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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MAGNETIC NANOPARTICLES OF 

OXIDES FOR DUAL MnFe2O4 BIOSSEPARAÇÃO, STABILIZED IN FATTY ACID 

AND THE SYSTEM CHITOSAN-Eu (TTA) 3 (TPPO) 2. STUDIES ON THE 

INFLUENCE OF DOPING WITH Gd3+, Tb3+, Ho3+ and Eu3+ IN STRUCTURAL 

AND MAGNETIC PROPERTIES 

 

Thelma Antunes Rodrigues Kovacs 

 

ABSTRACT 

 

This work was synthesized and characterized ferrite magnetic nanoparticles manganese, 

using the chemical coprecipitation method. By varying the heating time under 98°C (0, 

10,20,40,60 3 80 minutes), the molar percentage of doping (1, 3, 5, 7, and 10%), 

gadolinium, europium, terbium and holmium. Magnetic ferrite nanoparticles and 

manganese ferrite doped with manganese were synthesized by coprecipitation method 

starting with chloride solutions of metals (iron (III), manganese (II), europium (III), 

gadolinium (III), terbium (III) and holmium (III)) and NaOH 5mol.L-1 as precipitating agent. 

The magnetic nanoparticles were characterized by scanning electron microscopy, infrared 

spectroscopy, X-ray diffraction, magnetization curves, and thermal analysis. Most of 

manganese ferrite particles showed superparamagnetic behavior. After the 

characterization it was found that the samples synthesized manganese ferrite with more 

than 40 minutes heating time, crystal structure showed the characteristic pattern of the 

inverted manganese ferrite spinel type. The stabilization of the samples in oleic acid 

nanoparticles produced with a hydrophobic outer layer and facilitated by coating chitosan 

biopolymer, since this has a positive charge. Among the doped samples there was no 

significant change in the magnetic behavior. Several techniques for characterizing these 

materials have been used such as X-ray diffraction spectrum in the infrared region, 

magnetization curves and thermal analysis. The resins were tested as magnetic material 

for the separation of biological materials. In this paper, are used as biological targets 

separation of bovine serum albumin. 

  



    

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE 

ÓXIDOS DUPLOS DE MnFe2O4 PARA BIOSSEPARAÇÃO, ESTABILIZADAS 

EM ÁCIDO GRAXO E RECOBERTAS PELO SISTEMA QUITOSANA -
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Ho3+ e Eu3+ NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS. 

 

Thelma Antunes Rodrigues Kovacs 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho sintetizou-se e caracterizou-se nanopartículas 

magnéticas de ferritas de manganês, utilizando-se do método químico de 

coprecipitação. Variando o tempo de aquecimento sob 98°C ( 0, 10,20,40,60 3 80 

min.), a  porcentagem molar de dopagem ( 1, 3, 5, 7 e 10 %) de gadolínio, 

európio, térbio e hólmio. As nanopartículas magnéticas de ferrita de manganês e 

ferrita de manganês dopadas foram sintetizadas pelo método de coprecipitação 

partindo-se de soluções de cloreto dos metais (ferro (III), manganês (II), európio 

(III), gadolínio (III), térbio (III) e hólmio (III)) e com NaOH a 5mol.L-1como agente 

de precipitação. As nanopartículas magnéticas foram caracterizadas por 

microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de infravermelho, 

difratograma de raios-X, curvas de magnetização e análise térmica. A maioria das 

partículas de ferrita de manganês apresentou comportamento 

superparamagnético. Após as caracterizações verificou-se que a amostras de 

ferrita de manganês sintetizadas com o tempo superior a 40 minutos de 

aquecimento, apresentaram estrutura cristalina característica ao padrão das 

ferritas de manganões do tipo espinélio invertida.  A estabilização das amostras 

em ácido oleico produziu nanopartículas com uma camada externa hidrofóbica e 

facilitou o recobrimento pelo biopolímero quitosana, uma vez que essa apresenta 

cargas positivas. Dentre as amostras dopadas não houve uma significativa 

mudança no comportamento magnético. Foram utilizadas varias técnicas para 



    

caracterização destes materiais tais como difração de raio-X, espectro na região 

do infravermelho, curvas de magnetização e análise térmica. As resinas 

magnéticas foram testadas como material para separação de materiais biológicos. 

Neste trabalho, serão usadas como alvos biológicos de separação a albumina 

sérica bovina. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a nanomedicina e a nanobiotecnologia, nas quais 

profissionais como médicos, bioengenheiros, físicos e químicos, constroem 

nanopartículas combinando materiais inorgânicos e orgânicos, está assumindo a 

fronteira destes dois campo científico o qual florescem em velocidade 

assustadora. A nanotecnologia biomédica produzirá avanços importantes no 

diagnóstico, tratamento, biologia molecular e bioengenharia. Se por um lado ainda 

está longe a viabilidade de construção de grande parte dos nanodispositivos 

imaginados, hoje é bastante plausível o uso de nanossistemas para a veiculação 

de drogas e tratamento de inúmeras doenças, como os que se baseiam em 

nanopartículas magnéticas do tipo núcleo/camada. Este sistema fica 

especialmente interessante se forem construídos a partir de nanopartículas 

magnéticas que ao se encontrarem contidas em um fluído magnético e/ou 

funcionalizadas podem ser guiadas ou transportadas para um alvo específico por 

campos magnéticos externos. [1] [2] 

A habilidade de guia-las dá as essas estruturas um potencial enorme 

para aplicações em diversas vertentes tecnológicas. Utilizadas na síntese de 

nanocompósitos magnéticos, preparação de fluidos magnéticos e 

magnetolipossomas, estes na forma de colóides ultra-estáveis. Para emprego na 

área biomédica, as nanopartículas magnéticas devem atravessar a barreira 

endotelial e se acumular especificamente nas células-alvo, sem dano às células 

normais. [2] [3] Estas características podem ser alcançadas por meio do 

recobrimento das partículas com material biologicamente ativo, do controle de 

seus parâmetros físicos e o conhecimento do seu comportamento no organismo. 

[4] 

Além de conferir biocompatibilidade aos fluidos magnéticos, o 

revestimento ou a funcionalização das nanopartículas magnéticas do tipo 

núcleo/camada, com íons específicos como nucleotídeos, oligonucleotídeos, 
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peptídeos, vitaminas, antibióticos, substratos análogos ou anticorpos possibilita 

numerosas aplicações biomédicas. [5]  

Nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro, em especial 

ferritas MFe2O4 (M= Mn2+, Zi2+, Co2+, Mg2+), por exemplo, ao terem a superfície 

externa recoberta são amplamente utilizadas experimentalmente para aplicações 

in vivo e in vitro. Agentes de contraste em ressonancia magnética, imunoensaios, 

desintoxicação de fluídos biológicos, hipertermia, separação celular, carreadores 

de fármacos, separação de enzimas, proteínas e peptídios e catalizadores são 

alguns exemplos das aplicações possíveis dessas nanopartículas. [6] 

Para essas aplicações é necesssário ter nanopartículas magnéticas 

com alto valor de magnetização, pelo menos uma das suas dimenções menores 

que 100 nm, estreita distribuição de tamanho o que garante uniformidade nas 

propriedades químicas e físicas. Além disso, as aplicações citadas acima 

necessitam do emprego de nanopartículas com baixa ou nenhuma toxicidade ao 

local e/ou tecido onde estarão atuando, biocompatíbilidade com o meio na qual 

será inserida, afinidade com o local de utilização, como por exemplo, células 

cancerígenas.[2,3] [6] 

A natureza dos revestimentos de superfície e subsequentemente o 

arranjo geométrico, possibilitará um significativo desempenho na biocinética e 

biodistribuição de nanopartículas no local de aplicação, seja in vivo ou in vitro. 

Em paralelo, o desenvolvimento e utilização de nanopartículas 

magnéticas, a funcionalização dessas com íons de terras raras atuando como 

marcadores luminescentes em ensaios biológicos, como separação de 

biomoléculas [7], ao longo dos anos apresentam inúmeras vantagens que são 

resumidas como segue: desenvolvimento de metodologias de baixo custo, e de 

simples execução, em relação á métodos atuais que se utilizam de cromatografia 

por afinidade, eletroforese, ultra filtração; possibilidade de trabalhar com materias 

particulados, o que é inviável nas técnicas supracitadas; uso da luminescência 
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proveniente dos complexos de terras raras imobilizados à superfície das 

nanopartículas magnéticas, para rápida medida e detecção de alvos específicos. 

[7,8] 

Segundo as recomendações da União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) a designação dos ―metais de terras raras‖ (TR) é atribuída aos 

elementos do bloco 4f constituídos pelos elementos da série do lantâneo (La-Lu), 

ítrio (Y) e escândio (Sc). Enquanto que o termo ―lantanídeos‖ é referente apenas 

aos elementos do Ce ao Lu. [9]  

No ínicio dos anos 40, WEISSMAN, [10] reportou que os complexos de 

Eu3+ ligados a ligantes denominados cromóforos exibiam emissão intensa 

característica, quando excitados com radiação ultravioleta. Este fenômeno de 

luminescência tem sido explicado como sendo oriundo de um processo de 

transferência de energia intramolecular do ligante (cromóforo) para o centro 

emissor (Eu3+), e consequentemente a eficiência deste processo é largamente 

dependente da natureza do ligante.  

 

Um mecanismo para explicar o processo de transferência de energia 

foi posteriormente desenvolvido por CROSBY e colaboradores. [11] Segundo estes 

pesquisadores o processo de transferência de energia envolve principalmente os 

estados singletos (fundamental e excitado) e tripletos do ligante e os estados do 

íon emissor. Uma explicação mais detalhada deste mecanismo será descrita no 

capítulo III deste trabalho. 

 

Um grande interesse tem sido demonstrado no sentido de produzir 

complexos apresentando alta intensidade de luminescência através da escolha de 

ligantes que apresente uma alta eficiência na transferência de energia ligante – 

metal e que minimize os processos não radiativos.  

Os primeiros complexos reportados foram baseados em β–dicetonas. Estes 

ligantes negativamente carregados e bidentados formam complexos neutros do 
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tipo [Ln(β-dicetonato)3L], onde L é (são) ligante (s) neutro(s) que completam a 

coordenação do Ln(III). Uma grande variedade de ligantes multidentados tem sido 

utilizada em complexos de lantanídeos, pois têm propriedades tais como 

estabilidade cinética e termodinâmica, além da capacidade de proteger o íon 

lantanídeo do solvente.  Os ligantes β-dicetonas são excelentes quelatos para 

íons de transição d e terras raras trivalentes, onde o grupo 1,3-dicarbonila 

apresenta um sítio de coordenação eficiente. 

Íons de lantanídeos e ligantes β–dicetonas (1,3-dicetonas) formam 

complexos intensamente estudados, sua popularidade se deve a relativa 

facilidade de síntese desses compostos e a excelentes propriedades 

luminescentes. 

O complexo [Eu(tta)3(H2O)2] sintetizado pelo nosso Laboratório de 

Química Supramolecular e Nanotecnologia tem-se mostrado potencial candidato 

no desenvolvimento de marcador luminescente em nanopartículas desenvolvidas 

em trabalhos anteriores do mesmo grupo. Assim foi escolhido para funcionalizar 

os núcleos magnéticos compostos por ferritas de manganês sintetizadas nesse 

trabalho. [12] 

Na literatura [13] estão reportados trabalhos que visam projetar 

complexos de TR3+ com alta luminescência, onde diferentes ligantes orgânicos 

foram utilizados para substituir as moléculas de água no complexo 

[Eu(tta)3(H2O)2], minimizando os efeitos de supressão de luminescência. Com 

destaque para os ligantes  fosfinóxidos em específico trifenilfosfinóxido ( TPPO). 

Na última década muito tem sido estudado e publicado sobre quitosana 

e seus usos. Por se tratar de um polímero natural, biodegradável, extremamente 

abundante e atóxico, a quitosana tem sido proposta como um material 

potencialmente atraente para usos diversos, principalmente em engenharia, 

biotecnologia e medicina. A quitosana é um polissacarídeo, derivado do processo 
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de desacetilação da quitina, que constitui a maior fração dos exoesqueletos de 

insetos e crustáceos.  

Dentre suas principais características, destacam-se: 

biocompatibilidade, biodegradabilidade, propriedades antibactericida, 

emulsificante, quelante e não-tóxico ao organismo. [14] 

A utilização de uma matriz de quitosana na qual o complexo 

[Eu(tta)3(TPPO)2], encontra-se imobilizado, como alternativa de recobrimento da 

superfície de nanopartículas magnéticas do tipo núcleo/camada, confere a essas, 

a possibilidade de aliar as vantagens já citadas do seu uso em separação de 

biomoléculas com as propriedades luminescentes do complexo de terra rara com 

a não toxicidade da quitosana.  

O foco desse trabalho foi então sintetizar nanopartículas magnéticas do 

tipo núcleo/camada, composta por ferritas de manganês (núcleo), recobertas pela 

matriz polimérica de quitosana (camada), na qual o complexo [Eu(tta)3(TPPO)2] 

encontrava-se imobilizado e assim conferir a possibilidade de usa-las como 

sondas magnéticas e luminescente em separação de biomoléculas. 
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2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho propõe a síntese de nanopartículas metálicas 

superparamagnéticas do tipo núcleo/camada. Onde o núcleo será composto por 

óxido duplo de ferro e manganês, material conhecido como ferrita de manganês, 

de fórmula geral MnFe2O4. O núcleo proposto receberá como revestimento 

externo o biopolímero de quitosana, no qual será imobilizado o complexo β-

dicetonato de európio, com fórmula geral Eu(TTA)3(TPPO)2. 

 O presente trabalho também se propõe a investigar possíveis 

alterações em relação ao comportamento magnético e estrutural do núcleo, frente 

à realização de dopagens com os íons de terras raras Eu3+,Tb3+,Gd3+ e Ho3+. 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Importância da Nanoescala 

O prefixo grego nánnos ou nano como estamos habituados a ver e na 

qual o significado é anão, refere-se à redução de tamanho, ou tempo, de  10-9 

vezes. Sua notação é nm ou 10-9 m. Para efeito de comparação, 1nm equivale ao 

comprimento de dez atômos enfileirados. Um nanotubo de carbono tem diâmetro 

da ordem de 10nm. A dimensão de uma molécula de DNA situa-se na escala de 

100nm e é um pouco menor que a de um vírus. As hemácias, células vermelhas 

do sangue, são da ordem de 10 mícrons ou 10.000nm. 

Atualmente, estamos presenciando a transição do universo 

micrométrico para o qual o chip nos trouxe para o nanométrico, mil vezes menor. 

Por que essa transição vem sendo considerada, por muitos cientistas, como uma 

ruptura de paradigmas?[1] 

Para compreendermos melhor essa transição de escalas de medidas e 

neologismos como nanociência, nanotecnologia, nanocompósitos, devemos 

retroceder um pouco na história. 

Mesmo sem saber, a humanidade já praticava ciência dentro das 

dimensões nanométricas, há milênios atrás, aproximadamente 4000 anos A.C., os 

alquimistas egípcios utilizavam o ―elixir de ouro‖ para estimular a mente e 

restaurar a juventude. O famoso ″elixir da longa vida″, era constituído na realidade 

por partículas de ouro em suspensão com tamanho da ordem de 1-100 nm. [2] 

Os chineses, embora sem ter consciência, já utilizavam materiais nano ao 

empregarem nanopartículas de carvão em solução aquosa para produzir a tinta 

nanquim. Na Europa, o colorido dos vitrais das igrejas medievais, tão ricamente 

trabalhados pelos artesões, era o resultado da formulação do vidro com 

nanopartículas de ouro. O famoso Copo de Lycurgus, do século IV a.C, que exibe 

uma cor verde quando a luz é refletida, mas é vermelha sob luz transmitida, o que 

é possível observar na FIG. 1, é na realidade constituída por nanopartículas de 

ouro e prata. [1] 
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FIGURA 1 – Copo de Lycurgus. A foto a esquerda foi retirada com luz 

frontal, sem iluminação atrás do copo, já a foto a direita o copo é iluminado por 

trás. [3] 

No século XIX, Michael Faraday mostrou a relação entre as propriedades e 

o tamanho de partículas de ouro, observando que esse tamanho influenciava na 

absorção de luz.   

Mas a comunidade científica só passou a pensar no mundo microscópico, 

ou melhor, nanoscópico, como atividade de pesquisa e inovação quando Richard 

Philips Feynman, físico norte-americano, que no ano de 1959, proferio a famosa 

palestra, intitulada: ―Há mais espaços lá embaixo: um convite para penetrar em 

um novo campo da física (There’s Plenty of Room at the Bottom: An invitation to 

enter a new field of Physics)‖ no encontro anual da Sociedade Americana de 

Física .  

Feynman sugeriu que, se usássemos as medidas nanométricas para editar 

livros, seríamos capazes de escrever toda a Enciclopédia Britânica na cabeça de 

uma agulha. Naquela época, a Enciclopédia Britânica (14a edição), considerada 

uma das mais respeitáveis do mundo, contava com 24 volumes de 

aproximadamente 1000 páginas cada um. E, admitindo sua constância nos 
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últimos 70 anos, comportavam cerca de meio milhão de tópicos, compreendendo 

cerca de 40 milhões de palavras. Ora, a cabeça de uma agulha tem o tamanho 

aproximado de um milímetro. É uma dimensão que nós conseguimos ver. Só que 

um milímetro é um milhão de vezes maior que um nanômetro e mil vezes menor 

que um metro. Imagine agora que a cabeça de um alfinete represente a medida 

de um nanômetro. Por equivalência, para termos um metro linear, precisaríamos 

de um bilhão de agulhas enfileiradas lado a lado, de tal modo que suas cabeças 

formassem um metro. Ou seja: um quilômetro de extensão. Se quisermos pensar 

na superfície de uma área, seria o equivalente a um campo de 100 metros por 10 

metros.[4] 

Mas o batismo, assim dizendo, dessa nova ciência só aconteceu com o 

engenheiro japonês Norio Taniguchi, que em 1974 usou o termo Nanotecnologia 

para apresentar o projeto de desenvolvimento de máquinas com níveis de 

precisão e tolerância inferiores a um mícron (isto é, 1.000 nm, ou seja, um 

milionésimo de metro, 1,0 X 10-6 m).  

Só na década de 80, mais precisamente, no ano de 1982, com a 

construção do primeiro Microscópio Eletrônico de Tunelamento, (STM – Scanning 

Tunneling Microscope), por Gerd Bining, Heinrich Rohrer e Ernest Ruska, foi 

possível a visualização de átomos com espaçamento de 2 Å claramente 

resolvidos.[5] Desenvolvimento que levou os três pesquisadores ao premio Nobel 

de 1986, e alavancou a pesquisa científica em Nanotecnologia e Nanociência, 

permitindo, nos anos seguintes, outras descobertas como os fulerenos pela 

equipe do professor Richard Smally em 1985, em 1989 a descoberta dos 

nanotubos de carbono por Sumio lijima. E talvez o mais popular dos feitos a 

formação do logotipo da empresa IBM com 35 átomos de Xenônio sobe uma 

superfície de Níquel, realizada pelos pesquisadores da empresa IBM Donald 

Eigler e Erhard Shweizer em 1990 e ilustrada na FIG 2.[6]  
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FIGURA 2- Logotipo da empresa IBM escrito em uma superfície de Níquel com a 

manipulação de átomos de Xenônio em 1990. [7]  

A consequente extensão do limite de resolução dos microscópios levou a 

instrumentos com a capacidade de resolução abaixo do comprimento de onda da 

luz: o Microscópio de Campo de Íons (Field Ion Microscope – FIM), o Microscópio 

Eletrônico, (Microscope Electron – ME) e finalmente a família de Microscópios de 

Varredura por Sonda ( Scanning Probe Microscopes –SPM). Tornando possível 

obter imagens de moléculas e até mesmo de átomos individuais. [8]  

O processo de miniaturização também esteve presente no campo da 

eletrônica desde meados da década de 1940 quando os pesquisadores William 

Shockley, Walter Brattain e John Bardeen, trabalhando nos laboratórios da Bell 

Telephone, inventaram o transistor. E assim tornaram possível a substituição de 

18 mil válvulas do primeiro computador o ENIAC. A partir desse invento a 

eletrônica nunca mais foi à mesma. Com o passar dos anos, cada vez mais 

componentes eletrônicos passaram a integrar um único chip. Quando Norio 

Taniguchi empregou pela primeira vez o termo nanotecnologia 70 componentes 

eletrônicos estavam reunidos em um único chip. [1] 

Ao passarmos por todas essas datas e feitos realizados, é possível 

verificarmos que na verdade o desenvolvimento da microtecnologia, 

principalmente através da microeletrônica foi fator decisivo na passagem para 

modernidade, pressionando setores da ciência, tecnologia e medicina. O mesmo 

é observado quando o assunto é nanotecnologia. 

