupõe o 

aparecimento de novas posições do íon de ferro, e com essas, novas e desejáveis propriedades 

eletromagnéticas. 

 

 Por Microscopia Eletrônica de Varredura foi observada a morfologia diversa dos 

espécimes estudados: agregados globulares e poligonais em forma de pequenos flocos. 

Conforme os arranjos observados, a regular uniformidade dos grãos, sugere que o processo de 

moagem e sinterização foram bem sucedidos. 

 

 Por Espectroscopia de Energia Dispersiva de raios-X indica que a estequiometria 

utilizada na formação das amostras foi bem sucedida, visto que, os picos de Bário e Estrôncio 

têm suas intensidades aumentadas ou atenuadas de acordo com o espécime observado. 

 

 Em relação as propriedades elétricas observadas, medidas por espectroscopia 

dielétrica, se faz tímida distinção entre os valores observados para os materiais sintetizados, 

de modo que respostas próximas são observadas, sobretudo a medida que a freqüência 

aumenta para a constante e a perda dielétrica. Verificou-se que a amostra BFO100 mostrou os 

melhores resultados nas propriedades elétricas estudadas.  

 

 Com os resultados obtidos pelas medidas das propriedades elétricas, todas as amostras 

estudadas podem ser utilizadas em dispositivos eletroeletrônicos que requerem a 

miniaturização dos mesmos, pois, os valores da constante dielétrica (K’) são superiores a 9 

(K’>9) [22].  

 

 Enfim, apesar da qualidade satisfatória dos resultados obtidos, ainda há muito por ser 

descoberto. Entre os temas que podem ser explorados em trabalhos futuros visando suprir 

duvidas, destacamos o estudo das propriedades magnéticas da solução sólida estudada, como 

também suas propriedades elétricas e dielétricas na faixa de microondas.   
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ABSTRACT 

 

 

 

The M type barium hexaferrite BaxSr1-xFe12O19 (where 0< x< 1) composites were prepared 

by a ceramic procedure. The samples were studied using x-ray diffraction (XRD) and 

Rietveld analysis, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive x-ray 

spectroscopy (EDXS), infrared and Mössbauer spectroscopy. The x-ray analysis indicates 

that the all the composite samples present a hexagonal structure. The IR spectra showed 

three main absorption bands in range of 400-600 cm-1 corresponding the BSO100 and 

BFO100. The Mössbauer spectra showed a superposition of five subspectra associated 

with the five sites of the iron ion, which in the ferric state. The micrography showed that the 

hexaferrites presented grains that varied in the range of 260-305 nm. The dielectric 

properties, dielectric constant (ε´) and dielectric loss (tg δ) were measured at room 

temperature in the frequency region of 100 Hz – 40 MHz. The composites present a 

nonlinear behavior for the dielectric constant at 100Hz, 1 KHz and 1 MHz. The dielectric 

constant is not following the linear mixing rule for the composites. The structural, dielectric 

and magnetic properties of the composite barium hexaferrite phases were discussed in 

view of applications as a material for permanent magnets, high density magnetic recording 

and microwave devices.  
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1 INTRODUCTION 

 

Hexaferrites are classified intro four types depending on chemical and crystalline 

structure. These include hexaferrites types M, W, Y and Z, which correspond to 

(BaO+MeO):Fe2O3 ratios of 1:6, 3:8, 4:6 and 5:12 respectively [1]. 

The crystalline and magnetic structures of the different types of hexaferrites are 

remarkably complex, as shown for the most important M-hexaferrite BaFe12O19 in Figure 1. 

The elementary unit cell contains ten oxygen layers, sequentially constructed for 4 blocks: 

S (spinel), R (hexagonal), S* and R*. The S* and R* blocks have equivalent atomic 

arrangements, but rotated at 180° with respect to S and R blocks around the c-axis. An S 

or S* block consists of two O2-
 layers; while R or R* block contains three O2-

 layers, with one 

oxygen site in the middle layer substituted by an Ba2+
 ion [1]. 

Hexagonal ferrites of the M-type are still of enormous technical importance in the 

permanent magnet market because of their low price combined with reasonable magnetic 

performances. For this reason, a little improvement of their magnetic or dielectric 

properties is of great relevance. The M-type ferrite (SrFe12O19) crystallizes in a hexagonal 

structure with 64 ions per unit cell on 11 sites of different symmetry. 24 Fe3+ atoms are 

distributed over five distinct sites: three octahedral sites (12k, 2a and 4f2), one tetrahedral 

site (4f1) and one bipyramidal site (2b). The magnetic structure given by the Gorter model 

is ferrimagnetic with five different sublattices, three parallel (4f1 and 4f2) which are 

coupled by super exchange interactions through the O2- ions. A significant improvement of 

the intrinsic magnetic properties of M-type ferrites can be obtained by the partial 

substitution of Sr2+ or Fe3+ ions, or both [2-3]. 

