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Introdução 

Nanopartículas (NP) magnéticas têm sido objeto de 

estudo em conseqüência das várias aplicações que 

podem assumir, devido às suas propriedades físicas 

e químicas diferenciadas.
1
 Dentre as possíveis 

aplicações, a impressão inkjet utilizando tintas 

magnéticas surge como uma promissora arma no 

combate às falsificações de documentos, cheques e 

cédulas monetárias. Nesse âmbito, as ferritas são 

materiais que podem ter suas propriedades 

magnéticas facilmente manipuladas.
2,3

 No presente 

trabalho, foi estudada a obtenção de nanopartículas 

de MFe2O4 (onde M = Mn, Co, Ba ou Co1-XMnX), 

com rígido controle sobre a composição química e a 

morfologia, e avaliação de suas propriedades 

magnéticas. 

Resultados e Discussão 

A síntese da ferrita de bário levou à formação de 

uma mistura de fases, apresentando pequeno 

percentual de bário incorporado e relativo controle 

morfológico. As ferritas de manganês, cobalto e 

mista de cobalto e manganês resultaram nas 

estruturas cristalinas desejadas e, de maneira geral, 

controle de forma e estreita distribuição de tamanho. 

As NP de CoFe2O4 mostraram forma octaédrica e 

tamanho de 40 nm. A ferrita de manganês 

apresentou inicialmente larga distribuição de 

tamanho o que foi ajustado variando os parâmetros 

de síntese. Foram obtidas NP esferoidais com 

tamanho de 5 nm, mas a quantidade de manganês 

incorporado foi menor. Numa variação onde o 

precursor de ferro foi adicionado na temperatura de 

refluxo levou a formação de MnFe2O4 com maior 

controle sobre a composição química e com estreita 

distribuição de tamanho. As NP de BaFe2O4 

apresentaram magnetização de saturação (Ms) ao 

redor de 23 emu.g
-1

, o que é baixo quando 

comparado aos valores para as ferritas utilizadas em 

tintas comerciais, pouco superior a 50 emu.g
-1

. Já as 

amostras de MnFe2O4 apresentaram Ms = 40 emu.g
-

1
; a ferrita de cobalto exibiu valor de Ms ~76 emu.g

-1
 

e as NP de Co1-xMnxFe2O4 apresentaram Ms 

intermediária, ao redor de 50 emu.g
-1

. Apesar das 

NP de CoFe2O4 terem apresentado maior Ms, estas 

apresentaram valor elevado de coercividade, da 

ordem de 1 kOe.
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Figura 1. Micrografia de nanopartículas de ferrita de 
manganês sintetizada via hot injection. 

Conclusões 

As adequações no método poliol empregadas foram 

eficientes para obtenção de NP com controle 

morfológico e de composição química. A maioria 

das amostras obtidas apresentou propriedades 

magnéticas comparáveis às da tinta comercial, 

evidenciando sua potencialidade para aplicação em 

tintas magnéticas para impressão inkjet. Foi 

realizado um estudo da estabilização das 

nanopartículas em dispersão. 
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