Na prática de Nanociência e Nanotecnologia (N&N), suavizam-se as 

fronteiras entre a Física, a Química, a Biologia e a Ciência dos Materiais, 

conferindo um caráter multi e interdisciplinar, entre essas áreas do conhecimento.  

Os impactos da N&N se fazem sentir em praticamente todos os setores da 

sociedade, incluindo a informática, as telecomunicações, o transporte, as 
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atividades agropecuárias, a produção de novos fármacos, o desenvolvimento de 

novas técnicas de diagnóstico e de tratamento de saúde, a produção e o 

armazenamento de energia, a preservação ambiental, bem como a produção de 

novos materiais para as mais diversas aplicações (construção civil, vestuário, 

embalagens, tintas etc). 

Laureado pelo premio Nobel de física em 1998, pela descoberta de uma 

nova forma de fluido quântico, Horst L. Stormer, pesquisador alemão disse: “A 

nanotecnologia nos deu as ferramentas para brincar com a caixa de 

brinquedo final da natureza - átomos e moléculas. Tudo é feito a partir 

deles....As possibilidades para criar coisas novas  são ilimitadas”. [9]  

Mas afinal, o que existe de tão revolucionário nos materiais, ou melhor, nos 

nanomateriais, que não existem nos mesmos materiais, quando esses se 

apresentam na escala macroscópica?  

Há muitas razões específicas pelas quais nanoescala tornou-se tão 

importante, entre as quais podemos citar [10]
 

I. Propriedades químicas, mecânicas e físicas influenciadas pela 

mecânica quantica. A alteração de propriedades macroscópicas como 

temperatura de fusão, magnetização, alterações nas propriedades 

mecânicas como tensão, dureza, tenasidade, são passíveis de ocorrer 

modificando-se não somente a composição dos materias, mas também o 

tamanho médio dos grãos que os compõem. Compostos como carbeto de 

tungstênio (WC), boreto de titânio (TiB2), carboneto de silício (SiC) nitreto 

de gálio (GaN) são extensivamente estudados. Apresentando-se na forma 

de pó ultrafino nanoestruturados, são à base de importantes materias 

avançados como fotodetectores, nanodispositivos conversores e emissores 

de luz, utilizados na indústria eletrônica, nuclear, na engenharia química e 

indústria de motores ao terem os seus diamêtros médios alterados, 

adquirem características diversas. ANDRIEVSKI, R.e seus colaboradores 

.[11] com o objetivo de produzir materiais super-duros, obtiveram, variando a 

metodologia de síntese, SiC com valores de dureza que compreende de 25 

GPa a 41,5GPa ao alterarem o tamanho dos grão de 70 nm para 300nm 
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respectivamente. Outro exemplo onde à variação estrutural é determinante 

na qualidade e aplicação é a deposição de filmes finos de nitreto de gálio, , 

em substratos de safira ou carbeto de silício. KIM, E. e seus colaboradores 

[12], verificaram que ao realizar uma pré-deposição em condições de baixa 

temperatura e posteriormente crescimento, é possível obter filmes finos de 

nitreto de gálio com melhores características elétricas e estruturais, ao invés 

de depositá-los diretamente sobre SiC.Uma vez que o crescimento desses 

filmes é influenciado pelos parâmetros de rede dos cristais que compõe o 

substrato, caraterísticas como a simetria na qual se cristalizam, por exemplo 

hexagonal ou cúbica, interfere na aplicação desse semicondutor em 

dispositívos eletrônicos. 

II. Aumento da área superficial em componentes nanométricos em 

relação aos mesmos quando estão na escala macroscópica, torna-os 

ideais para utilização em materiais compósitos, tais como catalisadores, 

armazenamento de energia química, veículos de entrega de fármacos em 

regiões alvos específicos. LU e colaboradores [13] desenvolveram 

nanopartículas magnéticas de cobalto, depositaram-na em um substrato de 

sílica mesoporosa e as recobriram com uma fina camada de grafite de 1 

nm, obtida após pirólise de um precursor de carbono. O sistema foi 

funcionalizado por paládio através dos poros presente e totalmente 

acessíveis no substrato de sílica. Catalisadores de paládio suportados em 

carbono apresentam elevada atividade e estabilidade na hidrogenação de 

octano, e, mais importante, são facilmente separadas por aplicação de um 

campo magnético. 

III. Materiais compostos por nanoestruturas apresentam maior densidade 

do que os que são constituídos por microestruturas. Circuitos 

eletrônicos fabricados por nanoestruturas são dispositivos mais rápidos, 

mais sofisticados, com menor taxa de consumo de energia. As mémorias 

magéticas de acesso aleatório, MRAM (magnétic random access memory) 

são exemplos de componentes eletrônicos fabricados com nanotecnologia. 

Classificadas como ―super‖ memórias de armazenamento de dados, uma 

vez que possuem tempo de acesso de informação de 1000 vezes mais 

rápido que as atuais memórias como a EEPROM, RAM. Com uma 

cobertura magnética ternária de Co-Pt-Cr pela técnica de Sputtering, há o 
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depósito na superfície dos discos rígidos, de grãos não superiores a 10 nm. 

O que leva a uma superfície magnética mais fina, com maior número de 

grão depositados por polegada quadrada, e consequentemente maior o 

número de bits armazenados em um menor espaço. Só para efeito de 

comparação as memórias convencionais e discos rígidos comerciais 

possuem um giga bit por polegada quadrada, de capacidade de 

armazenamento de informação, já as MRAM possuem no mesmo espaço 

de armazenamento 1 Tera bit de informação.[14] 

O intenso trabalho — no campo de pesquisa básica envolvendo 

síntese, conformação, microestrutura e propriedades, pesquisa tecnológica por 

meio de projeto, construção e testes de dispositivos, quanto a diagnósticos e 

tratamento de doenças no campo da medicina — tem conduzido ao 

desenvolvimento de materiais formados por nanopartículas, em especial as 

magnéticas. [15] 

Dentre todas as propriedades físicas da matéria o comportamento 

magnético talvez seja o que desperta os maiores interesses científicos e 

tecnológicos. Assim, por conta das peculiaridades que o comportamento 

magnético adquire quando observado nas nanopartículas magnéticas, essas 

mereçam um maior destaque.  

3.2 Nanopartículas Magnéticas 

Na última década, a síntese de nanopartículas superparamagnéticas foi 

intensamente desenvolvida não só para o seu interesse científico, mas também 

para muitas aplicações tecnológicas como: meios de armazenamento de 

informações, tintas magnéticas para impressão a jato, catálise, sensores, filtros, 

produção de energia limpa, pigmentos, purificação. [16-22] Aplicações médicas, tais 

como veículos de entrega de fármacos em regiões alvos específicos, agentes de 

contraste em ressonância magnética, separação magnética de proteínas, 

aminoácidos in vitro e hipertermia. [23-25] 

Por definição, nanopartículas possuem dimensões abaixo de 100nm, 

limite definido pelo aparecimento de novas propriedades físico-químicas.Em 

especial, nanopartículas magnéticas apresentam o comportamento de 
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superparamagnetismo. Comportamento exclusivo de partículas magnéticas que 

passam por redução de suas dimensões. 

3.3 Consequencias da redução de tamanho 

As principais consequências de redução à nanoescala são: (i) a 

presença de uma grande fração de átomos / moléculas que constituem as 

nanopartículas sobre a superfície dessas, em relação ao seu interior. No gráfico 

da FIG.3, é possivel ver a relação entre a fração de moléculas na superfície de 

partículas com as formas cilindricas, cúbicas, planas e na forma de discos; O 

tamanho é em relação ao diâmetro de, no caso, um cilindro e uma esfera, o lado 

de um cubo e da espessura de uma chapa (nanopartículas planas) e de um disco. 

A esfera e o cubo apresentam todas as suas dimenções em escala nanométrica, 

o cilindro possui duas dimensões na escala nanométrica, a plana e a de forma de 

disco, possuem apenas uma dimensão pertencente a escasla nmanométrica. (ii) e 

a imensa área superficial disponível por unidade de volume que as nanopartículas 

apresentam. Propriedade percebida na FIG 4, A densidade das partículas é de 1 

g/cm3. 

Ambas as propriedades aumentam em magnitude com a redução do 

tamanho das partículas. As propriedades físicas, químicas e biológicas únicas dos 

nanomateriais originam-se a partir destas duas propriedades. Além disso, 

morfologias incomuns, como as dos nanotubos de carbono e dendrímeros 

contribuem também para novas aplicaçôes referentes à morfologia dessas. 
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FIGURA 3 - Gráfico do cálculo de moléculas presentes na superfície de 

nanopartículas esféricas, cubicas, planas, cilindricas e na forma de discos em 

relação ao tamanho dessas. [26] 
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FUGURA 4 - Gráfico da área especícica de superfície em função do tamanho das 

nanopartículas esféricas, cúbicas, cilindríca plana ou na forma de disco.[26] 

Os materiais magnéticos em escala macroscópica são caracterizados 

pelo alinhamento paralelo, ou antiparalelo, de seus momentos magnéticos em 

escala atômica, delimitados por paredes imaginárias em regiões denominadas 

domínios magnéticos. As paredes entre esses domínios podem ser movidas pela 

aplicação de um campo magnético, e é esse movimento que dá origem à curva de 

histerese nos materiais magnéticos. As definições de domínios magnéticos, do 

fenômeno de histerese e superparamagnetismo, serão explicados com mais 

detalhes nas próximas seções. [27] Quando as partículas passam por uma redução 

drástica de tamanho alcançando dimensões nanométricas, o confinamento dos 

momentos magnéticos em parede de domínio magnético torna-se 

termodinamicamente desfavorável levando a formação de cristais de único 

domínio os quais são classificados como superparamagnéticos. [28]  

3.4 Métodos de síntese de nanopartículas 
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A síntese de nanomateriais pode ser dividida em duas categorias: "top-

down" e "bottom-up". 

O termo ―top-down‖ ou, ―de cima para baixo‖ refere-se às técnicas de 

sintese onde um material na escala macrométrica através de ferramentas e 

técnicas apropriadas é reduzido à escala nano. Por exemplo, as tecnicas 

mecanicas como moagem, usinagem, polimento e corte. Técnicas de litografia 

com feixes devarredura de íons, UV e varredura por sonda.  [1] 

As técnicas que abordam o conceito de "bottom-up", ou seja, ―de baixo 

para cima‖ exploram as propriedades químicas das moléculas, permitindo o 

chamado ―self-assemble‖, as moléculas auto se organizam para formarem 

determinado material nanométrico. [29,30] Através do controle de alguns 

parâmetros como reagentes precursores, meio reacionais (hidrofóbico, ou 

hidrofílico), natureza dos surfactantes utilizados, velocidade de agitação e taxa de 

aquecimento, é possível alterar o tamanho, forma, estrutura cristalina, e 

propriedades dos nanomaterias que se deseja sintetizar. 

Muitas vezes há a combinação das técnicas de ―bottom-up‖ com as de 

―Top-down‖. Nanopartículas podem ser produzidas pela primeira técnica e utilizar 

das técnicas de botton-up para receber em sua superfície um recobrimento 

polimérico, por exemplo. Ambas as abordagens possuem vantagens e 

desvantagens, e a escolha dependerá de fatores como custo, reprodutibilidade, 

demanda, disponibilidade de pessoal treinado. [30]  

As diferentes formas de utilização de nanopartículas magnéticas as 

transformam em pequenas ferramentas na qual o processo de síntese escolhido e 

os parâmetros adotados no decorrer da síntese, são fatores determinantes para 

sua aplicabilidade. [29]  

A síntese de nanopartículas é um processo complexo e, portanto, há 

uma grande variedade de técnicas disponíveis para a produção de diferentes 

tipos de nanopartículas. O resultado é que não é possível generalizar todas as 

técnicas de síntese atualmente disponíveis. [30] 
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Como o escopo do trabalho é a sintese de nanopartículas magnéticas 

do tipo núcleo/camada pelo método químico de coprecipitação, será dado enfáse 

apenas no processo citado, enquanto outros processos químicos mais conhecidos 

serão apenas listados. 

 3.4.1 Métodos de síntese de nanopartículas superparamagnéticas do 

tipo núcleo/camada para uso na área médica 

Numerosos métodos químicos podem ser utilizados para sintetizar 

nanopartículas magnéticas para aplicações médicas: entre eles podemos citar: 

microemulsões, [31] sínteses de sol-gel, [32] sonoquímicos [33] reações 

hidrotermais, [34] hidrólise de precursores, [35] síntese por injeção de fluxo, [36] 

síntese por eletrospry.[37] A síntese de nanopartículas superparamagnéticas é um 

processo complexo devido à sua natureza coloidal.O primeiro desafio químico 

principal consiste em defini condições experimentais, de forma a conduzir a 

síntese de  uma população  de grãos magnéticos  monodispersos em relação ao 

tamanho. O segundo ponto crítico é selecionar um processo reproduzível que 

pode ser industrializada, sem qualquer processo de purificação complexo, tais 

como a ultracentrifugação, cromatografia. [38] 

Levando-se em conta esses fatores o método mais comum para a 

produção de nanopartículas é a técnica de co-precipitação química de sais de 

ferro. [39-43] 

É um processo simples que consiste na mistura de dois sais 

inorgânicos em ambiente aquoso seguido de precipitação com um hidróxido. O 

precipitado é então aquecido, lavado, filtrado e seco em estufa. Este método vem 

sendo usado para partículas magnéticas, tais como ferrita de manganês [44]. 

Nesse processo alguns parâmetros influenciam no tamanho da partícula, como o 

estado de oxidação do íon, por exemplo, Fe3+ com um outro íon divalente obtém-

se partículas da ordem de 5 a 25 nm, já usando o íon Fe2+ obtém-se partículas 

grandes da ordem de 150 nm [45] . 
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Este método apresenta vantagens como: temperatura de reatividade 

baixa, partículas finas e uniformes, rápida obtenção, fácil ampliação de produção 

e custo baixo [46]. 

O método de coprecipitação consiste de dois processos: a nucleação 

(formação de centros de cristalização) e o crescimento subseqüente das 

partículas. 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 recentemente, 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 maiores. Uma menor dispersão 

do tamanho do colóide é obtida quando a taxa de nucleação é alta e a taxa de 

crescimento das partículas é baixa, como acontece no caso de uma mistura 

vigorosa dos reagentes na reação de condensação [47]. 

Na literatura química, o termo coprecipitação refere-se a uma 

contaminação do precipitado por cátions indesejáveis que normalmente são 

solúveis nas condições da precipitação dos cátions de interesse, aqueles que se 

deseja precipitar. Assim o coprecipitado é um componente que contamina o 

precipitado de interesse. Na área de ciências e engenharia de materiais, o termo 

coprecipitação é utilizado para designar o método de preparação de pós 

precursores, onde a solução contendo a mistura de cátions é condicionada de tal 

maneira que estes precipitam juntos. Portanto, o método de coprecipitação, a 

rigor, é o da precipitação simultânea. Neste trabalho adotou-se o termo 

coprecipitação para designar o método de preparação de pós precursores como 

utilizado na área de ciência e engenharia de materiais [48,49]. 

 

 

3.5 Nanopartículas do tipo núcleo/camada 

Inicialmente pesquisadores estudaram as nanopartículas individuais 

como as partículas de ouro que em 1987 encantaram Michael Faraday [50] e após 
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um século, TURKEVICH, J.,[51] e colaboradores,desenvolveu o método de síntese 

de produção de nanopartículas esférias de ouro conhecido como redução de 

citratos, e que até hoje é muito estudado. 

Mais tarde, no final de 1980, pesquisadores descobrem que, partículas 

heterogêneas coloidais ao comporesm as multicamadas de semicondutores têm 

melhor eficiência do que suas partículas individuais correspondentes na mesma 

função; [52-54]
 Mais recentemente, durante o início dos anos 1990, iniciam-se as 

pesquisas em semicondutores compostos por multicamadas de nanopartículas 

concêntricas. Desde então se inicia o uso da terminologia "core / shell", em 

português siguinifica núcleo/camada.[55-57]  

Além disso, há um aumento gradual na atividade de investigação por 

causa da grande demanda por mais e mais avançado materiais, alimentados 

pelas exigências da tecnologia moderna. Simultaneamente o avanço das técnicas 

de caracterização tem fortemente ajudado a estabelecer as diferentes formas de 

nanopartículas do tipo núcleo/camada. [30]
 

3.6 Diferentes formas de nanopartículas do tipo núcleo/camada. 

Pertencente a uma classe de nanocompósitos, as nanopartículas 

superparamagnéticas do tipo núcleo/camada é formada um núcleo (material 

interno) e uma camada externa ao núcleo (material de revestimento). Esses 

materiais consistem de uma vasta gama de combinações diferentes, incluindo: 

inorgânica / inorgânica, inorgânica / orgânica, orgânico / inorgânico, e materiais 

orgânicos / orgânicos. A escolha dos materias que irão compor o núcleo e a 

camada de revestimento é fortemente dependente da aplicação final. [30]  

Com o aperfeiçoamento das técnicas de síntese é possível sintetizar 

nanopartículas com uma variedade de formas, e não apenas as simétricas como 

no caso das esféricas. Nanopartículas nas formas de cubo, hexagonais, 

octaédricas, prismas, discos, fios, tubos, A FIG 5, ilustra os tipos de 

nanopartículas do tipo núcleo/camada, que são possíveis de serem sintetizadas. 
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FIGURA 5 - Diferentes formas de nanopartículas do tipo núcleo/camada. a) 

Esférica; b) hexagonal; c) núcleo constituído de multiplos materias, revestidos por 

uma única camada; d) concentrica; e) núcleo móvel. [30] 

É interessante notar que a maioria dos estudos sobre diferentes formas 

de nanopartículas são de fato recente. 
[57-61]

 

 As propriedades das nanopartículas não são dependentes apenas do 

tamanho. Mas também estão relacionadas com a forma real. Por exemplo, certas 

propriedades dos nanocristais magnéticos tais como temperatura de 

bloqueamento saturação magnética, e a magnetização permanente são 

propriedades dependentes do tamanho, mas a força coerciva do nanocristais 

depende totalmente da forma das partículas por causa dos efeitos de anisotropia 

de superfície.[62,63] 

Diferentes formas de nanocristais magnéticos possuem um enorme 

potencial tecnológico. Aplicações na área de armazenamento de dados em 

dispositívos de alta densidade, atividade e seletividade catalítica, [64,65] elétrica, 

[66,67] propriedades ópticas, e ponto de fusão também são altamente dependentes 

da forma que os nanocristais apresentam. [68,69] 

3.7 Aplicações de nanopartículas superparamagnéticas do tipo 

núcleo/camada 
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Hoje em dia, são inúmeras as aplicações que requerem nanopartículas 

magnéticas com características físicas bem definidas, tornando-as possíveis de 

serem empregadas em aplicações tecnológicas, como selos magnéticos em 

equipamentos de vácuo, tintas magnéticas, mídias de gravação magnéticas, 

catálise, fluídos magnéticos, remediação ambiental, transformadores, sensores de 

gases.  

