
 

 

 

 

RAFAEL ADMAR BINI 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E FUNCIONALIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE 

ÓXIDOS DE FERRO SUPERPARAMAGNÉTICOS  
 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de 
Química, Universidade Estadual 
Paulista, como parte dos requisitos  
para a obtenção do título de  
Doutor em Química. 

 

Orientador: Prof. Dr. Miguel Jafelicci Jr. 

 

 

 

 

Araraquara 

2011 



 

 

 
 

 

 



Dados Curriculares 

__________________________________________________________________________________ 

Nome     Rafael Admar Bini 

Citações (nome)  Bini, R.A. 

Filiação     Armelindo Admar Bini e Maria Elena Dosciatti Bini 

Nascimento     03/11/1982 - Pato Branco/PR - Brasil 

Carteira de Identidade  80521634 SSP - PR - 10/04/1997 

  

Endereço residencial  AV. DJALMA DUTRA, 1449 (FUNDOS) 

  CARMO – ARARAQUARA 14800400, SP - Brasil 

   

Endereço eletrônico  e-mail para contato:  rafaelbini@iq.unesp.br 

  e-mail alternativo: r_bini11@yahoo.com.br 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica/Titulação 

 

2008 - 2011 Doutorado em Química.  

 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Sao Paulo, Brasil 

 Título: Síntese, Modificação e Funcionalização de Óxidos Magnéticos para 

aplicações em biomedicina 

 Orientador: Miguel Jafelicci Jr. 

 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

2005 - 2007  Mestrado em Química.  

 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Sao Paulo, Brasil 

 Título: Recobrimento de titânio comercialmente puro modificado superficialmente 

por feixe de Laser Nd:YAG com cerâmicas de fosfato de cálcio empregando-se o 

método sol-gel, Ano de obtenção: 2007 

 Orientador: Antonio Carlos Guastaldi 

 Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 

2001 - 2004  Graduação em Licenciatura em Química.  

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Cascavel, Brasil 

 Título: Funções Inorgânicas - ácidos e bases: uma contextualização para o ensino 

 Orientador: Dr Élvio Antônio de Campos 

 Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 



__________________________________________________________________________________ 

Projetos 

 

2008 - 2011 Síntese e funcionalização de nanopartículas de óxidos de ferro para aplicações em 
biomedicina 

 
 Descrição: O plano de pesquisa tem como objetivo geral desenvolver metodologia para a 
obtenção de nanopartículas magnéticas funcionalizadas, compostas por um núcleo magnético de 
ferritas e recobertas por um polímero bifuncional, visando suas aplicações biomédicas. A síntese 
consiste na funcionalização direta da superfície das NP com alcoxissilanos com grupos amina não 
hidrolisáveis durante o processo de coprecipitação. Em seguida, a modificação de superfície 
nanopartícula-alcoxissilano é feita com ácido fólico, resultando na formação de amida utilizando 
carbodiimida e um álcool como agente de acoplamento. A caracterização das amostras será realizada 
por difratometria de raios X, microscopia eletrônica de transmissão, espectroscopia Mössbauer, 
magnetometria de amostra vibrante e por SQUID, espectrometria UV-VIS, espectrometria 
infravermelho/Raman, tamanho de partícula e área superficial específica. O tema justifica-se pelo 
recente desenvolvimento de dispersões de nanopartículas superparamagnéticas de óxidos de ferro 
(SPIO sigla em inglês) e agrega novas possibilidades de aplicações destes nanomateriais devido à 
interação dos seus momentos magnéticos, que podem ser guiados por um campo magnético externo 
em regiões específicas do corpo humano, reunindo aplicações na biomedicina tanto in vivo quanto in 
vitro. Essas aplicações são possíveis por meio das modificações químicas em sua superfície 
(funcionalizada). Assim, nanopartículas magnéticas funcionalizadas são constituídas basicamente de 
um núcleo metálico ou óxido magnético envolvido por uma camada polimérica com sítios que podem 
ancorar seletivamente drogas ou compostos orgânicos. Dentre esses materiais poliméricos, as classes 
dos alcoxissilanos são as mais pesquisadas devido à biofuncionalidade, pois um dos grupos 
hidrolisáveis pode ser substituído por um grupo não hidrolisável 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Doutorado (1);  
Integrantes: Rafael Admar Bini (Responsável);  Miguel Jafelicci Jr. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 

 

2005 - 2007 Recobrimentos bioativos de fosfatos de cálcio sobre Ti cp modificado por laser 
empregado em implantes 

 
 Descrição: Pesquisas na área dos biomateriais têm direcionado estudos para o 
desenvolvimento de um material sintético ou artificial, que tenha propriedades físico–químicas, 
biológicas e mecânicas semelhantes ao do tecido ósseo. Atualmente, os metais se destacam para 
implantes sujeitos a carga, mas por não apresentarem interação desejada entre o tecido e o implante, 
compostos bioativos estão sendo depositados sobre a superfície metálica. Dentre esses, o grupo das 
apatitas, em especial a hidroxiapatita, ganham destaque por possuírem elementos similares ao tecido 
ósseo. Assim, tem-se um biocompósito metal-cerâmico, agregando boas propriedades mecânicas e 
bioativas. Para tanto, o processo sol-gel é uma das técnicas mais flexíveis e promissoras. Este trabalho 
teve como objetivo modificar a superfície do Ti c.p. por feixe de Laser Nd:YAG e depositar 
compostos bioativos pelo método sol-gel. Ainda, verificar as fases de apatitas presentes antes e após 
modificação por Laser, visando suas aplicações clínicas. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1);  
Integrantes: Rafael Admar Bini (Responsável); ;  
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES 
Número de produções C,T & A: 2/  
 



2003 - 2004 Obtenção de Materiais Vitro-CerÂmicos constituídos por óxido de cálcio e fósforo: 
biomateriais 

 
 Descrição: Este trabalho tem como objetivo obter biocerâmicas baseadas em sistemas Na2O-
P2O5-CaO-SiO2, de concentrações variadas, os quais deverão ser sintetizadas utilizando-se o método 
de fusão clássica. Determinar a proporção cálcio/fósforo através de análises químicas, onde a 
caracterização destes materiais serão realizadas através das medidas de Difração de Raio-X (DRX), 
espectroscopia no Infravermelho, Análise Térmica Diferencial (DTA) e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (SEM). 
Situação: Concluído: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0);  
Integrantes: Rafael Admar Bini;  Silvia Denofre de Campos (Responsável);  Élvio Antônio de Campos 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
Número de produções C,T & A: 3/  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Áreas de atuação 
 
1. Química de Materiais 
2. Química de Interfaces 
3. Físico-Química de Superfície 
4. Biomateriais 
_________________________________________________________________________________ 
  
Produção em C, T& A 
_________________________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica 

Artigos completos publicados em periódicos 

 

1. FILHO, E. A., BINI, R. A., FRAGA, ALEXANDRE F., GUASTALDI, A. C. Bioactive coating on 

titanium implants modified by Nd:YVO4 laser. Applied Surface Science. , v.257, p.4575 - 4580, 

2010. 

 

2. BINI, R.A., SANTOS, M.L., FILHO, E.A., MARQUES, R.F.C., GUASTALDI, A.C. Apatite 

coatings onto titanium surfaces submitted to laser ablation with different energy densities. Surface & 

Coatings Technology. , v.204, p.399 - 403, 2009. 

 

3. FILHO, E. A., BINI, R. A., GUASTALDI, A. C., MARQUES, R. F. C. Influência do espaçamento 

do feixe de laser Nd:YAG na obtenção de óxidos e nitretos na superfície do titânio em pressão 

atmosférica. Matéria (UFRJ). , v.14, p.787 - 794, 2009. 

 

4. CAMPOS, SILVIA DENOFRE DE, CAMPOS, É. A., SILVEIRA, CRISTIAN BERTO DA, BINI, 

R. A. Biomateriais à base de Na2O-CaO-SiO2-P2O5 preparados com serragem e com glucose de 

milho: influencia na porosidade e na cristalinidade. Cerâmica , v.51, p.274 - 279, 2005. 



Trabalhos publicados em Congressos 

1) BINI, R. A., MARQUES, R. F. C., JAFELICCI JR., M., PERREIRA, D.R., PEZZA, L. 

FERNANDES, F.C.B. Nanopartículas magnéticas modificadas com diferentes alcoxissilanos e 

funcionalizadas com ácido fólico. Apresentação Oral, In: 34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 

de Química, 2011, Florianópolis. 

2) LIMA, J .R. O., BINI, R. A., GHANI, Y. A. CROCIARI, A. FLUMIGNAN, D. L., 

VARANDA, L. C., OLIVEIRA, J. E. Estudo da otimização das condições reacionais de catálise 

heterogênea usando SrZrO3 para a produção de biodiesel. In: 34ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química, 2011, Florianópolis. 

3) BINI, R. A., MARQUES, R. F. C., JAFELICCI JR., M., PERREIRA, D.R., COSTA, T.P., 

CHAKER, J.A. A influência de diferentes alcoxissilanos nas modificações de superfície de 

nanopartículas magnéticas In: 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2010, Águas 

de Lindoia. 

4) BINI, R. A., JAFELICCI JR., M., MARQUES, R. F. C., SANTOS, F, J., PERREIRA, D.R. 

Magnetite nanoparticles tailored with folic acid through modulated surface with poly(ethykene glycol) 

diacid. In: IX SBPMat e IX Brazilian MRS Meeting, 2010, Ouro Preto. 

5) BINI, R. A., JAFELICCI JR., M., MARQUES, R. F. C., CHAKER, J.A., COSTA, T.P. 

Magnetite nanoparticles tailored with folic acid through modulated surface with poly(ethykene glycol) 

diacid. In: 11th International canference on advenced Materials, 2009, Rio de Janeiro. 

6) BINI, R. A., SANTOS, M. L., FLORENTINO, A. C., SAEKI, M. J., GUASTALDI, A. C. 

Aplicação do processo sol-gel na obtenção de recobrimentos de HA sobre Ti-6Al-4V e Ti-6Al-7Nb In: 

IV Congresso Latino Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais, 2006, Caxambu - Mg. 

7) OLIVEIRA, N. T. C., BINI, R. A., GUASTALDI, A. C. Obtenção e caracterização de ligas 

Ti-Mo para aplicações em biomateriais In: IV Congresso latino Americano de Órgãos Artificiais e 

Biomateriais, 2006, Caxambu. 

8) BINI, R. A., ZUCCHI, O. J. A Química e a Educação In: XII Encontro Nacional de Ensino em 

Química, 2004, Goiânia - Go. 

9) BINI, R. A., CAMPOS, Silvia Denofre de, CAMPOS, Élvio Antonio de, SILVEIRA, Cristian 

Berto da Obtenção de Biovidros pelo Método de Fusão Clássico In: XXVI Congresso Latinoamericano 

de Química e XXVII Reunião Anual da SBQ, 2004, Salvador - BA. 



10) BINI, R. A., SILVEIRA, Cristian Berto da, CAMPOS, Silvia Denofre de, CAMPOS, Élvio 

Antonio de, OLLIVEIRA, Deise Maria Pereira de. Obtenção de Biovidros pelo Método de Fusão 

Clássico In: XII Encontro de Química da Região Sul, 2004, Guarapuava. 

11) BINI, R. A., CAMPOS, Silvia Denofre de, CAMPOS, Élvio Antonio de, SILVEIRA, Cristian 

Berto da Porosity Inhluence In Biomaterials Crystallinity In: BRAZILIAN MRS MEETING 2004, 2004, 

Foz do Iguaçu - Paraná. 

12) BINI, R. A., CAMPOS, Silvia Denofre de, CAMPOS, É. A., SILVEIRA, Cristian Berto da 

Síntese de Materiais Bioativos baseados no sistema NA2O-P2O5-CaO-SiO2. In: XII ENEQ, III 

ECOQ, XIII ECODEQ, 2004, Goiânia - GO. 

13) BINI, R. A., CAMPOS, Silvia Denofre de, SILVEIRA, Cristian Berto da, CAMPOS, Élvio 

Antonio de. Síntese de Materiais Bioativos baseados no sistema Na2O-P2O5-CaO-SiO2  

In: XII Encontro Anual de Iniciação Científica, 2004. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao transferir bens materiais, o doador perde a sua posse. Há, porém, alguns 

atributos intrínsecos que não podem ser transferidos de um indivíduo para o 

outro (...). O conhecimento, por outro lado, é algo tão importante que os deuses 

decidiram que o doador pode retê-lo mesmo que o tenha transmitido.” 
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Resumo 

 
A funcionalização de dispersões de nanopartículas superparamagnéticas de óxidos de ferro (SPIO – 
sigla em inglês) com moléculas bioativas, possibilita novas aplicações destes nanomateriais uma vez 
que a interação dos seus momentos magnéticos pode ser guiada por um campo magnético externo, o 
qual é dependente do revestimento da superfície das nanopartículas. Essas dispersões com 
propriedades superparamagnéticas podem ser utilizadas como agentes de contraste em imagem por 
ressonância magnética para diagnosticar tumores e doenças cardiovasculares, hipertermia na terapia do 
câncer e separação magnética de células e biomoléculas. Neste trabalho, nanopartículas 
superparamagnéticas de óxidos de ferro com tamanho entre 30 e 12 nm foram obtidas via método de 
coprecipitação assistida por ultrassom. Medidas de magnetização versus campo magnético mostraram 
comportamento superparamagnético para os óxidos de ferro sintetizados via método de 
sonoprecipitação química. A superfície dos SPIO sintetizados foi modificada com os reagentes  
3-aminopropil-trietóxisilano (APTS), 3-aminopropil-etil-dietóxisilano (APDS) e 3-aminopropil-dietil-
etóxisilano (APES). As modificações da superfície com os alcoxissilanos foram realizadas após a 
formação do SPIO, a qual proporcionou a modificação in situ das nanopartículas em um único passo. 
A funcionalização dos SPIO com ácido fólico (AF) foi realizada via método das carboidiimidas. As 
amostras foram caracterizadas pelas técnicas de difração de raios X, microscopia eletrônica de 
transmissão, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia no UV-
Vis, mobilidade microeletroforética e espalhamento de luz dinâmico. As análises das amostras 
SPIO/ALCOXISSILANO/AF sintetizadas mostraram que as propriedades são dependentes da 
estrutura química do alcoxissilano utilizado. As diferentes moléculas dos alcoxissilanos resultaram em 
diferentes densidades de amina na superfície, que também influenciaram o teor  de ácido fólico na 
superfície das nanopartículas. A presença de um grupo etila na molécula de APDS e de dois grupos 
etila na molécula de APES causou diferentes comportamentos em relação à estabilidade cinética 
coloidal do sistema em solução de eletrólito. Medidas de mobilidade microeletroforética e 
espalhamento de luz revelaram-se para as amostras, contendo os grupos etilas menores potenciais de 
superfície quando comparada com a amostra modificada com APTS. Porém, apresentaram o 
comportamento mais estável com menor formação de agregados. A presença do grupo etila no 
modificador de superfície proporcionou uma estabilização eletroestérica nas suspensões, sugerindo 
que as nanopartículas modificadas com APES são adequadas para utilização em sistemas biológicos, 
devido à maior estabilidade cinética coloidal da dispersão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

The functionalization of superparamagnetic iron oxide (SPIO - acronym in English) nanoparticles with 

bioactive molecules enables new possible applications of these nanomaterials due to the fact that the 

interaction of their magnetic moments can be guided by an external magnetic field, which is dependent 

on the surface coating of nanoparticles. These dispersions with superparamagnetic properties can be 

used as contrast agent in magnetic resonance imaging to diagnose tumors, cardiovascular diseases for 

hyperthermia in cancer therapy and for magnetic separation of cells and biomolecules. In this study, 

superparamagnetic iron oxide nanoparticles with a size between 30 and 12 nm were obtained via the 

coprecipitation method assisted by ultrasound. Magnetization versus magnetic field measurements 

showed superparamagnetic behavior for the synthesized iron oxide by chemical sonoprecipitation 

method. The SPIO synthesized surface was modified with 3-aminopropyl-triethoxysilane (APTS),  

3-aminopropyl-ethyl-diethoxysilane (APDS) and 3-aminopropyl-diethyl-ethoxysilane (APES). The 

surface modifications with alkoxysilanes were conducted after the SPIO formation, which provided an 

in situ modification of nanoparticles in a single step. SPIO functionalization with folic acid (FA) was 

performed via the carboidiimides method. The samples were characterized by techniques of X-ray 

diffraction, transmission electron microscopy, infrared and UV-Vis spectroscopy, 

microelectrophoretic mobility and dynamic light scattering. Sample analysis 

(SPIO/ALKOXYSILANE/FA) showed that the properties were dependent on the chemical structure of 

alkoxysilane used. The different molecules of alkoxysilanes resulted in different amine densities on 

the surface, which also influenced the content of folic acid on the nanoparticles surface. The presence 

of an ethyl group in the APDS molecule and two ethyl groups in the APES molecule caused different 

behaviors in relation to colloidal kinetic stability of the system in electrolyte solution. 

Microelectrophoretic mobility and light scattering measures revealed for the samples containing ethyl 

groups lower potential surface compared to samples modified with APTS. However, APES and APDS 

showed a more stable behavior and with minor formation of aggregates. The presence of ethyl group, 

in the surface modifier, provided an electrosteric stabilization in suspensions, suggesting that 

nanoparticles modified with APES are suitable for use in biological systems due to their greater 

colloidal kinetic stability of dispersion. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

 O estudo de sistemas cujos tamanhos das partículas encontram-se na faixa dos 

nanômetros ganhou importância no final do século XX, o que proporcionou o aparecimento e 

a consolidação de toda uma área de conhecimento, hoje reconhecida como “Nanociência e 

Nanotecnologia”. A palavra Nano, que significa ‘anão’, em grego, é o prefixo usado na 

notação científica para expressar a fração de um bilionésimo. Um nanômetro (nm) equivale a 

10-9 m. Considerando essa escala de tamanho, um vírus, por exemplo, invisível a olho nu, 

apresenta-se como uma entidade com cerca de 200 nm1,2. 

A Nanotecnologia envolve a modelagem e o controle da matéria em dimensões 

nanométricas e a Nanociência pode ser considerada a ciência que estuda as novas 

propriedades que advêm da dimensão da matéria. As propriedades dos materiais (ópticas, 

elétricas, magnéticas, de transporte, catalíticas, etc) são fortemente dependentes do tamanho 

das partículas que constituem o material. Quando as partículas do material estão abaixo de um 

tamanho crítico, as propriedades se tornam diferenciadas1. 