The hexagonal ferrites, MFe12O19 (M = Ba, Sr, Pb), with the magnetoplumbite 

structure continue to be important permanent magnet materials in microwave, small motor, 

and, more recently magnetic recording applications [4-7]. 

Mechanical alloying via ball-milling is a technique that is being recently adapted to 

the preparation of barium and strontium ferrites. This simple and economical procedure is 

useful for the production of powders composed of very small particles, usually smaller than 

~1 µm [8-10]. 

There are several studies concerning the synthesis and characterization of 

Ba(Sr)Fe12O19 ferrites prepared using high-energy ball milling [8-9]. The present work 

studies a new ceramic procedure with emphasis in the structural, microstructure and 

electrical characterization of BaxSr1-xFe12O19 ferrites prepared by ceramic method. The 
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dielectric properties, dielectric constant (ε´) and dielectric loss (tg δ) were measured at 

room temperature in the frequency region of 100 Hz – 40 MHz. 

The role played by the grain size of SFO100 (SrFe12O19) and BFO 100 

(BaFe12O19) in the dielectric constant and structural properties of the substrates are 

discussed. The dielectric properties of the composites are studied in view of the potential 

use of such materials for small high magneto-dielectric planar devices. These composites 

are also attractive for capacitor applications and certainly for microelectronics, microwave 

devices (cell mobile phones for example), where the miniaturization of the devices is 

crucial.  

 

2 EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

2.1 Synthesis of BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites 

 

The BaxSr1-xFe12O19 (0 < x <1) hexaferrites were prepared by the ceramic method. 

The starting materials used were BaCO3, SrCO3 e Fe2O3. The reagents were weighed 

according to their stoichiometric amount and mixed, worn out in planetary mill of high-

energy, using 10 mm hardened steel balls a velocity of 370 rpm by 1 h. The samples were 

calcined at 1000oC/24 h and sintered at 1.100oC/5 h. 

Samples were named according with proportion of barium content in BaxSr1-

xFe12O19: BaFe12O19 (BFO100), Ba0.90Sr0.10Fe12O19 (BFO90), Ba0.75Sr0.25Fe12O19 (BFO75), 

Ba0.60Sr0.40Fe12O19 (BFO60), Ba0.45Sr0.55Fe12O19 (BFO45), Ba0.30Sr0.70Fe12O19 (BFO30), 

Ba0.15Sr0.85Fe12O19 (BFO15) and SrFe12O19 (SFO100) (see table 1). 

 

2.2 Structural Studies 

 

2.2.1 Infrared Spectra 

 

The infrared spectra (FT-IR) were measured using circular pellets, made from a 

mixture of KBr (potassium bromate) and powder of each sample. This mixture was 

pressed with 8 ton for 5 minutes and all the pellets obtained present a thickness of 1.5 

mm, approximately. The infrared spectra (FT-IR) were recorded in the 400-4000 cm-1 

range with a Mattson 7000 (FTIR) spectrometer. 
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2.2.2 X-ray diffraction 

 

The x-ray diffractograms were obtained with a Rigaku Dmax-B x-ray 

diffractometer, using a CuKα radiation detector (λ = 0.1542 nm) with a scintillation counter 

operating at 40 KV and 25mA. The ferrite powder was scanned through the 2θ angle range 

of 20-80o and scanning rate of 1o/min. 

The structural parameters were refined by the Rietveld method’s [11-13] in the 

software DBWS-9807a, using an X-ray powder diffraction data. The least-squares [14] 

procedures were adopted for minimization the difference between the observed and 

simulated powder diffraction pattern. The minimization was carried out by using the 

reliability index parameters RWP (weighted residual error) and Durbin-Watson d-statistic 

DDW. The refinement continues till convergence is reached with the value of the quality 

factor Goodness of fit (SGoF) very close to 1 (varies between 1.16 and 1.37), which 

confirms the good quality of the refinement. 

 

2.2.3 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

The microsctruture observation and compositional analysis of the sintered surface 

pellets of the cylindrical specimens, covered with a thin layer carbon, was performed in 

scanning electron microscope Philips XL-30, equipped with an EDAX-CDU Leap Detector. 

 

2.2.4 Mössbauer Spectra 

 

Mössbauer measurements were performed at room temperature by using 

standard transmission geometry and a constant-acceleration spectrometer with a 

radioactive source of 57Co within an Rh host. The analysis of the spectra was performed 

by the Normos fitting package. All the isomer shifts quoted in this paper are relative to 

metallic iron α-Fe. The Mössbauer spectra were obtained with Fast Comtec model MR-

351. 

