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Introdução 

As ferritas são compostos iônicos, e suas 

propriedades magnéticas estão relacionadas com os 

íons magnéticos que elas contêm. A ferrita de 

cobalto (CoFe2O4) é um material ferrimagnético que 

à temperatura ambiente apresenta estrutura 

cristalina cúbica do tipo espinélio parcialmente 

inversa. As propriedades magnéticas da ferrita de 

cobalto dependem das dimensões nanométricas e 

da uniformidade de suas partículas, as quais são 

suscetíveis aos parâmetros e métodos de 

preparação
1.
 

Resultados e Discussão 

As ferritas de cobalto foram sintetizadas pelo 

método da coprecipitação dos íons metálicos Co
2+

 e 

Fe
3+

 em meio alcalino. Foram estudados os 

seguintes parâmetros: a influência da temperatura 

no processo direto de síntese, a influência da 

temperatura no processo de desagregação e o tipo 

de processo de agitação.  

Foram realizadas quinze sínteses de ferrita de 

cobalto. Em cinco sínteses foram estudadas a 

influência da temperatura no processo de 

desagregação (50, 60, 70, 80 e 90 °C), ou seja, 

após a coprecipitação, e agitação promovida por 

dispersor com rotação 12.000 rpm. O mesmo 

processo foi realizado em outras cinco sínteses, 

substituindo o dispersor por banho ultrassônico.  Em 

outras cinco sínteses foram avaliadas a influência da 

temperatura de síntese no processo direto de 

formação da ferrita de cobalto (50, 60, 70, 80 e 90 

°C), e o uso de dispersor mecânico. 
As amostras obtidas foram caracterizadas por 
espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho (4.000 – 400 cm

-1
), espectroscopia de 

Mössbauer e difração de Raios-X. 

 A espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho, Figura 1, da ferrita de cobalto em 

temperatura de 80 °C no processo de desagregação 

com uso do banho ultrassônico,  mostrou uma 

banda larga de absorção em 3.420 cm
-1

 sendo 

atribuído ao estiramento O-H proveniente da 

presença de água. Uma banda em 1.635 cm
-1

 foi 

atribuída à deformação angular da água. A absorção 

em 620 cm
-1

 evidencia o estiramento Fe-O de sítios 

tetraédricos, característico da formação de ferrita de 

cobalto. 

A Figura 2 mostra o espectro Mössbauer, à 

temperatura ambiente, da amostra de ferrita de 

cobalto, sintetizada com o uso do dispersor, e 

temperatura de desagregação de 90 °C. O espectro 

mostra dois sextetos e um dubleto. O primeiro 

sexteto apresentou campo magnético de 468,6 kOe, 

atribuído aos íons Fe
3+

 em sítios octaédricos da 

estrutura cúbica do tipo espinélio inverso da ferrita 

de cobalto, com ocorrência de 30,8%, e o Segundo 

sexteto, 433,0 kOe, atribuído aos íons Fe
3+

 nos 

sítios tetraédricos com 63,3%. A presença de um 

dubleto designa comportamento característico de 

partículas superparamagnéticas
2
. Os resultados de 

difração de raios X também sugerem que as 

amostras são, preferencialmente, constituídas por 

ferrita de cobalto, com valores principais de 2 em 

30, 35,8, 42,7, 56,8, 62,4º. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Dentre os parâmetros avaliados, as amostras que 

apresentaram ferrita de cobalto como constituinte 

principal foi aquela obtida através da agitação 

mecânica com dispersor e processo de 

desagregação, após coprecipitação, a 90 ºC. 
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Figura 1. Espectro de 
infravermelho da ferrita 
de cobalto 80 °C.   
 

Figura 2. Espectro de 
Mössbauer da ferrita de 
cobalto. 
 