Devido a essas novas propriedades, as nanopartículas magnéticas são a maior classe de 

materiais com potencial para revolucionar os atuais diagnósticos clínicos e as técnicas 

terapêuticas3. Materiais magnéticos em escala nanométrica, que apresentam magnetização 

apenas na presença de um campo magnético externo, mas que não permaneçam magnetizados 

quando ocorre a remoção do campo magnético, são denominados superparamagnéticos. Esta é 

uma propriedade exclusiva de nanopartículas magnéticas, as quais melhoram a relaxação do 

próton em tecidos específicos, servindo como agentes de contraste em imagem por 

ressonância magnética. As nanopartículas magnéticas também podem ser utilizadas como 

mediadores de calor em tratamentos de hipertermia e como guia magnético em aplicações de 

liberação controlada de fármacos. Contudo, essas aplicações na biomedicina só serão 

possíveis devido às modificações químicas na superfície das nanopartículas com moléculas, 
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íons específicos, nucleotídeos, oligonucleotídeos, peptídeos, vitaminas, antibióticos, etc., os 

quais possibilitam inúmeras aplicações, além de conferir biocompatibilidade aos fluidos 

magnéticos4,5. 

 O uso de nanopartículas magnéticas em sistemas biológicos possibilita o 

encontro de dois mundos diferentes, o inorgânico (sintético) e o orgânico. A interface entre os 

nanomateriais e biomoléculas é chamada de interface “nano-bio” e compreende as interações 

físico-químicas dinâmicas, as trocas cinéticas e termodinâmicas entre a superfície do material 

e a superfície de componentes biológicos6, tais como proteínas, membranas, fosfolipídios, 

organelas, DNA, RNA, etc. 

A interface nano-bio é composta por três componentes: (i) pela superfície das 

nanopartículas, cujas características são determinadas por sua composição físico-química,  

(ii) pela interface sólido-líquido e (iii) pela zona de interface sólido-líquido em contato com 

substratos biológicos6. Em um dado meio de dispersão, as características das nanopartículas, 

que determinam as propriedades de superfície, decorrem da composição química do material, 

da funcionalização da superfície, da forma, da cristalinidade, da heterogeneidade e da razão 

hidrofobicidade/hidrofilicidade7. Outras propriedades, tais como, carga de superfície eficaz 

(potencial zeta), agregação de partículas e o estado de estabilidade são determinadas pelas 

características do meio de disperção6,8.  

A introdução de nanopartículas em um meio de dispersão biológico pode gerar a 

desestabilização do sistema resultante, uma vez que o meio fisiológico tem diferentes 

características em relação aomeio de preparação dos nanomateriais, como, por exemplo, a 

força iônica. As interações entre as nanopartículas e as células parecem incluir alguns dos 

mesmos princípios existentes entre partículas coloidais, mas elas requerem uma consideração 

especial devido à sua complexidade na superfcíe8,9. A Figura 1 mostra um modelo das forças 
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que atuam em sistemas coloidais e outras interações importantes que ocorrem quando as 

partículas estão suspensas em meios biológicos6. 

O uso de nanopartículas magnéticas para aplicações na biomedicina requerer uma alta 

qualidade dos nanomateriais. As propriedades, tais como, de magnetização, de tamanho, de 

estabilidade coloidal e de funcionalização da superfície (quantidade de agentes específicos), 

são parâmetros que devem ser mantidos sob controle5. Portanto, a caracterização da interface 

sólido-líquido é um desafio fundamental para compreender interações na interface nano-bio6. 

A compreensão das propriedades na interface sólido-líquido entre sistemas biológicos e 

nanomateriais possibilita a introdução de novos recursos, que poderão ser usados para 

controlar a exposição e a biodisponibilidade de moléculas farmacologicamente ativas para 

aplicações biomédicas. 

 

 
Figura 1. Esquema da possível interação de duas nanopartículas em sistemas biológicos6. 
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I.1. Revisão da Literatura 

Esta revisão foi organizada da seguinte forma: após uma introdução sobre os tipos de 

óxidos de ferro, foram apresentados alguns dos métodos de síntese de nanopartículas, 

incluindo o utilizado neste trabalho. As propriedades magnéticas foram discutidas, com 

objetivo de destacar os parâmetros físicos das nanopartículas magnéticas que poderiam ser 

manipulados, a fim ter um melhor desempenho nas aplicações de imagem por ressonância 

magnética e de hipertermia magnética. Em seguida, aspectos relevantes relacionados com a 

engenharia da superfície de nanopartículas foram considerados  - etapa importante para as 

possíveis utilizações das nanopartículas magnéticas em biomedicina, destacando-se os 

desafios e as limitações que têm sido enfrentadas até a presente data. 

 

I.2. Introdução aos óxidos de Ferro 

 Óxidos de ferro são compostos comuns que são espalhados na natureza e 

prontamente sintetizados em laboratório. Eles estão presentes em quase todos os diferentes 

compartimentos do sistema terrestre: atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, estando em 

múltipla inter-relação com esses compartimentos. Inicialmente, a formação de óxidos de 

Fe(III) predominantemente envolve desgaste aeróbico de rochas magmáticas em ambos 

ambientes territoriais e marinhos. Tais processos envolvem o transporte mecânico pela erosão 

água/vento da pedosfera para a hidrosfera e atmosfera, ou, mais importante, há a dissolução 

redutiva seguida pela migração de Fe(II) e reprecipitação oxidativa em um novo 

compartimento. A formação de minério de ferro e a precipitação de óxidos de ferro em biota 

são exemplos importantes da redistribuição10. 

 Existem 16 tipos de compostos a base de ferro (Tabela I), os quais são 

divididos em óxidos, hidróxidos ou oxi-hidróxidos. Os óxidos de ferro são compostos de Fe 

juntamente com O e/ou OH. Na maioria dos compostos, o ferro está no estado trivalente, 
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sendo que apenas três compostos – FeO, Fe(OH)2 e Fe3O4 –  contêm Fe(II). Óxidos de ferro 

consistem em empacotamento fechado de ânions (usualmente nos empacotamentos haxagonal 

(hcp) ou cúbico (ccp)), na qual os interstícios são em parte preenchidos com Fe divalente ou 

trivalente predominantemente na coordenação octaédrica (VI), mas em alguns casos na 

coordenação tetraédrica (IV). Os vários óxidos diferem no modo como as unidades estruturais 

básicas são arranjadas no espaço (Fe(O,OH)6 e FeO4)10,11. Além disso, óxidos de ferro têm 

importantes aplicações, tais como, na gravação magnética, na transformação de energia solar, 

eletrônica, na catálise, etc12,13. 

 

Tabela I. Óxidos, hidróxidos e oxi-hidróxidos de Ferro10 

Oxi-hidróxidos e hidróxidos Óxidos 

Goetita α-FeOOH Hematita α-Fe2O3 

Lepidocrocita γ-FeOOH Magnetita Fe3O4 

Akaganeita β-FeOOH Maghemita γ-Fe2O3 

Schwertmannita Fe16O16(OH)y(SO4)z.nH20 β-Fe2O3 

δ-FeOOH ε-Fe2O3 

Feroyhita δ´-FeOOH Wustita FeO 

Alta pressão FeOOH  

Ferrihidrita Fe5HO8.4H2O  

Bernalita Fe(OH)3  

Fe(OH)2  

Green Rust FexIII FeyII(OH)3x+2y-z(A–)z; A– = Cl–; SO4
2-  

 

 Dentre esses óxidos, a magnetita, além de ser um dos minérios mais 

empregados para a obtenção de ferro, destaca-se para aplicações biomédicas. A magnetita é 

um óxido de ferro misto (FeO.Fe2O3) apresentando estrutura de espinélio inversa. A Figura 2 

mostra uma estrutura cristalina de uma célula unitária, cúbica, de face centrada, do tipo 

espinélio. As Figuras 2a e 2b mostram o sítio A e B, os quais estão localizados no centro de 
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um tetraedro e de um octaedro, respectivamente. O ambiente cristalográfico dos sítios A e B 

são, portanto, distintamente diferentes. Para melhor visualização desta cela unitária, pode-se 

considerar que a cela está dividida em oito quadrantes, cada aresta a/2, como mostrado na 

Figura 2c. Os quatro quadrantes sombreados têm conteúdo idêntico, como também os quatro 

octantes em branco. O conteúdo dos dois quadrantes da parte inferior na Figura 2c estão 

mostrados na Figura 2d. Um sítio tetraédrico ocorre no centro do quadrante direito da Figura 

2d e outros sítios tetraédricos estão em alguns, mas não em todos os cantos do quadrante. No 

quadrante da esquerda é possível visualizar o sítio octaédrico14. Quase todos os íons Fe2+ 

residem nos interstícios das posições octaédricas, e serão estes íons os responsáveis pela 

magnetização de saturação e pelo comportamento magnético do material10. 

 
Figura 2. Estrutura cristalina de uma célula unitária, cúbica de face centrada, do tipo espinélio14. 

(a) Sítio A Tetraédrico (b) Sítio B Octaédrico

Íon metálico no 
sítio tetraédrico

Íon metálico no 
sítio octaédrico

Íon oxigênio



 

26 
 

I.2.a Métodos de síntese de nanopartículas de óxidos de ferro 

Na preparação das nanopartículas magnéticas alguns parâmetros, tais como: o 

tamanho, a cristalinidade e a morfologia são fatores importantes no comportamento físico e 

químico das partículas. Nanopartículas de óxidos de ferro podem ser preparadas por diversos 

métodos: microemulsão água em óleo15,16, microondas17, moagem mecânica18,19, micela 

reversa20,21, sonoquímico22,23, combustão24, hidrólise forçada25,26, coprecipitação27,28, 

hidrotérmico29,30, complexiométrico31,32, sol-gel33,34, etc. Na Tabela II encontram-se exemplos 

mostrando as suas vantagens e desvantagens35. 

Tabela II. Comparação de diferentes características de nanopartículas de óxidos de ferro 

fabricadas através de diferentes métodos35. 

Característic
as dos óxidos  

de ferro 

Métodos de sínteses de nanopartículas de ferro 

Aerosol/vap
or (pirólise) 

Sonoquímica23,

53 Poliol Sol-gel Microemulsã
o 

Tamanho e 
distribuição 
de tamnanho 

de 5-60 nm 
com larga 

distribuição 

 de 5-20 nm 
com larga 

distribuição 

de 5-10 
nm com 
streita 

distribuiçã
o 

de 20-200 
nm com 

larga 
distribuição 

de 4-15 nm 
com estreita 
distribuição 

Morfologia esférica esféricas 
esférica, 
cúbica e 

hexagonal 

esférica com 
alta 

porosidade 

esférica ou 
cúbica (sem 
agregação) 

Vantagens alta taxa de 
produção 

elevada 
produção 

estreita 
distribuiçã

o de 
tamanho 

partículas de 
formas e 

comprimento
s desejados 
podem ser 

sintetizadas, 
útil para 

fazer 
nanopartícul
as híbridas. 

propriedades 
uniformes e 
também o 

tamanho das 
nanopartícula
s podem ser 
manipuladas 

Desvantagens 
grandes 

agregados 
são formados 

elevadas 
intensidades 

ultrassônicas e 
reagente tóxico 

solventes 
tóxicos 

são usados 
na síntese 

os produtos 
usualmente 

contém 
componentes 

da matriz 
sol-gel em 

suas 
superfícies 

os 
tensoativos 

são difícil de 
remover; 
pequena 

quantidade  
de óxido 
pode ser 

sintetizada 
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Dentre os métodos de preparação de NPs citado anteriormente, pode-se destacar o 

método de coprecipitação. Esse método apresenta inúmeras vantagens, tais como: 

homogeneidade química, temperaturas de reação e sinterização baixas, partículas pequenas, 

uniformes com fraca ou nenhuma aglomeração, equipamento para a produção de baixo custo,  

economia de tempo, fácil ampliação de escala27,34. O método de coprecipitação consiste de 

dois processos: a nucleação (formação de centros cristalização) e o crescimento subsequente 

das partículas36,37. As taxas relativas desses dois processos determinam o tamanho e a 

polidispersão das partículas obtidas. Colóides polidispersos são obtidos como resultado 

simultâneo da formação de novos núcleos e do crescimento das partículas formadas. Se a 

nucleação predomina, o resultado é um número grande de partículas pequenas, entretanto, se 

o crescimento predomina, o resultado será um número pequeno de partículas maiores37. 

 

I.2.b. Ultrassom – Sonoquímica 

O uso do ultrassom sempre esteve presente em todas as áreas da Química. Quando 

moléculas em uma dada reação química recebem e interagem com estímulos ultrassônicos, 

sendo que estes estão na faixa entre 20 kHz a 10 MHz, esse processo é denominado 

sonoquímica38. Na área de química de materiais a sonoquímica tem sido muito usada para 

preparar vários tipos de materiais amorfos nanoestruturados a partir de metais39, óxidos40, 

ferritas23 e nitretos de ferro41. O uso da sonoquímica possibilita atingir valores de pressão e 

energia em um tempo muito curto, os quais não estão disponíveis a partir de qualquer outro 

método (Figura 3). Assim, o ultrassom pode ser utilizado como uma ferramenta em reações 

químicas para auxiliar os métodos de síntese. 

O som é classificado como uma onda mecânica, sendo uma onda sonora longitudinal, 

isto é, é produzida por uma sequência de pulsos longitudinais. Essas ondas precisam de um 

meio material (sólido, líquido ou gás) para se propagar, fazendo, assim, com que elas não se 
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propaguem no vácuo42. As ondas sonoras podem se propagar com diversas frequências, 

porém o ouvido humano é sensibilizado somente quando elas chegam a ele com frequência 

entre 20 e 20.000 Hz, aproximadamente. Ondas longitudinais de frequências superiores a 

20kHz caracterizam sons inaudíveis e denominam-se ultrassons; e aquelas de frequências 

inferiores a 16 Hz, também inaudíveis, são ditas infrassons. Na Figura 4, pode-se notar que 

duas distintas variações do ultrassom têm sido identificadas como de uso na química: o 

diagnóstico (para medidas físicas) e a potência (influenciar a reatividade química)43. 

 
Figura 3. Relações entre pressão, energia e tempo mostradas para sonoquímica e também para outros campos da 

química e da física44,45. 
 

A descoberta do ultrassom ocorreu em 1880 pelos irmãos Curie, estudando o efeito 

piezelétrico43. Em 1927, Alfredo Loomis foi o primeiro químico a reconhecer o efeito 

anômalo de ondas sonoras intensas propagando-se pelo líquido, sendo denominado de efeito 
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sonoquímico. Entretanto, foi a partir de 1980 que a sonoquímica teve grande avanço e muitos 

trabalhos foram publicados em diferentes sistemas.  

 
Figura 4. Região de frequência do som43. 

 

Para que haja propagação das ondas ultrassônicas é necessário que o meio de 

propagação tenha propriedades elásticas. Então, o movimento de um corpo vibrando é 

transmitido às moléculas adjacentes, as quais, antes de retornarem à posição de equilíbrio, 

transmitem esse movimento para as moléculas que estão ao redor. Esse movimento periódico 

cria ciclos de compressão e expansão, característico do fenômeno de cavitação. As ondas 

ultrassônicas geram pressão acústica (PA) no meio de propagação, que é dada pela equação 

143: 

)1.(2sin EqtfPP Aa  

sendo: Pa = pressão adicional à pressão hidrostática (Ph) ambiente; 

 PA = pressão de amplitude máxima da onda; 

 f = frequência da onda (> 16 KHz); 

 t = tempo. 

A intensidade (I) é dada pela equação 243: 

 )2.(
2

2

Eq
c

P
I A  

Sendo: ρ = densidade do meio; 

 c = velocidade do som no meio. 
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 A propagação das ondas ultrassônicas é atenuada devido à vibração das 

moléculas do meio de propagação, como consequência ocorre a diminuição da energia dessas 

ondas. A atenuação é dada pela equação 343: 

 )3.()2exp( EqlII o  

sendo:  I = intensidade atenuada; 

 I0 = intensidade da fonte de radiação; 

 α = coeficiente de absorção; 

 l = distância da fonte de radiação. 

 

Kirchoff deduziu uma expressão que relaciona o coeficiente de absorção (α) com a 

viscosidade e com a condutividade do meio, equação 443: 

 )4.()1(
3
42

3

22

Eq
C

K
c
f

P
sb  

sendo:  ηS = força de cisalhamento; 

 ηb = viscosidade da cavidade; 

 K = condutividade térmica do meio; 

 cp = calor específico à pressão constante; 

 γ = capacidade calorífica. 

 

De acordo com a equação 2, aumentando a intensidade, I, aumentará a pressão 

acústica, PA, e consequentemente o deslocamento das partículas. Obviamente, haverá um 

momento em que a distância do deslocamento é tão grande que causará a mudança de uma 

molécula do círculo interativo da vizinhança e um buraco será criado; em outras palavras, o 

líquido será rompido e uma bolha criada. Em ordem, a intensidade envolvida na criação de 

bolhas, leva-nos a assumir que43: 
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• uma bolha pode ser criada quando as moléculas estão separadas por distância de 

van der Waals, 400 pm (4Å); 

• a bolha assim criada é estável, não contrai nem expande. Neste caso, a pressão no 

líquido, PL, pode ser comparada à pressão na bolha, Pb = 2σ/R, onde σ é a tensão 

superficial do líquido e R o raio da bolha. 

Esse fenômeno chamado de cavitação acústica é o fenômeno físico responsável pelo 

processo sonoquímico. Um número de teorias tem sido desenvolvido para explicar como uma 

radiação sônica de 20 kHz pode quebrar ligações químicas. Todas elas concordam que o 

principal evento da sonoquímica é a criação, crescimento e colapso de uma bolha, que é 

formada em um líquido. A etapa que conduz o crescimento da bolha ocorre por meio da 

difusão de vapor soluto dentro do volume da bolha. O último estágio é o colapso da bolha, o 

qual ocorre quando o seu tamanho alcança seu valor máximo46 (Figura 5). 

A partir daqui iremos adotar o mecanismo de hot spot, uma das teorias que explicam  

porque, no colapso de uma bolha, ligações químicas são quebradas. Em líquidos irradiados 

com alta intensidade ultrassônica, a cavitação acústica conduz a colapso da bolha, produzindo 

um intenso aquecimento local, altas pressões e tempo de vida muito curto. Esses transientes, 

hot spots localizados, conduzem a reações químicas de alta energia38,44,45,47,48. Esses hot spots 

têm temperaturas de aproximadamente 5000ºC, pressões por volta de 100 atm, e a taxa de 

aquecimento e resfriamento acima de 1010 K/s. Assim, a cavitação serve como um meio de 

concentrar a energia difusa do som para ser utilizada na química de materiais. O colapso da 

cavidade próxima de uma superfície sólida extendida torna-se não-esférica, conduz jatos de 

alta velocidade do líquido para a superfície e cria ondas de choque que danificam a superfície. 

Além disso, durante a irradiação ultrassônica de módulos de líquido-pó, cavitação e ondas de 

choques criadas, pode-se acelerar partículas sólidas a altas velocidades. A colisão 

interpartículas resultantes são capazes de induzir notáveis trocas na morfologia da superfície, 
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na composição e nareatividade38,45,47,49,50. Um típico aparato sonoquímico que permite fácil 

controle da atmosfera e da temperatura ambiente em sínteses é mostrado na Figura 6. 