 

2.2.5 Dielectric characterization 

 

The dielectric measurements were obtained from a HP 4194A impedance analyzer 

in conjunction with a HP 4194 impedance analyzer, which jointly cover the region from 100 

Hz to 40 MHz at room temperature.  
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 The dielectric measurements were carried out on polished samples with diameter 

of 12 mm and 1 mm of thickness. Screen printed silver electrodes were applied on both 

sides of the sample to ensure a good electrical contact. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1 Infrared Spectra 

 

The IR spectra of BaxSr1-xFe12O19 hexaferrite composites are presented in Figure 

2. The values of wavenumber corresponding to the IR absorption bands of BaxSr1-xFe12O19 

and the data of the literature are given in detail in table 2. The spectra of the SFO100 and 

BFO100 samples are similar and showed absorption bands at 439.8, 549.6 and 599.8 cm-1 

[15-18]. Ram [17] attributed the absorption bands at 448, 560, 595 cm-1 corresponding to 

BFO100 sample (see table 2). Huang et al. [19], produced barium hexaferrite by 

combustion technique, at 850oC, and only bands associated to BFO100 could be 

observed. 

In the IR spectrum of the SFO100, the absorption bands at 449 cm-1 

corresponding to the assignments Fe-O bending by Fe-O4 (tetrahedral) and Fe-O 

stretching by Fe-O6 (octahedral), and 554 cm-1 the assignment Sr-O bending and 907 cm-1 

the Sr-O stretching, indicate the formation of strontium ferrite (table 2). 

In the IR spectrum of the BFO100, the absorption bands at 440 cm-1 

corresponding to the assignments Fe-O bending by Fe-O4 and Fe-O stretching by Fe-O6, 

and 596 cm-1 the Fe-O stretching by Fe-O4, and 895 cm-1 to the assignment Ba-O 

stretching, indicate the formation of barium ferrite (table 2). 

The BFO samples (15, 30, 45 and 60) presented a very broad band of absorption 

that start at 800 cm-1 for the series Ba-Sr, which increases as the barium content 

decreases in each sample and disappeared completely in the SFO10O sample (see figure 

2).  

In all samples the presence of SrCO3 (670 and 430 cm-1) and BaCO3 (1459 cm-1), 

was not detected, as observed by Martinez Garcia et al. [15] and Huang et al. [19], 

indicating that the adopted ceramic method (milling, calcination and sintering) was efficient 

to consume completely the starting reagents. 
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3.2 X-ray diffraction 

 

The X-ray diffraction patterns of the BaxSr1-xFe12O19 ferrite are shown in Figure 3. 

The diffraction peaks presented by BFO100 sample were identified by JCPDS file peaks 

number 84-0757 [20]. The x-ray diffraction corresponding to BFO100 sample showed that 

only one phase is present, however for the SFO100 sample, peaks were identified by the 

JCPDS file number 33-1340 [21] and also can be seen diffraction lines characteristic of the 

α-Fe2O3 by  the peak at 33.11o (2θ), identified by JCPDS file number 72-0469 [22] (see 

table 3). 

 Figure 3, shows that in all BFO intermediate samples (BFO15, BFO30, BFO45, 

BFO60, BFO75 and BFO90) the diffractions peaks associated to the main phase in these 

samples, and a small amount of a secondary phase (α-Fe2O3) can be seen at 33.11o (2θ). 

However others authors [15-16] utilizing other techniques observed a peak at 38.74o (2θ). 

 

3.2.1 Rietveld analysis 

 

The Rietveld refinement data’s of BaxSr1-xFe12O19 samples are shown in Figure 4 

and the parameters obtained Rwp (weighted residual error), DDW (Durbin-Watson d-statistic 

dDW) and  SGOF (quality factor Goodness), are presented in Table 3. 

The SFO100 and BFO100 samples presented a hexagonal structure belonging to 

a space group P63/mmc, with 2 molecules in the unity cell (Z = 2). The peak at 33.11º (2θ) 

observed in the SFO100 and BFO intermediate samples (15, 30, 45, 60, 75 and 90) were 

associated to the Fe2O3 used in the synthesis of the ferrites composites. 

From a purely mathematical point of view, RWP is the most meaniful of the R’s 

because the numerator is the residual being minimized [13]. For the same reason, it is also 

the one that best reflects the progress of the refinement. Another useful numerical criterion 

is S value or the “goodness fit”. A value of S = 1.3 or less is usually considered to be 

satisfactory. The value of the DDW shows the serial correlation of the refinement, where an 

ideal value should be around of 2 [23-26]. As shown in the Table 3 the results obtained for 

DDW were not satisfactory. However, RWP (17.77 – 19.63%) and S (1.09 –1.15) values, 

showed that the refinement associated the all the samples was effective.  
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3.4 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

In the Figure 5, we have the Scanning Electron Microscopy (SEM) measurements. 

The samples present a heterogeneously distribution of grain sizes. The grains appear to 

stick each other and agglomerate in different masses throughout the micrograph.  Figure 5 

also reveals that the grains tend to acquire sharp edges and some of them gain hexagonal 

shapes. 