Na área da saúde, a aplicação de nanopartículas magnéticas é uma 

realidade já vivenciada. Aplicações como, por exemplo, o Ferumoxtran-10 

(Combidex ®) é um exemplo de nanopartículas superparamagnéticas ultrafinas de 

óxido de ferro utilizada em ressonância magnética como agente de contraste, 

desenvolvida pela farmaceutica Advanced Magnetics Ltd e Guerbet com principal 

indicação para uso na obtenção de imagens de metastases.  

A importância da aplicação de nanopartículas magnéticas no campo da 

medicina reside no fato de que ao se trabalhar com partículas tão pequenas, é 

possivel combina-las com biomoléculas de interesse de estudo e assim tornar 

possivel a manipulação in vitro e in vivo do conjunto nanopartícula/biomolécula 

através da aplicação de um campo magnético externo. [70] 

Aplicações como hipertermia, liberação controlada de fármacos, são 

exemplos da utilização de nanopartículas magnéticas no tratamento de 

patologias, fazendo-se uso do conjunto nanopartícula/biomolécula. No campo de 

diagnóstico de patologias o mesmo conjunto tem recebido muita atenção. A 

confecção de nanopartículas magneticas capazes de atuarem como marcadores 

biológicos de biomoléculas como, por exemplo, proteínas e hormônios, possibilita 

a identificação qualitativa dessas. 

A seguir as técnicas supracitadas serão melhores detalhadas. 

 

 3.7.1 Hipertermia 

A utilização de hipertermia (calor), no tratamento de tumores malignos, 

é tão antiga como a própria medicina. Por exemplo, Hipócrates, o pai da 
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medicina, propôs que os tumores superficiais fossem cauterizados pela aplicação 

de ferro quente. Hoje, métodos mais avançados de aquecimento de regiões 

cancerosas são empregados. A aplicação de nanoparticulas 

superparamagnéticas para tratamento por hipertermia foram primeiramente 

prevista em um estudo experimental realizado por JORDAN, A. [71] O estudo 

demostrou a elevada eficiência de uma suspensão de cristal superparamagnético 

para absorver a energia de um campo magnético oscilante e convertê-la em calor. 

Células cancerígenas são mais sensíveis a temperaturas altas quando 

comparadas com células saudáveis [29, 72,73] assim, a hipertermia é a terapia para o 

tratamento de cancêr, que se resume na exposição de tecidos doentes a um 

campo magnético alternado. Quando as partículas magnéticas ficam sujeitas a 

um campo magnético, essas dissipam calor devido à perda por histerese. A 

quantidade de calor gerado dependerá da natureza do material magnético e de 

parâmetros do campo magnético aplicado. Por sua vez, as células cancerosas 

irão entrar em processo conhecido como magnetomocitólise (morte por calor 

gerado magneticamente) á aproximadamente 43°C, enquanto as células normais 

de tecidos vizinhos não serão danificadas.[74] WADA, S., e colaboradores 

utilizaram nanopartículas superparamagnética de magnetita ( Fe3O4) no 

tratamento de cancêr bucal, fazendo uso de hipertermia. Através de uma injeção 

local com o fluído magnético. Essas foram submetidas a um campo magnético 

alternado de 500Khz por uma hora. O estudo verificou que o aquecimento entre 

43 e 45C inibiu significativamente o crescimento do carcinoma quando comparado 

com o grupo de controle.[75] 

 3.7.2 CARREGADOR DE FÁRMACOS 

Uma das mais promissoras aplicações de nanopartículas magnéticas é 

a sua utilização como veículos de entrega de fármacos em regiões alvos 

específicos. Em inglês essa técnica é conhecida como drug delivery. O 

mecanismo de entrega consiste em nanopartículas magnéticas do tipo 

núcleo/camada que possuem em sua camada externa, agentes quimioterápicos 

por exemplo, ligados covalentemente ou adsorvido e que ao serem conduzidas 

por um campo magnético externo, até a região alvo, são liberados. O mecanismo 

de liberação pode ocorrer mediante a alterações físico-químicas da região alvo 
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como mudança de pH, concentração de íons, ou ainda devido a estímulos 

externos como luz ou calor. [30] [76] A FIG. 6, ilustra uma nanopartícula magnética 

do tipo núcleo/camada com agentes de imagem, fármacos, e agentes alvos como 

por exemplo, uma proteína que tenha afinidade com o local que se quer alcançar, 

ancorada a sua camada externa .  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Ilustração de uma nanopartícula magnética do tipo núcleo/camada. 

[77]  

 

 3.7.3 SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 

A técnica de separação magnética tem inúmeras vantagens em 

comparação com as tradicionais técnicas de separação já empregadas. É um 

processo de simples operação, todas as etapas de purificação ocorrem em tubos 

de ensaio sem a necessidade das dispendiosas colunas de cromatografia líquida, 

o tempo de análise é reduzido, assim como o consumo de solventes. [29] 
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Neste procedimento, a nanopartícula magnética é adicionada a uma 

solução ou suspensão com a biomolécula alvo. Este se liga a nanopartícula e o 

sistema nanopartícula/biomolécula é retirado da suspensão por meio da aplicação 

de um campo magnético externo. O processo é explicado na FIG. 7. [78] 

 

FIGURA 7 - Ilustração do mecanismo de separação magnética de uma 

biomolécula. [79]:  

HONGWEI, G., e seus colaboradores desenvolveram nanopartículas 

superparamagnéticas e ancoraram á superfície dessas, via ligações covalentes  a 

vancomicina, um antibiótico usado no tratamento de infecções causadas por 

bactérias gram-positivas. Este sistema foi capaz de detectar e remover bactérias 

resistentes à vancomicina como os enterococos ao se aplicar um campo 

magnético na solução onde se encontravam as nanopartículas dispersas. [80]
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3.8 Breve história dos materiais magnéticos. 

Os fenômenos magnéticos são largamente utilizados no 

desenvolvimento de novas tecnologias, desde sistemas de geração e distribuição 

de energia (hidroelétricas, por exemplo), a sistemas de conversão 

eletromecânicas (eletrodomésticos, automóveis) eletrônicos, telecomunicação, 

prospecção geológica, automação industrial, medicina. Isto só foi possível com o 

entendimento dos fenômenos magnéticos e com a descoberta de novos materiais 

magnéticos.  

A historia do magnetismo é contemporânea a história da ciência, a 

habilidade de atrair e controlar objetos de ferro a  distancia  atraiu muitas mentes 

curiosas a mais de dois milênios.  Para demonstrar a força de atração ou repulsão 

de um campo magnético, basta colocar em contato dois ímãs permanentes, ou 

um ímã permanete e um pedaço de ferro. Ímãs permanentes fracos são 

encontrados na natureza na forma de Lodestones – pedras ricas em magnetita 

Fe3O4. 
[81]  

A origem do nome magnetismo está associada com a descoberta das 

pedras de Lodestones na cidade de Magnesia, que na Grécia antiga, era uma 

cidade grega de grande importância comercial e militar e atualmente pertence a 

Turquia. [82] 

Entre as primeiras referências ás propriedades magnéticas das pedras 

de Lodestones, datam do século 6 a.C, com o filósofo  Tales de Mileto. 

Representante de uma importante escola filosófica, os animistas, ao defrontar-se 

com as extraordinárias propriedades da magnetita, a atribuiu a origem divina. 

Assim como Thales de Mileto, Anaxágora e outros acreditavam que a magnetita 

possuía alma, ou seja, vontade própria. 

A escola dos mecanicistas, ou atomistas, cujas teorias eram deduções 

de várias concepções metafísicas atribuíam as propriedades da magnetita a 

existência de umidade no ferro da qual a secura da magnetita (ímã) se 

alimentava. A deia dos ímãs se alimentarem da humidade do ferro era também 

superstição, mas já se pensavam em dois elementos ou seja, a umidade e a 
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secura que representariam dois elementos opostos que se complementariam 

como os pólos norte e sul. 

Platão e Lucretius foram os primeiros a notar que os materiais 

magnéticos poderiam se repelir. Mas a explicação para este fato ainda aguardava 

a elaboração do conceito de polo magnético para uma melhor explicação. [83] Os 

chineses esculpiram a magnetita em formato de colher e criaram um dispositivo 

simples batizada de ―Ponteiro de sul‖. Fixa a uma base, a colher girava e sua alça 

alinhava-se com o campo magnético da Terra. Há registros de que algumas 

cidades chinesas foram construídas utilizando-se esse ponteiro. Em 1064 Zheng 

Gongliang percebeu que ao aquecer o ferro até o seu rubor e depois resfria-lo 

esse adquiria propriedades magnéticas idênticas as rochas de magnetita, e assim 

o primeiro ímã permante artificial foi fabricado. Por volta do ano de 1088 o chinês 

Sheng Kua inventou a bussúla., onde séculos mais tarde foi reinventada na 

europa [81]  

A primeira e mais importante tentativa experimental de entender o 

magnetismo, foi devida a Pierre Pélerin de Maricourt (1240-?) também conhecido 

como Petrus Peregrinus, que escreveu o mais antigo tratado de física 

experimental em 1269, Epistola do Magneto. [84] A carta explicava como identificar 

os pólos de uma bússula. Também descreve as leis da atração e repulsa 

magnética, bem como a utilização de bussúlas, no qual poderia direcionar seus 

passos para cidades e ilhas e qualquer lugar do mundo. Este fez experiências 

com uma magnetita esférica, colocando pedaços de ímã em várias regiões 

traçando as linhas de campo magnético que se interceptavam em dois pontos. 

Estes pontos foram chamados de pólos do ímã, como analogia aos pólos 

(geográficos) da Terra. 

Mas foi William Gilbert de Colchester (1544-1603), chamado de ―Pai do 

Magnetismo‖, que sistematizou as especulações sobre o assunto. Foi o defensor 

do que chamamos hoje de método experimental. De Magnete foi sua obra prima, 

dezessete anos de trabalho registrados, contendo todos os seus resultados. 

Gilbert foi o primeiro a idealizar que a Terra se comporta como um enorme 

dipolo.[85]  
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Os fenômenos magnéticos passaram a serem melhores modelados, a 

partir do século XIX, com a descoberta de sua correlação com a eletricidade. Em 

1852 Hans-Christian.Oersted publicou a descoberta do fenômeno da geração de 

campos magnéticos por correntes elétricas. Esta descoberta abriu caminho para 

as primeiras aplicações do magnetismo. Desde então, descobertas, modelos, 

teorias e aplicações desenvolveram-se em uma velocidade crescente. 

Cita-se como um exemplo do enorme progresso da tecnologia de 

materiais magnéticos a descoberta, em 1983, de ímãs (chamados de ―magnetos 

duros‖ ou ―permanentes‖) de neodímio-ferro-boro, 100 vezes mais intensos que 

os ímãs de aço-carbono do século XIX. 

Com isso, centenas de aplicações tecnológicas (em especial motores e 

alto-falantes) tiveram a drástica redução de peso e tamanho e grande aumento na 

eficiência. Por outro lado, melhorias em materiais magnéticos ―doces‖ ou ―moles‖ 

(de fácil magnetização e desmagnetização), muito usados em transformadores, 

permitem economizar bilhões dólares todos os anos, pois ajudam a diminuir 

perdas na distribuição de eletricidade. [86] 
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3.9 Propriedades magnéticas dos materiais [81,87] 

Os materiais na natureza são formados a partir de elementos químicos 

e cada um desses é único. Compostos por nêutrons, prótons e elétrons o 

comportamento magnético que todos os materiais apresentam, não importando se 

são sólidos, líquidos ou gás, está relacionado com o movimento de uma carga. 

Como elétrons e prótons possuem cargas, mas apenas os elétrons se 

movimentam, o magnetismo está relacionado diretamente com o movimento dos 

elétrons que compõem os materiais. [27] O núcleo também possui certo 

magnetismo, mas é insignificante quando comparado ao dos elétrons. 
 

Dividindo-se um ímã permanente ao meio, nenhuma das duas metades 

resultantes perde o magnetismo ou se torna um monopólo (pólo isolado), ao 

contrário, cada uma delas se transforma em um novo ímã permanete, 

apresentando os respectivos pólos norte e sul em suas extremidades. Dividindo 

em pedaços cada vez menores chegar-se-ia a ímãs minúsculos, mas ainda com 

as mesmas características do ímã original. Assim, cada um desses ímãs, embora 

de dimensões e poder reduzidos, ainda apresentaria dois pólos magnéticos 

(dipolo). Estes ímãs elementares foram inicialmente denominados ímãs 

moleculares ou atômicos e, posteriormente, dipolos magnéticos. Não existe uma 

carga ou pólo magnético isolado, ou seja, não há nenhuma maneira de dividir o 

dipolo magnético em pólos separados, portanto, o dipolo é a menor unidade 

fundamental do magnetismo. Esta é uma diferença fundamental entre os dipolos 

elétricos e magnéticos, uma vez que os dipolos elétricos podem ser separados 

em seus elementos constituintes (carga elétrica negativa e positiva).  

O átomo pode comportar-se como um dipolo magnético, e isto pode ser 

visualizado por uma simples analogia. Fazendo-se passar uma corrente elétrica 

(elétrons) por uma espira de fio condutor verifica-se o estabelecimento de um 

campo magnético semelhante ao de um ímã permanente. Da mesma maneira, 

tomando como exemplo o modelo do átomo de Bohr, temos elétrons em 

movimento e, portanto uma fonte de magnetismo. Ainda, considerando o mesmo 

modelo, o elétron gira em torno do seu próprio eixo (movimento de spin), o que 

também produz um campo magnético. Portanto, é possível dizer que, uma 

composição destas duas fontes atômicas de magnetismo, seja a origem do 
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campo magnético apresentado externamente pelos materiais magnéticos. Em 

outras palavras é possível dizer que os fenômenos magnéticos são devido aos 

movimentos dos elétrons em seus orbitais e nos seus respectivos eixos. 

 

 

FIGURA 8 – Ilustração de a) movimento de elétron ao redor do núcleo e do 

momento magnético orbital associado a esse movimento e b) movimento do 

elétron ao redor do seu próprio eixo e do momento magnético de spin associado a 

esse movimento.   

3.10 Unidades e Termos Magnéticos [81,87] 

Como já sabemos o magnetismo vem do movimento dos elétrons, o 

momento magnético dos elétrons com movimento do spin up para cima é 

cancelado pelo momento magnético dos elétrons com ―spin down‖ para baixo, 

deste modo, apenas os elétrons desemparelhados é que contribuem para o 

magnetismo e que todas as substâncias sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas 

mostram alguma característica magnética, em todas as temperaturas. Dessa 

forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. 
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Se um material é colocado em um campo magnético de intensidade H, 

os momentos atômicos individuais no material contribuem para a sua resposta ao 

campo magnético, à indução magnética B nos sistemas de unidade SI (sistema 

internacional) e c.g.s. (centímetro grama segundo)  é descrita abaixo. 

     (   )   (  )          (1) 

                (   )       (2) 

em que    é a permeabilidade absoluta do vácuo (  = 4π x 10-7Hm-1), M é a 

magnetização, definida como o soma de todos os momentos magnéticos 

elementares, e H é a intensidade do campo magnético. A magnetização nos 

materiais varia de intensidade, desde o material mais fraco (diamagnético) até o 

mais forte (ferromagnético).  

A magnetização M pode ser descrita pela formula: 

  
      
 

  

   
   

 
                          (3) 

Em que        é o momento magnético total, que corresponde ao 

número total de átomos n que possuem elétrons desemparelhados, multiplicado 

pelo momento magnético elementar µB dividido pelo volume V, que ele ocupa. 

Todos os materiais apresentam a propriedade denominada 

susceptibilidade magnética, κ definida como grandeza que caracteriza um 

material magnético segundo sua resposta a um campo magnético aplicado. 

  
 

 
                          (4) 

 Esta susceptibilidade é adimensional. Entretanto, ela pode ser 

expressa em termos de unidades, se M é tomada como e.m.u.cm-3 então, κ tem 



Revisão Bibliográfica   35 
________________________________________________________________________________ 

unidades de e.m.u.cm-3 . Oe-1. Dividindo-se a susceptibilidade pela densidade do 

material,  , tem-se a susceptibilidade mássica, X, definida como: 

  
 

 
                          (5) 

Outra importante propriedade dos materiais magnéticos é a 

permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética relativa (  ) mensura a 

interação entre o campo magnético (B) e o material - devido ao campo 

magnetizante H pré-existente na região onde o material é colocado.  

Ao colocar-se o material no local considerado, no interior deste material 

verificar-se-á a presença de um campo magnético B cujo valor deve-se tanto ao 

campo magnetizante quanto à magnetização induzida no material em resposta a 

este último. Define-se a permeabilidade absoluta μ0 como: 

    
 

 
                    (6) 

Em que B é o valor do campo magnético  realmente presente no 

interior do material (também conhecido como "indução magnética" ou "densidade 

de fluxo magnético"), e H é o módulo do "campo magnetizante". Por definição a 

permeabilidade relativa no vácuo é igual a 1 e adimencional, já a permeabilidade 

magnética do espaço livre, ou vácuo é uma constante universal (μ0 = 4π x 10-7 Hm 

-1).[88-90] 

3.11 Sistema Eletromagnético de Unidades & Sistema Internacional [81,87] 

O desenvolvimenton do magnetismo foi originalmete fundamentado no 

estudo dos ímãs permanentes. Magnetostática foi o nome dado ao estudo das leis 

que regem os fenômenos magnéticos, uma vez que, no passado, o ímã também 

era chamado magneto. A interação entre ímãs, regida pela lei de Coulomb, foi o 

primeiro passo para a construção da base teórica dos fenômenos magnéticos. A 

teoria do magnetismo, de acordo com suas origens históricas, foi desenvolvida 

utilizando o sistema gaussiano. Anteriormente, os fenômenos magnéticos tinham 

um aspecto quase totalmente descritivo. Grande parte dos equipamentos para 
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medidas magnéticas ainda coleta os dados no sistema c.g.s. e, portanto, é 

indispensável um conhecimento mais profundo deste sistema.  

O sistema eletromagnético c.g.s (centímetro-grama-segundo) de 

unidade, ou sistema c.g.s de Gauss (abreviado também como cgs ou CGS), é 

simples, prático e conveniente para tratamento da fisica básica do magnetismo, e, 

também, da matéria. Por essa razão, continua ainda sendo usado por alguns 

pesquisadores, da área de materiais magnéticos. Gradualmenmte, este sistema 

vem sendo substituído pelo sistema internacional. 

Assim, no sistema eletromagnético de unidades (e.m.u.), as unidades 

de comprimento, massa e tempo são dadas em centímetro, grama e segundo, 

respectivamente. A força é dada em dinas e a permeabilidade magnética é 

adimensional e, convencionalmete, adotada como sendo igual á unidade, quando 

os pólos estão no vácuo (µ=µ0=1). Alguns símbolos, abreviaturas e unidades 

(primárias) encontradas na literatura são: 

 c.g.s.: Sistema c.g.s de unidade ou Sistema Guassiano 

 c.g.s.: centímetro-grama-segundo 

 e.m.u.-c.g.s.: Sistema eletromagético c.g.s de unidades 

 e.m.u.: Sistema eletromagnético de unidades [e.m.u.  e.m.u.-c.g.s.] 

Já o sistema Internacional (SI) está baseado em cinco quantidades 

basicas: massa, comprimento, tempo, corrente e temperatura com as suas 

correspondentes unidades kilograma, metro, segundo, ampere e Kelvin. E está 

relacionada diretamente com as unidades praticadas em eletrecidade, tornando-o 

assim mais habitual para pesquisadores e engenheiros. 