 
Figura 5. Criação, crescimento e colapso de uma bolha formada em um líquido50. 

 

 
Figura 6. Um típico aparato sonoquímico com direta imersão sonda ultrassônica. Ultrassom pode ser facilmente 

introduzido dentro de uma reação química com bom controle de atmosfera e temperatura50. 
 

Há uma ampla gama de consequências físicas e químicas que a alta intensidade pode 

induzir.. Os efeitos químicos do ultrassom caem dentro de 3 áreas: sonoquímica homogênea 

de líquidos, sonoquímica heterogênea de sistemas líquido-líquido ou líquido sólido, e 
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sonocatálise (a qual se sobrepõe às duas primeiras). Aplicações do ultrassom para a química 

de materiais são encontradas em todas essas áreas. Reações químicas não são geralmente 

vistas com radiação ultrassônica em sistemas sólidos ou gás-sólido. 

O ultrassom é usado na indústria para limpeza de materiais, solda de plásticos, 

processos químicos, preparação de emulsão e suspensão, desgaseificação de solventes e 

avaliação não-destrutiva em materiais (obtenção de informações sobre defeitos, fraturas, 

aglomerados, inclusão e anisotropia), em hospitais para estimulação do calo ósseo e análise de 

imagem. Como as ondas sonoras não são ionizantes e, portanto, inócuas aos seres vivos, o 

ultrassom tem sido usado com frequência para fins diagnósticos e terapêuticos43,51. 

 

I.2.c. Sonoquímica na produção de óxidos de ferro 

A sonoquímica tem sido muito usada para preparar vários tipos de materiais 

nanoestruturados. Por exemplo, a produção de pó metálico-cerâmico38 é de difícil realização, 

pois necessita de um rápido resfriamento a partir da fusão do metal, o que é necessário para 

prevenir a cristalização. Como a cavitação acústica induz extremo aquecimento em líquidos, 

mas também possui taxas muito rápidas de resfriamento, Suslick et al38 descreveram a síntese 

de óxido de ferro amorfo induzido por alta intensidade ultrassônica. A reação se processa pela 

sonólise de pentacarbonil. Esses óxidos são altamente ativos na hidrogenação de monóxidos 

de carbono e na de hidrogenação de hidrocarbonetos saturados. Em sínteses realizadas com 

precursores voláteis, é necessário o uso de sondas de alta intensidade (entre 50 e 500 Wcm-2) 

para a produção de nanopartículas amorfas. Entretanto, baixas intensidades acústicas podem 

frequentemente ser usadas em sistemas heterogêneos, mas a força de tensão na interface 

líquido-sólido tem que ser reduzida50. 

Li, et al52 verificaram que a sonicação pode reduzir a aglomeração, a qual pode ser 

realizada por dois caminhos. Um é o controle da magnitude do número primário de nucleação, 
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sendo que o número de nucleação por unidade de volume pode determinar se ocorre a 

aglomeração. O segundo é o aumento da distribuição do núcleo e a melhora no ambiente de 

crescimento do cristal. Observações mostram a coexistência de um estado gás-líquido-sólido 

onde o grão do cristal está em boa suspensão e permanece discretamente disperso. Isso pode 

ser explicado pela produção de um estado local supercrítico gás-líquido através do 

desenvolvimento de altas pressões e temperaturas pela implosão das bolhas de cavitação. 

Outra via para reduzir a aglomeração, juntamente com a sonicação, é a utilização de 

agentes tensoativos. Zhang et al 53 produziram nanopartículas de óxido de ferro com tamanho 

entre 5-20 nm via ultrassom (900 W) pela decomposição de pentacarbonil de ferro em cis-

trans-decalina, utilizando como tensoativo o ácido oleico, sendo observado que, quanto maior 

a razão ácido oleico para Fe(CO)5 menor é o tamanho das partículas, resultando em 

monodisperções. Já Shafi, et al 23 decompuseram Fe(CO)5 na presença de diferentes 

tensoativos, utilizando cavitação acústica de intensidade de 100 Wcm-2, sendo verificado após 

a sonicação a formação de nanopartículas superparamagnéticas, nas quais os tensoativos 

foram ligados à superfície via ligação iônica. 

Essas partículas superparamagnéticas quando utilizadas, por exemplo, em IRM, como 

agentes de contraste, têm a vantagem de produzir um aumento na relaxação do próton em 

comparação com as partículas paramagnéticas. Consequentemente, menor quantidade de 

agentes SPIO é necessário introduzir no corpo humano em relação às partículas 

paramagnéticas54.  

Abu-Mulh-Qasem, et al 55 utilizaram a sonólise de uma solução aquosa de Fe(CO)5 na 

presença de dodecil-sulfato de sódio (SDS) resultando na formação de hidrosol estável de 

nanopartículas de óxido de ferro monodispersas, sem aglomeração. Nesse caso, o tensoativo é 

um hidrocarboneto de cadeia longa, com uma extremidade polar que é atraída para a 

superfície da partícula de magnetita. 
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Vários métodos têm sido reportados para a preparação de dispersões estáveis de 

óxidos de ferro em solventes orgânicos (organosol), incluindo hexano, decano, ou por uso de 

tensoativos de cadeias longas. Entretanto, para esses organossóis, as aplicações biológicas são 

muito restritas por causa de suas pequenas solubilidades in soluções aquosas. Compreender 

seus potenciais em aplicações biológicas é uma etapa importante para desenvolver um método 

simples e genérico para preparações de hidrossóis estáveis de óxidos de ferro55. 

Portanto, tratando-se da sonoquímica, a explicação para a criação de produtos amorfos 

é bem entendida, enquanto a razão para os produtos nanoestruturados não é clara. Em 

condições adequadas, as reações químicas conduzidas com produtos inorgânicos, produzem 

nanomateriais. Eles variam no tamanho, forma, estrutura e em sua fase sólida (amorfa ou 

cristalina) 46. 

 

I.3. Generalidades das propriedades magnéticas 

Os materiais magnéticos são caracterizados pela presença de dipolos magnéticos 

gerados pelo giro de alguns de seus elétrons. Cada um desses elétrons polarizados pode ser 

alinhado de forma paralela ou antiparalela em relação a esses vizinhos na rede cristalina e esse 

tipo de interação é o que dá origem ao efeito magnético macroscópico que podemos medir. 

Dependendo da resposta magnética observada, podemos classificar os materiais magnéticos 

como paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos ou antiferromagnéticos. No entanto, 

tais comportamentos são fortemente dependentes de tamanho e, consequentemente, em uma 

determinada temperatura, o comportamento magnético de qualquer material pode ser alterado 

por meio do ajuste do seu tamanho56,57. 

Alternativamente, os dipolos magnéticos individuais em um cristal podem se 

alinharparalelamente um com o outro, exibindo um aumento na resposta coletiva, mesmo na 

ausência de um campo magnético externo. Isto é o que é conhecido como ferromagnetismo. 

Neste caso, há três parâmetros principais para descrever a força de magnetização do material: 
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o campo coercitivo (HC), a magnetização de saturação (MS) e a magnetização remanente 

(MR).HC está estritamente relacionado com a constante de anisotropia magnética (Ku), que 

determina a energia a ser superada, a fim de inverter o sentido dos dipolos magnéticos do 

material. Ku pode ter diferentes contribuições, que surgem a partir da simetria da rede 

cristalina, da contribuição da superfície em relação ao núcleo e da forma das nanopartículas. 

O segundo parâmetro, a magnetização de saturação (MS), é o valor máximo da magnetização 

que o material pode atingir sob o efeito de campos magnéticos. E a terceira, que é a 

magnetização remanente (MR), indica a magnetização residual quando o campo aplicado tem 

valor igual a zero. Esses três parâmetros podem ser facilmente identificados no gráfico 

(curva) de histerese gerada em medidas de magnetização versus campo magnético, conforme 

mostrado na Figura 7. Metais em massa, tais como Fe, Co ou Ni, assim como algumas de suas 

ligas (FePt, FeCo), são materiais ferromagnéticos. Em contraste com a situação 

ferromagnéticos, vizinhos dipolos magnéticos podem se alinhar antiparalelo na rede, o que 

significa que eles vão cancelar o outro (repulsão de dipolos magnéticos). Este tipo de 

intercâmbio magnético pode levar a duas situações distintas: aoantiferromagnetismo, quando 

os dipolos magnéticos têm o mesmo valor e, portanto, o material apresenta uma magnetização 

líquida zero. E ao ferrimagnetismo, quando os dois spins acoplados mostram valores 

diferentes e, nesse caso, um dipolo magnético líquido diferente de zero, o qual deixa o 

material magnetizado mesmo na ausência de um campo magnético externo. Os óxidos de 

ferro, tais como magnetita e maghemita, pertencem à classe de materiais ferrimagnéticos5. 
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Figura 7. Curva teórica da magnetização versus campo magnético para nanopartículas superparamagnético 
(SPM) e ferromagnéticas (FM), onde o campo coercitivo (HC), a magnetização de saturação (MS) e da 

magnetização remanescente (MR) são parâmetros indicados5. 
 

A redução de tamanho de materiais magnéticos apresenta vantagens interessantes que 

os tornam mais adequados para as técnicas diagnósticas e terapêuticas em relação aos seus 

homólogos com tamanhos maiores. Parâmetros magnéticos como o coercividade das 

nanopartículas podem ser diminuídos com um tamanho menor. Uma redução do tamanho 

abaixo de um determinado valor do raio, o chamado raio superparamagnético (rSPM), 

proporciona diferentes comportamentos magnéticos. Um material em uma fase paramagnética 

é caracterizado por dipolos magnéticos orientados aleatoriamente (ou não atrelados). Quando 

o tamanho de partículas ferromagnéticas estão abaixo deste rSPM, elas se alinham apenas na 

presença de um campo magnético externo e ao longo de sua direção. Como resultado disso, 

este tipo de material não tem coercividade nem remanência, o que significa que quando o 

campo magnético externo é desligado, os dipolos magnéticos internos novamente tornam-se 

aleatórios. Nenhuma energia adicional é necessária para desmagnetizar o material e, portanto, 

o momento magnético inicial é recuperado de forma espontânea. Assim, conforme Figura 7, 
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quando momentos magnéticos são observados sob o efeito de um campo magnético, mas 

nenhum momento magnético remanescente está presente quando o campo magnético externo 

é removido, este comportamento é chamado de superparamagnético (SPM). Esta propriedade 

traduz-se em uma vantagem significativa, especialmente em experimentos in vivo. A ausência 

de coercividade - o momento magnético líquido zero das nanopartículas - após a avaliação do 

diagnóstico ou após o tratamento irá prevenir uma potencial agregação das partículas que 

poderiam facilmente causar a formação de embolias nos vasos sanguíneos. 

Superparamagnetismo é uma propriedade estritamente associado a materiais nanoestruturados 

magnéticos e surge quando a energia térmica é suficientemente elevada para superar a energia 

de estabilização magnética da partícula. A Figura 8 mostra como a coercividade das 

nanopartículas varia quando seu tamanho é reduzido, até que o estado superparamagnético 

seja atingido5. 

 

 
Figura 8. Variação da coercividade (HC) de nanopartículas magnéticas com tamanho5. 
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I.3.a. Nanopartículas magnéticas para técnica de imagem por ressonância 
magnética (IRM) 

Nanopartículas magnéticas têm sido amplamente utilizados como agentes de contraste 

em técnicas de imagem por ressonância magnética (IRM). O sinal gravado durante o exame 

de ressonância magnética está relacionado com os processos de relaxação magnética nuclear 

dos spins dos prótons em moléculas de água, na área de interesse. Sob um determinado campo 

magnético externo (B0), os spins nucleares dos prótons alinham-se com o campo, dando 

origem a um momento magnético líquido (m). Se um pulso de rádio frequência transverso 

(RF) é aplicado perpendicularmente ao B0, os spins nucleares estão excitados e começam a 

precessão no plano perpendicular ao B0. Após a remoção do pulso transversal, os spins 

nucleares recuperam-se gradualmente a seu estado de equilíbrio paralelo a B0. A recuperação 

do equilíbrio se dá através de dois diferentes mecanismos de relaxação: (i) processo de 

relaxação longitudinal (T1)  -  recuperação do momento magnético ao longo da direção B0-, e 

(ii) o processo de relaxação transversal (T2), que corresponde à perda de sinal no plano 

perpendicular, conforme mostrado na Figura 9c e d. A presença de nanopartículas SPM no 

órgão ou tecido cria um campo magnético adicional (B1), que induz um campo local,  

aumentando significativamente a velocidade de relaxamento dos prótons transversais 

(diminuição de T2), conduzindo a um contraste negativo ou escurecimento da imagem57 

(Figura 9e). É por isso que as nanopartículas magnéticas, como o óxido de ferro, são 

predominantemente considerados agentes de contraste T2 58. Tempos de relaxação (Ti) 

também são expressos pelos seus valores inversos (ri = 1/Ti), chamado de relaxatividade, e 

são expressos em s-1 ou em unidades normalizadas s-1mM-1 5. 

A habilidade de nanopartículas SPM de melhorar o contraste da imagem aumenta com 

o aumento do momento magnético da nanopartícula. Para um determinado material, a 

magnetização máxima alcançável corresponde à magnetização de saturação do bulk e no valor 

de tal princípio poderia ser alcançado, independentemente do tamanho da partícula. Na 
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realidade, os átomos na superfície de nanopartículas têm coordenação incompleta no que diz 

respeito aos da maior parte das nanopartículas, portanto seus momentos magnéticos estão 

orientados de maneira diferente do que os dos átomos do interior. Consequentemente, a 

magnetização global de um nanocristal é menor do que a de uma partícula maior. É fácil, 

portanto, entender que a magnetização de uma amostra de nanopartículas aumenta com o 

aumento em seu tamanho médio e, assim, tendo o contraste da imagem ponderada em T2. 

 

 
Figura 9. Ilustração do processo de ressonância magnética mostrando o princípio e o papel das nanopartículas 
magnéticas como um agente de contraste: Acima: (a) rede de spins magnéticos (m) da precessão dos prótons da 

água em torno da direção do campo magnético externo aplicado (B0), (b) mediante aplicação de um pulso de RF, 
m começa precessão perpendicularmente ao B0; (c) m relaxa de volta para seus estados de equilíbrio original 

através modos longitudinal (T1) e (d) transversal (T2); (e) na presença de nanopartículas magnéticas, os spins dos 
prótons da água começar a precessão de forma não homogênea sob o efeito adicional do campo local dipolar 

(B1). Consequentemente, relaxar mais rápido induze um sinal forte de ressonância magnética, que produz efeitos 
de contraste escuro5. 

 

É importante notar que, enquanto em todos os materiais a magnetização diminu com a 

redução do tamanho das nanopartículas, a correlação entre a magnetização e o tamanho 
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depende da constante anisotropia magnética (Ku), que é única para cada material. Por 

exemplo, o material à base de MnFe2O4 é caracterizado por um baixo valor de Ku e, 

consequentemente, sua magnetização será mais dependente do tamanho do que as CoFe2O4, 

que possuem um alto valor de Ku. Outra observação importante é que os materiais com alta 

anisotropia magnética podem possuir uma magnetização não desprezível mesmo em 

tamanhos muito pequenos.5 

 

I.3.b. Nanopartículas magnéticas para tratamento de hipertermia 

Hipertermia à base de nanopartículas magnéticas é uma terapia promissora para a 

apoptose seletiva de células tumorais por meio de aquecimento controlado do tecido 

danificado59. O procedimento envolve inicialmente a dispersão de nanopartículas magnéticas 

por todo o tecido-alvo. A aplicação de um campo magnético estático externo (B0) de 

suficiente força induz uma magnetização das nanopartículas e, em seguida, pela aplicação de 

um campo alternado com frequência elevada (f), a magnetização das partículas é 

continuamente invertida, o que se traduz em uma conversão de energia magnética para 

térmica. Esse calor é liberado imediatamente para o tecido doente adjacente5. Se a 

temperatura pode ser mantida acima do limite terapêutico de 42 ºC por 30 minutos ou mais, o 

câncer é destruído. A Figura 10 descreve os fenômenos físicos e os mecanismos específicos 

de aquecimento observado em nanopartículas durante a hipertermia. A hipertermia via 

partículas magnéticas é atraente porque oferece um caminho para garantir que apenas o 

tecido-alvo seja aquecido. Nanopartículas magnéticas que são estáveis sob condições 

fisiológicas podem facilmente circular através da corrente sanguínea e podem atingir os 

órgãos-alvo, que não poderiam ser tratados de outra forma. Além disso, a vasta oferta 

disponível de protocolos de biofuncionalização da superfície das nanopartículas pode ser 

explorada para ajustar seus recursos de reconhecimento de química e, portanto, sua 
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especificidade para células tumorais. A melhora da especificidade é responsável pela 

minimização de superaquecimento em células saudáveis, portanto, menos efeitos colaterais 

são observados5. 

 Quando exposto a um campo magnético alternado, nanopartículas 

ferromagnéticas liberam calor pelo mecanismo de perda de histerese. A quantidade de calor 

gerado por este mecanismo é proporcional à frequência aplicada e à área do ciclo de histerese 

magnética, como mostra a Figura 10 (à esquerda). Isso significa que as nanopartículas com  

maiores valores de magnetização de saturação e de coercividade geraram calor com mais 

eficiência. Portanto, acapacidade de aquecimento das nanopartículas magnéticas é expressa 

pela taxa de absorção específica (sigla em inglês SAR)5.  

Nanopartículas superparamagnéticas mostram dois diferentes mecanismos de geração 

de calor: o chamado mecanismo de relaxação Néel e o de Brown, como mostrado na  

Figura 10 ao centro e à direita, respectivamente. O mecanismo de relaxação Néel depende 

estritamente do valor da barreira de energia de anisotropia magnética (∆E), que precisa ser 

superado para a reversão da magnetização da partícula durante a aplicação do campo 

magnético alternado (B0, f). Esse valor depende de dois parâmetros principais: (i) da 

anisotropia intrínseca da partícula (material, superfície e forma) e (ii) do volume da partícula. 

Por outro lado, o mecanismo de relaxação de Brown depende da capacidade da partícula para 

inverter a magnetização pela rotação física no meio fisiológico em que está imerso. A 

capacidade de rotação no meio depende dos parâmetros de viscosidade do meio (η) e do 

diâmetro global da partícula, conhecido como diâmetro hidrodinâmico, que compreende, além 

do núcleo inorgânico, qualquer tipo de molécula orgânica providaa do meio de dispersão60,61. 

