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Resumo:  Nanopartículas magnéticas de magnetita (NMM) foram sintetizadas por co-precipitação, liofilizadas e 
caracterizadas por difração de raio-X, espectroscopia vibracional no infra-vermelho e titulação potenciométrica. Filmes 
de xantana e NMM foram sequencialmente depositados sobre lâminas de silício. A primeira camada de xantana com 
espessura típica de 1,5 ± 0,5 nm  resultou da interação dos grupos carboxilatos de xantana com íons Ca2+ (1 mM) em pH 
10 e grupos silanóis. As camadas de NMM foram depositadas com auxílio de imã montado sob o suporte. As bicamadas  
seguintes de xantana e NMM  foram sendo formadas através da adsorção eletróstática “layer- by- layer” e ação do 
campo magnético. A formação de bicamadas foi monitorada pela variação dos ângulos elipsométricos,  Δ e ψ, e 
microscopia de força atômica. 
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Nanometric Hybrid Films of Xanthan and Magnetite 

 
Abstract: Magnetite nanoparticles (NMM) were synthesized by co- precipitation method, freeze-dried and 
characterized by means of X-ray diffraction, infrared spectroscopy and potentiometric titration. Xanthan thin films and 
NMM were deposited alternately onto Si wafers. The attachment of first xanthan layer onto Si wafer was obtained in 
the presence of Ca2+ 1 mM and at pH 10. Under these conditions calcium ions interact electrostatically with both silanol 
groups and xanthan carboxylate groups, yielding stable xanthan (1.5 ± 0.5) nm thick films.  The deposition of NMM 
was forced by applying a magnetic field set under the sample. The following bilayers were formed by “layer-by-layer” 
electrostatic process and magnetic field action. The bilayers formation was monitored by the variation in the 
ellipsometric angles values, Δ e ψ, and atomic force microscopy. 
 
. 
Keywords: Magnetite, xantan, DRX, ” layer by layer”, ellipsometric angles.  
 
 

Introdução 

A nanoengenharia de partículas coloidais híbridas vem sendo largamente explorada, uma vez que a 

modificação da superfície através de uma ou de múltiplas camadas amplia o campo de aplicação 

tecnológica. Por exemplo, partículas magnéticas têm sido aplicadas na área medica para marcar 

células cancerígenas ou em métodos de diagnósticos por imagem [1]. Geralmente as partículas são 

revestidas com polímeros para aumentar a biocompatibilidade, estabilidade coloidal e 

biodegradabilidade [2].  Polissacarídeos são bons candidatos para revestir partículas porque 

apresentam alta biocompatibilidade. Quitosana, um polímero derivado da desacetilação da quitina, é 

provavelmente um dos polissacarídeos mais utilizados para recobrir partículas para uso intra-

corporal [3],  Dextrana [4], carboximetil celulose (CMC) [5] e xantana [6] são polissacarídeos que 
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tem sido utilizados em formulações de agentes de contraste para exames de ressonância magnética. 

Apesar do amplo uso dos polissacarídeos na área biomédica há poucos estudos sobre o efeito das 

características dos polissacarídeos sobre a interação com as partículas magnéticas. Recentemente, 

filmes automontados por layer-by-layer contendo nanopartículas magnéticas e polieletrólitos por 

espectroscopia eletrônica e microscopia de força atômica  (AFM) [7]. No presente trabalho, filmes 

automontados híbridos de partículas magnéticas e xantana foram obtidos e caracterizados por 

elipsometria e AFM.   

 

Experimental  

Síntese de nanopartículas magnéticas (NMM)  foi feita utilizando método de co-precipitação[8]. Foi 

dissolvida em 50mL H2O a massa correspondente à FeSO4.7H2O  0.05M assim como, a massa de 

FeCl3.6H2O 0.1M, na proporção molar de 2:1.Misturou-se as soluções dos íons Fe2+ e Fe3+ , sob 

agitação magnética, à 75◦ C durante 1 hora, com lenta adição de  hidróxido de amônio 25% até 

atingir pH 9. Em seguida, as partículas foram precipitadas com o auxílio de um ímã, o sobrenadante 

foi retirado e foram realizadas diversas lavagens com água destilada para redução do pH e remoção 

de eventuais impurezas e reagentes em excesso. Este procedimento foi executado até a mistura 

atingir o pH em torno de 7. A mistura contendo as partículas foi resfriada até o congelamento 

completo e liofilizada para remoção completa da água. A concentração final obtida de 

nanopartículas foi de 18 g.L-1.  

Caracterização das partículas magnéticas (NMM) 

Difração de raio-X (DRX, Rigaku) e espectroscopia vibracional no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR, Bohmen) foram utilizadas para caracterizar as NMM. O ponto 

isoelétrico da magnetita foi determinado por titulação potenciométrica. Para isso utilizou-se a massa 

de 0,1g de magnetita em  30mL de solução de KNO3 0,1M e alíquotas de 20µL de solução de HCl 

0,025M e NaOH 0,06M. O valor do pH foi obtido a cada alíquota adicionada. A solução salina foi 

titulada com o ácido e com a base da mesma maneira que as partículas magnéticas, com a medição 

do pH a cada adição de base e ácido. 