Na TAB 1 apresentam-se uma relação de termos magnéticos, seus 

símbolos e suas unidades em SI e CGS assim como o fator de conversão entre 

as unidades tratadas aqui. 

TABELA  1- Termos magnéticos, seus símbolos e fatores de conversão entre as 
unidades magnéticas em uso. 
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Termos 

magnéticos 

Símbolo SI CGS Fator de conversão 

Indução 

magnética 

B Tesla (T) Gauss(G) 1T=10
4
G 

Campo magnético H A.m
-1

 Oersted (Oe) 1A.m
-1 

=4π.10
-3

 Oe
-1

 

Magnetização M A.m
-1

 e.m.u . cm
-3

 1A.m
-1

=10
-3

 e.m.u . cm
-3

 

Magnetização 

mássica 

  A.m
2
.Kg

-1
 e.m.u .g

-1
 1A.m

2
.Kg

-1
= 1 e.m.u .g

-1
 

Momento 

magnético 

µ A.m
2
 e.m.u 1A.m

2
=10

3
e.m.u 

Susceptibilidade 

volumétrica 

κ ----- ---- 4π(SI) = 1(c.g.s) 

Susceptibilidade 

mássica 

X m
3
.Kg

-1
 e.m.u .Oe

-1
.g

-1
 1m

3
.Kg

-1
=10

3 
Oe

-1
.g

-1
 / 4π 

e.m.u 

Permeabilidade 

do vácuo 

µ0 H.m
-1

 ---- 4πx10
-7

 Hm
-1

 = 1(c.g.s) 

A= ampère; cm=centímetro; e.m.u=unidade eletromagnética; g=grama; H=Henry; 

Kg=Kilograma; m=metro. 

 

 

3.12 Origem do comportamento magnético nos materiais [81,87] 

Ao tratarmos de comportamento magnético em materiais deve-se 

primeiramente retomar o conceito de momento angular. 

Momento está baseado na inércia da matéria, ou seja, momento é 

definido pelo produto da massa de um objeto pela sua velocidade. Como 

velocidade é um vetor o momento também é e tem a mesma direção da 

velocidade.  

Momento angular (também chamado de quantidade de movimento 

angular) de um corpo é uma grandeza física associada à rotação e translação 

desse corpo.  
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Se pensarmos nos elétrons como sendo esferas com massa e 

velocidade conhecidas e que realizam movimento de translação ao redor do 

núcleo atômico, podemos aplicar a eles o conceito de momento. Para cada 

elétron em movimento existe um momento magnético associado. 

 

3.12.1 Momento de Dipolo Magnético Orbital (µórbita) 

Ao realizar movimento circular ou elíptico, conforme proposto pelo 

modelo atômico de Bohr, o momento angular orbital do elétron será determinado 

pelo produto da sua massa pela sua velocidade e também pela sua distância ao 

centro do movimento, ou seja, o raio. É fator importante na definição de momento 

angular que esse é conservativo e permanecerá inalterado se nenhuma força 

atuar sobre ele.  

             (7) 

Onde: L: momento angular orbital do elétron; me: massa do elétron; r: raio; v: 

velocidade do elétron. 

O momento angular orbital do elétron (L) é quantizado em unidades de 

ħ. Ou seja, só poderá assumir certos valores discretos, devendo ser um múltiplo 

inteiro de ( ħ /2π), sendo que ħ é uma constante fundamental chamada de 

constante de Planck. Portanto, tem-se L igual a (ħ/2π), 2(ħ/2π), 3(ħ/2π)e assim 

por diante. 

 Já o momento orbital magnético (µórbita) do átomo é dado por: 

 

          (
 

   
)      (8) 

Onde: e: carga do elétron. 
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O sinal negativo indica que as grandezas vetoriais µórbita e L, possuem 

direções opostas entre sí, devido à carga negativa do elétron. O momento orbital 

magnético de um átomo com um elétron na primeira camada é chamado de 

magnéton de Bohr (µB), unidade fundamental do magnetismo e é dado por:  

    
   

    
                            (9) 

 

3.12.2 Momento de spin (µspin) 

Magnetismo está intimamente conectado com o momento angular de 

partículas elementares como elétrons, prótons e nêutrons. Essas partículas 

possuem intrínsecos momentos angulares conhecidos como spin. O spin nuclear 

(prótons e nêutrons) é menor em relação ao spin eletrônico, devido a maior 

massa nuclear, aproximadamente 1,67 x 10 -27 kg. Na prática o magnetismo 

nuclear pode ser assim desconsiderado. 

Como explicado anteriormente, o conceito de momento está baseado 

na inércia da matéria. Se os elétrons possuem massa e estão em movimento 

esses também apresentam momento magnético angular intrínseco de rotação 

(spin), (S), independente de qualquer movimento orbital, com número quântico 

igual a ms =1/2.  Só podendo adotar uma de duas orientações discretas em 

relação a um campo magnético, ± ½, (ms). De acordo com a teoria quântica, 

sabe-se que S é quantizado, neste caso ele deve ser um múltiplo de (ħ/2π). 

                       (10) 

Podemos agora definir o momento magnético intrínseco (µspin) do 

átomo como: 

        (
 

  
)     (11) 
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Onde: S: momento magnético angular intrínseco 

Portanto, o momento magnético intrínseco quantizado de um elétron na 

primeira órbita atômica é dado por:  

      (
 

 
)  (

 

  
)  (

 

  
)    

      
   

    
   

                     (12) 

Assim, o momento de dipolo magnético de um elétron na primeira 

órbita devido á rotação sobre seu próprio eixo, também é, exatamente igual ao 

momento orbital magnético, ou seja: um magnéton de Bohr (µB). 

 

 

3.12.3 Momentos Magnéticos Atômicos 

Os átomos contêm muitos elétrons em movimento de rotação (ao redor 

do próprio eixo) e de translação (ao redor do núcleo atômico),visualizado na FIG 9 

e o momento magnético associado com cada um destes movimentos é uma 

quantidade vetorial. No primeiro caso, o momento é paralelo ao eixo de rotação e, 

no segundo, normal ao plano da órbita. 
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FIGURA 9: Movimento de um elétron ao redor do núcleo atômico. Em verde o 

vetor do momento magnético associado ao movimento de rotação em torno do 

seu próprio eixo – paralelo ao eixo de rotação. Em Azul, vetor do momento 

magnético relacionado ao movimento de translação – normal ao plano da órbita.  

O momento de dipolo magnético total (µTOTAL) do átomo, é a soma do 

momento orbital magnético (µórbita) e momento magnético intrínseco do átomo 

(µspin).  

                        (13) 

 

O momento magnético do átomo é a soma vetorial de todos os 

momentos eletrônicos e isto abre duas possibilidades. A primeira ocorre quando 

os momentos magnéticos de todos os elétrons estão orientados de tal forma que 

eles se cancelam mutuamente e o átomo, como um todo não apresenta nenhum 

momento magnético. Essa situação ocorre quando os elétrons estão 

emparelhados no mesmo orbital. A segunda possibilidade acontece quando o 

cancelamento dos momentos magnéticos é somente parcial e o átomo ainda 

permanece com certo momento magnético.  

3.12.4 Tipos de interação entre os momentos 
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As respostas magnéticas dos materiais podem ser dadas em termos de 

dipolos magnéticos que ao alinhar-se de forma paralela ou antiparalela produzem 

ou não um comportamento macroscópico no material, e em termos de 

susceptibilidade magnética (X)  

  
 

 
              (14) 

Onde: X = Susceptibilidade magnética; M = Magnetização; H= Intensidade do 

Campo magnético aplicado. 

 Assim os materiais em geral podem ser descritos como diamagnéticos, 

paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos de 

acordo com o arranjo de seus dipolos magnéticos na presença e/ou na ausência 

de um campo magnético externo e da sua susceptibilidade magnética. 

Substâncias diamagnéticas não apresentam um momento magnético 

externamente, ou seja, não possuem pólos magnéticos. O diamagnetismo é 

resultado do movimento orbital dos elétrons que, circulando ao redor do núcleo, 

formam um anel eletrônico de corrente e produzem um campo magnético, porém 

não é gerado externamente ao material, devido ao anulamento dos momentos 

angular intrínseco (S), uma vez que os elétrons encontram-se emparelhados, em 

sentidos opostos, (spin up e spin down).    

O valor da sua susceptibilidade magnética (X) é tipicamente próximo 

de milionésimo (10-6) e sempre negativo, devido a Lei de Lenz que afirma que um 

circuito submetido a um campo magnético externo variável, cria um campo 

contrário opondo-se a variação deste campo externo. Devido ao valor da 

susceptibilidade magnética ser negativo, o material sofre uma repulsão, portanto, 

a tendência observada macroscopicamente, deste material, é de se afastar do 

campo aplicado, fenômeno chamado de magnetismo negativo. O diamagnetismo 

é uma propriedade de todos os materiais, mas por ser um efeito relativamente 

fraco, ele só pode ser facilmente observado nos materiais que não sejam também 

paramagnéticos. São materiais que os não-físicos consideram não magnéticos, 
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tais como água, madeira, a maioria dos compostos orgânicos, como petróleo e 

alguns plásticos, e muitos metais, incluindo o cobre, especialmente os pesados 

com muitos elétrons, como o mercúrio, o ouro e o bismuto. [88] 

Como foi visto anteriormente, mesmo existindo uma condição de 

emparelhamento dos elétrons, na presença de um campo magnético externo, o 

momento angulas orbital do elétron dá origem ao diamagnetismo. Nesse caso um 

elétron gira em sentido oposto ao outro e a resultante magnética do (S) é nula. 

Quando o átomo contém um número ímpar de elétrons, existirá um momento 

magnético resultante devido ao elétron não emparelhado e isto dá origem ao 

paramagnetismo. Apesar de se encontrar átomos de número atômico elevado e 

com número ímpar de elétrons que apresentem o fenômeno de diamagnetismo, 

como o caso do bismuto, que tem número atômico 83 e um elétron 

desemparelhado na última camada e é diamagnético (X= -1,7 x 10-5). 

Assim, pode-se dizer que um material exibe paramagnetismo quando 

seus átomos possuem elétrons desemparelhados e, na presença de um campo 

magnético externo, produzirá seu próprio campo magnético, resultante do 

alinhamento dos dipolos elementares atômicos. Apresentando uma 

susceptibilidade magnética de intensidade comparável á das diamagnéticas, (X é 

aproximadamente 10-5), mas positiva e dependente da temperatura. Exemplo de 

materiais paramagnéticos, a Platina, Tecnécio, Oxigênio na forma líquida, 

Alumínio, Cálcio, Estrôncio, Sódio, Magnésio.  

Os materiais ferromagnéticos assim como os paramagnéticos ocorrem 

nos átomos que possuem momentos de dipolo magnéticos resultantes 

permanentes. O que diferencia os materiais ferromagnéticos dos paramagnéticos 

é que nos primeiros existe uma forte interação entre momentos de dipolo 

atômicos vizinhos que os mantêm alinhados, mesmo quando o campo magnético 

externo é removido, esse fenômeno é chamado de magnetização espontânea. A 

mera existência de ímãs permanentes á base de ferro na natureza é a mais 

persuasiva e direta evidência do magnetismo espontâneo. Daí vem o nome 

ferromagnetismo para os materiais que apresentam este fenômeno magnético. Os 

momentos se alinham devido á existência de um campo magnético interno 
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chamado de campo molecular. Este campo, inicialmente hipotético, que só pode 

ser explicado satisfatoriamente pela mecânica quântica, envolve uma interação 

eletrônica chamada de interação de troca. Pode-se usar meios clássicos para 

descrever como a interação de troca faz com que haja um alinhamento 

espontâneo dos dipolos magnéticos. A energia de troca é minimizada quando os 

momentos de dipolos atômicos estão alinhados paralelamente. Além do ferro, é o 

caso também do cobalto e níquel, nos quais os átomos vizinhos, 

espontaneamente desenvolvem um alinhamento paralelo dos momentos 

magnéticos. 

Se uma substância ferromagnética for aquecida a temperaturas 

suficientemente altas ela perderá a magnetização espontânea e se comportará 

como uma substância paramagnética. Ou seja, ocorrerá uma transição da fase 

ferromagnética para paramagnética. Essa temperatura é chamada de temperatura 

de Curie (Tc). A susceptibilidade magnética apresenta valores altos e positivos (X 

 10+4). 

Ainda relacionados com o ferromagnetismo, existe outros dois tipos de 

comportamento magnético que são o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo. 

No antiferromagnetismo, existe uma interação de troca entre átomos 

vizinhos que força os momentos magnéticos a assumir orientações antiparalelas 

e, portanto, as substâncias com este comportamento apresentam um magnetismo 

externo muito pequeno ou mesmo nulo. Os materiais ferrimagnéticos possuem 

dois tipos diferentes de íons magnéticos que também se orientam 

antiparalelamente, mas, como existem dois íons com momentos magnéticos bem 

distintos, a magnetização resultante não é nula. A resultante magnética é 

naturalmente inferior á do ferromagnetismo. Os alinhamentos dos momentos 

magnéticos de materiais ferro, anti-ferro e ferrimagnéticos estão representados na 

FIG 10. 
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FIGURA10: Alinhamento dos momentos magnéticos. A - Ferromagnéticos,  B – 

antiferromagnéticos e C – ferrimagnéticos. 

 

3.13 Fenômeno de histerese nos materiais magnéticos 

Materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos são considerados ímãs 

permanentes porque uma vez magnetizado por um campo magnético externo, os 

seus momentos magnéticos atômicos não serão mais desalinhados ou não 

relaxarão mais, mesmo quando o campo magnético externo for retirado. Para que 

ocorra um desalinhamento desses momentos, faz-se necessário a aplicação de 

um campo magnético externo, porém em sentido oposto ao campo aplicado 

inicialmente.  Este comportamento de alinhamento e desalinhamento dos 

momentos magnéticos frente à aplicação de um campo magnético oposto, dá 

origem ao fenômeno de histerese.  

A palavra histerese tem origem no grego antigo, e quer dizer retardo, 

ou seja, o fenômeno de histerese está associado à tendência de um material ou 

sistema de conservar suas propriedades mesmo na ausência do estímulo que as 

gerou.  Foi utilizada pela primeira vez em 1890 por Sir James Alfred Ewing, físico 

escocês que descobriu o fenômeno de histerese. [91] 

Quando um material ferromagnético é submetido a um ciclo de 

varredura de campo magnetizante H, ocorre um rearranjo da distribuição dos 

A C B 
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momentos magnéticos para manter reduzida a energia do sistema. Existem dois 

mecanismos relevantes que atuam para compensar o efeito do campo magnético 

externo e que se encontram ilustrados na FIG 11: a) o movimento das paredes 

que separam os domínios, b) rotação dos momentos.  

Domínio de um material magnético são regiões nas quais predominam 

um só alinhamento magnético dos momentos magnéticos atômicos. Estas regiões 

ou domínios, com alinhamento paralelo dos momentos, ocupam um volume que 

pode variar entre 10-8 a 10-9 m3. Embora estas regiões estejam espontaneamente 

magnetizadas em uma direção, os domínios no material estão dispostos 

aleatoriamente uns em relação aos outros, de maneira a minimizar a energia 

global do sistema. A região de divisão entre os domínios é chamada de parede de 

domínio. 

Ao tentar compensar o efeito do campo magnético externo, os 

domínios com mais momentos magnéticos alinhados com o campo magnético 

externo, aumentam de tamanho. Este processo acaba suprimindo as demais 

paredes de domínios. 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 11 - Representação gráfica do processo de movimento das paredes e 

rotação dos momentos magnéticos. (a) o material policristalino não magnetizado 

com seus momentos magnéticos alinhados aleatoriamente. (b) até (d) 

magnetizações crescentes, movimento das paredes dos domínios e alinhamento 

dos momentos magnéticos no sentido do campo. 
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Quando este mecanismo não é mais possível, ocorre então, a rotação 

dos momentos magnéticos que tendem ao alinhamento com o campo magnético 

externo. Estes processos são dissipativos, resultando na curva de histerese 

magnética B versus H. A área interna do ciclo de histerese representa a energia 

dissipada para realizar um ciclo de histerese. 

A curva de Histerese representada pelos pontos ―cdfgha‖ para a 

magnetização versus campo magnético aplicado (M x H), representa um ciclo de 

histerese magnética ideal para um material ferromagnético policristalino de alta 

permeabilidade, submetido a níveis elevados de indução sob regime de corrente 

alternada (CA), e está representada na  FIG. 12. 

Inicialmente esse material apresenta seus domínios orientados 

aleatoriamente (ponto O) e por tanto não esta magnétizado. Aplicando-se um 

campo magnético externo, os domínios se orientam na direção do campo 

(segmento ―ab‖), gerando uma magnetização total não nula, que aumenta 

rapidamente e tende a uma saturação ponto ―c‖ da curva, chamada de 

magnetização de saturação (Ms). A remoção do campo magnético (―e‖ = 0) não 

elimina completamente a magnetização adquirida, e uma magnetização 

remanente (Mr) é observada no ponto ―d‖. A extrapolação do segmento ―bc‖ até o 

eixo de magnetização (ponto ―e‖), fornece  os dados da magnetização espontânea 

(Me) para campos magnéticos nulos. Aplicando-se um campo magnético com 

polaridade oposta provoca-se uma nova reorientação dos dipolos magnéticos, até 

uma situação em que a magnetização resultante se anule, o que ocorre no ponto 

―f‖. O campo magnético necessário para que isso ocorra é denominado de força 

coercitiva ou apenas coercividade (Hc). A coercividade ou campo coercivo de um 

material representa a resistência que este apresenta quando submetido a um 

campo desmagnetizante (contrario ou reverso). 

 Se o campo magnético aumenta na direção negativa até ―g‖, uma nova 

rotação dos dipolos ocorrerá alinhando-se nesta direção, conduzindo a uma nova 

situação de saturação, desta vez em sentido oposto. Os domínios podem 

experimentar uma nova reorientação se o campo for revertido, segmento ―gha‖, e 

o ciclo de histerese se repetirá.   
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FIGURA 12 -Ciclo de histerese ideal de um material ferromagnético policristalino.  

3.14 Formação de Domínios Magnéticos 

Materiais ferromagnéticos podem existir, tanto no estado magnetizado, 

onde os momentos magnéticos encontram-se alinhados paralelamente de 

maneira a produzir uma resultante externa não nula, e por outro lado, no estado 

desmagnetizado, mesmo tendo os momentos alinhados em paralelo, mas os 

domínios magnéticos estão dispostos aleatoriamente de maneira que a resultante 

externa é nula. 

Ao aquecermos acima da Tc e resfriarmos um material ferromagnético, 

esse se dividirá, espontaneamente, em domínios magnéticos. A razão para que 

isso ocorra é que a formação de domínios magnéticos no interior dos materias 

ferromagnéticos é a condição para que o sistema se encontre em estado de 

menor energia. Todos os sistemas físicos obedecem ao princípio da energia 

mínima, ou seja, o de procurar o estado de menor energia que seja compatível 

com as condições do sistema, portanto, os momentos atômicos de cada átomo 

ordena-se de forma minimizar a energia total do sistema.  