Ambos os mecanismos ocorrem simultaneamente nas nanopartículas e, consequentemente, a 

variação da sua capacidade de aquecimento com o seu diâmetro mostra uma dependência 

particular com um valor máximo de SAR para um determinado tamanho5. 
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Os ensaios clínicos na fase II estão agora sob investigação para a realização 

intracelular e / ou hipertermia intersticial em pacientes humanos62, utilizando nanopartículas 

de óxido de ferro. Está bem estabelecido que as células cancerosas são mais sensíveis à 

temperatura mais elevada que as células provenientes de um tecido saudável63. Diversas 

abordagens foram utilizadas até agora para elevar a temperatura dos tecidos: hipertermia do 

corpo inteiro, hipertermia por radiofrequência e hipertermia indutiva. A questão crítica destes 

métodos tem sido sempre a forma de limitar o calor só para a região patológica, como o 

tratamento da hipertermia inespecífica, que pode danificar os tecidos saudáveis. A este 

respeito, as nanopartículas de óxido de ferro, devido ao seu pequeno tamanho, são capazes de 

penetrar a parede celular e podem comportar-se como melhores mediadores de calor. 

Focalizando SPIO, principalmente duas formulações têm sido investigadas em ensaios 

clínicos: suspensões coloidais de apenas nanopartículas magnéticas e lipossomas magnéticos 

decorrentes da aglomeração de nanopartículas SPIO5. 

 

 
Figura 10. Fenômenos de reversão da magnetização para geração de calor sob o efeito de um campo magnético 
alternado (B0, f). À esquerda, mecanismo de perda histerese de geração de calor por nanopartículas de ferro- e 
ferrimagnético. Mecanismo de relaxação de Néll (ao centro) e de Brown (à direita) para geração de calor por 

nanopartículas superparamagnéticas5. 
 

 Recentemente Jordan, et al 64 relataram um estudo comparativo sobre a 

influência de diferentes revestimentos no sucesso da terapia. Os animais receberam dois 

tratamentos de termoterapia após uma única injeção intratumoral de nanopartículas USPIO 
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revestidos com aminosilano e dextrana. A eficácia do tratamento foi avaliada com base no 

tempo de sobrevivência dos animais. O tratamento realizado com aminosilano-USPIO levou 

ao prolongamento de 4,5 vezes da sobrevivência em relação ao controle, enquanto as 

partículas revestidas com dextran não diferem de maneira significativa do controle.  Análises 

histológicas e imuno-histoquímicas, após tratamento com partículas revestidas com 

aminosilano, revelam grandes áreas de necrose na área tratada e uma taxa de diminuição da 

proliferação nas regiões adjacentes ao tumor5. 

 

I.4. Engenharia de superfície de nanopartículas para propósitos médicos 

Uma série de métodos químicos pode ser utilizada para a conjugação de biomoléculas 

e agentes terapêuticos nas superfícies das nanopartículas. Tais métodos podem ser 

categorizados em estratégias de ligação covalente e interações físicas (interações eletrostáticas 

e hidrofílicas/hidrofóbicas). A escolha química é ditada, em parte, pelas propriedades 

químicas e grupos funcionais encontrados na superfície SPIO e também pelo ligante a ser 

conjugado. O principal objetivo é vincular as biomoléculas, ou grupo terapêutico, sem 

comprometer sua funcionalidade quando conjugadas à superfícies das nanopartículas.. A 

funcionalidade em tais sistemas é conduzida pela natureza do ligante (por exemplo, a 

conformação de biomoléculas) e a maneira pela qual é anexado. Por exemplo, se um 

anticorpo é ligado à NP de tal forma que seu local de reconhecimento é blindado, pode perder 

sua capacidade de vincular-se a um alvo específico65. 

Ligações covalentes são ligações fortes e estáveis, que podem ser formadas 

especificamente entre os grupos funcionais, normalmente aminoácidos, ácidos carboxílicos e 

tióis e os grupos encontrados na superfície das nanopartículas. Normalmente, os grupos 

funcionais são adicionados através de modificação de superfície, que pode conduzir o tipo e o 

número de grupos funcionais em cada NP. Interações físicas incluem interações eletrostáticas 
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e hidrofílicas/hidrofóbicas. Interação eletrostática tem se mostrado útil principalmente na 

montagem de DNA plasmidial em SPIO66. Interações hidrofóbicas/hidrofílicas provaram-se 

muito úteis para a adsorção de drogas hidrofóbicas nos SPIO. Para esta aplicação, os SPIO 

são projetados com camadas hidrofóbicas, que podem adsorver drogas hidrofóbicas, que são, 

então, acionadas para liberação intracelular quando o revestimento se degrada67. 

 

I.4.a. Preparação da superfície dos SPIO com os reagentes alcoxissilanos 

As biomoléculas não são originalmente reativas com a superfície das nanopartículas, 

assim, uma alteração inicial antes da conjugação se faz necessária. A química dos 

alcoxissilanos (ou organossilanos) é extremamente versátil, sendo chamados de agentes de 

acoplamento, porque permitem melhorias da adesão de materiais inorgânicos com orgânicos. 

Isso se deve à sua biofuncionalidade, pois um dos grupos hidrolisáveis pode ser substituído 

por um grupo não hidrolisável. Assim, os alcoxissilanos disponíveis comercialmente 

apresentam a característica de poderem se ligar em superfícies dielétricas, tais como óxidos de 

ferro, por meio das reações de hidrólise e condensação (via processo sol-gel) de seus grupos 

alcóxidos. Ainda, possuem um grupo terminal não hidrolisável, que é responsável pela 

ancoragem de drogas ou por formar ligações cruzadas (cross-link) entre substratos 

inorgânicos e polímeros orgânicos68,69. 

O processo sol-gel nas últimas décadas tem sido uma rota interessante na obtenção de 

materiais híbridos de natureza bastante diversificada. O sol é constituído de suspensão de 

partículas coloidais (dimensão entre 1 e 103 nm) em líquido e o gel é formado pela estrutura 

rígida de partículas coloidais ou por cadeias poliméricas, que imobilizam a fase líquida nos 

seus interstícios70. Além de ser um método controlável e prático para a síntese de vidro e 

cerâmicas, as condições moderadas nas sínteses sol-gel permitem a preparação de outros 

materiais, tais como, filmes, monolitos, fibras e de particular interesse, revestimentos. O 
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processo sol-gel usualmente utiliza soluções aquosas de sais inorgânicos (base inorgânica) ou 

alcóxidos metálicos dissolvidos em solventes orgânicos (base alcóxida)70. Encontra-se bem 

estabelecido que os catalisadores ácidos produzem estruturas mais lineares e fáceis de 

dispersar que os catalisadores alcalinos. Nesse caso, estruturas mais ramificadas e 

condensadas são geradas, as quais não se dispersam bem em matrizes poliméricas. Em 

matrizes polares, como acrílicos, poli(imidas), poli(vinil acetato) e poli(álcool vinílico), a 

presença de segmentos lineares ricos em grupos Si-OH favorece a formação de ligações de 

hidrogênio entre os grupos carbonila e N-H desses polímeros, favorecendo a compatibilização 

entre as fases orgânica e inorgânica71. 

Para fins de funcioanalização de superfícies dielétricas, os alcoxissilanos destacam-se 

e podem ser representados pela fórmula geral RnSiX(4-n), sendo X o grupo hidrolisável e R o 

grupo terminal que irá funcionalizar a superfície. Dentre os diversos precursores, encontram-

se os agentes sililantes organofuncionalizados de fórmula geral (R’O)3-Si-R-NH2, que se 

caracterizam por possuírem dois grupos funcionais bastante reativos: o grupo amínio e o 

grupo alcóxido. O grupo amínio, identificado como parte orgânica do alcoxissilano, é 

responsável pelas ligações com outros compostos orgânicos (por exemplo, servirá como 

âncora para a modificação com ácido fólico) e o grupo alcóxido é responsável pelas ligações 

entre os oligômeros e a superfície do substrato, normalmente uma matriz inorgânica que 

possua  hidroxilas (OH) na superfície. As reações entre oligômeros e a superfície do substrato 

inicialmente são realizadas por forças intermoleculares, porém, por aquecimento, elas 

evoluem em grande parte para ligações covalentes, reações estas de condensação com 

formação de H2O como subproduto71. Assim, funcionalizar a superfície de NPs magnéticas 

com alcoxissilanos pode levar à policondensação dos silanóis em solução para formar 

ligações Si-O-Si estáveis antes da formação de ligações Si-O-Fe na superfície das NPs. A 

Figura 11 ilustra um possível esquema de funcionalização de superfícies de nanopartículas. 
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Figura 11. Esquema das reações de hidrólise e condensação de alcoxissilanos na funcionalização  

de superfícies de nanopartículas72. 
 

I.4.b. Alvos específicos de nanopartículas de óxido de ferro 

As nanopartículas de óxido de ferro podem atingir um tumor tanto por agentes ativos 

quanto por passivos. O primeiro modo se baseia no acúmulo de nanopartículas em tecidos 

tumorais, graças às estruturas vasculares porosas do sistema capilar sanguíneo na região do 

tumor. Essa permeabilidade reforçada no local do tumor, acompanhada por um efeito de 

retenção melhorada devido à ruim drenagem linfática, tem sido explorada para a liberação de 

diferentes sistemas carreadores de farmácos, incluindo algumas formulações à base de óxido 

de ferro. O alvo tumoral é baseado na funcionalização da superfície das nanopartículas com 

um ligante, tendo uma alta especificidade para células cancerígenas. Diferentes proteínas, 
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antígenos, pequenos peptídeos e vitaminas podem ser conjugados na superfície de 

nanopartículas. Estudos in vitro realizados em nanopartículas de óxido de ferro 

funcionalizadas têm demonstrado uma maior internalização em relação às nanopartículas não 

funcionalizadas73-75. 

A Figura 12 descreve o modelo de uma nanopartícula multifuncional (NPM) e as 

atividades locais de várias categorias de agentes terapêuticos concebidos para terapia de 

câncer. Como mostrado, NPM desenvolvida para uma dupla aplicação pode transportar 

moléculas alvo na superfície, como também múltiplos agentes de imagens (rádio, ópticas, 

magnéticas). As terapias nas formas de bioterapia (por exemplo, gene), quimioterápicos (ou 

seja, formulações de medicamentos químicos), e/ou radioterapia (por exemplo, 

radionucleotídeos) podem ser utilizadas (Figura 12A). Ao nível celular diferentes mecanismos 

terapêuticos podem ser ativados dependendo da escolha de terapêuticas integradas nas NPMs. 

Por exemplo, conforme mostrado na Figura 12B, peptídeos/anticorpos estão se ligando aos 

receptores da superfície celular, possivelmente requerendo internalização mediada por 

receptor (a); agentes quimioterápicos requerem interiorização e liberação lenta da droga 

intracelular (b); siRNA DNA e terapia gênica exigem uma ação na região perinuclear ou 

núcleo, necessitando de captação de celulares, seguido pelo escape dos compartimentos 

endossomal (c) e, por último, a radioterapia requer a internalização celular (d)65. 
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Figura 12. Ilustração da nanopartícula multifuncional (NPM) terapêutica e possíveis mecanismos de ação ao 
nível celular. (A) Um NPM modificada com moléculas alvo e agentes de imagem, como também potencial 

cargas terapêuticas (gene, radio, quimio). (B) Quatro possíveis modos de ação para vários agentes terapêuticos: 
(a) NPM ligando-se a receptores da superfície celular facilitando-se a sua internalização, (b) liberação controlada 
intercelular de quimioterápicos, (c) liberação do gene terapêutico pós interação endossomal e posterior alvo do 

núcleo e (d) decaimento intracelular de materiais radioativos65. 
 

I.4.c. Interface Nano-bio 

O rápido crescimento em nanotecnologia está aumentando a possibilidade doe os 

nanomateriais entrarem em contato com os seres humanos e com o meio ambiente. A 

interface entre os nanomateriais e as biomoléculas pode ser chamada de interface "nano-bio" 

(Figura 13), a qual compreende as interações físico-dinâmica, cinética e termodinâmica entre 

as superfícies de nanomateriais e as superfícies de componentes biológicos (por exemplo, 

proteínas, membranas, fosfolipídios, vesículas de endocitose, organelas, DNA e fluidos 

biológicos)6. A interface nano-bio é composta por três componentes, que interagem de forma 

dinâmica: (i) a superfície das nanopartículas, cujas características são determinadas por sua 

composição físico-químicas, (ii) a interface sólido-líquido e as mudanças que ocorrem quando 

a partícula interage com componentes do meio envolvente, (iii) a zona de interface sólido-

líquido em contato com substratos biológicos. Em um determinado meio, as características 
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das nanopartículas mais importantes, que determinam as propriedades de superfície, são a 

composição química do material, a funcionalização da superfície, a forma e o ângulo de 

curvatura de porosidade, a cristalinidade da superfície, a heterogeneidade, a aspereza e a 

relação hidrofóbico/hidrofílico6,76,77. Outras propriedades quantificáveis, tais como, a carga de 

superfície eficaz (potencial zeta), a agregação das partículas, o estado de estabilidade, 

dispersão / biodegradabilidade, características de dissolução, a hidratação e a valência da 

camada de superfície, são determinadas pelas características do meio de suspensão, incluindo 

a força iônica, pH, temperatura e presença de grandes moléculas orgânicas (proteínas, por 

exemplo) ou tensoativos6,77,78. 

Quando uma nanopartícula é introduzida no corpo, vários aspectos podem 

comprometer a sua estabilidade. O meio fisiológico tem força iônica diferente em comparação 

com a água ultrapura utilizada principalmente em laboratórios. O aumento da força iônica da 

solução aquosa irá suprimir a dupla camada elétrica em torno das partículas carregadas, 

resultando em uma agregação, parcial ou total, do sistema . Um comportamento semelhante 

pode ser observado pelas partículas após a sua entrada em compartimentos específicos do 

corpo, devido a uma variação de pH em relação aos meios de comunicação em que as 

nanopartículas são inicialmente dispersas. Além disso, quando as nanopartículas são injetadas 

no sangue, uma adsorção não específica de proteínas do plasma pode ocorrer na superfície de 

nanopartículas. Esse fenômeno, conhecido como opsonização, é mais frequente em partículas 

de tamanho nanométrico, devido a dois efeitos principais: à alta relação superfície-volume às 

forças atrativas entre as nanopartículas. Quando esse fenômeno ocorre, uma rápida depuração 

das nanopartículas é observada 5. Embora, muitas vezes, para nanopartículas assume-se um 

comportamento de estado estacionário para avaliar as propriedades de suspensões em massa 

(por exemplo, carga líquida, ponto isoelétrico ou o tamanho do agregado médio), esta 
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abordagem deve ser ajustada quando se considera a interface nano-bio. Essa interface é 

submetida a um ambiente heterogêneo e dinâmico, conduzindo a um estado metaestável 79. 

 
Figura 13. Representação da interface entre a nanopartícula e uma bicamada lipídica6 

 

O envolvimento de partículas pela superfície da membrana e a internalização celular 

irão introduzir as partículas a novas interfaces. As interações na superfície celular e 

compartimentos intracelulares envolvem um grande número de forças e interações 

moleculares.. Os princípios da interface nano-bio estão sendo investigados por meio de novas 

técnicas de imagem e abordagens biológicas6, entretanto os princípios básicos da Química 

coloidal ainda são utilizados para investigar essa interface.  

Quando nanopartículas são introduzidas em um fluido biológico (por exemplo, de 

sangue, plasma ou líquido intersticial), elas são revestidas com as proteínas que podem sofrer 

mudanças conformacionais, levando à exposição dos epítopos, efeitos de avidez e/ou funções 

alteradas80-82. O conceito de nanopartícula recoberta com uma coroa de proteína é importante 

na definição das propriedades de superfície, cargas, resistência à agregação e tamanho 

Meio de Suspensão

Nanopartícula

Interface
Sólido-Líquido

Interface Nano-Bio Bicamada lipídica
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hidrodinâmico das nanopartículas (Figura 14). A superfície das nanopartículas interativa pode 

ser pré-ligada a substâncias químicas, que podem afetar a cinética de adsorção de proteínas. A 

coroa de proteína poderia moldar as interações celulares com nanomateriais, uma questão 

chave é saber se tais interações proteicas dependem da composição das partículas (Figura 14). 

A natureza da superfície das partículas (por exemplo, hidrofobicidade, tamanho, raio de 

curvatura, carga, revestimentos que exercem efeitos estéricos ou eletroestérico) irá controlar a 

interação das biomoléculas com as partículas, e, portanto, mediar seu acesso às células80. 

Várias proteínas são conhecidas por formar complexos transitórios com nanopartículas; 

grandes variações em suas taxas de dissociação estabelecem interações preferenciais entre os 

tipos específicos de partículas e fluidos biológicos em que estão suspensos6. 

 

Figura 14. Efeitos da coroa de proteína em torno de uma nanopartícula. A coroa representa uma interface 
primária nano-bio, que determina o destino da nanopartícula e pode causar efeitos deletérios sobre as proteínas 
interativas. As características do material pré-existente ou inicial contribuem para a formação da coroa em um 

ambiente biológico. Característica da coroa de proteína, tais como, taxas de desagregação, interações 
competitivas entre moléculas por impedimento estérico e polímeros adsorvidos, e o perfil de proteínas do fluido 

corporal levam a mudanças dinâmicas na coroa. A coroa pode mudar quando as partículas se movem de um 
compartimento biológico para outro6. 
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As características biofísicoquímicas das nanopartículas determinam sua 

biocompatibilidade in vivo na área de nanoterapia. Depois de avaliar mais de 130 tipos 

diferentes de nanopartículas, incluindo os fulerenos, óxidos de metais, polímeros, lipossomas, 

dendrímeros, pontos quânticos e colóides de ouro, o Laboratório de Caracterização de 

Nanotecnologia (NCL) no Instituto Nacional do Câncer, em Maryland, constatou que a carga, 

o tamanho e a hidrofobicidade da superfície são os principais parâmetros que influenciam a 

biocompatibilidade das nanopartículas83. A Figura 15 mostra um diagrama de fase 

tridimensional, apresentando as tendências de biocompatibilidade de cerca de 130 

nanopartículas para uso terapêutico. As principais variáveis das partículas independentes, que 

determinam a biocompatibilidade in vivo (cor do espectro) são tamanho, potencial zeta, (carga 

superficial) e dispersão (em particular o efeito da hidrofobicidade). A biocompatibilidade é 

refletida no espectro de cores. A toxicidade é representada pela cor vermelha, segurança como 

azul e azul-verde-amarela como intermédios de segurança (na mesma ordem). As partículas 

que promovem o aumento do efeito da permeação e retenção (EPR) e, portanto, ideal para 

administração de medicamentos quimioterápicos para câncer, geralmente têm  tamanhos 

médios do diagrama e cargas superficiais relativamente neutras6. 

As nanopartículas hidrofóbicas geralmente têm tempos de vida in vivo com curta 

duração (segundos a minutos), porque elas são rapidamente removidas da circulação por 

elementos celulares do sistema reticuloendotelial, particularmente no fígado e no baço. 