Formação dos filmes híbridos  

Soluções de xantana (Kelzan®, CP Kelco, EUA, grau de piruvato = 0,38, grau de acetato = 0,41, 

Mv ~ 1 x 106 g/mol) foram preparadas na concentração de 1,0 g/L, na presença de CaCl2 1 mM, em 

pH 10, ajustado com NaOH 10 mM. Lâminas de Si/SiO2 (University Wafers, Boston, EUA) de 

aproximadamente 1 cm2 de área foram limpas com acetona e caracterizadas por elipsometria 
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(Elipsômetri DRE-ELX02). A primeira camada a ser depositada sobre as lâminas foi a de xantana à 

temperatura de 70◦ C, durante 3 horas. Após este período, as lâminas foram secas e caracterizadas 

para a deposição subsequente de NMM, a partir de dispersões em pH 5, com um ímã montado na 

parte inferior do reservatório, como mostra a Fig. 1, pelo período de 1 hora na estufa, à 70◦ C. Após 

cada deposição, as lâminas foram cuidadosamente imersas em água e secas em N2 para em seguida, 

serem caracterizadas no elipsômetro e no microscópio de força atômica. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura1: Esquema experimental usado na adsoção de NMM. 

 

Resultados e Discussão 

Análises de DRX (Figura 2) e FTIR (não apresentado) evidenciaram a formação de Fe3O4  e 

γ-Fe2O3.  A Tabela 1 mostra os valores de 2  correspondentes a Fe3O4  e γ-Fe2O3,  indicados pela 

ficha padrão JCPDS-ICDD (9-629) juntamente com os valores extraídos do DRX da Fig. 2. A 

comparação mostra que possivelmente a amostra sintetizada seja uma mistura de  Fe3O4  e γ-Fe2O3.     

 

 
  Figura 2: Difratograma de raio-X obtido para NMM. 
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Tabela 1: Valores de 2  correspondentes Fe3O4  e γ-Fe2O3, indicados pela ficha padrão JCPDS-ICDD (9-

629) juntamente com os valores extraídos do DRX da Fig. 2. 

Fe3O4 (2θ) 30,09 35,42 43,05 53,39 56,94 62,51 74,96 

γ-Fe2O3 

(2θ) 
30,25 35,63 43,28 53,73 57,27 62,92 75,44 

NMM 30,35 35,50 43,15 53,65 57,15 62,80 - 

 

A Fig. 3 mostra a quantidade de prótons (Q) em mols consumido ou liberado por grama de 

adsorvente[9] durante a titulação potenciométrica. O ponto isoelétrico de NMM foi detreminado em 

pH ~6,8 (Q = 0). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Quantidade de prótons (Q) em mols consumido ou liberado por grama de adsorvente 

durante a titulação potenciométrica de NMM. 

 

A Fig. 4a mostra imagem topográfica de AFM obtida para a primeira camada de xantana. O filme é 

liso e homogêneo, com rugosidade média  rms = 0,5 nm.  Entretanto, as imagens de AFM obtidas 

para deposições subsequentes de NMM e xantana revelaram que os filmes se tornaram rugosos e 

heterogêneos, como mostra a Fig. 4b, cujo valor de rms aumentou para 12 nm após a segunda 

deposição de NMM.  Nota-se que há agregados de partículas esféricas de dimensões típicas de ~ 15 

nm, evidenciando que a deposição de NMM não é regular. Após cinco deposições de NMM e seis 

de xantana a espessura total do filme foi determinada através de um risco feito sobre o filme, o qual 

atingiu a lâmina de Si. A altura do degrau gerado pelo risco foi determinada pela deflexão do 

cantilever (AFM) como sendo ~70 nm.    
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         (a)                                                                         (b) 

                  
Figura 4: Imagem topográficas de AFM obtidas para (a) primeira camada de xantana ( rms = 0.5 nm) e (b) 

segunda camada de NMM (rms = 12 nm).  
  

Na Fig. 5 observa-se aumento de ψ  e diminuição de Δ  em função do número de camadas 

depositadas. Supondo que as camadas de NMM possam interagir com o campo magnético da 

radiação incidente, o cálculo de espessura baseado nos coeficientes de reflexão de Fresnel e 

equação de Drude [10] foi evitado. Investigações sobre o uso de elipsometria na deteminação de  

espessura e de índice de refração de filmes magnéticos estão em andamento no grupo, porque  a 

elipsometria se mostrou como uma ferramenta confiável que permite o monitoramento da deposição 

através das variações de ψ  e Δ. 
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Figura5: Variação dos ângulos elipsométricos, Δ e ψ em função do número de bicamadas, para os filmes 

híbridos de NMM e xantana. 

 
Conclusões  

NMMs foram sintetizadas e caracterizadas. Filmes híbridos de NMM e xantana foram obtidos por 

deposição sequencial (layer-by-layer) favorecida por ligações de H entre hidroxilas presentes na 
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superfície das NMMs e hidroxilas das cadeias de xantana e forçadas a adsorver pela presença do 

imã montado sob as lâminas.  Os filmes híbridos apresentaram superfície rugosa devido à agregação 

de nanopartículas.  
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