Há quatro energias básicas que compõem o balanço energético 

envolvido em um sistema ferromagnético, são elas: Energia de Troca, 

Mr 

Hc a 

Material 

desmagnetizado Ms negativa 

Ms positiva 
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magnetostática, anisiotrópica e energia de magnetostritiva. A soma desses quatro 

componentes compõe a Energia total, que é dada: 

                                                              (15) 

A energia de troca ou energia das paredes de domínio está associada 

às diferentes configurações dos momentos magnéticos ao longo do volume da 

parede (que é mínima quando estão alinhados paralelamente). Por outro lado, a 

energia de um campo magnético produzido pelo material, ou energia 

magnetostática, associada à criação de pólos magnéticos na superfície, será 

mínima quanto menor for este campo externo, o que se reduz a medida que 

aparecem domínios magnéticos. A movimentação e nucleação das paredes de 

domínio minimizam a energia magnetostática. A energia anisotrópica está 

associada às direções preferenciais de magnetização, ou melhor, as direções 

entre os momentos dos átomos e a rede cristalina, e será minimizada quando os 

momentos estiverem alinhados com os eixos de menor energia de anisotropia, as 

chamadas regiões de fácil magnetização representadas na FIG.13. Finalmente, a 

energia associada á deformação de um corpo, provocada pela ação de um campo 

magnético (magnetostrição), será minimizada quando o material estiver orientado 

de tal maneira que ocorrerão mudanças em suas dimensões ao longo do eixo de 

magnetização.   

Os grãos podem ser monodomínios, usualmente na faixa de 10 a 100 

nm, ou multidomínios . Existe uma interface, que separa dois domínios adjacentes 

com sentidos e direções diferentes, denominada de parede de domínio FIG. 13.  
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FIGURA 13 A – Esboço de uma partícula magnética em que o seu momento 

magnético m, alinha-se em um eixo de fácil magnetização com um ângulo θ ao 

eixo. Em resposta a um campo magnético B, aplicada a um ângulo φ ao eixo de 

fácil magnetização; B - Exemplo de possíveis paredes de domínios magnéticos. 

Região onde a energia de troca é alta; C – Ordenação dos momentos magnéticos 

em uma parede de domínio adjacentes.  

A formação das paredes que dividem domínios adjacentes se dá 

devido ao balanço energético citado na equação XX. O balanço energético entre a 

energia magnetostática que aumenta à medida que o volume dos materiais 

aumenta e a energia de troca que aumenta proporcionalmente à área interfacial 

entre os domínios. Se o tamanho da partícula é reduzido, existe um volume crítico 

que requer mais energia para criar uma parede de domínio do que para reduzir a 

energia magnetostática. Assim, o sistema não se dividirá mais, e manterá a 

estrutura magnética em monodomínio. Esse volume crítico depende da 

magnetização de saturação da partícula, da energia anisotrópica e das interações 

individuais entre os spin. Esse valor é chamado de diâmetro crítico, a baixo do 

qual a partícula pode ser representada por um monodomínio. 

Uma partícula de monodomínio é uniformemente magnetizada com os 

spin alinhados na mesma direção. A magnetização vai ser revertida por rotação 

dos spin já que não tem parede de domínio para impedi-la. Assim, como campo 

coercivo, Hc necessário para reduzir a magnetização, a zero, será alto, as 

Eixo de fácil 

magnetização 

A 

B 
C 
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nanopartículas de monodomínio apresentam grande coercividade. Esse efeito 

ocorre quando o tamanho das partículas continua a diminuir e a energia térmica 

começa a se equiparar à energia necessária para reverter a direção do spin, 

formando assim o estado superparamagnético. 

Superparamagnetismo, um termo inventado por Bean , é exclusivo a 

nanopartículas magnéticas. Quando o tamanho da nanopartícula magnética 

diminui abaixo de um determinado intervalo de tamanho, chamado de diâmetro 

critico (Dc), ela se torna um monodomínio, e neste intervalo a coercividade 

alcança um valor máximo, (Hci). Com partículas de tamanho Dc , ou menores, o 

momento magnético se torna altamente influenciado por flutuação térmica. Abaixo 

do diâmetro crítico, Dsp, a coercividade é zero, novamente por causa do efeito 

térmico, que agora é forte o suficiente para desmagnetizar espontaneamente o 

conjunto de partículas anteriormente saturadas. Tais partículas são chamadas de 

superparamagnéticas, a FIG.14 mostra a curva de histerese, em vermelho, de 

partículas que estão abaixo do Dc. A competição entre as energias térmica e 

magnética determina se o material está no estado superparamagnético ou se ele 

está no chamado estado bloqueado.  

Os momentos magnéticos atômicos das partículas 

superparamagnéticas, estão alinhados paralelamente numa só direção, não existe 

nenhuma histerese, ambas a magnetização residual (Mr) e o campo coercivo (Hc 

) são nulos. A susceptibilidade magnética destes materiais situa-se entre a dos 

ferromagnéticos e dos paramagnéticos.  

Em sistemas superparamagnéticos, a temperatura em que os 

momentos são bloqueados, ou seja, são incapazes de relaxar é denominada 

temperatura de bloqueio, TB. Acima de TB, o momento pode alinhar-se com 

alguma direção cristalográfica e comportar-se como material paramagnético 

embora com momento muito maior.   
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FIGURA 14 - Variação da coercividade H com o diâmetro das partículas, de 

histerese correspondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – Curva de histerese correspondente ao diâmetro das partículas 

representadas na FIG. 14. 
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3.15 Ferritas  

As ferritas são uma mistura de óxido de ferro combinado com óxidos de 

outros metais que apresentam estrutura cristalina e são divididas 

cristalograficamente em quatro sub-grupos: espinélio, magnetoplumbita, granadas 

e perovskita.Sua representação química é MOFe2O3 onde M é geralmente um 

cátion metálico divalente tais como Fe2+, Co2+, Ni2+ e Mn2+. Quando o M é um íon 

ferroso, o material FeOFe2O3 é chamado de magnetita ou ferrita de ferro. A ferrita 

é um sólido cristalino insolúvel em meio alcalino e facilmente removido da solução 

por separação magnética. O caráter fortemente magnético da ferrita a distingue 

de muitos outros tipos de compostos. [92] As ferritas do tipo espinélio 

compreendem a uma classe de materiais inorgânicos com extraordinárias 

propriedades magnéticas, ópticas e elétricas. São óxidos mistos ferromagnéticos, 

as quais apresentam valência mista, tendo a estrutura molecular ideal MFe2O4. A 

estrutura do espinélio é essencialmente cúbica, com os íons de oxigênio 

formando uma estrutura de rede cubica de face centrada (CFC), ocupando ½ dos 

sítios. Os cátions divalentes magnéticos (Mn2+, Fe2+, Co2+) e não magnéticos 

(Ba2+, Zn2+) ocupam 1/8 dos sítios tetraédricos, como mostrado na FIG. 16 

. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - Ligação tetraédrica e octaédrica, onde estão indicados os íons 
metálicos e os ânions oxigênio O-2 (por círculos maiores). As setas indicam as 
orientações magnéticas de cada íon (para a esquerda representam os íons Fe3+ e 
para a direita Fe2+) dos sítios A e B 
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Os íons de ferro trivalentes (5 µB) na rede espinélio podem ocupar as 

duas posições de simetrias diferentes: os sítios tetraédricos com coordenação IV 

(espinélio inverso) e os sítios octaédricos com coordenação VI (espinélio normal). 

Esse grau de inversão é devido à alta eletronegatividade do oxigênio, que 

promove ligações de caráter iônico forte com os cátions divalentes e trivalentes. 

Se os íons de Fe3+ estiverem distribuídos igualmente em ambos os sítios, seus 

momentos magnéticos se cancelam e a magnetização total, deve ser resultante 

dos momentos magnéticos dos íons Mn2+ (6 µB), os quais apresentam energia 

preferencial pelos sítios octaédricos da rede do espinélio. Na TAB. 1 têm-se 

alguns exemplos de ferritas do tipo espinélio normal e inverso. 

TABELA 2 – Classificação das ferritas quanto ao arranjo cristalino 

Fórmula Geral Tipo 

MnFe2O4 Normal 

ZnFe2O4 Normal 

FeFe2O4 Inversa 

CoFe2O4 Inversa 

As ferritas se destacam não apenas pelos altos valores de resistividade 

e permeabilidade magnética inicial que apresentam, como também, pelos baixos 

valores de perdas por histerese, altas densidades de fluxo de saturação e baixa 

coercividade. 

As propriedades magnéticas extrínsecas das ferritas, tais como a 

permeabilidade, coercividade, perdas por histerese e corrente parasita (é o nome 

dado à corrente induzida em um condutor quando o fluxo magnético através de 

uma amostra razoavelmente grande de material condutor varia), dependem 

fortemente de sua microestrutura, ou seja, do contorno de grão, do seu tamanho 

médio e de sua porosidade. A microestrutura pode ser controlada pela variação 

no processamento, isto é, preparação do pó. [93] 
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3.16 Lantanídeos  

A história dos Lantanídeos começou em 1787 com a descoberta de um 

mineral negro na Ytterby (Suécia) denominada iterbita, mas uma análise mais 

séria foi realizada apenas em 1794, por Johan Gadolin, um químico finlandês que 

mostrou que o mineral continha óxidos de ferro, berílio e silício e um novo 

elemento o qual chamou de yttria. Mais tarde foi mostrado que yttria consistia em 

uma mistura de óxidos de seis elementos terras-raras. Durante os 150 anos 

seguintes, todos os elementos lantanídeos foram descobertos, até o último, 

promécio (Z=59) encontrado em, 1945. Devido à grande semelhança química 

entre esses elementos, é difícil efetuar a sua separação, e muitos dos trabalhos 

primordiais na química dos lantanídeos foram feitos usando-se misturas. 

Elementos lantanídeos com alta pureza só foram isolados a partir de 1940, com o 

auxílio de técnicas de troca-iônica. Atualmente, as propriedades dos elementos 

puros e seus compostos são bem conhecidas. [94]
. 

Segundo as recomendações da União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) em 1990, o grupo de elementos de terras raras (TR) é 

constituído pelos lantanídeos, ítrio e escândio. Os lantanídeos são elementos do 

bloco 4f, conhecidos também como metais de transição interna, constituídos por 

La-Lu. O termo série lantanídica é um pouco mais restrito constituído por 

elementos pós-lantânio (Ce a Lu). [94]. 

Os elementos TR receberam este nome devido à constatação, na 

época de seu descobrimento, de que seus óxidos apresentavam uma aparência 

terrosa (terras) e eram escassos (raras). Com o passar dos anos, foi provado que 

esses elementos não são terras e sim óxidos e nem tampouco raras. [94]. 

Os lantanídeos, são um grupo especial de elementos na tabela 

periódica, que formam uma série de quinze elementos, variando do lantânio 

(Z=57) ao Lutécio (Z=71) e todos os seus íons trivalentes, Ln(III), têm 

configuração {Xe} 4f n (n=0,1,...14) no estado fundamental [95-96] . Algumas vezes, 

na literatura o elemento lantânio é omitido da série dos lantanídeos devido á 

ausência de elétrons 4f em sua configuração.  



Revisão Bibliográfica   56 
________________________________________________________________________________ 

Na TAB.3 estão descritas as configurações eletrônicas e os estados de 

oxidação dos lantanídeos. 

TABELA 3- Configurações eletrônicas e estados de oxidação dos lantanídeos.[97] 

Elemento Símbolo 

Configuração 

eletrônica do 

átomo 

Configuração 

eletrônica de 

Ln3+ 

Estados de 

Oxidação* 

Lantânio La [Xe]       5d1   6s2 [Xe] +III 

Cério Ce [Xe] 4f 1 5d 1  6s2 [Xe] 4f 1 +III     +IV 

Praseodímio Pr [Xe] 4f 3          6s2 [Xe] 4f 2 +III   (+ IV) 

Neodímio Nd [Xe] 4f 4          6s2 [Xe] 4f 3 (+II) +III 

Promécio Pm [Xe] 4f 5          6s2 [Xe] 4f 4 (+II) +III 

Samário Sm [Xe] 4f 6          6s2 [Xe] 4f 5 (+II) +III 

Európio Eu [Xe] 4f 7          6s2 [Xe] 4f 6 + II   +III 

Gadolínio Gd [Xe] 4f 7 5d1   6s2 [Xe] 4f 7 +III 

Térbio Tb [Xe] 4f 9         6s2 [Xe] 4f 8 +III 

Disprósio Dy [Xe] 4f 10        6s2 [Xe] 4f 9 +III  (+ IV) 

Hólmio Ho [Xe] 4f 11        6s2 [Xe] 4f 10 +III 

Érbio Er [Xe] 4f 12        6s2 [Xe] 4f 11 +III 

Túlio Tm [Xe] 4f 13        6s2 [Xe] 4f 12 +II   +III 

Itérbio Yb [Xe] 4f 14        6s2 [Xe] 4f 13 +II  +III 

Lutécio Lu [Xe]4f14 5d1    6s2 [Xe] 4f 14 +III 

*Os estados de oxidação mais importantes (geralmente os mais abundantes e 

estáveis) são mostrados em negrito. Outros estados bem caracterizados , mas 

menos importantes, vêm representados em tipo normal. Estados de oxidação 

instáveis ou de existência duvidosa estão representados em parênteses. 
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Lantanídeos são únicos dentre os elementos da tabela periódica, 

devido ás suas reatividades químicas semelhantes e também por suas 

propriedades ópticas e magnéticas. A sua química é denominada pelo estado de 

oxidação (III), com exceção do cério, que se apresenta também no estado de 

oxidação (IV) com estabilidade suficiente para existir em soluções aquosas e 

compostos sólidos. Já o Eu, Sm, e Yb podem ser reduzidos ao estado de 

oxidação (II), sendo o Eu(II) o mais estável.  

A predominância do estado de oxidação (III) resulta do efeito do 

crescimento de cargas positivas nos orbitais de valência [95,96]  Quando elétrons 

são removidos de um átomo de lantanídeo, os orbitais são estabilizados na ordem 

4f > 5d > 6s. Neste estado de oxidação, os elétrons 4f tornam-se internos, de 

forma que a remoção desses elétrons é energeticamente desfavorável. As 

configurações e a ocorrência de outros estados de oxidação para alguns dos 

elementos sugerem que existe algum estabilidade extra quando o conjunto de 

orbitais 4f encontra-se semi-completo ou totalmente completo, como é o caso dos 

íons Ce(IV) e Yb(II). Dada a blindagem dos elétrons 4f pelas camadas externas 

5s2 e 5p6, as ligações químicas dos íons de lantanídeos têm caráter 

predominantemente iônico.  

Os raios iônicos dos íons Ln(III) variam na série de 120pm para o 

lantânio até 95 pm para lutécio. Os raios iônicos decrescem monotonicamente ao 

longo da série, dando origem ao termo ―Contração Lantanídica‖.[98,-99]  

A variação do raio entre os átomos de lantanídeos e os seus íons Ln3+ 

está representada na FIG.17 que mostra a gradual redução do raio com o 

aumento do número atômico. A blindagem imperfeita exercida pelos elétrons 4f 

compensa quase que totalmente o aumento da carga nuclear efetiva no decorrer 

da série; como conseqüência ocorre uma pequena redução do raio.  
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Figura 17. Variação do raio entre átomos e íons de lantanídeos. [97]
 

3.16.1 Luminescência dos lantanídeos. 

A fluorescência e a fosforescência são similares , no tocante em que a 

excitação é feita por absorção de fótons, conseqüentemente, os dois fenômenos 

são freqüentemente mencionados pelo termo genérico fotoluminescência ou 

luminescência molecular. [100] 

A fluorescência difere da fosforescência pelo fato de que as transições 

eletrônicas responsáveis pela fluorescência não envolvem uma mudança de spin 

eletrônico, ou seja, quando um par de elétrons de uma molécula é excitado a um 

nível mais alto de energia, forma-se um estado singlete ou um estado triplete. 

Esses estados podem ser representados como se segue, com setas na FIG. 18. 

 

 

 

 

Figura 18. Representação dos estados fundamental singlete e excitado triplete e 
singlete. [98] 
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No estado excitado singlete, o spin do elétron promovido ainda está 

emparelhado com o elétron no estado fundamental, o que leva a um tempo de 

vida médio de emissão de 10-5 a 10-8 s, caracterizando assim o fenômeno de 

fluorescência; no estado triplete , entretanto, os spins dos dois elétrons ficaram 

desemparelhados e são, desta forma, paralelos. Como conseqüência, o tempo de 

vida médio de um estado excitado triplete pode variar de 10-4 a vários segundos. 

A excitação induzida por radiação de uma molécula no estado fundamental a um 

estado excitado triplete tem pouca probabilidade de ocorrer, no entanto um estado 

excitado triplete pode ser provocado a partir de um estado excitado singlete em 

certas moléculas; a conseqüência final disso é a fosforescência. [101] 

Os íons trivalentes da série dos lantanídios são caracterizados por um 

preenchimento gradual dos orbitais 4f, de 4f0 (La3+) para 4f14 (Lu3+) Tabela 2. Uma 

das características mais interessantes destes íons é a fotoluminescência. 

Diversos íons de lantanídeos mostram sua luminescência nas regiões do espectro 

eletromagnético do visível (Vis) e infravermelho próximo, após irradiação com 

radiação ultravioleta.  A cor da luz emitida depende do íon lantanídeo. Por 

exemplo, Eu3+ emite luz vermelha, Tb3+ luz verde, Sm3+ luz laranja, e Tm3+ luz 

azul. Yb3+, Nd3+ e Er3+ são bem conhecidos por sua luminescência do 

infravermelho próximo. Outros íons lantanídeos como Pr3+, Sm3+, Dy3+, Ho3+ e 

Tm3+, também mostram transições na região do infravermelho próximo. [102] 

Íons lantanídeos com orbitais 4f completamente ocupados, Lu3+, ou 

vazios, La3+, não possuem nenhuma luminescência. 

No caso dos lantanídeos, a fluorescência é devido às transições f→f 

que ocorrem no interior dos íons Ln3+. O mecanismo é representado pela FIG.19. 
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Figura 19. Representação esquemática do mecanismo de fluorescência dos íons 
Ln3+ . [100] 

Luz ultravioleta ou descarga elétrica promove o elétron do seu estado 

fundamental para um nível vibracional excitado singlete, esse rapidamente relaxa 

passando para um estado excitado mais baixo, sem emissão de radiação. Ocorre 

nesse momento o processo de Cruzamento Intersistema, em inglês ISC 

Intersystem crossing. Onde o spin de um elétron excitado é invertido resultando 

na transição singlete / triplete, do qual pode ocorrer transferência de energia para 

um dos orbitais localizados sobre íon Ln3+ ocorrendo fluorescência via transições 

f→f. [103] 

Excitação direta de um íon lantanídeo incorporado em uma matriz é o 

caminho mais simples para obter emissão do íon lantanídeo, mas a natureza 

proibida das transições f-f torna a excitação direta difícil. Outra possibilidade mais 

eficiente, é excitar um centro diferente e subseqüentemente transferir a energia 

de excitação ao íon lantanídeo. No último caso, descoberto por Weissman em 

1942 para complexos de lantanídeos, o centro absorvente a radiação (ligantes) é 

chamado de sensibilizador (S), enquanto o centro para o qual a energia de 

excitação é transferida (íon lantanídeo) é chamado ativador (A). Existem dois 

mecanismos diferentes de transferência de energia entre ligantes-Ln(III): 1) 

transferência de energia não-radiativa por interação coulômbicas (direta) [104] e 2) 

transferência de energia não radiativa por interação de troca [103]. Por ambos os 
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mecanismos é requerida a (quase-) ressonância entre níveis de energia do 

sensibilizador e do ativador. No caso de interação direta, a transferência de 

energia entre S e A é causada por interação dipolo-dipolo e de multipolo-multipolo 

de alta ordem. Se S e A são separados, os recobrimentos entre os orbitais de S e 

A são desprezíveis e a interação de Coulomb é o único mecanismo possível. Para 

que ocorra interação de troca, os recobrimentos entre os orbitais de S e A tornam-

se importantes, e a dependência da taxa de transferência de energia com a 

distancia entre S e A é muito forte. 

O fato das transições f-f serem fracas, por serem permitidas apenas 

por mecanismos de segunda-ordem (dipolo elétrico forçado), leva à busca de 

ligantes que tornam a transferência de energia ligantes-Ln(III) mais eficiente. 