Embora esse comportamento pode limitar a biodisponibilidade e a utilidade das partículas 

como transportadoras de medicamentos, alguns aplicações in vivo mostram rápida absorção 

pelos macrófagos para levar nanopartículas para os gânglios linfáticos ou locais de inflamação 

(por exemplo, a ressonância magnética do fígado por nanopartículas de ferro paramagnético) . 

A importância do tamanho das partículas é corroborada por dados que revelam que os 

pulmões, trato gastrointestinal e pele são barreiras bastante eficazes contra a absorção e a 
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disseminação de nanopartículas. Por exemplo, as nanopartículas de TiO2 e de poliestireno não 

penetram na pele humana normal, enquanto que os pontos quânticos podem penetrar na pele e 

ser encontrados em outros tecidos e órgãos84. Quando deliberadamente injetada na corrente 

sanguínea, no entanto, o tamanho das nanopartículas tem um efeito importante sobre as taxas 

e vias de liberação do corpo. Os rins, por exemplo, podem excretar pequenas partículas de 8 

nm (Figura 15). Por outro lado, o fígado e o baço podem captar partículas maiores que 200 

nm. Células de Kupffer prendem as partículas até o fígado degradá-las. Nanopartículas 

variando em tamanho 30-40 nm e centenas de nanômetros podem sofrer acúmulo passivo em 

locais de tumor através do aumento do efeito de retenção e de permeação (EPR). Esse 

fenômeno refere-se à maior permeabilidade da vascularização do tumor, que quando acoplado 

com diminuição da drenagem linfática, permite que os materiais se acumulem nas 

proximidades do tumor. Finalmente, a importância da carga das partículas é ilustrada através 

dos estudos do NCL da segurança de nanomaterial in vivo e in vitro de uma série de 

nanopartículas de tamanho relativamente constante, mas variando o potencial zeta83. 

Partículas catiônicas são mais citotóxicas e mais prováveis para induzir a agregação 

plaquetária do que as partículas neutras ou aniônicas85; esta tendência foi confirmada em 

estudos da capacidade de poliestireno catiônico  induzir citotoxicidade, derrame vascular e 

infiltrados inflamatórios nos pulmões de ratos e camundongos. Este mecanismo de toxicidade 

também pode explicar a ocorrência de edema agudo pulmonar e bronquiolite obliterante em 

seres humanos expostos ao spray de partículas catiônicas86. 
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Figura 15. Características físicas de nanopartículas que determinam suas biocompatibilidades in vivo 6,7. 

 

I.5. Inicio dos estudos deste trabalho 

Este trabalho de pesquisa originou-se a partir de estudos iniciais realizados pelo 

pesquisador Rodrigo Fernando Costa Marques (FAPESP nº 05/56761-3) 72, os quais foram 

realizados no Laboratório de Materiais Magnéticos e Colóides no período de 2006 a 2007. O 

pesquisador Marques investigou a funcionalização de nanopartículas de óxidos magnéticos 

com os reagentes 3-aminopropil-trietóxisilano (APTS) e n-propil-trimetóxisilano (NPTS). Os 

resultados indicaram que a mistura de NPTS e APTS conduz a um aumento da densidade de 

amina livre na superfície das nanopartículas em relação às nanopartículas funcionalizadas 

com apenas APTS. Marques correlacionou o aumento da densidade de amina na superfície 

das NP funcionalizadas com APTS-NPTS com o mecanismo oscilatório de adsorção de APTS 

em superfície de óxidos de ferro. Marques verificou que o NPTS é condensado 

preferencialmente na superfície das nanopartículas de magnetita seguido da condensação com 

APTS. Neste aspecto, este trabalho prosseguiu na mesma linha de pesquisa, contudo, 

modificando os reagentes de estudo.  
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II. OBJETIVOS 
 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo geral desenvolver metodologia para a 

obtenção de nanopartículas magnéticas funcionalizadas, compostas por um núcleo magnético 

e recobertas por compostos inorgânicos/orgânicos bifuncionais, visando suas aplicações 

biomédicas. 

Na primeira etapa do trabalho, o objetivo foi investigar os efeitos da irradiação 

ultrassônica simultaneamente ao processo de coprecipitação, considerando-se a influência da 

amplitude acústica ,a fim de verificar os efeitos da cavitação acústica na formação das 

partículas. 

Na segunda etapa do trabalho, o objetivo foi investigar a influência da quantidade dos 

grupos alcóxidos hidrolisáveis (mono, di e trialcóxidos), visando controlar a densidade de 

grupos amina na superfície das nanopartículas. 

Na terceira etapa, a superfície das nanopartículas foram funcionalizadas com ácido 

fólico, via química das carboidiimidas, com o objetivo de investigar a influência dos 

diferentes alcoxissilanos na quantificação de ácido fólico e de suas propriedades cinéticas 

coloidais em solução tampão de fosfato. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL  
 

III.1. Preparação das amostras 

Durante todas as etapas de preparação das amostras e tratamentos utilizaram-se 

reagentes químicos com grau analítico e sem nenhum tratamento prévio. Todas as soluções 

aquosas foram preparadas utilizando água mili-Q e/ou deionizada. 

 

III.2. Síntese das nanopartículas 

A magnetita foi obtida via coprecipitação pela adição de uma solução de brometos de 

ferro (mistura de 1:2 de Fe2+ e Fe3+ de concentração total de 1,5 mol L-1) numa solução 

aquosa de 25 mL de 1 mol L-1 NaOH, mantendo a temperatura da solução em 80 °C. 

Simultaneamente com esse procedimento, utilizou-se uma sonda ultrassônica (tapered 

microtip exponential – 3mm; Sonics&Vibracell, UK, f = 25 kHz) inserida na solução 

reagente. O equipamento de ultrassom (US) utilizado possui o controle da porcentagem da 

amplitude acústica, sendo que nesta etapa do trabalho usou-se 21, 25 e 30%, conforme  

Tabela III. A nomenclatura utilizada foi A0, A21, A25 e A30, que representam as amostras 

sem US, amplitude de 21, 25 e 30%, respectivamente. A energia e potência dissipadas no 

sistema, mostradas na Tabela III, são fornecidas pelo software do equipamento. 

 

Tabela III. Amostras submetidas ao ultrassom por um período de 60 min. 

Amostras 
 Ultrassom  

Amplitude 
(%) 

Potência  
(W) 

Energia  
(J) 

A0 - - - 

A21 21 2 ± 1 9920 

A25 25 7 ± 1 25035 

A30 30 13 ± 1 46543 
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Após o procedimento, as suspensões foram colocadas em repouso para a separação do 

precipitado, sendo que nessa etapa utilizou-se um ímã permanente colocado na parte inferior 

externa do béquer. O sobrenadante foi removido e um precipitado foi separado, o qual foi 

lavado com excesso de água e re-sedimentado pelos mesmos processos. As amostras foram 

secas em estufa na temperatura de 50 °C. 

 

III.3. Modificação da superfície das nanopartículas com alcoxissilanos 

Para a investigação da modificação de superfície com diferentes alcoxissilanos, os 

óxidos magnéticos foram obtidos pelo mesmo procedimento descrito no item III.2 deste 

trabalho. Entretanto, limitou-se apenas ao procedimento com aplicação de 30% de amplitude 

acústica devido à obtenção de tamanho menor das NPs. Uma camada fina de silanos foi 

realizada pela direta silanização das partículas das NPs com os alcoxissilanos. Após a 

estabilização das nanopartículas de óxidos de ferro, adicionou-se o reagente silano em uma 

concentração de 0,1% (v/v). Os alcoxissilanos utilizados foram: 3-aminopropil-trietóxisilano 

(APTS), 3-aminopropil-etil-dietóxisilano (APDS) e 3-aminopropil-dietil-etóxisilano (APES). 

O ultrassom, com amplitude de 30%, foi utilizado simultaneamente ao processo de 

silanização. O processo de lavagem das nanopartículas modificadas com os alcoxissilanos foi 

realizado conforme o item III.2. 

Para investigar a modificação da superfície das partículas foi realizado o planejamento 

fatorial 2n, sendo n o número de variáveis, que nesse caso foram os 3 diferentes tipos de 

alkoxisilanos. Estudou-se a influência da quantidade dos grupos alcóxidos hidrolisáveis, 

visando controlar a densidade de grupos amina na superfície das nanopartículas. Para todas as 

amostras foi utilizada a mesma concentração final de alcoxissilanos. Assim, foram realizados 

8 experimentos (23), conforme a Tabela IV, sendo os símbolos (+), indicando a presença, e o 

(–), indicando a ausência dos alcoxissilanos.  
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Tabela IV. Planejamento fatorial da funcionalização das nanopartículas magnéticas. 

Amostras (APTS) (APDS) (APES) 

A30 – – – 

A30-APTS + – – 

A30-(TS/DS) + + – 

A30-(TS/DS/ES) + + + 

A30-(DS/ES) – + + 

A30-(APES) – – + 

A30-(APDS) – + – 

A30-(TS/ES) + – + 

 
A numeração das amostras procedeu-se dando sequência à numeração do A30 e 

acrescentando o alcoxisilano usado; por exemplo, a amostra A30-(TS/DS) é o óxido de ferro 
com a superfície modificada com uma mistura proporcional dos alcoxissilanos APTS e 
APDS.  

 

III.4. Quantificação da concentração do grupo amina livres na superfície 
das nanopartículas sintetizadas 

Para determinar a densidade do grupo amina na superfície das NPs preparadas, 

utilizou-se o método proposto por Moon, et al 87, que consiste na reação entre um aldeído e 

grupos amina na superfície das NPs, formando iminas. Iminas são instáveis em meio aquoso e 

são facilmente hidrolisadas para formar novamente o aldeído e a amina. Assim, a 

determinação por espectroscopia UV (λmax = 267 nm) do aldeído após a hidrólise das iminas 

permite a determinação indireta da concentração de aminas na superfície das NPs.  

A determinação do grupo amina livre procedeu-se da seguinte forma:  

1) Pesou-se aproximadamente 20 mg da amostra A30-APTS em um ependorf. Em 

seguida, adicionou-se 1,0 mL da solução de acoplamento (SOLUÇÃO 1: 5x10–3 mol 

L–1 de 4-nitrobenzaldeído em solução de etanol absoluto e ácido acético (0,8% v/v)). 
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Centrifugou-se a amostra, retirou-se o sobrenadante e repetiu-se o procedimento 3 

vezes. Na última vez do procedimento, manteve o ependorf em repouso por 30 

minutos antes da centrifugação.  

2) Após a formação da ligação imina, adicionou-se 1,0 mL da solução de lavagem ao 

ependorf (SOLUÇÃO 2 – etanol absoluto com 0,8% v/v de ácido acético). 

Centrifugou-se a amostra, retirou-se o sobrenadante e repetiu-se o procedimento 4 

vezes para retirar o excesso de 4-nitrobenzaldeído que não reagiu. 

3) A etapa final consiste em adicionar 1,0 mL da solução de hidrólise ao ependorf 

(SOLUÇÃO 3 – mistura de 75 mL de água com 75 mL de etanol e 0,2 de ácido 

acético.). O material é agitado e, após centrifugação, o sobrenadante foi retirado e 

colocado num balão volumétrico de 10 mL, ao qual o volume foi completado com a 

solução 3.  

As etapas 1, 2 e 3 foram repetidas para as amostras A30-APDS, A30-APES, A30-

TS/DS, A30-TS/DS/ES, A30-DS/ES e A30-TS/ES. Para a quantificação da concentração do 

teor de aminas na superfície das NPs, a curva padrão de absorção UV de 4-nitrobenzaldeído 

em solução de água, etanol absoluto e ácido acético (0,8% v/v) foi utilizada. Através de 

espectroscopia UV, a absorbância do 4-nitrobenzaldeído foi medida em λmax igual a 267 nm. 

A Figura 16 apresenta a curva padrão do 4-nitrobenzaldeído realizada com o 

espectrofotômetro OceanOptics USB4000. Assim, conhecendo a massa das amostras e o 

volume da solução utilizado nas medidas de absorbância, foi possível determinar 

indiretamente a concentração de amina em função da massa da amostra. 

 



 

61 
 

 
Figura 16. Curva padrão da solução de 4-nitrobenzaldeído em 267 nm utilizada para determinar a concentração 

do grupo amina na superfície das nanopartículas. 
 

III.5. Funcionalização da superfície das nanopartículas com ácido fólico 

Para a funcionalização da superfície das nanopartículas com ácido fólico utilizou-se o 

procedimento das carboidiimidas. Os reagentes utilizados foram: solução aquosa de  

1% (m/v) de ácido fólico (AF), 4% (m/v) de 1-etil-3-(3’-dimetilamino) carboidiimida (EDC), 

1% (m/v) de N-hidroxisuccinimida (NHS). 

A reação de formação da ligação amida foi realizada da seguinte forma: 5 mL da 

solução de AF foram adicionados a 4 mL da solução de EDC. Após 5 minutos, 4 mL da 

solução de NHS foi adicionada no meio reacional. Após 5 minutos, uma dispersão de 

nanopartículas modificadas com os alcoxissilanos, sintetizadas conforme item III.3, foi 

adicionada ao sistema e o pH foi ajustado, com solução de 1 mol L-1 de NaOH, até 8,0. 

Deixou-se o sistema agitando-se em banho de gelo por um período de 24 horas. As dispersões 

foram lavadas com o auxílio de um ímã permanente colocado na parte inferior externa do 

béquer. Após cada troca do sobrenadante, a dispersão foi submetida ao banho de ultrassom 

por um período de 10 minutos. Dessa dispersão final foi retirada uma alíquota para as análises 

pela técnica de espalhamento de luz dinâmico, o restante da amostra foi secado em estufa na 

temperatura de 50 ºC. 
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III.6. Quantificação de ácido fólico na superfície das nanopartículas 
sintetizadas 

Para a quantificação do ácido fólico na superfície das nanopartículas utilizou-se o 

reagente cromogênico p-dimetilaminocinamaldeído (p-DAC). Os reagentes utilizados foram: 

uma solução em metanol de 3,44 x 10-2 mol L-1 de p-DAC (Riedel-de Haën), a qual é estável 

por uma semana se guardada no escuro a temperatura de 4ºC; uma solução em metanol de 

2,13 x 10-1 mol de ácido clorídrico (Mallinckrodt) foi preparada pela adequada diluição de 

HCl concentrado; uma solução aquosa de 1 x 10-1 mol L-1 de dodecil sulfato de sódio (SDS). 

As soluções padrões do trabalho foram preparadas pela apropriada diluição de soluções stock 

com água mili-Q para a construção da curva analítica de 2 x 10-5 a 2 x 10-3, a qual foi 

realizada com o espectrofotômetro OceanOptics USB4000. Para a quantificação das amostras, 

preparou-se uma dispersão aquosa stock das nanopartículas sintetizadas (1,2 mg mL-1, Φ = 

0,6%). Um (1) mL desta dispersão foi utilizado para a reação com o p-DAC e, em seguida, 

diluído com água mili-Q para um balão de 10 mL. 

 

III.7. Difração de raios X 

A identificação das fases presentes nas amostras foi realizada através da difratometria 

de raios X, pelo método do pó, utilizando o difratômetro Siemens D5000, no intervalo de 10 a 

70 graus em 2θ. Utilizou-se radiação Kα do cobre com velocidade de varredura de 0,020º/2,0 

segundos em 2θ.  

 

III.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

 Para a caracterização por microscopia eletrônica de transmissão (MET), as 

amostras foram preparadas conforme descrito nos itens III.2 e III.3, das quais foi retirada uma 

alíquota de cada amostra após a síntese. As amostras foram lavadas com isopropanol anidro 

três vezes, em seguida, aplicou-se ultrassom por um período de 3 minutos. A dispersão foi, 
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então, gotejada em uma grade de cobre recoberta com carbono e seca à temperatura ambiente 

antes de ser submetida à análise. A medidas foram realizadas por microscópio eletrônico de 

transmissão (CM 120 Philips) do Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento 

de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. 

 

III.9. Espectroscopia infravermelho com Transformada de Fourier 

A fim de identificar os grupos funcionais presentes nas nanopartículas sintetizadas, 

medidas no infravermelho foram realizadas. Os espectros das amostras foram obtidos em 

pastilha de KBr previamente seco em estufa a 120ºC por 24 horas na proporção de 2:100 

(m/m) e faixa espectral de 4000 a 400 cm-1
 com resolução de 1 cm-1, utilizando-se um 

espectrômetro FTIR IRAffinity-1 Shimadzu. 

 

III.10 Mobilidade eletroforética 

 O ponto isoelétrico das amostras puras e recobertas e informações adicionais 

sobre o recobrimento das nanopartículas foram obtidos utilizando as medidas de mobilidades 

eletroforéticas. As medidas foram realizadas em 25 ± 1ºC em cela capilar (ZET 5104) do 

equipamento Zetasizer (Malvern). As medidas preliminares foram realizadas em amostras 

com concentração de 1 mg L–1 (Φ = 0,5%), contendo 0,001 mol.L–1 de NaCl, e o pH foi 

ajustado entre 3–12 com soluções de NaOH e HCl. Em contato com água ocorre a formação 

de centros ativos na superfície dos óxidos, devido à adsorção de íons H+ e OH-, os quais 

determinam a magnitude do potencial de superfície88. Devido ao comportamento anfótero 

destes centros, os mesmo podem dissociar-se em virtude do pH do meio, de acordo com as 

seguintes reações: 

 

Fe-OH →FeO– + H+      (01) 

Fe-OH → Fe-OH2
+ + OH-    (02) 



 

64 
 

Tais reações mostram a dependência da carga superficial com o pH do meio e, quando 

o número de cargas negativas e positivas se equivalem, a carga global sobre a superfície é 

neutra, dando origem ao chamado ponto de carga zero (p.c.z.). O ponto isoelétrico (p.i.e.) e o 

ponto de carga zero (p.c.z.) coincidem quando não existe adsorção específica de íons sobre a 

superfície da partícula. Assim, a utilização de um eletrólito de suporte com força iônica 

moderada, como no caso de NaCl, permite inferir que no caso das amostras analisadas, o 

p.c.z. e o p.i.e. são coincidentes88. 