Figure 5 shows the SEM micrography of SFO100 and BFO (100, 60 and 30) 

samples, respectively. Results of grain size and chemical composition quantification for 

series BaxSr1-xFe12O19, are presented in Table 4. From the SEM micrography, was noticed 

that the BFO100 sample (Fig. 5a) presents grains in a more compact  structure and larger  

grain sizes than the grains of SFO100 (Fig. 5d) in average, with 304.83 nm and 261.8 nm 

sizes respectively. This behavior shows that the sintering procedure appears to lead to a 

higher compactation of this sample, as can be seen also, in the BFO60 and BFO30 

samples (Figures 5b and 5c). 

The EDX analysis performed on the samples showed that the amount of elements 

was approximately the same as the predicted theoretical amount (see table 4). All the 

peaks associated to elements of the ferrites like iron, barium, strontium and oxygen were 

observed. 

 

3.5 Mössbauer Spectra 

 

 The hexagonal BaxSr1-xFe12O19 ferrite series has a complex ferromagnetic 

structure consisting of five magnetic sublattices, as given in Table 5. The Fe3+ ions on 

every site contribute differently to magnetic properties. Mössbauer hyperfine parameters 

such as quadrupole splitting (∆), isomer shift (δ) and magnetic hyperfine field (Hhf) provide 

extremely useful microscopic information on the nature of various oxygen polyhedra in the 

structure. Therefore, in order to probe into the changes that occur at the microscope level 

corresponding to the changes observed in the XRD pattern in the samples of the 

composite series, the Mössbauer spectra were recorded at room temperature. The 

Mössbauer spectra of BaxSr1-xFe12O19 are shown in Figure 6. In all the spectra, the 

Mössbauer contribution of the M-type phase is fitted with five components that correspond 

to the five different sites of the M-type crystal structure; these were fitted according to [27-

28]. The hyperfine parameters of BaxSr1-xFe12O19 are shown in Table 6. In the hexagonal 

structure of barium ferrite, Fe3+ ions occupy five sites: 4f1, 2a, 4f2, 12k and 2b. The 

procedure used to fix the starting parameters required for a univocal fitting of the spectra 
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were the same used by [29]. The hyperfine field corresponding to the sextet with the 

largest field (54.0 T), is comparable with that of the tetrahedral site 4f2 in barium ferrite, 

which is located in the spinel block of the unit cell. The sextet with the lowest hyperfine 

field (43.0 T) is attributed to the octahedral 12k site even though the H hf value is lower 

than that usually observed for this site and is closer to that of the 2b site in barium ferrite. 

This is justified because the 2b site, which has a trigonal bipyramidal symmetry, is highly 

distorted and is expected to show extremely large quadrupole splitting values (2.30 mm/s) 

and lower relative intensity (6%) than those observed for this sextet (0,30 mm/s and 17%), 

respectively). The large quadrupole splitting of the 2b sublattice makes the corresponding 

sextet clearly distinguishable from the remaining sublatices contribute. The 12k site has 

the lower hyperfine field value and the 4f2 the largest. The hyperfine fields follow the 

sequence 4f2 > 2a > 4f1> 12k > 2b, the quadrupole splitting, follow the sequence 2b> 4f1> 

12k > 4f2> 2a and the isomer shift 12k> 4f2> 2b> 4f1> 2a. After Sr2+ ions enter the lattice 

and substitute for some Ba2+ ions, the hyperfine parameters are almost invariable (Figures 

6a-c). 

As it can be seen in Table 6, that the values of isomer shift are next to the found in 

literature for the samples SFO100 [3, 28,30-31], and BFO100 [28, 32-33]. The isomer shift 

(δ) for BFO100 follow the sequence 12k > 4f2 > 4f1 > 2b > 2a and for the sample SFO100 

the sequence for δ is 12k > 4f1 > 4f2 > 2a > 2b. While it is observed that the sequence for 

samples BFO (15, 30, 45 e 60) for δ is 12k > 2b > 4f2 > 4f1> 2a, and for samples BFO75 

for δ is 4f1 > 12k > 4f2 > 2a > 2b and BFO90 is δ 12k > δ 2b > δ 4f2 > δ 2a > δ 4f1. 

According to Evans et al. [28] the spinel oxides present resulted for the hyperfine 

parameters isomer shifts (δ) and of the hyperfine fields (Hhf) for the octahedral and 

tetrahedral sites at 300 K in the following order δ (oct) > δ (tet) e Hhf (oct) > Hhf (tet). As for 

the M-type hexaferrites, the 4f1 tetrahedral sites and 2a octahedral sites are located within 

the S block; the 2b and 4f2 octahedral sites are located in the interface between the R and 

S block. Therefore, it is expected that the δ Fe+3 (4f1) < δ Fe+3 (2a). Because 4f1 and 2a 

are entirely within the spinel block, as well as also it is expected that the Hhf (2a) > Hhf (4f1) 

and that the δ Fe+3 (12k) > δ Fe+3 (4f1).  As it is can be verified in table 5, sample BFO90 

only follows the same sequence, that is, δ (4f1 = 0.211 mm/s) < δ (2a = 0.058), δ (12k = 