Complexos de íons lantanídeos coordenados a ligantes orgânicos através de um 

átomo doador como oxigênio ou nitrogênio quando excitados numa determinada 

região do espectro eletromagnético exibem fluorescência característica das 

transições intraconfiguracionais f-f no íon central, como resultado da transferência 

de energia intramolecular não-radioativa de estados do ligante para estados 

excitados do íon de lantanídeo. [103,104] 

As propriedades espectroscópicas de compostos de íons lantanídeos 

com ligantes orgânicos são de enorme interesse em diversas áreas da ciência e 

tecnologia, pois esses complexos podem apresentar diversas aplicações tais 

como, ressonância magnética de imagem, sensores luminescentes, lasers em 

fibra óptica e amplificadores, materiais eletroluminescentes e materiais 

moleculares magnéticos. [104] 

A porção do ligante responsável pela absorção de luz é algumas vezes 

referida como ―antena‖. Na FIG.20 está ilustrado o fenômeno conhecido como 

―Efeito antena‖,  

Em virtude de suas baixas absortividades molares, a intensidade da 

radiação emitida pelos íons TR3+ na maioria dos compostos é pequena, quando 

excitados diretamente nos níveis 4f. Portanto, têm-se utilizado ligantes orgânicos 

no sentido de atuar como sensibilizadores, tornando os complexos de TR3+ como 

dispositivos moleculares conversores de luz (DMCL). 
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Figura 20. Ilustração do fenômeno conhecido por ―Efeito antena‖. Absorção de 

energia, transferência dessa para o íon metálico e posterior emissão. [104] 

3.16.2 Complexos de Lantanídeos 

Os lantanídeos podem ser classificados como ácidos de Lewis ―duros‖ 

e por essa razão preferem ligar-se a bases de Lewis ―duras‖ como oxigênio e flúor 

para formarem complexos estáveis. [94]. 

Os números de coordenação de íons Ln3+ são influenciados pela razão 

carga/raio e também por fatores estéricos, e pela natureza dos ligantes, podendo 

variar de 6 (seis) até 12 (doze), sendo que o número de coordenação mais 

comum são 8 (oito) e 9 (nove). [99] 

Complexos de lantanídeos apresentam propriedades luminescentes 

peculiares. Um aspecto característico do espectro óptico é a presença de linhas 

de emissão estreitas, que são originárias de transições f→f, podendo ter larguras 

a meia altura inferior a 1nm. Isto é devido à fraca interação de elétrons 4f com os 

ligantes.  

Os íons lantanídeos têm capacidade de formar complexos estáveis de 

natureza intermediária entre íons de camada fechada, como Ca2+ e os íons da 
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primeira série de transição, podendo sofrer complexação com quelantes do tipo 

EDTA. Os primeiros complexos reportados foram baseados em β–dicetonas. 

Estes ligantes negativamente carregados e bidentados formam complexos 

neutros do tipo [Ln(β-dicetonato)3L], onde L é (são) ligante (s) neutro(s) que 

completam a coordenação do Ln(III). Uma grande variedade de ligantes 

multidentados tem sido utilizada em complexos de lantanídeos, pois têm 

propriedades tais como estabilidade cinética e termodinâmica, além da 

capacidade de proteger o íon lantanídeo do solvente.  Os ligantes β-dicetonas são 

excelentes quelatos para íons de transição d e terras raras trivalentes, onde o 

grupo 1,3-dicarbonila apresenta um sítio de coordenação eficiente. 

Íons de lantanídeos e ligantes β–dicetonas (1,3-dicetonas) formam 

complexos intensamente estudados, sua popularidade se deve a relativa 

facilidade de síntese desses compostos e a excelentes propriedades 

luminescentes. A TAB.4 [104] mostra os principais ligantes β–dicetonas. 
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TABELA 4 β-dicetonas usadas como ligantes em complexos de lantanídeos. [94] 

β-dicetona Abreviação Nome Sinônimo 

 

Hacac Acetilacetona 2,4-pentadieno 

 

Htfac Trifluoroacetilacetonato 
1,1,1-trifluoro-2,4-

pentanediona 

 

Hhfac Hexafluoroacetilacetonato 

1,1,1,5,5,5-

hexafluoro-2,4-

pentanedione 

 

Hthd (Hdpm) Dipivaloilmetane 
2,2,6,6-tetrametil-

3,5-heptanedione 

β-dicetona Abreviação Nome Sinônimo 

 

Hfod Heptafluorodimetiloctanodiona 

6,6,7,7,8,8,8-

heptafluoro-2,2-

dimetil-3,5-

octanedione 

 

Hbzac Benzoyilacetone 
1-fenil-1,3-

butnedione 

 

Hbtfac Benzoiltrifluoroacetone  

 

Hdbm Dibenzoilmetanato 
1,3-difenil-1,3-

propanedione 
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β-dicetona Abreviação Nome Sinônimo 

 

Hdnm Dinaphthoilmetano  

 

Hntac 2-naphtoiltrifloroacetone 

4,4,4-trifluoro-1-(2-

naphtyl)-1,3-

butanedione 

β-dicetona Abreviação Nome Sinônimo 
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3.17 Quitosana 

Na última década muito tem sido estudado e publicado sobre quitosana 

e seus usos. Por se tratar de um polímero natural, biodegradável, extremamente 

abundante e atóxico, a quitosana tem sido proposta como um material 

potencialmente atraente para usos diversos, principalmente em engenharia, 

biotecnologia e medicina. A quitosana é um polissacarídeo amino, derivado do 

processo de desacetilação da quitina, que constitui a maior fração dos 

exoesqueletos de insetos e crustáceos.  

A quitosana é um copolímero biodegradável constituído de unidades  

(1 4)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e  (14)-2-acetamido-2-desoxi-D-

glicopiranose. Pode ser definida como uma poliamina linear de alta massa molar 

com grupos amino e hidroxilas reativos, sendo facilmente solúvel em soluções 

aquosas da maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos (pH<5,5). Em função do 

seu alto teor de grupamentos amino, de sua natureza policatiônica e de seu peso 

molecular, a quitosana pode ser utilizada em um número importante de aplicações 

industriais, as quais serão discutidas posteriormente. Dentre suas principais 

características, destacam-se: biocompatibilidade, biodegradabilidade, 

propriedades antibactericida, emulsificante, quelante e não-tóxico [105-109]. A 

FIG.21 apresenta a estrutura molecular da quitosana. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 - Estrutura molecular da quitosana.  [105] 

O processo de obtenção da quitosana consiste na desacetilação parcial 

da quitina, ilustrado na FIG. 22, que é inerte e insolúvel, a qual é extraída da 

carapaça de crustáceos, lagostas, camarões, caranguejos e siris. Durante esta 

reação, os grupamentos acetamido (-NHCOCH3) da quitina são transformados, 
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em graus variados, em grupos amino (-NH2), dando origem a quitosana. Portanto, 

quitosana é o nome atribuído genericamente ao polímero onde o número de 

unidades monoméricas contendo o grupamento NH2 é suficiente para tornar o 

polímero solúvel em ácidos fracos, é reativa, podendo ser caracterizada como um 

polieletrólito catiônico, sendo geralmente purificada na forma neutra.  

A primeira etapa do processo consiste na redução de tamanho do 

material e posterior tratamento para remoção de proteínas, realizado com 

hidróxido de sódio ou mesmo pela digestão do material com enzimas proteolíticas 

(papaína, pepsina, tripsina). Em seguida, é feita a desmineralização do material 

com ácido clorídrico para extração do carbonato de cálcio e do fosfato de cálcio 

presentes em quantidades significativas nos resíduos marinhos (30 – 50%). O 

material também pode passar por uma extração com permanganato de potássio 

0,02% a 60oC visando remover pigmentos como melaninas e carotenóides. Ao 

final desse processo obtém-se a quitina. Nesta etapa, a quitina é então tratada 

com hidróxido de sódio concentrado (50%) a altas temperaturas (100oC) por um 

período que varia de 2 – 5 horas para que ocorra a reação de desacetilação, 

dando origem a quitosana. Em alguns casos, a reação de desacetilação é 

realizada na presença de tiofenol ou borohidreto de sódio ou sob atmosfera de 

nitrogênio para prevenir a degradação da cadeia do polímero durante a reação 

sob fortes condições alcalinas [101]. 
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FIGURA 22  Processo de obtenção da quitosana a partir da dessacetilação de 

quitina.[111-113]  
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Os procedimentos experimentais dessa dissertação encontram-se 

divididos em três partes: síntese dos núcleos magnéticos de ferritas de 

manganês, intituladas de núcleos magnéticos de controle (NMC), pelo método 

químico de coprecipitação, com estudo da influência do parâmetro tempo de 

aquecimento nas propriedades magnéticas e estruturais dos NMC; Síntese de 

núcleos magnéticos de ferritas de manganês dopados pelos seguintes íons 

trivalentes de terras raras: Eu3+, Gd3+, Ho3+ e Tb3+, intitulados de núcleos 

magnéticos dopados (NMD); Recobrimento dos NMC com o complexo 

Eu(tta)3(TPPO)2 imobilizado no biopolímero de quitosana. 

4.1 Reagentes e solventes 

Para as sínteses dos núcleos magnéticos de controle, dos núcleos 

magnéticos dopados, e do complexo β-dicetonato, os reagentes e solventes 

utilizados, não passaram por tratamento prévio e encontram-se listados na TAB.5. 
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TABELA 5. Lista de reagentes e solventes utilizados nos experimentos.  

Composto Procedência 

Óxido de európio 99,99% Merck 

Óxido de gadolínio 99,99% Merck 

Óxido de térbio 99,99% Merck 

Óxido de holmio 99,99% Merck 

Acetona  

Ácido Clorídrico 37% Synth 

Ácido acético glacial Dinâmica 

Ácido oleico P.A. Synth 

Ácido nítrico P.A Synth 

Hidróxido de sódio P.A. Quimbras 

Hidróxido de amônia P.A Synth 

Cloreto de ferro lll Hexahidratado Synth 

Cloreto de Manganês tetrahidratado Synth 

Coomassieblue briliant Sigma_Aldrich 

Glutaraldeido 50% Sigma-Aldrich 

Etanol P.A. 99,8% Merck 

Alaranjado de xilenol Merck 

Acido Etilenodiaminotetracético EDTA Merck 

Quitosana baixo peso molecular Sigma-Aldrich 

Peróxido de Hidrogênio 50% Synth 

3- tenoiltrifluoroacetona( HTTA) Sigma-Aldrich 

TPPO Sigma-Aldrich 
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4.2 Sínteses 

Durante a última década, grandes esforços foram dedicados à 

preparação de nanopartículas magnéticas devido ao seu potencial uso em 

diversas áreas. Nanopartículas magnéticas são sintetizadas com um número de 

diferentes composições e fases, incluindo: metais puros como Fe, Co e Ni;[1-3] 

óxidos metálicos como Fe3O4 e ɣ-Fe2O3.; ferritas, MFe2O4 (M=Cu, Ni, Mn, Mg,) [4-

6] e ligas metálicas como FePt, CoPt. [7] [8] 

Os métodos mais populares de síntese de nanopartículas magnéticas 

incluem coprecipitação, microemulsão, miscelas reversas, decomposição térmica, 

sonoquimica, síntese por combustão, pirólise a laser, micro-ondas assistido e 

deposição química por vapor. [9] 

Entre os métodos citados, a coprecipitação é uma maneira fácil e 

conveniente para sintetizar nanopartículas magnéticas, a partir de soluções 

aquosas salinas. Apresentando vantagens tais como: boa homogeneidade, 

temperatura de reação baixa, síntese de partículas finas, uniformes com fraca ou 

nenhuma aglomeração, economia de tempo, fácil ―scale-up‖ e baixo custo. [9-10] 

RIBEIRO, T.G.D. [11] sintetizou ferritas de manganês, por 

coprecipitação. Estudou parâmetros como: tipo e concentração da base utilizada; 

influencia do pH final e  tempo de aquecimento a 98°C, visando obter melhores 

características como cristalinidade, tamanho de partículas e 

superparamagnetismo. 

As melhores condições de síntese estudadas por RIBEIRO, T.G.D., 

foram adotadas no presente trabalho e assim reproduzidas na síntese dos NMC e 

NMD. A TAB. 6 resume as condições experimentais estudadas e os seus 

respectivos valores adotados no trabalho de RIBEIRO, T.G.D.  
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TABELA 6 - Parâmetros estudados e adotados na síntese de ferritas de 
manganês por RIBEIRO, T.G.D. 

Parâmetros estudados Valores adotados na síntese de 

MnFe2O4 

Tempo de aquecimento 1 hora 

Base NaOH 

Concentração molar da base 5,0 mol.L-1 

pH final de  precipitação 12 

Nos subitens que se seguem serão relatadas todas as etapas 

desenvolvidas para obtenção dos núcleos magnéticos de controle e dopados e as 

etapas de recobrimento dos núcleos magnéticos. 

4.2.1 Síntese dos cloretos de terras raras  

Na síntese dos núcleos magnéticos dopados, foram utilizados os seguintes 

íons de terras raras trivalentes (TR3+) Eu3+, Gd3+, Tb3+ e Ho3+. Apresentando-se 

na forma de sais de cloretos, com fórmula geral TRCl3.xH2O provenientes dos 

seus respectivos óxidos, obtidos comercialmente.  

 A abertura dos respectivos óxidos foi necessária uma vez que os mesmos 

não são solúveis em água. Meio no qual, toda a síntese dos núcleos magnéticos 

dopados e a reação de síntese do β-dicetonato de európio hidratado 

([Eu(tta)3(H2O)2]  foram realizadas. 

Os TRCl3.xH2O foram obtidos conforme o procedimento descrito na 

literatura e ilustrado no diagrama da FIG.23 [12] 

A obtenção dos TRCl3.xH2O consistiu inicialmente na dissolução da massa 

pesada de óxido de terrar rara (TR2O3) em água destilada fervida a 100ºC e 

resfriada a 60ºC previamente.  Á suspensão, aquecida até 80ºC com agitação 

magnética constante, foi adicionado ácido clorídrico concentrado até dissolução 

do óxido em suspensão. 
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H2O2 

A solução ainda quente foi filtrada em papel de filtro comum e o licor mãe 

colocado em banho-maria com adição de água destilada para correção do pH 

entre o intervalo de 5,5 e 6,0 durante todo o processo de evaporação.  

Ao se alcançar o intervalo de pH desejado, a solução seguiu em banho-

maria até completa secura  obtendo-se os cristais de TRCl3 . xH2O. (reação 16) 

Para obtenção do cloreto de Térbio, a adição do ácido clorídrico, ocorreu 

simultaneamente à adição de peróxido de hidrogênio até o consumo das espécies 

Tb4+, verificada pelo desaparecimento do sólido de coloração violeta em 

suspensão.(reação 17) 

Todos os sólidos obtidos foram armazenados em dessecador. 

TR2O3(s) + 6HCl(conc)    2TRCl3 + 3H2O  (16) 

Tb4O7(s) + 12HCl(conc)    4TbCl3 + 6 H2O + ½ O2  (17) 
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FIGURA 23- Fluxograma da síntese dos cloretos de terras raras. 
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4.2.2 Síntese do complexo β-dicetonato de európio  

A síntese do complexo β-dicetonato de európio, de fórmula 

[Eu(tta)3(H2O)2] foi baseada no procedimento descrito na literatura, [13-15] mas com 

algumas modificações no método de preparação. 

O complexo [Eu(tta)3(H2O)2], foi obtido primeiramente a partir da 

dissolução de 6,7 g de  3-tenoiltrifluoroacetona (Htta) em 30 ml de etanol 

moderadamente aquecido. Após completa dissolução, adicionou-se 5ml de NaOH 

a 6,0 mol.L-1  até alcançar o pH de 7.  A adição de NaOH  possibilitou a 

desprotonação completa do ácido Htta formando Natta, além de ajustar o valor de 

pH com a finalidade de impedir a formação  de hidróxido de terras raras 

[TR(OH)3], que são insolúveis. 

Na segunda etapa, a solução recém-preparada, foi adicionada, 

lentamente a uma solução aquosa do EuCl3.3H2O a 0,01 mol.L-1 previamente 

preparada. A solução resultante foi agitada durante 2 horas, com temperatura 

constante em 60 ºC, formando um óleo amarelo, levemente avermelhado, 

indicando a formação do complexo tenoiltrifluoroacetonato de terras raras (reação 

18).  

EuCl3.6H2O(sol.) + 3Htta(l)                          Eu(tta)3(H2O)2(s)  + 9H2O + 3NaCl(sol.)   (18 ) 

O óleo obtido permaneceu em repouso por 48 horas para que 

ocorresse a formação do complexo na forma de pó fino, amarelo alaranjado claro. 

Após essa etapa, o material foi filtrado, recristalizado em acetona, filtrado sob 

pressão reduzida e armazenado em dessecador. A FIG. 24, resume as etapas de 

preparação do complexo Eu(tta)3(H2O)2 

 

 

 

 

3 NaOH 
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FIGURA 24 Etapas do processo de síntese do complexo Eu(tta)3(H2O)2 
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4.2.3 Síntese do complexo [Eu(tta)3(TPPO)2] 

O complexo [Eu(tta)3(TPPO)2], onde TPPO é um ligante inorgânico de 

nome trifenilfosfinóxido, foi sintetizado de acordo com a literatura.[16]
  

Aproximadamente 2,0 g de [Eu(tta)3. 2H2O] foi solubilizado em acetona, 

seguido da adição de 1,30 g de TPPO,  previamente dissolvido em acetona 

também. A FIG.25 é a fotografia do complexo sob-radiação UV. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 Fotografia retirada do complexo Eu(tta)3. 2H2O] sob radiação UV. 

A dissolução foi realizada na razão estequiométrica [complexo]:[ligante] 

de 2:1. A mistura foi agitada por duas horas e o excesso de solvente evaporado a 

temperatura ambiente. Os cristais obtidos foram armazenados no dessecador 

(reação 19). 

Eu(tta)3(H2O)2(sol)  +2 TPPO(sol)              [ Eu(tta)3(TPPO)2 ]     (19) 
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4.3 Imobilização do complexo [Eu(tta)3(TPPO)2] em quitosana 

Para que os núcleos magnéticos possam ter aplicabilidades 

biomédicas, é frequente o tratamento de sua superfície com o objetivo de 

aumentar a sua estabilidade química e física em meios biológicos, melhorando 

assim a sua biocompatibilidade sem alterar, por sua vez as suas propriedades 

como, por exemplo, sua Magnetização [17] Uma variedade de materiais tem sido 

relatada para modificar as nanopartículas magnéticas, tais como os metais 

preciosos [18-19], sílica [20], carbono [21] e biopolímeros. [9,22-24].A quitosana é um 

biopolímero [25] com muitos recursos úteis, como hidrofilicidade, 

biocompatibilidade, biodegradabilidade.[25-27] Além disso, os grupos amino 

presente na quitosana podem também ser utilizados para posterior 

funcionalização com componentes específicos, tais como fármacos, biomoléculas. 

[25] 

A funcionalização de nanopartículas com o marcador óptico 

[Eu(tta)3(TPPO)2]  , aliada ao comportamento magnético dos núcleos de ferritas 

de manganês, é uma forma atraente de desenvolver uma sonda multifuncional 

para aplicações biológicas como marcadores ópticos in vitro e in vivo para 

diagnósticos clínicos, imagiologia biológica  e veículos de entrega de fármacos. 

[27] 

A imobilização do complexo [Eu(tta)3(TPPO)2] em quitosana, inicia-se 

com a solubilização de 1,0% em massa do complexo em etanol e no preparo de 

uma solução de quitosana de concentração 5,0 g.L-1 dissolvida em ácido acético a 

2%.  