 

III.11. Medidas de espalhamento de luz dinâmico 

 As medidas de Espalhamento de Luz Dinâmico (Dynamic Light Scattering - 

DLS) foram conduzidas com a analisador de partículas Malvern Zetasizer NanoZS (Malvern 

Instruments Ltd., Malvern, U.K.). O diâmetro e a intensidade média foram calculados via 

software Zetasizer Nano 4.2, utilizando o algoritmo CONTIN89. As medidas foram feitas em 

amostras com concentração de 1 mg L–1 (Φ = 0,5%). Todas as medidas foram realizadas após 

o preparado das nanopartículas, conforme itens 2.3 e 2.5. As análises por DLS foram 

realizadas com o objetivo de investigar o comportamento do diâmetro hidrodinâmico das NPs 

em função do tempo em solução de 0,5 mol L-1 hexametafosfato de sódio, soluções de 1x10-3 

mol L-1 e 150x10-3 mol L-1 NaCl e tampão fostato salina – PBS (concentração salina de 

soluções fisiológicas). Cada amostra foi dispersada em água destilada e submetida a 5 

minutos em banho ultrassônico. As soluções stock foram preparadas em um balão de 10 mL, 

com concentrações de aproximadamente 0,1 mg.mL-1. Cada amostra foi analisada num 

período de 1 hora e o diâmetro hidrodinâmico foi medido a cada 3 minutos, sendo que, antes 

da realização das medidas, cada amostra teve um atraso de 15 minutos. 
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III.12. Propriedades magnéticas 

A caracterização magnética das amostras foi realizada em magnetômetro de Quantum 

Design SQUID a temperatura de 320 a 5 K com campo aplicado ± 7 T. As amostras foram 

preparadas pelo empacotamento do pó em um tubo plástico, tal que a razão axial da amostra 

resultante foi maior do que cinco, evitando, assim, correções devido aos efeitos de 

desmagnetização de forma. Os valores de magnetização de saturação (MS), coercividade 

(HC) e magnetização remanente (MR) foram obtidos através das curvas de histerese 

magnética a temperatura ambiente. Nas medidas ZFC, parte-se de uma temperatura ambiente 

e a amostra é resfriada em campo magnético nulo até baixas temperaturas. Em seguida um 

campo magnético constante é aplicado, e as medidas são feitas durante o aquecimento da 

amostra. Nas medidas FC, parte-se de uma temperatura ambiente e a amostra é resfriada sob 

ação de campo magnético constante até baixas temperaturas. Essas duas medidas foram 

realizadas seguidamente, com uma medida ZFC seguida de uma FC. Para a medida de ZFC, a 

temperatura foi diminuída até 5 K sem aplicação de campo magnético. Em seguida, um 

campo magnético de 100 Oe foi aplicado paralelamente ao eixo do cilindro e a medida da 

suscetibilidade magnética foi realizada até a temperatura de 320 K. Após esse procedimento, 

o campo é mantido e a medida da magnetização foi realizada com o resfriamento da amostra 

até a temperatura de 5 K (FC). Todos os dados de magnetização foram normalizados com a 

massa da amostra medida. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

IV.1.SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE FERRO 
MAGNÉTICO 

 

O esquema geral da reação química de formação de magnetita utilizada neste trabalho 

é mostrado na Figura 17. O processo de coprecipitação a partir de sais contendo Fe2+ e Fe3+ 

ocorreu de acordo com a reação (03), conforme Tabela V. Porém, a química dos íons ferro em 

solução aquosa é, geralmente, acompanhada de reações paralelas, devido à facilidade de 

oxidação do Fe2+ e Fe3.(reação 11). 

 
Figura 17. Esquema geral para representar o processo de formação de magnetita utilizada neste trabalho. 

 

IV.1.a. Difratometria de raios X 

Medidas de difração de raios X das amostras sintetizadas via método de 

sonoprecipitação química foram realizadas (Figura 18). Picos de difração de raios X 

característicos das distâncias interplanares das fases magnetita e maghemita foram 

observados. Porém, por meio de difratometria de raios X é difícil distinguir entre magnetita e 

maghemita, pois estas duas fases apresentam estrutura espinélio com posições de Bragg muito 

próximas, conforme Figuras 18. Tanto a formação de maghemita como a de hidróxido de 
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ferro (III) podem ocorrer devido à presença de oxigênio na solução aquosa, causando a 

oxidação de Fe2+ para Fe3+, conforme reações (04), (05) e (07), (08), respectivamente.  

Tabela V. Reações em solução aquosa do Ferro (II) e (III)10  

Reação Fase 

(03) Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH– → Fe3O4 + 4H2O Magnetita 

(04) 2Fe3O4 + ½ O2 → 3 γ-Fe2O3 Maghemita 

(05) 2Fe3+ + 6OH– → γ-Fe2O3 + 3H2O Maghemita 

(06) 2Fe(H2O)6
3+ → α-Fe2O3 + 6H+ + 9H2O Hematita 

(07) Fe3O4 + ¼ O2 + 9/2 H2O → 3Fe(OH)3 Hidróxido de Fe (III) 

(08) Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 Hidróxido de Fe (III) 

(09) Fe3+ + 3OH– → α-FeOOH + H2O Goetita 

(10) Fe3+ + 2H2O → α-FeOOH + 3H+ Goetita 

(11) Fe2+ + ¼ O2 + ½ H2O → Fe3+ + OH– Oxidação de Fe2+ para Fe3+ 

 

 
Figura 18. Difratogramas das amostras sintetizadas via coprecipitação/ultrassom;  

(a) sem ultrassom – A0, (b)A21, (c) A25 e (d) A30. 
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Conforme a reação (6), a fase hematita não foi observada, pois sua formação é 

favorecida em meio ácido. Não foi verificada a presença de picos de difração de raios X 

característicos das fases goetita e hidróxido de ferro (II). Entretanto, uma camada fina da fase 

goetita pode ser formada na superfície das nanopartículas e sua presença é detectada por meio 

de medida de Mossbauer, pois o campo hiperfino da goetita difere consideravelmente dos 

demais óxidos, hidróxidos e óxidos hidróxidos de ferro10.  

A partir dos difratogramas foram determinados o tamanho médio do cristalito e os 

parâmetros de rede. O tamanho médio do cristalito para as amostras sintetizadas foi calculado 

utilizando a largura máxima à meia altura das reflexões de interesse, aplicando-se a equação 

de Scherrer (equação 5): 

 

sendo Ks a constante de Scherrer, a qual depende da morfologia dos cristais e o 

comprimento de onda da radiação X, neste caso igual a Kα do cobre (1,5406Å); θβc 

corresponde ao ângulo de difração da reflexão de interesse; βc corresponde ao valor da largura 

máxima a meia altura da reflexão de interesse, expresso em 2θ e deve ser corrigido com 

relação ao alargamento instrumental. Nesse caso, a largura instrumental utilizada foi 

determinada a partir de um padrão de Si, do qual foi subtraído o valor de 0,12 referente à 

largura máxima à meia altura90. Os parâmetros de rede foram calculados com o auxilio do 

software UnitCell. Este software é um programa livre de refinamento realizado pela 

comparação dos índices hkl dos padrões do banco de dados JCPDS com valores de 2θ 

encontrados nos difratogramas de raios X das amostras91. 

Os tamanhos médios do cristalito e os parâmetros de rede calculados para as amostras 

sintetizadas estão na Tabela VI. Pode-se verificar a influência do ultrassom (US) no sistema 

pela diminuição do tamanho do cristalitos, de 28,1 nm sem ultrassom até 11,6 nm com 30% 

de amplitude. Para a amostra sem US verificou-se que o valor do parâmetro de rede calculado 
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está similar ao valor da magnetita do banco de dados JCPDS (#88-866)92. Entretanto, a 

aplicação do US proporcionou a diminuição do parâmetro, o que, para a amostra com 30% de 

amplitude, verificou-se um valor similar ao da maghemita (#39-1346)92. 

 

Tabela VI. Tamanho médio das nanopartículas 

Amostras 
tc Parâmetro de rede (a)92 (Å) 

(nm) (i)                                 (ii) 

A0 28,1 8,3808 

 

Magnetita (#88-866) 
a = 8,3847 

 
Maghemita (#39-1346) 

a = 8,3515 

A21 22,8 8,3700 

A25 15,6 8,3683 

A30 11,6 8,3607 
 

Conforme dados mostrados na Tabela VI, observou-se que o aumento da intensidade 

ultrassônica no sistema resultou na diminuição do tamanho médio do cristalito. O aumento da 

amplitude da onda mecânica (sonora) aumenta a pressão acústica no sistema (Eq. 1), sendo 

que a intensidade é proporcional ao quadrado da pressão acústica (Eq.2)43.  

 

 

A sonicação em sistemas líquido-sólido gera dois efeitos físicos: jatos líquidos de alta 

velocidade e ondas de choque, criados pela cavitação acústica. Assim, para a amplitude de 

30% tem-se a maior atenuação desses fenômenos. Segundo Li, et al 52, pelo efeito desses dois 

fenômenos físicos, a sonicação pode controlar a magnitude do número primário de nucleação 

por unidade de volume. Portanto, esses fenômenos físicos podem influenciar a nucleação e o 

crescimento do cristalito, que, neste caso, o aumento da intensidade acústica no sistema 

conduziu à formação de cristalitos com tamanho menor. 
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IV.1.b Formação de peróxido de hidrogênio 

Em estudos anteriores mencionados na literatura38,44,48,49 foi verificado que, quando 

soluções aquosas são submetidas à cavitação acústica, ocorre a formação de radicais livres 

hidrogênio e hidroxila, como produtos da sonólise de moléculas da água. Esses radicais são 

formados a partir da vaporização e posterior pirólise, os quais são gerados a partir das altas 

temperaturas e pressões causadas pelo colapso da bolha. O processo da formação de radicais 

via cavitação acústica pode ser sumarizado pelas seguintes reações44,45,47,49:  

H2O ))) H• + OH•                                                  (12) 

H• + H• → H2                                                     (13) 

OH• + OH• →H2O2                                                 (14) 

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2                                           (15) 

sendo ))) o símbolo internacional para a representar o uso do ultrassom em sistema,; e HO2
• o 

radical perhidroxila. 

A concentração de peróxido de hidrogênio formada durante a síntese foi determinada 

pelo método colorimétrico do iodeto de potássio. Quando uma solução de iodeto de potássio 

em pH 5,9 é misturada com peróxido de hidrogênio, ocorre a produção do íon triiodeto  

(I3
─ + 2e─ → 3I─), o qual absorve em 353nm44,47 (reação 16). Este processo é conhecido como 

reação de Weissler93 e tem permanecido como um método padrão para reações sonoquímica49. 

3I– + H2O2 → I3
– + 2OH–                                                (16) 

A Figura 19 mostra o gráfico com as concentrações de H2O2 determinadas 

experimentalmente. Verificou-se que o aumento da amplitude acústica da onda ultrassônica 

aumentou a formação de peróxido de hidrogênio da solução, sendo que os resultados obtidos 

estão de acordo com a literatura94. Conforme dados da Tabela VI, para as amostras 

submetidas à cavitação acústica verificou-se pelos parâmetros de rede a possível formação da 

fase maghemita relativa à amostra sem US. Portanto, a formação de maghemita pode ter 
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ocorrido devido às formações de peróxido de hidrogênio e um aumento do teor de O2 no 

sistema, os quais conduziram à oxidação do ferro (reações 17 e 18). 

2Fe2+ + H2O2 → 2Fe3+ + 2OH–                                       (17) 

Fe2+ + ¼ O2 + ½ H2O → Fe3+ + OH–                                   (18) 

 
Figura 19. Formação de peróxido de hidrogênio em água, em pressão e atmosfera ambiente sonicada a 25 kHz. 

 

IV.1.c. Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas de 

óxido de ferro com e sem a influência de diferentes amplitudes acústicas estão na Figura 20. 

Pelas medidas de difração de raios X verificou-se a influência da amplitude acústica na 

obtenção do tamanho médio das nanopartículas, a qual proporcionou uma diminuição do 

tamanho com o aumento da amplitude. Este fenômeno pode ser observado comparando as 

imagens das amostras sem US (Figuras 20(a) e 20(b)) com as das amostras sob a influência do 

US (Figuras 20(c) a 20(h)). Pode-se observar também que a morfologia das nanopartículas 

dos óxidos de ferro é próxima de esférica. O colapso de uma bolha próximo à superfície 

sólida extendida conduz jatos de alta velocidade do líquido para a superfície e cria ondas de 
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choque, as quais podem danificar a superfície, tornando-a não-esférica44,49,95
. Pelas análises 

das imagens obtidas pelo MET, verificou-se que o tamanho das partículas foram de 

aproximadamente 32, 25, 20 e 14 nm para as amostras A0, A21, A25, A30, respectivamente. 

Assim, os tamanhos analisados por MET estão de acordo com os tamanhos do cristalito 

obtidos pela análise de difração de raios X. 

Pode-se observar pelos resultados de microscopia eletrônica das Figuras 20(c), 20(e) e 

20(g), que as amostras submetidas ao US com amplitudes de 21, 25 e 30%, respectivamente, 

apresentaram as mesmas características. Segundo Prozorov95 e colaboradores, no fluxo 

turbulento das ondas de choque geradas pela cavitação acústica, as partículas são conduzidas 

umas contra as outras com alta velocidade, as quais, no impacto, são capazes de induzir um 

efetivo ponto de contato, gerando mudança da morfologia da superfície da partícula. 
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Figura 20. Microscopia eletrônica de transmissão dos óxidos ferro sem US – amostra A0 (a) e (b), e sob a 

influência do US – amostra A21 (c) e (d), amostra A25 (e) e (f), amostra A30 (g) e (h).  
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III.2. MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS ÓXIDOS DE 
FERRO MAGNÉTICOS 

 

A terceira etapa deste trabalho refere-se à funcionalização das nanopartículas com 

ácido fólico. Para realizar a conjugação do ácido fólico com a superfície das nanopartículas é 

necessário modificar a superfície dos óxidos de ferro. A simples adsorção física da molécula 

do ácido fólico na superfície dos óxidos de ferro não é suficiente para ancorar certo tipos de 

moléculas por causa de sua força de ligação. Assim, neste trabalhou utilizou-se a química dos 

alcoxissilanos para criar uma superfície apropriada para posterior conjugação das moléculas 

de ácido fólico com os grupos da superfície modificada. As estruturas dos alcoxissilanos 

utilizadas estão representadas na Figura 21. Para a investigação da modificação de superfície 

com diferentes alcoxissilanos, os óxidos magnéticos foram obtidos apenas pelo procedimento 

com aplicação de 30% de amplitude acústica, devido à obtenção de tamanho menor das NPs.  

 
Figura 21. Alcoxissilanos utilizados neste trabalho; (a) 3-aminopropil-trietóxisilano (APTS), (b) 3-aminopropil-

etil-dietóxisilano (APDS) e (c) 3-aminopropil-dietil-etóxisilano (APES) 
 

IV.2.a. Difração de raios X 

As Figuras 22 e 23 mostram os difratogramas de raios X das amostras sintetizadas, 

comparadas com os padrões de difração de raios X das fases magnetita (ficha nº 87-2324), 

maghemita (ficha nº 25-1402) e óxido de silício (ficha nº 76-6470), todas extraídas do banco 

de estruturas cristalinas JCPDF92, e observados os picos de difração de raios X característicos 

das distâncias interplanares da fase magnetita e maghemita como descrito no item III.1.a. 
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Pode-se observar nos difratogramas de raios X das Figuras 22 e 23 que a inserção dos 

alcoxissilanos na síntese não causou mudança estrutural nas fases dos óxidos de ferro. Em 

alguns difratogramas das figuras 22 e 23, observou-se a presença de um halo amorfo na região 

entre 20 e 25 de 2θ, a qual corresponde à interação do porta amostra utilizado na medida. 

 
Figura 22. Difratogramas de raios X das amostras modificadas; (a) amostra A30 (NP sem funcionalização); (b) 

amostra A30-APTS (NP funcionalizada com APTS); (c) amostra A30-APES (magnetita funcionalizada com 
APES); (d) amostra A30-APDS (magnetita funcionalizada com APDS). 

 
Figura 23. Difratogramas de raios X das amostras modificadas; (a) amostra A30-(TS/DS), (b) amostra A30-

(TS/DS/ES), (c) amostra A30-(DS/ES); (d) amostra A30-(TS/ES). 
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IV.2.b. Espectroscopia no Infravermelho  

A identificação dos grupos funcionais nas NPs modificadas com alcoxissilanos foi 

realizada por meio dos espectros no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).  

A Figura 24 apresenta o espectro infravermelho das amostra A30 (a), A30-APES (b),  

A30-APDS (c) e A30-(APTS) (d). Verificou-se a presença das bandas de absorção 

correspondentes às ligações Fe-O (630-570 e 440 cm-1), Si-OH (920-830 cm-1), Si-O-Si 

(1100-1000 cm-1), C-N (1400-1220 cm-1), C-H (2920-2850 cm-1) e N-H (3370-3305 e  

1670-1590 cm-1). Waldron e colaboradores96 atribuíram as bandas de absorção da ligação  

Fe-O em partículas de Fe3O4 em 570 e 375 cm-1, às vibrações de estiramento ν1 e ν2, 

respectivamente. Entretanto, quando as dimensões da partícula são reduzidas à escala 

nanométrica, ocorre o aumento da constante de força de ligação química na superfície e as 

bandas de absorção das ligações Fe-O são deslocadas para valores maiores de número de 

onda. Assim, em NPs de Fe3O4 as bandas de absorção devidas aos estiramentos ν1 e ν2 

ocorrem em 600 e 440 cm-1, respectivamente96,97. Além deste deslocamento, a banda em  

600 cm-1 é desdobrada em duas bandas em torno de 640 e 580 cm-1. O deslocamento e o 

desdobramento das bandas de absorção na região do infravermelho em função do tamanho 

finito da NP devem-se à diminuição do número de ligações para átomos na superfície, 

resultando no rearranjo dos elétrons não localizados na superfície das NP97. Em todas as 

amostras funcionalizadas deste trabalho (Figuras 24 e 25), verificou-se que as bandas de 

absorção do Fe-O ocorreram em torno de 600 e 440 cm-1, sendo que as bandas em 600 cm-1 

foram desdobradas em duas bandas em torno de 640 e 580 cm-1. 

As bandas de absorção no infravermelho características dos grupos silanol e siloxano 

foram observadas em todas as amostras, indicando a condensação dos alcoxissilanos na 

superfície das NPs, conforme Figuras 24 e 25. O grupo silanol (Si-OH) apresenta uma banda 

de absorção infravermelho envolvendo o estiramento Si-O na região entre 920 e 830 cm-1 98, 
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enquanto que os grupos siloxanos (Si-O-Si) são caracterizados por uma banda de absorção 

infravermelho de 1100 a 1000 cm-1 97. Observou-se uma banda na região de 1325 cm-1, a qual 

pode corresponder ao deslocamento na banda de absorção infravermelho característica da 

frequência de vibração da ligação Si-C (1250 cm-1). 

 

Figura 24. Espectro de absorção na região do infravermelho das amostras  
A30 (a), A30-APES (b), A30-APDS (c), A30-APTS (d).  