0.320 mm/s) > δ (4f1 = 0.211 mm/s) e Hhf (2a = 51.60 T) > Hhf (4f1 = 43.70 T).  While the 

other samples present δ (4f1) > δ (2a), but they remain with δ (12k) > δ (4f1) and Hhf (2a) > 

Hhf (4f1). 
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According to Evans et al. [28], there are no comparison data for either δ or Hhf for 

the trigonal bipyramidal Fe3+ 2b site. However, there is a general correlation between 

coordination number and isomer shift, we might expect the isomer shit of Fe3+ (2b) to 

occupy an intermediate position between those of Fe3+ (12k) and Fe3+ (4f1). But in this 

case, the general correlation between isomer shift and coordination number for Fe3+ 

oxides should be applied with caution as there no significant change in internuclear 

separation in going from the octahedral to the trigonal bipyramidal site in MFe12O19. 

 

3.5.1 Hyperfine Field (Hhf) 

 

The variation of Hhf with x is shown in Figure 6a. The values of Hhf in almost all 

cases are constant, except when x varies from 0.9 to 1.0. Hhf in this case, is seen to 

decreases with substitution, and ∆Hhf/∆x is negative for the 4f2 followed by 4f1 and 2a 

sites, while it has positive value for 12k site. 

 

3.5.2 Isomer shift (δ) 

 

The study of isomer shift (δ) gives information on valence state and chemical 

bonding of the sample. The Figure 6b gives the variation of δ with x. From this value we 

can conclude that Fe exists only in the 3+ state. For Fe in the 2+ state, the δ is typically in 

the range 0.9 – 1.5 mm/s [34]. A sharp decrease in the δ is observed when x varies from 

1.0 to 0.3 in 12a site. In general the δ decreases with increasing the lattice constant. The 

variation in δ is maximum for the octahedral site (12a) and the pseudo-tetrahedral site (2b) 

where Ba2+ is substituted for Sr2+. 

 

3.5.3 Quadrupole splitting (∆) 

 

The Figure 6c gives the variation of ∆ with x. No significant differences in the 

dependence on x of the ∆ values were observed, except when x varies from 0.1 to 0.0 at 

the 2b site. One can conclude that the magnetic moments of the Fe3+ ions remain axially 

aligned for values of x from 1.0 to 0.1.  
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3.6 Dielectric characterization 

 

 The values of dielectric constant (ε´), dielectric loss tangent (tang δ) of BaxSr1-

xFe12O19 hexaferrites in the frequencies of 100 Hz, 1KHz and 1 MHz are given in Table 7 

(data from figures 7a and 7b). The variation of dielectric constant and dielectric loss as a 

function of frequency are presented in Figure 7a and 7b. 

 As it can be seen in the figure 7a the dielectric permittivity ε´ of all the samples in 

the range of 100 Hz to 40 MHz was studied. For all the samples there is a decrease of the 

ε´ value with frequency for this range of studied frequencies. One can observe that for the 

BFO100 sample the dielectric constant ε´ is higher compared to the SFO100 sample for 

frequencies below 10 MHz. However for the samples where the BFO and SFO form a 

composite ceramic, the dielectric constant is also decreasing with frequency. 

One can say that the BFO100 sample is presenting a higher value of ε´ at 100 Hz 

(735.64) compared to the SFO100 sample (227.54). However the composite sample 

BFO90 (BFO0.9-SFO0.1) is presenting a surprising effect, where the composite ceramic is 

not following the linear dielectric model with a ε´ value around 130.43 (see figure 8). This is 

a strong suggestion that a nonlinear mixing effect of the two phases is taking place. 

 In figure 7b one has the dielectric loss for these samples. At 1 MHz the loss is 

lower for the BFO90 sample (0.17) and higher for the BFO100 sample (0.73). 

The classic treatment applied for two or more phases present in a dielectric are 

associated to the dielectric mixing rules that fix a limit to the dielectric constant that can be 

achieved with the mixed phase. The empirical logarithmic rule for the dielectric constant ε´ 

and the dielectric constants (ε´) and relative volumes (VI) of the individual phases (I = 1 

and 2 for BFO and SFO) is given by: 

∑=
I

II εVε
´´ loglog                                                  (1) 

In figure 8 one has the plot of the dielectric constant (ε´) as a function of the 

sample composition for the medium frequency (MF) region and for several frequencies, 

based in equation 1. The dotted lines are associated to the value of ε´ obtained from 

equation 1, at 100 Hz, 1 KHz and 1 MHz. The experimental points (for the frequencies 

100Hz, 1 kHz, 1 MHz) of the samples are also indicated in the figure. One can easily 

conclude that the increase of the BFO phase in the BFOX-SFO1-X composite is increasing 

the ε´ of the sample at all the frequencies. For x < 40% the dielectric constant is above the 

expected result (based in equation 1). For x > 60% the dielectric constant is below the 

expected value. For x =75% the experimental value of the dielectric constant is much 
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lower (ε´= 138.21) when compared to the expected value suggested by equation 1 (ε´ ~ 

600) at 100 Hz. This is an unexpected behaviour. It means that the composite is not 

following the linear regime of the model. This behaviour is also present for 100Hz and 1 

KHz (see figure 8). 