A solução do complexo foi misturada á de quitosana e por um noite 

permaneceu em agitação vigorosa a temperatura ambiente resultando em uma 

solução de quitosana luminescente. As imagens da FIG.26 mostram a solução de 

quitosana luminescente sob a radiação UV. 
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FIGURA 26- Solução de quitosana com o complexo [Eu(tta)3(TPPO)2] antes de 

ser exposta e durante a exposição a radiação UV. 

4.4 Considerações sobre a síntese dos núcleos magnéticos.   

Como explicado anteriormente, os parâmetros de síntese dos NMC e 

dos NMD adotados nessa dissertação, foram os parâmetros selecionados por 

RIBEIRO, T.G.D [11] e resumidos na TAB.6. 

Porém no presente trabalho o parâmetro ―tempo de aquecimento‖ dos 

núcleos magnéticos, em específico dos NMC, foi modificado. Ao invés de se 

considerar o tempo de uma hora em específico, o mesmo período de tempo de 

aquecimento variou de zero até sessenta minutos, o que originou uma série de 

amostras. Cada amostra gerada foi identificada e seguiu para caracterização 

magnéticas e de difração de raio x.  

O objetivo dessa mudança foi avaliar por difração de raio x, o tempo de 

aquecimento necessário para a formação da fase cristalográfica espinélio na qual 

as ferritas de manganês pertencem. Verificar também, a necessidade ou não de 

aquecimento das mesmas após o termino da síntese em relação ao 

comportamento magnético. 
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4.4.1 Síntese dos núcleos magnéticos de controle  

Os NMC, compostos pelas ferritas de manganês, MnFe2O4.4H2O,  

foram sintetizados utilizando-se do método químico de  coprecipitação e será 

detalhado agora.  

As ferritas de manganês, foram coprecipitadas por adição lenta de uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 5,0 mol/L-1, denominada aqui de agente 

precipitante. 

Os sais FeCl3.6H2O e MnCl2.4H2O precursores das ferritas de 

manganês , foram pesados , mantendo-se a relação molar de [Mn:Fe] em 0,5 e 

dissolvidos em água destilada a temperatura ambiente. Conforme ilustrado na 

FIG. 27. 

A mistura foi agitada em um dispersor modelo QUIMIS DISPERSOR 

EXTRATUR em velocidade inicial de 12.000 rpm por 10 minutos. Por 

gotejamento, o agente precipitante foi adicionado, até que se atingisse pH igual a 

12, onde a velocidade do dispersor foi elevada para 14.000 rpm, permanecendo 

por mais 10 minutos e garantindo total homogeneização da base no meio 

reacional (reação 20).  

Mn2+
(aq) + 2Fe3+

(aq)  + 8OH-
(aq)    MnFe2O4.4H2O(s)      (20) 

Ressaltando que todo o processo de coprecipitação descrito ocorreu à 

temperatura ambiente. 

 Ao termino do processo, ou seja, quando o pH final de 12 foi  

alcançado uma primeira alíquota de 200 ml foi retirada e o restante da suspenção 

seguiu para tratamento térmico a  98°C, conforme ilustrado na FIG. 28. 

Após 10 minutos sob 98°C, uma segunda alíquota de 200 ml foi 

retirada. E assim prosseguiu a retirada de alíquotas de 200 ml cada, em tempos 

pré-determinados de aquecimento. 
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Cada alíquota retirada deu origem a um núcleo magnético de controle.  

A TAB. 7 identifica as alíquotas retiradas e os respectivos tempos de tratamento 

térmico que cada alíquota foi submetida. 

Ao serem retiradas do meio reacional, conforme o seu tempo de 

aquecimento, cada alíquota permaneceu sobre uma placa magnética, onde 

ocorreu a sedimentação das ferritas.  O licor mãe foi descartado e ao precipitado 

água destilada foi adicionada iniciando o processo de lavagem. 

TABELA 7: Identificação dos NMC em função do tempo de permanência sob 
98ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os núcleos magnéticos de controle identificados na acima 

seguiram para caracterização por Difração de raio x pelo método do pó (DRX),  

Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FT- 

IR) e Magnetometria de Amostra Vibrante (MAV) . 

 Os núcleos A60 e A80 além de serem caracterizados pelas técnicas 

acima, também foram estabilizados em ácido oleico e recobertos pelo complexo 

[Eu(tta)3(TPPO)2] imobilizado em quitosana e posteriormente caracterizados por  

TGA, MEV, MAV, FT-IR e DRX.    

 

NMC Tempo de 

Tratamento Térmico 

(min) 

A00 -- 

A10 10 

A20 20 

A40 40 

A60 60 

A80 80 



Procedimentos Experimentais  94 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 Etapas do processo de obtenção dos núcleos magnéticos de 
controle. 
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FIGURA 28 Separação das amostras dos núcleos magnéticos de controle. 

Alíquotas de 200 ml retiradas após 10, 20, 40, 60 e 80 minutos de aquecimento a 

98°C cada. 

Alíquota de 200 ml retirada após 

termino do processo de 

coprecipitação dos NMC. 
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4.4.2 Síntese dos Núcleos Magnéticos Dopados 

Os NMD compostos pelas ferritas de manganês dopadas com TR3+, 

apresentam fórmula igual a  MnFe2-xO4.4H2O:TRx (onde x = 0,01;  0,03; 0,05; 0,07 

e 0,10). Os parâmetros de sínteses adotados para os NMD foram os mesmos 

usados durante a síntese dos NMC. Com a diferença de que os sais de cloretos 

de terras raras eram pesados em relação à massa total do FeCl3.6H2O e que não 

foram retiradas alíquotas, permanecendo todo o precipitado sintetizado, sob  a 

temperatura de 98°C por uma hora. A TAB. 8 trás as identificações das amostras 

geradas em função dos TR3+ utilizados e os valores de dopagem em 

porcentagem. 

TABELA 8 Identificação dos NMD em função dos íons de terras raras escolhidos 
e porcentagem de dopagem dos mesmos. 

 Porcentagens molares 

TR3+ 1% 3% 5% 7% 10% 

Eu Eu1 Eu3 Eu5 Eu7 Eu10 

Gd Gd1 Gd3 Gd5 Gd7 Gd10 

Tb Tb1 Tb3 Tb5 Tb7 Tb10 

Ho Ho1 Ho3 Ho5 Ho7 Ho10 

Da mesma forma que na síntese das MnFe2O4.4H2O ao termino do 

processo de coprecipitação, cada amostra gerada, seguiu para agitação 

magnética e aquecimento de 98°C por uma hora.  

Ao fim do aquecimento, cada amostra repousou sobre uma placa 

magnética, onde ocorreu a sedimentação das ferritas de manganês dopadas. O 

licor mãe foi descartado e ao precipitado água destilada foi adicionada iniciando o 

processo de lavagem. 

A reação 21 indica a reação química da formação das ferritas de 

manganês dopadas. 

Mn2+
(aq) + 2Fe3+

(aq)  + 8OH-
(aq)  + XTR3+

(aq)    MnFe2-xO4.4H2O:TRx(s)   (21 )   
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Após o processo de lavagem, descrito a seguir, os núcleos magnéticos 

dopados e secos, seguiram para caracterizações de DRX, MAV, TGA, FT-IR e 

MEV.  

4.5 Lavagem dos núcleos magnéticos 

Tanto os NMC como os NMD passaram pelo processo de lavagem, 

com o objetivo de ajustar o pH para 7, e eliminar ou diminuir cloretos e outras 

impurezas provenientes do processo de coprecipitação.  

O processo iniciou-se com a eliminação do licor mãe, após a 

sedimentação das ferritas. E prosseguiu com adição de água destilada a 

temperatura ambiente. Cada amostra foi mantida em agitação magnética por uma 

hora e posterior repouso sobre placa magnética com o intuito de acelerar a 

sedimentação das ferritas. 

Após a sedimentação houve novo descarte do sobrenadante e adição 

de água destilada, assim como agitação magnética e repouso. Todo o processo 

foi repetido até que o pH de 7 fosse alcançado. A última lavagem consistiu de 

uma mistura de 50% de água destilada com 50% de álcool etílico com agitação 

magnética e sob exaustor, acelerando o processo de secagem. 

 Por uma noite as misturas foram sedimentadas, o excesso de 

água/álcool foi retirado e ao fim obteve-se uma lama negra que seguiu para 

banho-maria até completa secagem. 

Os núcleos foram triturados, identificados, e armazenados em 

dessecador. 
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4.6 Tratamento da superfície dos núcleos magnéticos 

Como explicado na seção 3.1 , devido à grande área de superfície em 

relação ao volume e fortes interações dipolo-dipolo magnética, as nanopartículas 

magnéticas tendem a aglomerar-se. O revestimento de sua superfície 

desempenha um papel importante na prevenção da aglomeração, mantendo 

umas distantes das outras. [28]  

Entre vários materias capazes de previnir a aglomeração de 

nanopartículas os surfactantes tem recebido muita atenção [29].  VEKAS V e 

colaboradores [30] examinaram a estabilidade de nanopartículas de magnetita 

(Fe3O4) revestidas com surfactantes de diferentes comprimentos de cadeia 

carbônica, como ácido láurico (CH3(CH2)10COOH), ácido mirístico 

(CH3(CH2)12COOH), e ácido oleico (CH3(CH2)16COOH). Verificou-se que o ácido 

oleico, com 18 átomos de carbono e uma ligação dupla, foi mais eficaz na 

produção de uma dispersão estável de nanopartículas quando comparado com os 

demais surfactantes testados.  

O ácido oleico forma uma camada protetora e uniforme sobre a 

superfície de nanopartículas [31-32]
 prevenindo por impedimento estérico [33] que 

essas se aglomerem, colocando em colapso o meio na qual encontram-se 

dispersas. 

Ao utilizarmos ácido oleico na estabilização de núcleos magnéticos 

estamos por consequência, produzindo núcleos magnéticos com uma camada 

hiodrofóbica. Uma vez que os grupos apolares do ácido oleico ficam voltados para 

o solvente, enquanto os polares ligam-se a superfície das nanopartículas. 

Para aplicações biológicas como na separação de biomoléculas, é 

necessária a confecção de núcleos magnéticos hidrofílicos. 

O presente trabalho propõe então a utilização do biopolímero 

quitosana, que além de conferir o caráter hidrofílico aos núcleos magnéticos, 

também é um polímero biodegradável, não tóxico e biocompatível. [34] 
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Absorvida fisicamente á superfície dos núcleos magnéticos, as cadeias 

poliméricas que compõe a quitosana, são interligadas covalentemente entre sí 

com a adição de glutaraldeido. O que dá maior estabilidade ao recobrimento. A 

FIG 29 ilustra os processos de recobrimento de um núcleo magnético, utilizando 

quitosana na qual possui imobilizada o complexo luminescente [Eu(tta)3(TPPO)2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29- Ilustração das etapas de recobrimento dos núcleos magnéticos.[17] 

 

 

MnFe2O4 Ácido Oleico Quitosana [Eu(tta)3(TPPO)2] 
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4.6.1 Estabilização dos núcleos magnéticos 

De cada amostra pertencente aos núcleos magnéticos dopados foi 

retirada uma massa de aproximadamente 2,5 a 3,0 gramas para assim 

prosseguirem para etapa de estabilização. O restante das amostras foi estocado 

em dessecador. Já as amostras referentes aos NMC, apenas a A60 e A80 foram 

estabilizadas em ácido oleico.   

A estabilização dos núcleos magnéticos no presente trabalho seguiu a 

literatura [35] e será descrito a seguir. 

Após o processo de síntese, foram pesados 2,0 gramas de cada 

amostra dos respectivos NMD e das amostras A60 e A80. As amostras foram 

dispersas em água destilada separadamente a temperatura ambiente e por 30 

minutos permaneceram em agitação.  

Em sequencia, 3,0 ml de ácido oleico puro foram adicionados a cada 

amostra e em seguida o pH das suspensões foi elevado para 9,5 com a adição da 

solução de  NH4OH a 25%(v/v). 

A elevação do pH, permitiu a desprotonação do ácido oleico e a 

formação do íon oleato ou carboxílato. O mecanismo da reação descrita pode ser 

observado na FIG. 30. 

 

FIGURA 30- Mecanismo de reação de desprotonação do ácido oleico, com a 

formação do íon carboxilato. 

Após uma hora de agitação, HNO3 diluído é adicionado em cada 

amostra, gota a gota até que o pH alcance o valor de 5. Nesse momento ocorre a 

coagulação dos núcleos. Os íons oleatos aderidos quimicamente ao ferro 

presente na superfície dos núcleos magnéticos conferem o caráter hidrofóbico á 
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superfície em questão e as partículas tendem a se aglomerarem (coagular) 

―repelindo-se‖ do meio aquoso.  

É também com a diminuição do pH para 5, que o equilíbrio da reação 

química mostrado na FIG. 30 é deslocado e os íons oleatos em excesso voltam a 

ser convertidos para ácido oleico e uma camada fina oleosa se forma sobre o 

meio aquoso onde estão os núcleos magnéticos. Na FIG.31 o processo encontra-

se resumido com as fotografias retiradas durante a estabilização dos núcleos 

magnéticos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31: Fluxograma do processo de estabilização dos núcleos magnéticos 

 

Núcleos magnéticos (2,0 

g) dispersos em água 

destilada 

Agitação por 30 min. 

Temp. ambiente 

Adição de 3,0 ml ácido 

oleico 
Adição de NH4OH a 

25%(v/v) – pH 9,5 

Adição HNO3 diluído 

Coagulação dos núcleos magnéticos 

Agitação por 1,0 hora. 
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FIGURA 32 Fotografias retiradas no momento da estabilização dos núcleos 

magnéticos. No sentido horário: Núcleos magnéticos dispersos em água; Adição 

de ácido oleico e NH4OH 25% (v/v) ; adição de ácido diluído e inicio da 

coagulação antes de alcançar pH de 5; após 5 minutos de coagulação com pH de 

5; núcleos magnéticos coagulados; núcleos magnéticos dispersos em água porém 

aglomerados devido a camada hidrofóbica. 

Após a etapa de estabilização, os núcleos magnéticos foram lavados 

com acetona para remoção do ácido oleico em excesso. Secas a temperatura 

ambiente e armazenada em dessecador. 
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4.6.2 Recobrimento dos núcleos  

A etapa de recobrimento iniciou-se com a pesagem de 0,1 g dos 

núcleos magnéticos e dispersão desses em 20 ml de solução de quitosana a 5,0 

g.L-1 preparada anteriormente e na qual encontra-se dissolvido o complexo 

[Eu(tta)3(TPPO)2]. A mistura foi agitada por 1 hora.  

Nesse momento a mistura de cada amostra e dividida em duas partes. 

Uma parte prossegue no recobrimento e a outra parte é colocada para secar a 

temperatura ambiente e armazenamento em dessecador.  

Em seguida, 2,0 ml de glutaraldeído a 25% foram adicionados gota-a-

gota á mistura em agitação. Durante o período de 6 horas consecutivas a mistura 

permaneceu em agitação. E por uma noite repousou. 

Os núcleos recobertos foram lavados com água destilada, e secos á 

temperatura ambiente. 

 4.6.3 Reação das nanopartículas Nd2(MoO4)3@Si-Glu com a Albumina 

Sérica Bovina (BSA) 

Para a conjugação dos núcleos magnéticos de controle A80 com a proteína (BSA) 

foi utilizado o método Bradford (de Coomassie Brilliant Blue). 

A proteína BSA foi utilizada em concentrações diferentes (1:1 ; 1:2 ; 1:5 ; 1:7,5 ; 

1:10) e esse volume foi completado com PBS 1:10.  

Após adição do BSA, os tubos foram agitados suavemente e os mesmos foram 

mantidos em geladeira overnight. Após reagir por uma noite, foi adicionado 

borohidreto de sódio (NaBH4) (1 mg mL-1) em cada tubo, os tubos foram levados à 

geladeira por 1 hora e lavados 4x com PBS  

O método de Bradford (de Coomassie Brilliant Blue G-250) e o de 

Folin-Lowry são os métodos colorimétricos com maior índice de citação da 

literatura devido sua sensibilidade (Sensibilidade 0,06 a 0,3 mg por mL para 

Bradford e 0,1 a 0,3 mg por mL Folin-Lowry). Estes métodos são utilizado para 

detecção de proteínas em solução ou após precipitação com ácidos ou outros 
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agentes, assim como precipitados antígeno-anticorpo e em insulina. O teste 

sugere que a determinação seja feita de no mínimo 0,2y de proteína. Quando em 

pH ácido, o corante aniônico Coomassie Blue forma complexo com proteínas que 

contenham aminoácidos básicos e/ou aromáticos. A interação entre a proteína e o 

corante acarreta na alteração do comprimento de onda de absorção máxima do 

corante (465 nm – corante livre) para 595 nm (corante complexado a proteína). 

4.6.3.1 Preparo da curva padrão 

Preparou-se 10 mL de uma solução de BSA a 1,58 mg mL-1 e a partir 

dessa solução preparou-se 1 mL de solução de BSA 1,58 mg mL-1. Foram feitas 

cinco diluições seriadas a partir dessa solução, procedeu-se as diluições seriadas 

em H2O (Milli-Q) para a obtenção das demais concentrações (0,754 mg mL-1; 

0,377 mg mL-1, 0,1885 mg mL-1 e 0,09425 mg mL-1) como demonstrado no 

esquema abaixo. Para o branco foi utilizando o reagente de Bradford e 50 mL de 

água Milli-Q. 

4.6.3.2 Preparo da amostra 

Foi adicionado em um tubo de microcentrífuga 50 µL de amostra e 950 

µL do reagente de Bradford. Para as reações dos procedimentos 1, 2 e 3, foi 

mantido a temperatura ambiente por 15 minutos e medido a absorbância em 595 

nm. 

4.7 Técnicas de Caracterização 

Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FT-IR). 

Os espectros de absorção molecular na região do infravermelho (de 

4000 a 400 cm-1) das amostras foram obtidos em um espectrômetro Thermo 

Scientifc Nicolet 6700 FT-IR, Smart Orbit, Diamond 30,000 – 400 cm-1; Class 1 

Laser product por Refletancia Total Atenuada (ATR). As análises foram obtidas à 

temperatura ambiente (~298K) e em pastinha de KBr, (2% de amostra). O 

equipamento em questão pertence ao Laboratório de Polímeros do Centro de 

Química e Meio Ambiente, IPEN. 
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Curvas Termogravimétricas 

As curvas Termogravimétricas das amostras (TG) foram obtidas em 

uma Termobalança SDTA-822 (Mettler Toledo) usando amostras de 

aproximadamente 10mg em cadinho de alumina, sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio, com vazão de 50 ml min-1 e razão de aquecimento de 10°C min-1. As 

curvas de DTG foram obtidas a partir da derivatização do sinal eletrônico da curva 

TG. Laboratório de Polímeros do Centro de Química e Meio Ambiente, IPEN. 

Difração de raio X (DRX) 

Os difratogramas de raio X foram obtidos em um difratômetro de raios 

X Rigaku, modelo MiniFlex II, pelo método do pó. Utilizando-se como fonte de 

radiação CuKα(λ=1,54Ȧ) e filtro de Ni. As amostras foram dispersas em lâminas 

de quartzo. O equipamento pertence ao Laboratório de Química Supramolecular e 

Nanotecnologia do Centro de Química e Meio Ambiente do IPEN. 

Magnetometria de Amostra Vibrante 

Um magnetômetro de amostra vibrante (MAV, ou em inglês VSM) tem 

como princípio de operação a lei de indução de Faraday. A amostra magnética de 

interesse é colocada em uma região com campo magnético ajustável que faz com 

que ela se magnetize. A peça onde a amostra é fixada é posta para vibrar em 

uma frequência conhecida fazendo com que o seu campo magnético varie em 

função do tempo. Tal variação do campo acarreta em uma variação no fluxo 

magnético que por sua vez gera uma diferença de potencial induzindo correntes 

em bobinas colocadas próxima da amostra. È possível traduzir estas correntes 

em informações sobre sua magnetização. Com isso, variando o campo magnético 

é possível medir as curvas de histerese.  