 

 
Figura 25. Espectros de absorção na região do infravermelho das amostras: (a) A30-APTS, A30-APDS, A30-

APES e (b) A30-TS/DS, A30-TS/DS/ES, A30-DS/ES, A30-TS/ES. 
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A espectroscopia por absorção infravermelho indicou a presença do grupo amina nas 

amostras, atribuídas às frequências de vibrações do grupo R-NH2. As bandas na região entre 

1400 e 1260 cm-1 são atribuídas ao estiramento da ligação C-N em grupos  

R-NH2. O movimento de deformação da ligação R-NH2 é caracterizado por duas bandas nas 

regiões de 1670-1590 cm-1 e de 854-778 cm-1, as quais indicam que o grupo amina está 

livre98. Entretanto, o grupo amina também pode estar ligado diretamente com a superfície das 

NPs via ligação de hidrogênio. Contudo, o estiramento da ligação N-H via ligação de 

hidrogênio é atribuído na região de 3370 a 3305 cm-1 98. Ainda, verificou-se a presença da 

banda dupla na região entre 3000 e 2800 cm-1, que é atribuída ao modo de estiramento das 

ligações C-H 98 provenientes do grupo propil do APTS, APDS e APES e também dos grupos 

etila providos do APDS e APES.  

A principal diferença entre os espectros de absorção infravermelho das amostras 

funcionalizadas com os alcoxissilanos encontra-se na região de 640 a 580 cm-1. Conforme 

Figura 26, verificou-se o deslocamento na banda de absorção infravermelho característica da 

frequência de vibração de estiramento da ligação Fe-O (583 cm-1). 

 

Figura 26. Espectros de absorção na região do infravermelho das amostras: (a) A30-APTS, A30-APDS, A30-
APES e (b) A30-TS/DS, A30-TS/DS/ES, A30-DS/ES, A30-TS/ES. 
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A amostra A30 (sem alcoxissilano) apresentou a banda de estiramento da ligação Fe-O 

em 583 cm-1, enquanto que as demais amostras apresentaram frequência de:  

A30-APTS = 598 cm-1, A30-(APDS) = 595 cm-1, A30-(TS/ES) = 594 cm-1,  

A30-(TS/DS) = 592 cm-1, A30-(TS/DS/ES) = 590 cm-1, A30-(DS/ES) = 587 cm-1 e  

A30-(APES) = 586 cm-1. Este deslocamento para valores maiores de frequência é atribuído à 

substituição de ligações Fe-O-H por Fe-O-Si(O-)n-R na superfície das NPs. A maior 

eletronegatividade do grupo –Si(O-)2- em relação ao –H causa o aumento da constante de 

força de ligação Fe-O, deslocando a banda de absorção para valores maiores de frequência99. 

A Figura 27 mostra possíveis condensações dos alcoxissilanos sobre a superfície das NPs, 

podendo se verificar o porquê de a amostra com APTS apresentar maior deslocamento 

comparado com o APDS e o APES. Entretanto, existem outras possíveis conformações de 

adsorção: (i) ligação na superfície via grupo amino protonado; (ii) ligação na superfície via 

grupo amino protonado e condensação do grupo silanol; (iii) ligação na superfície via 

condensação do grupo silanol 100. Segundo Quinton, et al 101, com estudos cinéticos de 

adsorção de APTS em superfícies de óxido de ferro, observou-se que a orientação do APTS 

na superfície do óxido varia com o tempo, indicando que a estrutura do filme de APTS varia 

durante a adsorção a partir da fase líquida.  

 
Figura 27. Modelo de possíveis conformações de adsorção dos alcoxissilanos sobre a superfície das 

nanopartículas; (a) 3-aminopropil-trietóxisilano (APTS), (b) 3-aminopropil-etil-dietóxisilano (APDS) e (c) 3-
aminopropil-dietil-etóxisilano (APES). 

 



 

80 
 

IV.2.c. Densidade de amina das nanopartículas sintetizadas 

As Figuras 28 e 29 mostram um esquema do processo de quantificação de amina livre 

na superfície das nanopartículas sintetizadas. 

 
Figura 28. Esquema mecanístico da reação entre benzaldeído e amina para a formação  

de imina na superfície de NP funcionalizadas com alcoxissilanos72. 
 

 
Figura 29. Esquema mecanístico da reação de hidrólise da ligação imina72. 
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Os valores obtidos para a densidade de grupos amina na superfície das NPs das 

diferentes amostras estão listados na Tabela VII. Pode-se constatar o decréscimo da densidade 

de grupos amina para as amostras A30-APTS>A30-APDS>A30-APES, nas quais estão 

presentes apenas os alcoxissilanos sem mistura (APTS>ATDS>ATES). Esse decréscimo foi 

interpretado observando a Figura 28, no qual se verifica a influência do número de grupos 

alcóxidos hidrolisáveis dos reagentes na densidade de grupos amina. Este resultado pode ser 

decorrente da inserção do grupo etila das moléculas de APDS e APES, que, por meio de 

impedimento estérico, pode ter impedido a policondensação dos grupos alcóxidos. 

Tabela VII. Densidade de grupos amina na superfície das nanopartículas sintetizadas. 

Amostras (APTS) (APDS) (APES) Densidade de amina  
(μmol.mg–1) 

A30 – – – - 

A30-APTS + – – 8,72 ± 0,0748 

A30-(TS/DS) + + – 8,69 ± 0,0896 

A30-(TS/DS/ES) + + + 4,69 ± 0,0675 

A30-(DS/ES) – + + 1,80 ± 0,1744 

A30-(APES) – – + 2,28 ± 0,0779 

A30-(APDS) – + – 3,20 ± 0,0860 

A30-(TS/ES) + – + 16,96 ± 0,1238 

 

As amostras A30-(DS/ES) e A30-(TS/ES) apresentaram a menor e a maior densidade 

de grupos amina, respectivamente. Portanto, com a investigação do uso de diferentes 

alcóxidos utilizando o planejamento fatorial, pode-se controlar a densidade do grupo amina na 

superfície de SPIO. O controle da densidade de grupos funcionais na superfície de 

nanopartículas torna-se uma etapa importante para posterior funcionalização com agentes 

específicos. Como o objetivo proposto foi investigar a influência da quantidade de grupos 

etila, das moléculas de APDS e APES, na superfície das nanopartículas, limitou-se a estudar 
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as modificações de superfície apenas com os alcoxissilanos APTS, APDS e APES, sem 

nenhum tipo de mistura. 

 

IV.2.d. Microscopia eletrônica de transmissão 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas de óxido de 

ferro modificadas com APTS, APDS e APES estão na Figura 30. Pode-se observar que a 

morfologia e o tamanho das nanopartículas dos óxidos de ferro não sofreram modificação 

com a adição dos alcoxissilanos. 

Pelas análises de microscopia eletrônica de transmissão, observa-se que as amostras de 

A30-APDS e A30-APES apresentaram menor aglomeração em relação às amostras A30 e 

A30-APTS. A inserção de um grupo etila na molécula de APDS ou de dois grupos etilas na 

molécula APES proporcionou um impedimento de maior aglomeração, entretanto as 

moléculas APDS e APES não foram capazes de impedir o processo de agregação. 
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Figura 30. Microscopia eletrônica de transmissão da modificação de superfície com os alcoxissilanos,  

(a,b) A30-APTS, (c,d) A30-APDS e (e,f) A30-APES. As barras nas micrografias  
representam 500 nm (esquerda) e 100 nm (direita). 

 

IV.2.e. Propriedades magnéticas – Magnetização vs. Temperatura 

A Figura 31 mostra a curva de dependência da magnetização com a temperatura 

(resfriada sem campo e com campo magnético, ZFC e FC, respectivamente). O valor máximo 

de temperatura da curva ZFC define a temperatura de bloqueio (TB), na qual a energia térmica 

se torna comparável à barreira energética de anisotropia magnética (energia necessária para se 

manter uma orientação de domínio magnético). Acima da temperatura de bloqueio, as 
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nanopartículas apresentam a propriedade de superparamagnetismo, as quais, devido aos seus 

pequenos tamanhos, tornam-se termicamente instáveis, isto é, como o volume das pequenas 

partículas é menor do que o tamanho do domínio crítico, a proximidade de muitas paredes de 

monodomínio em um pequeno volume (na escala de nanômetros) não é energeticamente 

estável102. É conhecido que a TB de nanopartículas magnéticas depende do tamanho e da 

distribuição de tamanho, do estado de superfície e das interações mútuas das NP magnéticas, 

de acordo com a equação 6 14: 

 

com Keff  sendo a constante de anisotropia magnética effetiva, V é o volume da partícula e kB é 

a constante de Boltzmann.  

As temperaturas de bloqueio para as amostras A30, A30-APES, A30-APDS e A30-

APTS foram 120, 140, 170 e 190 K, respectivamente, nas quais se pode observar a influência 

dos diferentes alcoxissilanos nas medidas. As mudanças na TB mostram os efeitos das 

interações interpartículas, as quais tendem a aumentar as barreiras de energia. Este aumento 

pode ser originado a partir de anisotropia intrínseca das partículas (forma, tamanho, 

magnetocristalino, etc.) ou interações interpartículas (dipolar ou de troca). Já que esses dois 

mecanismos contribuem para modificar a barreira de energia, é difícil separar ambos os tipos 

de efeitos103. Sendo assim, como foi realizado o mesmo procedimento para a obtenção das NP 

magnéticas, o deslocamento da TB para valores maiores pode ser atribuído à adição dos 

alcoxissilanos ao sistema. Entretando, este deslocamento de TB não é devido à propriedade 

paramagnética dos alcoxissilanos, mas à formação de agregados no sistema, como observado 

pelas micrografias. A formação de agregados altera a distribuição de tamanho das partículas e 

o volume magnético, propriedades que influenciam diretamente as medidas de ZFC/FC. 

Portando, a presença de um grupo etila na molécula de APDS e de dois grupos etilas na 
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molécula APES acarretou um maior e um menor deslocamento da TB com relação às 

amostras sem e com APTS.. 

A formação de grandes agregados também pode ser verificada pelas curvas na forma 

de “y” das amostras da Figura 31. Observa-se que abaixo da TB a magnetização diminui para 

ZFC, enquanto que para a curva FC, a magnetização aumenta. Esse comportamento 

normalmente é atribuído às interações interpartículas com um significante grau de 

aglomeração104.  

 
Figura 31. Medidas de Magnetização ZFC-FC, (a) A30, (b) A30-APES,  

(c) A30-APDS e (d) A30-APTS. 
 

IV.2.f. Propriedades magnéticas – Magnetização vs. Campo Magnético 

A Figura 32 mostra as curvas de magnetização vs. o campo magnético para as 

amostras A30, A30-APES, A30-APDS e A30-APTS. As curvas de magnetização para as 

amostras sem e com alcoxissilanos apresentaram típico comportamento superparamagnético a 
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300 K (acima da TB). Como verificado pela medida de ZFC/FC, as NP apresentaram “loop” 

de histerese em temperaturas abaixo da TB. Esse resultado pode ser ressaltado pelos gráficos 

M vs baixo H inseridos ao lado direito de cada gráfico; verificou-se, ainda, que a 

magnetização de saturação diminui com o aumento da temperatura. 

As magnetização de saturação para as amostras A30, A30-APTS, A30-APDS e A30-

APES foram 78,83, 63,74, 64,08 e 67,16 emu.g-1, respectivamente. Esses resultados estão de 

acordo com a literatura para magnetita obtida via coprecipitação em meio alcalino. Verificou-

se que as amostras com a presença de alcoxissilanos apresentaram menor magnetização de 

saturação devido à presença de um material não magnético, a sílica, que justifica o menor 

volume magnético das NPs. 

 
Figura 32. Curvas de Magnetização vs Campo Magnético: (a) A30, (b) A30-APES, (c) A30-APDS e (d) A30-
APTS. Inserida ao lado direito de cada imagem tem-se a mesma medida de magnetização, contudo numa escala 

de baixo campo magnético. 
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IV.2.g. Estudo das propriedades coloidais dos óxidos magnéticos 
sintetizados 

IV.2.g.i Mobilidade microeletroforética 

A Figura 33 apresenta a variação dos valores de potencial zeta ( ) em função do pH 

para as amostras sintetizadas. O potencial zeta é obtido pela equação de Henry, com 

aproximação de Smoluchowski, por meio da medida da mobilidade eletroforética em sistemas 

aquosos88. Analisando as medidas eletroforéticas das amostras, pôde-se verificar que as 

amostras com silanos, quando submetidas à variação do pH de 3 a 12 e força iônica ajustada 

em 1x10–3 molL–1 de NaCl, apresentaram comportamento eletroforético diferente da amostra 

sem silano, indicando a modificação superficial das amostras sintetizadas.  

 

 
Figura 33. Curva do potencial zeta (ξ) em função do pH para as amostras sem e com modificação com os 

alcoxissilanos. Força iônica ajustada em 1x10–3 molL–1 de NaCl 
 

Conforme as medidas experimentais, os pHpie (pH do ponto isoelétrico) para as 

amostras A30, A30-APES, A30-APDS e A30-APTS foram 7,30, 7,90, 8,30 e 10,05, 
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respectivamente. Em contato com água, ocorre a adsorção de cargas na superfície de materiais 

dielétricos devido à adsorção de íons H3O+ e OH–, os quais determinam a magnitude do 

potencial de superfície. O ponto isoelétrico é quando a quantidade de cargas positivas é igual 

à quantidade de cargas negativas da superfície (pie → σ+ = σ–) 88,105,106. O pHpie de óxidos de 

ferro sintético foi determinado por diferentes métodos entre 5 e 8105,107. Para a magnetita, 

utilizando como eletrólito o NaCl, o pHpie≈7,30 é significativamente maior do que o pHpie por 

volta de 6,0 determinado a partir de medidas de mobilidade eletroforética, usando o eletrólito 

NaClO4
105, ou o pHpie de 6,3 medidos em soluções de NaNO3

108.  

 Analisando as medidas eletroforéticas das amostras, pôde-se verificar que as 

amostras A30-APES e A30-APDS apresentaram comportamento similar quando submetidas à 

variação do pH de 3 a 12, contudo diferente da amostra A30-APTS. Esse diferente 

comportamento está de acordo com os diferentes valores da densidade do grupo amina das 

amostras. A Tabela VIII mostra os valores do pHpie encontrados na literatura para os grupos 

silanol, amina e óxidos de ferro magnético – e os experimentais das amostras. Para a amostra 

A30-APTS verificou-se que o valor do pHpie encontra-se de acordo com a literatura108. 

Entretanto, para a amostras com APDS e APES verificaram-se diferentes valores pHpie; essa 

diferença pode estar relacionada com o mecanismo oscilatório dos alcoxissilanos em 

superfície dielétricas. Segundo Xu et al 109, a condensação de silanos sobre a superfície das 

NP pode gerar o grupo amina livre,o grupo amina ligado com a superfície por meio da ligação 

hidrogênio e/ou grupo amino protonado ligado à superfície, gerando grupos silanos livres 

(Figura 34). Outra possibilidade para o deslocamento do pHpie das amostras contendo APDS e 

APES pode estar correlacionada à inserção do grupo etila. Este, através de impedimento 

estérico, pode diminuir a interação dos silanos sobre a superfície, causando, assim, a 

diminuição da eficiência do recobrimento. 
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 Tabela VIII. Valores do pH do PIE teóricos dos grupos silanol, amina e óxidos de 

ferro magnético; e os experimentais das amostras. 

Teórico  Experimental 

 PIE 
aproximado 

Polaridade de 
carga em  

pH 12 
     Amostras        pHpie 

Densidade de 
amina 

Grupo 
silanol 3-4* Negativo  A30 7,30 - 

Grupo 
amina 10-11** Negativo  A30-APES 7,90 2,28 

Fe3O4 5-8*** Negativo  A30-APDS 8,30 3,20 

γ-Fe2O3 6,6**** Negativo  A30-APTS 10,05 8,78 

* 110, **110, *** 111 ,**** 10 

 
Figura 34. Representação esquemática das possíveis conformações da condensação de  

alkoxisilanos sobre a superfície das NPs 109. 
 

IV.2.g.ii Medidas de espalhamento de luz dinâmico 

A Figura 35 mostra o comportamento do diâmetro hidrodinâmico com o tempo em 

soluções hexametafosfato de sódio e cloreto de sódio. Pode-se observar que as amostras 

dispersas em solução de hexametafosfato de sódio apresentaram-se estáveis no período de 1 
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hora, devido ao hexametafosfato ser um agente dispersante utilizado com sucesso em análises 

de distribuição de tamanho em medidas de DLS. Entretanto, para as medidas com eletrólitos, 

verificou-se a formação de agregados, sendo que a amostra A30 apresentou a menor 

estabilidade. 

Quando se adiciona uma solução de eletrólito a uma dispersão, inicia-se o processo de 

agregação pela supressão da dupla camada elétrica entre as partículas. De acordo com a teoria  

de estabilidade coloidal de Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO)88,106, a espessura da 

repulsão da dupla-camada elétrica diminui com o aumento da concentração de um eletrólito. 

A barreira de repulsão (energia) é que indica se, após a colisão de duas partículas, ocorrerá à 

agregação ou não. O tamanho da barreira de repulsão, a qual estabiliza uma suspensão 

coloidal, depende da natureza da superfície88,106. No caso deste trabalho, como a suspensão 

pode ser estabilizada eletrostaticamente, a barreira depende da magnitude da carga na 

superfície e da extensão da dupla camada elétrica ao redor das partículas, a qual, em troc,a 

depende da concentração total do eletrólito88. Portanto, a formação de agregados foi maior 

para a amostra A30 devido à menor magnitude de sua carga na superfície, ζ = 5,85 e  

ζ = – 2,72 mV para as solução de 1,00x10-3 e 0,15 mol L-1 de NaCl, respectivamente. 

Segundo a teoria DLVO, quando uma superfície carregada possui energia de repulsão 

maior que as forças atrativas de van der Waals, o sistema tenderá a permanecer estável88,106. 

Esse fenômeno pode ser observado quando se comparam as Figuras 37(a) e 37(b), podendo-se 

observaruma menor agregação para a suspensão, contendo uma densidade de carga maior, 

como na amostra A30-APTS. Contudo, esse comportamento não é observado nas amostras 

A30-APDS e A30-APES. Nessas amostras, verificaram-se menores potenciais de superfície 

quando comparadas com a amostra A30-APTS, porém aquelas apresentaram um 

comportamento mais estável com menor formação de agregados, o que também foi verificado 

pela medidas de ZFC/FC e MET. Os grupos etila presentes nas moléculas do APDS e APES 
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foram os responsáveis por proporcionar uma estabilização estérica nas suspensões, gerando 

um sistema eletroestérico, o qual possui maior estabilidade quando comparado apenas com a 

estabilidade eletrostática ou estérica88,106. Baseados nesses argumentos de estabilidade 

coloidal, a Figura 36 representa um esquema mostrando diferentes superfícies proporcionadas 

pelos alcoxissilanos. 

 

 
Figura 35. Diâmetro hidrodinâmico das amostras medidas por DLS vs. tempo,  

(a) A30, (b) A30-APES, (c) A30-APDS e (d) A30-APTS. 
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IV.3. FUNCIONALIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS COM 
ÁCIDO FÓLICO 

 

As aplicações de imagem por ressonância magnética (IRM) e liberação controlada de 

fármacos (LCF) podem ser associadas com os sistemas de nanopartículas magnéticas 

funcionalizadas com biomoléculas, possibilitando o diagnóstico e a terapia de um tumor. 