This amazing behavior observed for the composite sample, where one has higher 

and lower values of ε´ values compared to the pure states (see figure 8), is probably 

associated with the sizes of the grains in both phases and to the interface between these 

grains. We are now looking the presence of this effect in the microwave region as well. 

In summary, three different composite substrates of BFOX-SFO1-X were studied in 

the medium frequency range (MF) of the spectra. 

 

4 CONCLUSIONS 

 

The M type barium hexaferrite BaxSr1-xFe12O19 (where 0 ≤ x ≤ 1) composites were 

prepared by a new ceramic procedure. The control of parameters like milling time, 

temperature of calcination and sintering, was sufficiently by obtain the desired composite 

phases in the hexaferrite  system  BaxSr1-xFe12O19. 

The pattern for BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites, indexes well on the hexagonal 

magnetoplumbite (M-type) structure of space group P63/mmc, except for a very small 

amount of Fe2O3. 

The IR spectra of the SFO100 and BFO100 samples and the composites are in 

good agreement with data reported in the literature.  

The x-ray diffraction corresponding to BFO100 sample showed that only one 

phase is present, however for the SFO100 sample, peaks were identified by JCPDS file 

number 33-1340 and also can be seen diffraction lines characteristic of the α-Fe2O3 by  

the peak at 33.11o (2θ), identified by JCPDS file number 72-0469. 

 The intermediate samples (BFO15, BFO30, BFO45, BFO60, BFO75 and BFO90) 

present diffractions peaks associated to the main phase in these samples, and a small 

amount of one a secondary phase (α-Fe2O3). According to the Rietveld refinement 

analysis  the SFO100 and BFO100 samples presented a hexagonal structure belonging to 

a space group P63/mmc, with 2 molecules in the unity cell (Z = 2).  

The Scanning Electron Microscopy (SEM) measurements shows that the samples 

present a heterogeneously distribution of grain sizes. The grains appear to stick each 

other and agglomerate in different masses throughout the micrograph. The grains tend to 

acquire sharp edges and some of them gain hexagonal shapes. The BFO100 sample 
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presented a more compact grain distribution and larger grains compared to SFO100 in 

average, with 304.83 nm and 261.8 nm respectively. The EDX analysis showed that the 

amount of elements was approximately the same as the predicted theoretical amount.  

 Mössbauer spectroscopy has been performed on BaxSr1-xFe12O19 (0 ≤ x ≤ 1) 

hexaferrite, at room temperature. The main hyperfine parameters for the 57Fe nuclei in the 

five iron sublattices have been determined. With the substitution amount of Sr2+ ions, a 

sharp decrease in the δ is observed when x varies from 1.0 to 0.3 in 12a site. The variation 

in δ is maximum for the octahedral site (12a) and the pseudo-tetrahedral site (2b). 

 The values of dielectric constant (ε´), dielectric loss (tang δ) of BaxSr1-xFe12O19 

hexaferrites in the frequency range of 100 Hz to 40 MHz was studied. The value of 

dielectric of constant and dielectric loss tangent decreases with the increases of the 

frequency. At 1 MHz the loss is lower for the BFO90 sample (0.17) and higher for the 

BFO100 sample (0.73). 

It was also observed that the composite samples are not following the classic 

treatment applied for two or more phases present in a dielectric through the dielectric 

mixing rule. 

For the composite samples the obtained values are below or above the expected 

result in the dielectric constant at low frequencies. 

This amazing behavior observed for the composite sample, where one has higher  

and lower values of ε´ values compared to the pure states (see figure 8), is probably 

associated with the sizes of the grains in both phases and to the interface between these 

grains. We are now looking the presence of this effect in the microwave region as well. 

Looking now for high K and low loss film, which is the best options for use in 

microwave devices like dielectric resonators, one has to find a balance between high 

dielectric constant and low loss. In a general view, the presence of the composite structure 

of BFO-SFO is leading to a strong variation of the dielectric constant of the composite. We 

expect to find an equilibrium situation with the maximum for the dielectric constant and 

lower loss in the composite.  

