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Introdução 

A auto-organização de nanopartículas em superes-
truturas é de grande importância científica para o 
entendimento do processo de ordenamento em 
nanoescala e de interesse tecnológico para a fabri-
cação de dispositivos funcionais.1 Quando são utili-
zados dois tipos de nanopartículas, diferentes em 
composição química e/ou tamanho, são formadas 
superredes binárias, as quais podem apresentar 
características ainda não observadas em outros 
sistemas.1-3 As propriedades físicas e químicas das 
superredes binárias são oriundas das interações 
interpartículas presentes na estrutura, o que possi-
bilita o design de metamateriais com propriedades 
moduladas.2 Entretanto, a maioria dos métodos para 
a obtenção de superredes leva a formação apenas 
de ilhas com dimensões microscópicas e com es-
trutura dependente da interação das nanopartículas 
com o substrato sobre o qual a superestrutura é 
formada.3 Apenas recentemente uma abordagem de 
auto-organização na interface líquido-ar possibilitou 
a formação de membranas de superredes com 
dimensões macroscópicas, da ordem de alguns 
milímetros.3 Nesta abordagem o ordenamento das 
nanopartículas se dá pela evaporação de um 
solvente volátil, no qual o material se encontra dis-
perso, sobre a superfície de um líquido imiscível. No 
presente trabalho foram utilizadas nanopartículas de 
ferritas para a formação membranas de superredes 
empregando-se a auto-organização interfacial 
líquido-ar. 

Resultados e Discussão 
A síntese das nanopartículas de MnFe2O4 foram 
realizadas via decomposição térmica dos precurso-
res dos cátions em um solvente orgânico de alto 
ponto de ebulição. Neste método foram empregados 
como precursores o acetilacetonato de manganês(II) 
e o acetilacetonato de ferro(III), além de serem 
utilizados tensoativos, ácido oleico e oleilamina, para 
o controlar a etapa de crescimento das 
nanopartículas. De forma análoga foram sintetizadas 
nanopartículas de CoFe2O4, sendo utilizado o 
acetilacetonato de cobalto(II) como o precursor de 
Co. Para aprimorar o controle sobre a distribuição 
de tamanho das nanopartículas de MnFe2O4 foi 
utilizada a técnica de hot-injection, que consiste na 

adição do precursor apenas quando o sistema 
alcança a temperatura de refluxo. Dessa forma, foi 
possível sintetizar nanopartículas com rígido con-
trole sobre a morfologia. Já as nanopartículas de 
CoFe2O4 não necessitaram desse ajuste na síntese 
para que obtivesse material com estreita distribuição 
de tamanho. A forma e o tamanho das partículas 
foram modificações nas condições de sintese, 
obtendo-se partículas esferoidais, menores que 10 
nm, até partículas octaédricas, com tamanho supe-
rior a 30 nm. As nanopartículas foram dispersas em 
mistura hexano/octano. A concentração de nano-
partículas, determinada por espectroscopia de 
emissão atômica por plasma, foi mantida em apro-
ximadamente 105 partículas.mL-1, enquanto foi 
variada a proporção entre hexano e octano. Uma 
gota da dispersão foi colocada em uma cuba de 
teflon contendo dietilenoglicol (DEG). A evaporação 
da mistura hexano/octano ocasionou a formação de 
uma membrana sobre o DEG. A espessura do filme 
é dependente da concentração de nanopartículas na 
dispersão e do volume utilizado. As dispersões 
contendo maior quantidade de octano em relação ao 
hexano levaram maior tempo para evaporar, o que 
ocasionou a formação de membranas mais 
uniformes. 

Conclusões 

A síntese de nanopartículas via decomposição tér-
mica possibilitou a obtenção de nanomateriais com 
formas variadas e com rígido controle sobre a 
morfologia. A formação de membranas superredes 
de nanopartículas, utilizando-se a abordagem in-
terfacial líquido-ar, apresenta forte dependência com 
a velocidade de evaporação da mistura de 
solventes, enquando que a organização das nano-
partículas a curtas distâncias depende mais forte-
mente das características morfológicas das nano-
partículas. 
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