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Introdução 

Nanopartículas de óxidos de ferro, como a 

magnetita e a maghemita, vem sendo amplamente 

utilizadas em aplicações biomédicas devido à 

biocompatibilidade do material, a elevada razão 

área/volume e a facilidade de síntese. Estudos tem 

sido realizados nos campos de liberação controlada 

de fármacos, agente de contraste de imagem para 

ressonância magnética nuclear, hipertermia 

magnética e separação magnética 
[1], [2]

. 

Polímeros derivados do ácido acrílico tem sido 

enxertados na superfície de materiais 

biocompatíveis como carreadores de drogas e/ou 

proteínas, pois apresentam baixa toxicidade 
[3]

 . 

Neste trabalho foram obtidas nanopartículas de 

maghemita a partir da oxidação de NP de magnetita, 

sintetizadas pelo método da co-precipitação de íons 

Fe
2+

 e Fe
3+

 pela adição de base forte, cuja superfície 

foi modificada com ácido acrílico. As NPs foram 

encapsuladas em ácido poliacrílico através da 

polimerização por miniemulsão. 

 

Resultados e Discussão 

A amostra de NP magnética foi caracterizada 

por difratometria de raios X (figura 1), na qual foi 

possível identificar a formação de estrutura tipo 

espinélio, responsável pela propriedade magnética, 

a partir da posição angular dos picos. O padrão 

utilizado como referência é o da ficha cristalográfica 

39-1346 da maghemita. O tamanho médio do 

cristalito foi determinado pela equação de Scherrer, 

com base na largura a meia altura do pico mais 

intenso (311), cujo valor obtido foi de 6,41 nm. 
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Figura 1. Difratograma de raios X amostra de óxido 
de ferro. 

 

Através da espectroscopia infravermelho é 

possível observar as bandas características dos 

estiramentos Fe – O em 620 cm
-1

 e 436 cm
-1

. As 

bandas largas em 3000 cm
-1

 e 1600 cm
-1

 são 

referentes aos estiramentos O–H de água 

localizadas na superfície das NPs. A adsorção de 

ácido acrílico na superfície das NPs de óxido de 

ferro apresentou vibrações características na região 

de 2959 cm
-1

 de C – H, 1630 cm
-1

 e 1434 cm
-1

 de 

íon carboxilato.  

A encapsulação das NPs magnéticas pelo 

ácido poliacrílico também foi caracterizada pela 

espectroscopia no infravermelho. A ausência da 

banda de grupos vinílicos proveniente do ácido 

acrílico na região de 1648 – 1638 cm
-1 

indica que a 

polimerização ocorreu. As demais vibrações estão 

disponíveis na tabela 1. 

 
Tabela 1. Vibrações IV para reação de 
polimerização. 

Grupos Vibrações (cm
-1

) 

C – H 
υ CH3 2959; 2925 

υ CH2 2837; 1466 – 1398 

C = O υ 1720 

C – O υ 1207 – 1000 

Fe – O  υ 620; 436 

Conclusões 

A polimerização por miniemulsão se mostrou 

adequada para o encapsulamento das NPs 

magnéticas de óxido de ferro pelo ácido poliacrílico. 
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