This strongly suggests that the composites BFO-SFO are good candidates for 

applications where one is looking for high ε´ materials with low loss in radio-frequency 

range. 
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Table 1 Starting materials to obtain 20 g of each composite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Infrared characteristic frequencies of BaxSr1-xFe12O19 hexagonal ferrites 

*vb = very broad, w = weak, b = broad, vs = very sharp, s = sharp, sh = shoulder, st = strong, ms = medium strong 

 

Starting Materials (g) 
BaCO3 SrCO3 Fe2O3 

Products 

3.550 - 17.241 BaFe12O19              (BFO100) 
3.210 0.266 17.318 Ba0.90Sr0.10Fe12O19 (BFO90) 
2.693 0.671 17.435 Ba0.75Sr0.25Fe12O19 (BFO75) 
2.169 1.081 17.555 Ba0.60Sr0.4Fe12O19  (BFO60) 
1.638 1.497 17.675 Ba0.45Sr0.55Fe12O19 (BFO45) 
1.099 1.919 17.798 Ba0.30Sr0.70Fe12O19 (BFO30) 
0.553 2.347 17.922 Ba0.15Sr0.85Fe12O19 (BFO15) 

- 2.780 18.048 SrFe12O19               (SFO100) 

Frequencies (cm-1)* Band 
assignment Sr 

Hex. 
Ba 

Hex. 
BFO 
100 

BFO 
90 

BFO 
75 

BFO 
60 

BFO 
45 

BFO 
30 

BFO 
15 

SFO 
100 

Fe-O (Fe-O4) 

bending 

438s(18) 

437s18) 

350ms(17) 

440s(18) 
440 438 442     449 

Fe-O (Fe-O6) 

streching 

439(15) 

443(16) 

416ms(17) 

440st,s(17,18) 
440 438 442     449 

Fe-O (Fe-O4) 

streching 

549(15) 

599(15) 

552(16) 

600s(16,18) 

601vs(18) 

552ms(17) 

585st(17) 

595vs(18) 

596 604 602      

Ba-O 

streching 
 910sh(18) 895 895 897 900 902 904 906  

Ba-O 

bending 
 440s         

Sr-O 

streching  
912b(18)   895 897 900 902 904 906 907 

Sr-O 

bending 

550sh(18) 

552w(18) 
        554 



DIELECTRIC AND MÖSSBAUER  SPECTROSCOPY STUDIES OF THE BARIUM STRONTIUM  HEXAFERRITE (BaxSr1-xFe12O19) 

 18 

Table 3: Determination phase composition of BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites obtained from 

X-ray Rietveld Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4: Grain size average and values for chemical composition for BaxSr1-xFe12O19 

hexaferrites obtained of SEM and EDXS. 

 

Samples 
Theoretical 
(% Weight) 

Experimental 
(%Weight) 

Grain size 
(nm) 

BFO100    
Ba 12.35 14.04 304.83 ±±±± 96.45 
BFO90    
Ba 11.17 13.35 
Sr  0.80  2.28 314.63 ±±±± 75.50 

BFO75    
Ba 9.37 11.02 
Sr 2.00  3.04 333.50 ±±±± 89.91 

BFO60    
Ba 7.55 7.95 
Sr 3.21 4.38 329.00 ±±±± 59.57 

BFO45    
Ba 5.70 7.05 
Sr 4.44 6.11 403.00 ±±±± 78.90 

BFO30    
Ba 3.82 4.39 
Sr 5.69 7.11 252.75 ±±±± 75.74 

BFO15    
Ba 1.92 3.79 
Sr 6,96 7.60 301.00 ±±±± 98.70 

SFO100    
Sr 8.25 10.20 261.80 ±±±± 97.62 

Phases % mass % molar Rp (%) Rwp (%) SGOF DDW(%) 

BFO-100 100 100 13.73 17.77 1.09 1.07 

BFO90 99.22 94.14 

αααα-Fe2O3  0.78   5.88 
13.66 18.83 1.12 1.33 

BFO75 99.99 99.97 

αααα-Fe2O3  0.01  0.03 
13,54 18.73 1.14 1.24 

BFO60 99.35 96.92 

αααα-Fe2O3  0.65   3.08 
13,14 18.44 1.15 1.29 

BFO45 99.54 94.44 

αααα-Fe2O3  0.46  5.56 
13,31 18.02 1.13 1.17 

BFO30 96.16 81.93 

αααα-Fe2O3  3.84 18.07 
14,39 19.63 1.12 1.47 

BFO15 97.53 87.35 

αααα-Fe2O3  2.47 12.65 
14,36 19.32 1.13 1.40 

SFO100 98.58 93.28 

αααα-Fe2O3   1.42   6.72 
13,73 18.34 1.15 1.07 
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Table 5: Fe3+ sites in BaFe12O19 

 

Site Coordination Occupancy Spin 

12k Octahedral 12 Down 

4f1 Tetrahedra 4 Up 

2a Octahedral 2 Up 

4f2 Octahedral 4 Down 

2b Five.fold 2 Up 
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Table 6: Mössbauer parameters of the spectra measured at room temperature: isomer 

shift (δ); quadrupole splintting (∆), magnetic hyperfine field (Hhf) and relative 

areas of subspectra (RA), for he samples BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites sintered at 

1.100oC/5h. 
 