O MAV utilizado neste trabalho pertence ao Laboratório de Materiais 

Magnéticos (LMM) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP. O 

campo magnético é produzido por um eletroímã e atinge valores máximos de 2T. 
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FIGURA 33 Magnetômetro de Amostra Vibrante, pertencente ao laboratório LMM 

do IFUSP onde as curvas de histerese dos núcleos magnéticos foram medidas. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para obtenção das micrografias, foi utilizado um microscópio eletrônico de 

varredura marca Jeol modelo JSM 6010LA.  

Estudo de Fotoluminescência 

O complexo luminescente [Eu(tta)3(TPPO)2] e os núcleos magnéticos recobertos 

com o complexo luminescente [Eu(tta)3(TPPO)2] imobilizado em quitosana , 

tiveram seus espectros de luminescência, correspondente à excitação e emissão, 

obtidos à temperatura ambiente em um espectrofluorímetro SPEX_FLUOROLOG 

2, programa computacional DM3000F, com monocromadores duplos SPEX 1680 

utilizando lâmpadas de Xenônio de 450W como fonte de excitação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A FIG.34 é referente ao FT-IR das amostras de núcleo magnético de 

controle sintetizadas. A amostra A80 apresenta a curva característica a das ferrita 

de manganês.  

Ao compararmos a amostra A60 com a amostra A80, verifica-se uma  

Banda larga em aproximadamente 3600 cm-1. O que é atribuido a existencia de 

água na amostra com menor tempo de aquecimento.  

 

FIGURA 34  FT-IR dos NMC de acordo com o tempo de aquecimento. 



Resultados e Discussões  113 
________________________________________________________________________________ 

O recobrimento de ácido oleico é confirmado quando comparados os 

espectros das amostras A60 e A60_AO. FIG. 35 

 

FIGURA 35- FT-IR das amostras A60 e A60 recoberta por ácido oleico. 

É possível verificar as bandas características das ferritas de manganês 

em aproximadamente 934 cm-1 para a ferrita recoberta com ácido oleico e 940 cm-

1 para a ferrita de manganês. Já os picos em 2920 cm-1 e 2849 cm-1 são 

característicos a ele. Os espectros apresentam bandas largas na região de 3400 

cm-1 que foram atribuídas ao estiramento O-H da água. A banda em 1640 cm-1, é 

característica das vibrações da de formação angular da água H-O-H, e que foram 

observadas neste material em aproximadamente 1630 cm-1. As bandas em 580 

cm-1 são atribuídas à deformação Fe-O nos sítios tetraédricos e octaédricos 

presente na fase cristalina tipo espinélio.  

Um ombro que aparece em 1734 e pode ser atribuído a ácidos 

carboxílicos ligados fracamente via ligações de hidrogênio.  
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FIGURA 36 FT-IR dos complexo de terras raras 

 

Os espectros da FIG. 36 são espectros típicos dos complexos β-

dicetonatos de európio sintetizados e que recobriram os núcleos magnéticos de 

controle.  

O espectro vibracional da dicetona HTTA na região do infravermelho 

possui duasbandas fortes em 1661 e 1642 cm-1, as quais são atribuídas aos 

modos de estiramento (C=O) e a uma mistura de (C=C) e (C=O), 

respectivamente. Nos complexos de terras raras a primeira banda é 

significantemente deslocada para região de menor freqüência (~50 cm-1) 

enquanto que a segunda é praticamente inalterada. É observado, também, que a 

banda de absorção atribuída ao estiramento (O-H) em torno de 3400 cm-1, 

devido a forma enol-cetona do TTA. 
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FIGURA 37- Núcleo magnético de controle recoberto pelo complexo luminescente 

Eu(TTA)3(TPPO)2 

 

As curvas de magnetização das amostras foram realizadas em um 

magnetômetro de amostra vibrante pertencente ao laboratório de Materiais 

Magnéticos do Instituto de Física da USP. Coordenado pelo Prof. Doutor Sergio 

Domingues. 

Quando a curva de Histerese se apresenta "larga", indica que esse 

material é um material difícil de magnetizar, com alta força coercitiva e alto 

magnetismo residual. Mas quando essa curva se apresentar "estreita", indica que 

esse material é um material com alta permeabilidade, baixa coersividade e baixo 

magnetismo residual.  

As curvas apresentadas na FIG. 38 possuem uma pequena histerese o 

que torna as amostras de ferritas de manganês sintetizadas em materias com 

baixa coercividade, ou seja, não é necessário gastar muita energia para 

desmagnetiza-las, uma vez que a área da curva de histerese é proporcional a 

energia gasta para que o material alinhe os seus domínios magnéticos de uma 

direção a outra. As curvas foram medidas a T= 300K, em um campo de 20KOe. 
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Os valores de magnetização remanescente (Mr) e os de Magnetização 

de saturação (Ms) estão apresentados na TAB. 9. Os valores encontrados nas 

curvas de histerese da FIG. 38 são valores baixos quando comparados com os 

valores dos núcleos magnéticos dopados, apresentados na TAB. 10.  

TABELA 9: Valores de Magnetização para os NMC. 

AMOSTRAS Mr (e.m.u.g-1) Ms (e.m.u.g-1) 

A00 0,31 13,43 

A10 1,14 15,42 

A20 1,17 14,07 

A40 1,26 15,09 

A60 0,84 12,87 

 

FIGURA 38: Curvas de histerese dos núcleos magnéticos de controle.  
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Os núcleos magnéticos dopados (NMD) também apresentaram 

comportamento análogo ao do núcleo magnético A60 quanto ao tamanho da área 

da curva de histerese, mas houve algumas exceções. Por exemplo, as amostras 

Ho1%e Ho3% não apresentaram Magnetização remanescente, assim como a 

amostra de Eu10%. Já as amostras Eu7% e Tb1% apresentaram valores muito 

baixos para o mesmo parâmetro. Os parâmetros de Magnetização de saturação e 

de remanescencia encontram-se listados na TAB. 10 e as curvas de histerese dos 

núcleos magnéticos dopados na FIG. 39. 

FIGURA 39 Curvas de magnetização dos núcleos magnéticos dopados. 
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TABELA 10: Valores de Magnetização de saturação (Ms) e Magnetização 

remanescente (Mr) para os NMD. 

Amostra Ms (e.m.u.g-1) Mr (e.m.u.g-1) 

Eu1% 53,1428 4,0197 

Eu3% 33,9269 4,0580 

Eu5% 41,7872 4,5515 

Eu7% 5,2153 0,3501 

Eu10% 26,7833 ==== 

   

Gd1% 4,9141 0,4794 

Gd3% 30,5546 4,2747 

Gd5% 30,4299 5,1214 

Gd7% 14,4497 2,7834 

Gd10% 23,6023 4,4033 

   

Ho1% 32,2647 ==== 

Ho3% 29,4175 ==== 

Ho5% 48,4308 3,6757 

Ho7% 44,3833 3,0181 

Ho10% 43,2115 3,03349 

   

Tb1% 23,1713 1,4786 

Tb3% 53,4798 4,9169 

Tb5% 15,3533 2,9036 

TB7% 38,3978 3,8350 

Tb10% 42,2373 2,7403 
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Os difratogramas de Raios X foram registrados em um difratômetro 

Rigaku modelo MiniFlex II usando radiação K (λ= 1,54 Å, 30KV e 5mA) no 

intervalo de 10 a 80 (2), utilizando o método do pó, onde as amostras foram 

prensadas em laminas de quartzo. 

O difratograma da amostra A00, na FIG.40, apresenta pronunciadas 

fases amorfas alternada com alguns picos de difração. O que pode justificar o 

comportamento não magnético das ferritas de manganês antes de passarem pelo 

tratamento térmico. 

Variando-se o tempo de tratamento térmico, há uma melhor distinção 

entre os picos difratados, diminuindo-se a fase amorfa e aumentando-se a fase 

cristalina, como pode ser observado nos difratograma das amostras A10, A20, 

A40 e A60 da FIG. 40.  

Os difratogramas foram refinados pelo método dos mínimos quadrados 

e então calculado o diâmetro médio do cristalito para cada amostra, e os 

resultados estão apresentados na TAB.11. Há um significante aumento de 

diâmetro médio de cristalito entre as amostras A00 e as demais. Na amostra A00 

as partículas recentemente precipitadas, estão no processo de nucleação, ou 

seja, está ocorrendo à formação dos núcleos, porém elas são separadas do seu 

licor mãe, evitando a fase de crescimento dos núcleos o que leva a um diâmetro 

médio menor em relação as demais amostras. [4]. A mesma linha de raciocínio 

pode ser aplicada para a amostra A10, uma vez que essa permaneceu mais 

tempo com o seu licor mãe, o que permitiu que o núcleo entra-se no processo de 

crescimento. A partir de 40 minutos de aquecimento os núcleos vão passando por 

um rearranjo em sua estrutura e assim se tornam menores e mais cristalinos, o 

que é percebível quando comparado com os difratograma nas FIG. 40 e 41. 
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TABELA11: Diâmetros médios para as nanopartículas de ferrita de manganês sem 

dopagem, obtidos pela equação de Scherrer 

Amostra Diâmetro médio (nm) 

A00 20,00 

A10 39,00 

A20 36,02 

A40 35,09 

A60 33,00 

Na comparação entre os valores dos picos centrados em 2 no 

difratograma do NMC A60 da FIG. 41 com o difratograma padrão ICDD n°00-010-

0319 na mesma FIG.41 identifica-se os picos característicos com estrutura 

cristalina espinélio do tipo ferrita de manganês, MnFe2O4 e com o menor tamanho 

médio de cristalito, 33 nm. 

 

FIGURA 40: Difratogramas de Raio X das amostras A00, A10, A20 e A40. 
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FIGURA 41: Difratograma de Raio X da amostra A60 em comparação com o 

difratograma de Raio x da ficha padrão ICDD 00-010-319. 

 

Na FIG. 42 apresentam-se as micrografias eletrônicas de varredura dos 

núcleos magnéticos A80. Elas mostram que a amostra apresenta morfologia não 

homogenia, com aglomerados. A heterogeneidade da forma das nanopartículas 

foi atribuída à alta energia de atração superficial das mesmas.  
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FIGURA 42 Micrografias do núcleo magnético A80, com 3 vezes e 4 vezes de 

aumento respectivamente. 
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As FIG. 43 mostram a mesma amostra A80, porém recoberta com 

ácido oleico e quitosana. A superfície é mais homogenia, quando comparada com 

a superfície da mesma amostra sem recobrimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43 Micrografias do núcleo magnético de controle A80, aumentadas 30 e 

40 vezes respectivamente. 

 

As micrografias da FIG. 44 apresentam o mesmo núcleo magnético de 

controle A80 das micrografias anteriores com a camada de recobrimento de 
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quitosana com o complexo luminescente Eu(TTA)3(TPPO)2 imobilizado. É 

possível ver a mesma homogeneidade na superfície das micrografias da figura 

43, porém com a formação de aglomerados depositados, referentes ao complexo 

Eu(TTA)3(TPPO)2   imobilizado na quitosana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44 Micrografias da amostra A80 recoberta por quitosana e o 

complexo Eu(TTA)3(TPPO)2 imobilizado ao biopolímero.  

Detecção de BSA conjugada com a partícula luminescente 

MnFe2O4@Quitosana-Eu(TTA)3(TPPO)2 utilizando o método de Bradford 

A proteína albumina de soro bovino é largamente empregada na área 

de bioquímica, devido à relativa facilidade com que pode ser isolada e purificada 

em grande escala além de ser estruturalmente homológa ao HSA (albumina de 
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soro humano – humanserumalbumin).Erro! Fonte de referência não 

encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada.A BSA é a proteína 

mais abundante no plasma sanguíneo bovino e atua como depósito, assim como 

veículo para transporte intracelular. É a principal proteína que contribui para a 

pressão coloidal osmótica do sangue e também para o transporte de proteínas 

para numerosos compostos endógenos e exógenos.Erro! Fonte de referência 

não encontrada.,Erro! Fonte de referência não encontrada. Com massa 

molecular de 66 kDa, consiste em uma única cadeia polipeptídica, contendo cerca 

de 583 aminoácidos. 

A capacidade da partícula MnFe2O4@Quitosana-Eu(TTA)3(TPPO)2 

interagir com a espécie biológica (proteína BSA) foi avaliada e identificada pelo 

método de dosagem de proteínas conhecido como método de Bradford. Reação 

de imobilização da partícula MnFe2O4@Quitosana-Eu(TTA)3(TPPO)2 com a 

proteína BSA (MnFe2O4@Quitosana-Eu(TTA)3(TPPO)2-BSA), foi realizada em 

meio de PBS (tampão fosfato salino - phosphatebuffered saline – 0,05molL-1 

pH7,4). Para a identificação da presença de BSA no sistema foi analisado o 

sobrenadante do meio reacional da conjugação juntamente com as quatro águas 

de lavagem da partícula e, também, a dispersão em PBS da partícula. Os ensaios 

biológicos foram realizados em triplicatas.A maioria dos métodos de ensaio de 

proteína colorimétricos podem ser divididos em dois grupos de acordo com o tipo 

de química envolvida: os que envolvem agentes quelantes de proteína (como o 

cobre com detecção secundária do cobre reduzido) e os métodos baseados em 

ligação com a detecção direta da alteração de cor associada com a proteína 

(corante ligado A maioria dos reagentes comerciais de ensaio para detecção de 

proteína são bem caracterizados e eficazes, pois oferecem resultados 

consistentes e confiáveis. No entanto, cada reagente de ensaio tem as suas 

limitações, ter uma compreensão básica da química envolvida em cada tipo de 

ensaio é essencial para a escolha de um método adequado para uma 

determinada amostra e para avaliar corretamente os resultados . 

Neste caso escolheu-se o método de Bradford que usa o corante de 

Coomassie (FIG 6.5). Em solução ácida do reagente, a proteína liga-se ao 

corante Coomassie. Isto resulta num desvio espectral do avermelhado/castanho 
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forma do corante (máximo de absorbância em 465nm) para a forma de corante 

azul (máximo de absorção a 610 nm). A diferença entre as duas formas do 

corante é maior em 595nm, de modo que é o comprimento de onda ideal para 

medir a cor azul a partir do complexo de proteína. O desenvolvimento da cor nos 

ensaios de proteína de Bradford está associada com a presença de determinados 

aminoácidos básicos (principalmente arginina, lisina e histidina) na proteína. As 

interações de Van der Waals e interações hidrofóbicas são as principais 

interações no método. O número de moléculas do corante de Coomassie ligadas 

a cada molécula de proteína é aproximadamente proporcional ao número de 

cargas positivas que se encontram na proteína. Aminoácidos livres, peptídeos e 

proteínas de baixo peso molecular não produzem cores com Coomassie. Em 

geral, a massa de um péptido ou proteína deve ser de pelo menos 3000 Daltons 

para ser detectável com este reagente. Em algumas aplicações isto pode ser uma 

vantagem. Neste trabalho detectou-se proteinas nas águas de lavagem das 

particulas que posteriormente foram usadas nos imunoensaios. Este método tem 

sensibilidade entre 0,3 a 1000gmL-1 

.  
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FIGURA 45. Esquema da reação para a identificação de proteínas, com a 

formação do complexo Proteína - corante de coloração azul. a) cubetas com 

material para análise no espectrofotômetro; b) reação da proteína com o reagente 

de Coomassie; c) Espectros de absorção da proteína-corante; e d)perfil as curvas 

absorbância versus concentração da proteína em vários comprimentos de 

onda.Erro! Fonte de referência não encontrada. 

 

Neste trabalho foram testadas alíquotas tanto do sobrenadante quanto 

das águas de lavagem e os resultados indicaram que somente havia proteína na 

partícula dispersa como mostrado 

As curvas de TGA e DTGA das amostras A40 e A60 após a etapa de 

aquecimento a 98 ºC, são mostradas na FIG.47. Verificou-se que as perdas de 

massa totais para as condições de 40 e 60 ºC foram 17,15 % e 20,28 %, 

respectivamente e os percentuais correspondentes aos resíduos finais foram 

82,85 % para a condição de 40 ºC e 79,72 % para 60 ºC. A maior perda de massa 

sugere que a transformação dos hidróxidos e dos oxihidróxidos em ferrita foi 

maior no precipitado obtido na condição de aquecimento a 98 ºC por uma hora ( 

A60).  
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FIGURA 47 Curvas de TGA e DTGA, das amostras após a digestão nas 

temperaturas de 50 e 98 ºC. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho apresentou-se dados experimentais obtidos na síntese 

de ferritas de manganês, denominadas de núcleos magnéticos de controle e 

ferritas de manganês dopadas por íons de terras raras (Eu3+; Gd3+; Ho3+; 

Tb3+), denominadas núcleos magnéticos dopados. 

Iniciando pela síntese dos núcleos magnéticos de controle, houve a 

variação do parâmetro tempo de aquecimento (entre zero e oitenta minutos) a 

98°C.  

Os difratogramas de raio x confirmam a presença da fase espinélio 

invertida, a partir da amostra com quarenta minutos de aquecimento (A40), a 98C, 

porém a amostra com sessenta minutos (A60) apresentou maior cristalinidade e 

maior coincidência entre o seu padrão de difração e o padrão de difração da ficha 

ICDD 00-010-0319. O tamanho médio dos cristalitos, calculado pela fórmula de 

Scherrer, apresentam-se na ordem de 40 nanometros.  

As análises de MAV confirmam que a partir as amostras com 

aquecimento a quarenta minutos (A40; A60 e A80) apresentam pouca 

magnetização remanescente e baixa coercividade com um apequena área de 

histerese, podendo assim serem classificadas como superparamagnéticas.  

As micrografias eletrônicas de varredura dos materiais obtidos mostram 

que as amostras apresentaram morfologia não homogênea composta por 

aglomerados de partículas menores do que 5 m contendo fases amorfa e 

cristalina. A heterogeneidade da forma das nanopartículas foi atribuída à alta 

energia de atração superficial das mesmas. 

Os dados obtidos pela avaliação dos espectros de infravermelho 

corroboram com os espectros obtidos por difração de raio x, onde foram 

identificados os picos característicos das ferritas tipo espinélio invertida. 
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A estabilização das amostras utilizando-se de ácido oleico foi realizada 

com êxito e pode ser confirmada pelos espectros de infravermelho, onde as 

bandas características do ácido são visualizadas. 

O recobrimento das mesmas amostras por quitosana é visualizado 

pelos grupamentos amino presentes nos espectros de infravermelho. Os mesmos 

espectros confirmam a presença do complexo luminescente Eu(TTA)3(TPPO)2.  

A dopagem dos núcleos magnéticos pelos íons de terras raras também 

foram realizadas com êxito, pois há um aumento efetivo do parâmetro de rede 

com o aumento da porcentagem de dopagem. 

Nesse estudo, é assim possível afirmar que a síntese via 

coprecipitação produz nanopartículas de ferritas de manganês com 

comportamento superparamagnéticos.  

 

6.1 PROPOSTAS FUTURAS 

Como proposta para dar continuidade ao trabalho pretende-se: 

 

1. Fazer testes de retenção de proteínas, utilizando-se proteínas 

marcadas com traçadores radioativos. Este método faz a determinação 

indireta da qualidade de proteína adsorvida e/ou ligada ao material, 

utilizando-se um contador gama para medida da radiação. 

 

2. Serão avaliadas, a capacidade e a cinética de adsorção da BSA neste 

material. 

 

3. Utilizar as nanopartículas magnéticas estudadas para aplicação em 

outras áreas da biotecnologia 

 


