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Introdução 
Um dos destaques no estudo de nanotecnologia 
relaciona-se com o uso de nanopartículas 
magnéticas em biomedicina. Para essas aplicações 
é necessário a obtenção de nanopartículas 
magnéticas com estreita distribuição de tamanho. O 
método da coprecipitação homogênea proporciona 
uma nucleação homogênea e simultânea em 
solução. Para tanto, utiliza-se uréia, pois sua 
decomposição a 80 °C libera íons hidroxilas, amônio 
e carbonato em solução [1,2]. A vantagem deste 
método é que teremos vários pontos de 
coprecipitação ao invés de gotejarmos o agente 
precipitante sobre os sais precursores, uma vez que 
este último procedimento leva a formação de 
núcleos maiores que darão origem a partículas 
maiores. O método da coprecipitação com uréia 
fornece partículas pequenas e com distribuição de 
tamanho uniforme, o que classifica o método como 
potencialmente adequado para a obtenção de 
materiais nanométricos. Outra metodologia utilizada 
na síntese de nanomateriais consiste em aplicar 
uma fonte de ultrasom (sonoquímica) no meio 
reacional. Sonoquímica é uma área da química que 
estuda as reações químicas de moléculas e íons na 
presença de uma forte radiação ultra-som (20 kHz a 
10 MHz). O fenômeno físico responsável pelo 
processo sonoquímico é a cavitação acústica. Este 
método foi inicialmente proposto na síntese de 
nanopartículas de ferro [3] e atualmente é utilizado 
para sintetizar diferentes materiais. Além de permitir 
o controle do tamanho de partículas do produto 
através da variação da concentração dos 
precursores [4], uma das vantagens deste método é 
a sua simplicidade e operacionalidade em condições 
ambientes. Neste trabalho, a síntese de 
nanopartículas de óxido de ferro por coprecipitação 
homogênea foi realizada na presença de ultrasom. 
Nanopartículas magnéticas de óxido de ferro foram 
formadas em pH menor do que 6. 

Parte experimental 
Nanopartículas magnéticas foram sintetizadas via 
coprecipitação sonoquimicamente assistida. Os sais 
precursores de ferro foram adicionados em solução 
de uréia (1M) e em seguida submetidos ao  
 

 
aquecimento até 80°C, sob aplicação constante de 
ultrasom variando-se a frequência e amplitude. 

Resultados e Discussão 
O perfil de difração de raios X constituído por picos 
alargados (figura 1) indica a formação de 
nanopartículas. 
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Figura 1 : DRX das NPs sintetizadas. 

 
A análise da distribuição de tamanhos das partículas 
por DLS indicou diâmetro médio de 
aproximadamente 25 nm.  

Conclusões 
A sintese utilizada, permitiu a obtenção de 
nanopartículas magnéticas de óxido de ferro.  
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