Samples Site δδδδ (mm/s) ∆∆∆∆ (mm/s) Hhf (Tesla) RA (%) 

 12k 0.323 0.295 42.58 41.00 
 4f1 0.131 0.659 44.19   7.30 
BFO100 4f2 0.238 0.281 54.05 24.80 
 2a 0.047 0.052 51.13 13.80 
 2b 0.200 1.903 42.56   6.40 

 12k 0.320 0.227 42.00   8.10 
 4f1 0.211 0.530 43.70 49.00 
BFO90 4f2 0.240 0.369 54.30 12.70 
 2a 0.220 0.134 51.60 16.30 
 2b 0.250 2.700 41.40   1.90 

 12k 0.322 0.288 42.34 23.00 
 4f1 0.210 0.592 44.09 25.20 
BFO75 4f2 0.240 0.265 54.35 13.30 
 2a 0.203 0.150 51.95 36.20 
 2b 0.260 2.630 41.82   1.30 

 12k 0.330 0.272 42.47 21.80 
 4f1 0.200 0.579 44.06 27.90 
BFO60 4f2 0.244 0.213 54.40 20.20 
 2a 0.160 0.153 51.85 24.50 
 2b 0.270 2.710 41.76   2.50 

 12k 0.329 0.277 42.48 37.50 
 4f1 0.190 0.630 44.00 10.70 
BFO45 4f2 0.239 0.300 54.40 16.70 
 2a 0.127 0.018 51.80 22.20 
 2b 0.299 2.600 41.80   7.40 

 12k 0.343 0.343 42.16 18.40 
 4f1 0.188 0.600 43.83 34.10 
BFO30 4f2 0.238 0.155 54.39 11.6 
 2a 0.060 0.046 51.78 14.20 
 2b 0.301 2.550 41.78   3.70 

 12k 0.324 0.283 42.33 33.50 
 4f1 0.156 0.603 43.95 18.00 
BFO15 4f2 0.238 0.237 54.40 14.20 
 2a 0.058 0.133 51.66 17.80 
 2b 0.242 2.554 41.62 3.800 

 12k 0.259 0.049 43.19 19.70 
 4f1 0.235 0.809 43.15 27.00 
SFO 100 4f2 0.230 0.214 53.41 28.10 
 2a 0.220 0.074 51.30 22.30 
 2b 0.217 2.665 41.32   2.90 
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Table 7: Dielectric constant (ε´) and dielectric loss (tang δ) of the bulks in BaxSr1-xFe12O19 

hexaferrites sintered at 1.100oC/5h at room temperature. 

 

100 Hz 1 kHz 1MHZ 
SAMPLES 

εεεε´ tg δδδδ εεεε´ tg δδδδ εεεε´ tg δδδδ 

BFO100 735.64 3.29 394.85 0.90 52.04 0.73 

BFO90 130.43 1.89 60.21 0.81 12.59 0.17 

BFO75 138.21 2.41 72.26 0.81 15.21 0.25 

BFO60 204.45 2.38 101.79 0.82 17.05 0.34 

BFO45 275.55 3.35 131.74 1.07 22.43 0.40 

BFO30 439.28 3.12 225.26 0.95 37.86 0.50 

BF015 469.61 3.60 217.24 1.12 39.20 0.51 

SFO100 227.54 3.89 120.72 1.08 19.09 0.39 
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FIGURE CAPTIONS 

 

Figure 1: Structure of barium hexaferrite. 

 

Figure 2: IR spectra of the BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites, sintered at 1.100oC/5h 

 

Figure 3: X-ray diffraction patterns of BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites, sintered at 1.100oC/5h. 

 

Figure 4: X-ray Rietveld´s refinement of BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites. The differences 

between the observed and calculated intensities are show by points appearing 

at the bottom. 

 

Figure 5: SEM micrographs for BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites sintered at 1.100oC/5h: 

(a) BFO100, (b) BFO60, (c) BFO30, (d) SFO100. 

 

Figure 6: Mössbauer spectrum for the BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites sintered at 1.100oC/5h: 

(a) Variation of the hyperfine field (Hhf) vs. composition x; (b) Variation of the 

quadrupole splitting (∆) vs. composition x and (c) Variation of the isomer shift (δ) 

vs. composition x. 

 

Figure 7: Dielectric properties of the BaxSr1-xFe12O19 hexaferrites, sintered at 1.100oC/5h: 

(a) Dielectric constant (ε´) and (b) Dielectric loss (tg δ) 

 

Figure 8: Dielectric permittivity for the Medium Frequency Range. Dotted line obtained 

from equation 1 (f = 100 Hz, 1 KHz, 1 MHz). Experimental points extracted from 

figure 7a. (Continuous line is a guide to the eye) 
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FIGURE 1 
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FIGURE 2 
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FIGURE 3 
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FIGURE 4 
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FIGURE 5 (a) 

 

 

 

FIGURE 5 (b) 
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FIGURE 5 (c) 

 

 

 

 

FIGURE 5 (d) 
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FIGURE 6 
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FIGURE 6 (a) 

 

 

FIGURE 6 (b) 
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FIGURE 6 (c) 

 

 

FIGURE 7 (a) 
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FIGURE 7 (b) 

 

 

FIGURE 8: 
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