Nanopartículas com propriedades superparamagnéticas servem como um agente de 

melhoramento de contraste na técnica de IRM, enquanto moléculas presentes em sua 

superfície podem ser usadas como carregadores para células alvo. Para tanto, é necessário 

conjugar o sistema da nanopartícula com moléculas biológicas ou químicas de baixa massa 

molar que tenham elevada afinidade com as células alvo e elevada eficiência na internalização 

celular das nanopartículas112. O ácido fólico (AF) é reconhecido como um efetivo agente alvo 

para tumor. Os receptores folatos estão expressos nas membranas celulares de muitas células 

cancerígenas, tais como, de ovário, de endométrio, de mama, de colo-retal, de pulmão, 

carcinomas de células renais e carcinomas neuroendócrinos113-115. A Figura 37 mostra a 

estrutura molecular do ácido fólico. 

 

 
Figura 37. Estrutura molecular do ácido fólico. Software ACD/3d Viewe – ChemSketch. 
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 Como o ácido fólico é estável, não imunogênico e possui baixo valor 

comercial, além de ter uma curta cadeia e um pequeno tamanho comparado com alguns 

anticorpos, ele é escolhido para sistemas multifuncionais, tendo células cancerígenas como 

alvo115. A Figura 38 mostra um diagrama do processo de endocitose mediada pelo receptor 

folato das nanopartículas nas células alvo. Fármacos, macromoléculas ou nanopartículas 

contendo o ácido fólico conjugados via grupo γ-carboxílico ligam-se ao receptor de folato das 

células cancerígenas com afinidade igual à do ácido fólico livre. Após o processo de 

endocitose e do tráfico vesicular, grande parte do material (fármacos, macromoléculas ou 

nanopartículas) é liberado no citoplasma da célula. O receptor de folato sem ligação, em 

seguida, pode reciclar e voltar para a superfície da célula116. As moléculas do ácido fólico 

podem ser conjugadas na superfície das nanopartículas via adsorção física117, ligação iônica118 

e ligação covalente119,120. Ligações covalentes de moléculas ou fármacos no sistema das 

nanopartículas são normalmente favorecidas devido à diferença na força de ligação. A ligação 

covalente entre a superfície da nanopartícula e o ácido fólico é preferida e pode ser realizada 

via ligação peptídica121. Funcionalizando a superfície das nanopartículas através de uma 

ligação covalente, a liberação do ácido fólico em condições intravenosas não ocorrerá antes 

de atingir o alvo específico. A clivagem da ligação amida ocorre sob as condições no 

compartimento lisossômico, ou seja, baixo pH e na presença de lisoenzimas, um ambiente 

típico no interior das células cancerígenas112. 
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Figura 38. Representação por diagrama do processo de endocitose mediada pelo receptor folato116. 

 

IV.3.a. Formação de amida usando carbodiimida como agente de 
acoplamento 

 A funcionalidade das amidas é uma característica comum em pequenas ou 

complexas moléculas sintéticas ou naturais. Existem diferentes formas de acoplamento reativo 

dos derivados carboxílicos com uma amina, para formar uma ligação amida. Este 

acoplamento pode ser via haletos de acila, azidas de acila, carbodiimida, ésteres, etc121. 

Diferentes tipos de carbodiimidas são empregados na formação da ligação amida, sendo que a 

escolha dependerá da natureza do ácido carboxílico e da amina. Os agentes de acoplamento 

mais utilizados são o diciclohexil carbodiimida (DCC), diisopropil carbodiimida (DIC) e  

1-etil-3-(3’-dimetilamino) carbodiimida (EDC)121. Neste trabalho, utilizou-se o EDC devido à 

sua solubilidade em meio aquoso. 

 A carbodiimida (DIC) (2) reage com o ácido carboxílico do ácido fólico (1) 

para formar o anidrido misto O-acilisourea (3), conforme mostrado no esquema da Figura 

39(a). A molécula de O-acilisoureia pode sofrer racemização e formar o N-acilureia (4), o 
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qual é estável e, se formado, impede a formação da ligação amida. Esta reação colateral pode 

ser diminuída pela adição de um agente nucleofílico, como, por exemplo, o N-

hidroxisuccinimida (5). A N-hidroxisuccinimida reage com O-acilisoureia, formado um éster 

intermediário ativo (6) e um subproduto da ureia, o diisopropilureia (7)121. Neste trabalho, 

optou-se em realizar a síntese via reagente EDC (11) devido à sua solubilidade em água, o 

qual gera como subproduto da ureia o (dimetilamino) propil-3-etilureia (12) (Figura 39(b)). O 

éster (6) formado é um intermediário suficientemente ativo para acoplar com a amina na 

superfície das nanopartículas (8), formando a ligação amida. 

 
Figura 39. Esquema mecanístico representando a formação da ligação amida entre a molécula de ácido fólico e 

amina da superfície das nanopartículas (a)121. Carboidiimida solúvel em meio aquoso, EDC,  
e seu sub-produto da ureia (b). 

 

IV.3.b. Espectrometria no infravermelho 

 A Figura 40 mostra o espectro no infravermelho das amostras de ácido fólico e 

da nanopartícula A30/APTS/AF. A análise de um grupo peptídico por meio da técnica de 

espectroscopia no infravermelho fornece até nove bandas características da ligação amida, as 
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quais são nomeadas A, B, I, II ... VII. A molécula de ácido fólico, como mostrado na Figura 

38, possui as funções amina (primária, secundária e terciária), amida e ácido carboxílico, as 

quais geram uma sobreposição de bandas, dificultando uma análise mais rígida via técnica no 

infravermelho. Contudo, de forma qualitativa, a identificação da presença de ácido fólico na 

superfície das nanopartículas pela técnica no infravermelho pode ser realizada devido à 

presença das bandas das frequências de vibrações envolvidas na ligação amida I e II, R–

C(C=O) e –NH–R1, respectivamente. As frequências de vibrações do estiramento C=O (1690-

1630 cm-1) e a deformação N–H (1620-1550 cm-1) foram observados em todos os espectros, 

conforme mostrado na Figura 40 e 41. A confirmação da formação ligação amida, ainda, pode 

ser realizada analisando as áreas das bandas referentes a esta ligação. A Figura 42 mostra a 

deconvolução gaussiana da região entre 1730-1660 cm-1, em que se pode verificar um 

aumento de área referente à deformação N – H em todos os espectros quando comparada com 

a mesma região da amostra contendo o ácido fólico. Esse aumento de área é um indicativo de 

que o ácido fólico foi conjugado com a superfície das nanopartículas via ligação amida122. 

 
Figura 40. Espectro no infravermelho das amostras de ácido fólico e A30/APTS/AF. 

 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

N-H

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

 (u
.a

)

Número de onda (cm-1)

 Ácido Fólico
 A30/APTS/AF

SP
IOC=O

AMIDA



 

98 
 

 

 
Figura 41. Espectros no infravermelho referentes às amostras A30/APTS/AF (a), A30/APDS/AF (b), e 

A30/APES/AF (c). 
 

O grupo amida (ligação O=C–N–) geralmente apresenta estrutura planar do tipo trans 

ou cis, sendo que a distância de ligação C–N está mais próxima da distância da dupla ligação 

C=N (127pm) do que da ligação simples C – N (149pm)123. Amidas com estruturas cis ou 

trans podem ser distinguidas pela diferença entre as respectivas bandas de absorção na região 

do infravermelho. Bandas de absorção características indicaram a preferência pela posição 

trans, as quais estão representadas por um círculo em preto na Figura 4072. A Tabela IX 

mostra as frequências de absorção características na região do infravermelho. 
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Figura 42. Deconvolução Gaussiana da região entre 1730–1660 cm-1. O pico 1 refere-se ao estiramento C=O da 
ligação amida, enquanto os pico 2 e 3 referem-se ao estiramento C=O da ligação do ácido carboxílico.  

 
Tabalea IX. Frequências de absorção características na região  

no infravermelho das amidas124. 

Modo de vibração Função Número de onda (cm-1) 

Estiramento C=O Ácido carboxílico 1750 – 1710 
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IV.3.c. Quantificação de ácido fólico na superfície das nanopartículas 

Dados da literatura mostram que aminas aromáticas primárias e secundárias podem 

reagir com p-dimetilamino-cinamaldeído (p-DAC) em meio ácido125,126. Neste estudo, como o 

ácido fólico possui em sua estrutura uma amina aromática secundária, utilizou-se o reagente 

p-DAC para quantificar a concentração de AF na superfície das nanopartículas. A Figura 43 

mostra um esquema mecanístico da interação do sistema NP/ALCOXISSILANO/AF com o 

p-DAC. De maneira simplificada, o grupo carbonil do p-DAC (1) reage com um catalisador 

ácido, formando o cátion oxônio (2), o qual é mais ativo para receber o ataque de um 

nucleófilo do que o carbono da carbonila. Em seguida, ocorre a adição nucleofílica da amina 

(3) sobre o grupo carbonil eletrofílico do aldeído, formando um hemiaminal (4) como 

intermediário, o qual, na continuação, perde uma molécula de água para conduzir a formação 

do íon imínio (5) e (6)121,123. 

 Observou-se experimentalmente que a reação apenas ocorreuna presença do 

tensoativo dodecil sulfato de sódio (SDS). O efeito de tensoativos na condensação de 

aldeídos, tal como p-DAC, com aminas aromáticas, também tem sido assunto de um número 

de publicações127-129. Sabe-se que o meio micelar formado por tensoativos é capaz de alterar 

significativamente o equilíbrio, cinética e propriedades espectrais de reações em que estão 

envolvidos, e isso tem sido utilizado para melhorar as características dos procedimentos 

analíticos129. 

Para a quantificação de ácido fólico na superfície das nanopartículas, realizou-se a 

construção da curva analítica (Figura 44) na faixa de concentração de 2 x10-5 a 2x 10-3, 

determinado os valores das figuras de mérito, tais como, comprimento de onda de absorção 

(533 nm), coeficiente linear(-0,0077), coeficiente angular (38,7318) e o coeficiente de 

correlação linear (R = 0,9969). A Tabela X mostra os valores de AF obtidos para as amostras 

estudadas. Verificou-se que a densidade de ácido fólico na superfície das nanopartículas está 
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de acordo com os valores da densidade de amina referente aos alcoxissilanos. Considerando-

se essa densidade de amina na superfície das nanopartículas, obtidas conforme item IV.2.c, 

como sendo a quantidade de aminas disponíveis para interagir com o AF e formar a ligação 

amida, o rendimento para a síntese foi de 59,98, 63,75 e 79,39% para as nanopartículas 

modificadas com o APTS, APDS, e APES, respectivamente. Essa diferença de rendimento 

está correlacionada com as diversas superfícies proporcionadas pelos diferentes 

alcoxissilanos, como mostrada na Figura 36.  

 

 

Figura 43. Esquema mecanístico para reação entre o p-DAC e o NP/ALCOXISSILANO/AF. 
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Figura 44. Espectros de absorção na região do UV-Vis (a) e a curva analítica do AF/p-DAC (b) 
 

Tabela X. Resultados da quantificação de ácido fólico na superfície de SPIO. 

Amostras 
Densidade / (μmol.mg-1) 

Amina-Alcoxissilanos Ácido Fólico 

A30/APTS/AF 8,72 5,23 

A30/APDS/AF 3,20 2,04 

A30/APES/AF 2,28 1,81 

 

IV.3.d. Medidas de mobilidade eletroforética e raio hidrodinâmico 

 A Figura 45 mostra o potencial zeta em função do pH para as amostras A30, 

A30/APTS e A30/APTS/AF. Analisando as medidas eletroforéticas das amostras 

funcionalizadas com ácido fólico, com as das nanopartículas modificadas com o APTS, 

puderam-se verificar diferentes comportamentos quando submetidas à variação do pH  

de 3 a 12. Esse diferente comportamento está correlacionado com as propriedades da 

superfície da nanopartícula, indicando tanto a modificação com o APTS quanto a 

funcionalização com o AF, os quais se encontram de acordo com a literatura130. A Figura 46 

apresenta os gráficos do potencial zeta em função do pH para a amostra A30/APTS/AF, 
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A30/APDS/AF e A30/APES/AF, os quais apresentaram o mesmo comportamento, contudo, 

tiveram diferentes valores do potencial zeta. Essas diferenças de potencias podem ser 

ocasionadas pelas variadas concentrações de AF na superfície das nanopartículas. 

A estabilidade do sistema SPIO/ALCOXISSILANO/AC.FÓLICO foi analisado 

medindo-se o comportamento do diâmetro hidrodinâmico das dispersões em diferentes 

soluções salinas. Após o processo de preparação e lavagem das amostras, dispersou-se-as em 

solução salina de concentração de 1x10-3 mol L-1 de NaCl e ajustou-se o pH em 7,4. Quando 

um eletrólito é adicionado em uma dispersão de partículas coloidais, a desestabilização deste 

sistema pode ocorrer, o que é conhecido como processo de coagulação. A desestabilização 

conduz à formação de agregados como consequência da colisão entre partículas e é 

dependente tanto da concentração quanto da valência dos íons. Quando as dispersões das 

nanopartículas funcionalizadas foram submetidas à solução de NaCl, não observou-se 

significante processo de coagulação e o diâmetro hidrodinâmico não teve alta variação em um 

período de 60 minutos, conforme mostrado na Figura 47. Embora tenha observado que apenas 

para o sistema de SPIO/ALCOXISSILANO houve uma maior formação de agregados. 

 
Figura 45. Gráfico do potencial zeta em função do pH para as amostras de SPIO, SPIO/APTS e 

SPIO/APTS/AF. Força iônica de 1x10-3 mol L-1 de NaCl. 
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Figura 46. Gráficos do potencial zeta em função do pH para a amostra funcionalizadas com AF; (a) 

A30/APTS/AF, (b) A30/APDS/AF e (c) A30/APES/AF. Força iônica de 1x10-3 mol L-1 de NaCl. 
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eletricamente neutra, tem seu volume reduzido (diminuição da espessura), de modo tal que as 

forças de van der Waals prevaleçam sobre as forças eletrostáticas88. 

De acordo com a teoria DLVO, a espessura da dupla camada elétrica (1/κ) pode ser 

estimada pelo inverso do parâmetro de Debye-Huckel88,106. Neste trabalho, o diâmetro 

hidrodinâmico das nanopartículas funcionalizadas com ácido fólico foram medidas em 

soluções de 1 mmol L-1 de NaCl e 149,56 mmol L-1 de PBS, as quais, a 25 ºC, proporcionam 

ao sistema uma espessura (1/κ) de 13,6 e 1,1 nm, respectivamente. Para as três amostras, 

verificou-se a formação de agregação, entretanto, a maior diferença foi observada quando a 

análise foi repetida 24 horas após a preparação das dispersões. Após 24 horas, observou-se a 

formação de agregados na ordem 1100 nm para a amostra A30/APTS/AF e 900 nm para 

A30/APDS/AF. Contudo, para a amostra A30/APES/AF, os tamanhos dos agregados foram 

menores (450 nm) em relação às demais amostras. Essas diferenças nos tamanhos dos 

agregados podem estar relacionadas tanto com a concentração de AF na superfície das 

nanopartículas quanto na influência dos alcoxissilanos utilizados. Após a formação da ligação 

amida, a molécula do ácido fólico ainda possui um grupo ácido carboxílico livre, o qual pode 

interagir com outro grupo ácido carboxílico de uma molécula de AF via interação de 

hidrogênio, desestabilizando o sistema. Como mostrado anteriormente, os alcoxissilanos 

proporcionaram diferentes propriedades para as superfícies estudadas. A menor formação de 

agregados para a amostra A30/APES/AF pode ser relacionada ao fato de que a molécula 

APES possui dois grupos etila, os quais proporcionaram uma estabilidade eletroestérica ao 

sistema. 
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Figura 47. Comportamento do diâmetro hidrodinâmico das dispersões em diferentes soluções salinas, (a) 

SPIO/APTS/AF, (b) SPIO/APDS/AF e (c) SPIO/APES/AF.  
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V. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

V.1. Conclusões 

Com base nos objetivos propostos e os resultados obtidos destacam-se as conclusões:  

(i) o uso do ultrassom, como uma ferramenta de auxílio, na síntese de magnetita via 

coprecipitação, proporcionou uma diminuição do tamanho das nanopartículas com o aumento 

da amplitude acústica,  que pode ser devido aos efeitos físicos causados pela cavitação 

acústica; (ii) a utilização dos alcoxissilanos 3-aminopropil-trietóxisilano (APTS), 3-

aminopropil-etil-dietóxisilano (APDS) e 3-aminopropil-dietil-etóxisilano (APES) 

proporcionou a modificação in situ das nanopartículas em um único passo, como também o 

controle da densidade do grupo amina na superfície das nanoapartículas e (iii) a 

funcionalização das nanopartículas com ácido fólico via procedimento das carboidiimidas foi 

realizada de forma satisfatória. As análises das amostras SPIO/ALCOXISSILANO/AF 

sintetizadas mostraram que suas propriedades foram dependentes da estrutura química do 

alcoxissilano utilizado. A presença dos grupos etila nas moléculas de APDS e APES 

proporcionou diferentes comportamentos em relação à estabilidade cinética coloidal do 

sistema em solução com diferentes eletrólitos. Medidas de mobilidade microeletroforética e 

espalhamento de luz revelaram, para essas amostras, menores potenciais de superfície quando 

comparada com a amostra A30-APTS, porém, essas apresentaram um comportamento mais 

estável com menor formação de agregados, verificando-se que o tamanho da barreira de 

repulsão depende da natureza da superfície. Assim, pode ser concluído que a presença do 

grupo etila proporcionou uma estabilização eletroestérica nas suspensões, sugerindo que as 

nanopartículas modificadas com APES possuem potencial para utilização em sistemas 

biológicos devido à sua melhor estabilidade cinética coloidal. Diante disso, o grupo de 

Materiais Magnéticos e Colóides visa pleitear uma possível patente em relação aos resultados 

apresentados. 
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V.2 Perspectivas 

 

O trabalho desenvolvido gerou uma as perspectivas dentre as quais pode-se destacar: 

(i) a realização de teste in vitro com as amostras sintetizadas verificará se diferentes 

concentrações de ácido fólico pode ou não proporcionar diferentes internalização celular, a 

fim de testar sua potencialidade na aplicação em sistema biológicos; (ii) a modificação da 

superfície ou a encapsulação das nanopartículas magnéticas com polímeros biocompatíveis, 

tais como, o poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA), o poli(ácido lático) (PLA) e o 

poli(3-hidroxibutirato) (PHB), poderão ser testados com o intuito de se obter sistemas 

multifuncionais, com elevada estabilidade cinética coloidal no meio de aplicação. 
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