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RESUMO 
 
 

 Nanopartículas magnéticas são dispositivos capazes de otimizar tratamentos 

oncológicos. Em especial, as nanopartículas de magnetita são bastante efetivas em 

produzir calor necessário para causar a lise de células tumorais. Entretanto, a fim de 

que as nanopartículas sejam internalizadas pelo organismo sem que causem 

nenhum tipo de dano é necessário que sejam recobertas por material biocompatível. 

Neste trabalho, nanopartículas de Fe3O4 foram revestidas por uma mistura 

polimérica de polietilenoglicol e polivinilpirrolidona. O recobrimento foi realizado a 

partir de diferentes proporções mássicas. O efeito da variação foi investigado. As 

amostras foram caracterizadas por difração de raios X e análise Rietveld, e ainda, 

analisou-se as curvas de histerese. Os resultados indicam uma boa concordância 

entre as proporções mássicas utilizadas e as propriedades físicas e magnéticas do 

nanocompósito. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As nanopartículas magnéticas possuem diversas aplicações nas ciências 

médicas, tais como agentes de contraste para ressonância magnética, 

imunoensaios, separação celular, carreamento de fármacos e hipertermia 

magnética. Especialmente, a magnetita (Fe3O4) têm sido intensivamente pesquisada 
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por ocasião de sua biocompatibilidade e alta saturação magnética(1). E ainda, são 

capazes de serem direcionadas para uma área específica do corpo pela ação de um 

campo magnético externo. O calor gerado pela desmagnetização das nanopartículas 

pode induzir a lise de células tumorais. As células cancerígenas são destruídas ao 

serem expostas a temperaturas maiores que 43ºC, ao passo que células sadias são 

mais resistentes(2). 

 Entretanto, as nanopartículas devem ser revestidas com material 

biocompatível para aumentar a bioafinidade e reduzir possível toxicidade. Polímeros 

são usualmente utilizados como material de revestimento para nanopartículas. Isto é 

devido a sua habilidade em reduzir a formação de agregados(3). Os polímeros são 

capazes de aumentar as forças repulsivas e balancear as forças de atração 

magnética e Van der Waals que atuam sob as partículas(4). Neste trabalho, uma 

mistura polimérica, polietilenoglicol e polivinilpirrolidona, foi usada para recobrir as 

amostras. 

 A cadeia polimérica de PEG proporciona uma forte repulsão estérea quando 

dispersa em um solvente, aumentando a estabilidade da partícula. A 

polivinilpirrolidona também desempenha um papel estratégico na síntese das 

nanopartículas magnéticas. PVP possui grande habilidade em formar filmes, além da 

excepcional capacidade em se ligar à moléculas polares, devido à sua própria 

polaridade. As moléculas de PVP possuem grupos funcionais (pirrolidona) que 

podem ser facilmente ancorados aos nanocristais de Fe3O4 contribuindo tanto para a 

formação de partículas pequenas quanto prevenindo a aglomeração(5). A redução no 

tamanho é possível devido a inibição do mecanismo de amadurecimento de Ostwald 

e favorecimento do mecanismo de nucleação(6). Neste trabalho, a proporção 

mássica PEG/PVP foi modificada a fim de se avaliar a influência do revestimento 

nas propriedades físicas e magnéticas do nanocompósito. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Uma das rotas de síntese mais simples de nanopartículas magnéticas de 

Fe3O4 é o método de coprecipitação de sais de ferro em solução aquosa pela adição 

de uma base. Convencionalmente, a magnetita é preparada pela adição de uma 

base fraca em solução de sais de ferro (Fe2+ e Fe3+) a uma taxa molar de 1:2(7,8,9). A 
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magnetita constitui um sólido de coloração negra. A reação química de precipitação 

é mostrada a seguir: 

 

Fe2+ (aq)+ 2Fe3+
(aq)+8 OH-

(aq)
 →Fe3O4(s)+ 4 H2O(l) 

 

 Neste trabalho, a solução aquosa de sais de ferro foi obtida a partir da 

dissolução de sais de ferro (FeSO4.7H2O e Fe2(SO4)3.6H2O), sob agitação 

magnética, a uma taxa molar de 1:2 (Fe2+:Fe3+) dispersos em água ultrapura. Após 

10 minutos de homogeneização, a base (NH4OH) foi adicionada no meio reacional. 

A mistura manteve-se sob agitação por 30 minutos. Posteriormente, a mistura 

polimérica (PEG/PVP) foi adicionada a fim de revestir as partículas de magnética 

sintetizadas. PEG é um polímero largamente utilizado na indústria farmacêutica para 

revestimento de drogas. E ainda, PVP constitui um polímero biocompatível e ótimo 

dispersante, sendo utilizado atualmente como expanssor de plasma sanguíneo. 

 A quantidade de revestimento utilizada é mostrada na Tab.1 
 
Tabela 1. Quantidade de PEG/PVP adicionada em cada amostra 

Sample PEG [g] PVP [g] 

F3B1 2 0.2 

F3C1 4 0.2 

F4C1M 6 0.05 

F4A1 8 0.05 

F9A1 10 0.2 

 
 Após o revestimento, as nanopartículas foram lavadas, maceradas e 

caracterizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Após a síntese, foi realizada a caracterização das amostras. Os difratogramas 

foram obtidos permitindo a identificação dos planos cristalográficos. A Fig.1 reúne 

todos os resultados de DRX. 
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Figura 1. DRX 

 

A partir da análise da Fig. 1 é possível perceber a presença de 6 picos. Esses 

picos são característicos de um difratograma padrão de magnetita. Portanto, pode-

se observar que o revestimento não interfere na estrutura cristalina do material, e 

ainda protege contra os efeitos indesejáveis da oxidação. Os difratogramas foram 

utilizados na análise Rietveld, assim pôde-se estimar o valor do tamanho médio de 

cada amostra.  

A análise Rietveld utiliza os dados de difração para realizar um ajuste por um 

modelo matemático e fenomenológico. Além disso, o diâmetro médio das 

nanopartículas também foi obtido por técnica direta (Nanosight®). Esta técnica 

consiste na dispersão das partículas em solvente e mensuração direta através de 

laser. A Tab.2 contém os resultados encontrados para o diâmetro médio. 

 
Table 2. Particle size. 

Amostra Análise Rietveld [nm] Nanosight® [nm] 

F3B1 18.7 --- 

F3C1 16.1 26.0 

F4C1M 15.9 23.0 

F4A1 15.7 --- 

F9A1 18.1 187.0 
 

 A partir da análise Rietveld pode-se observar que todas as amostras possuem 

diâmetro médio inferior a 30 nm. Partículas com tamanho na faixa compreendida 
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entre 10-30 nm são consideradas excelentes para aplicação in vivo(2). Portanto, 

considerando esta análise, todas as amostras são adequadas. A espessura da 

camada de revestimento mostrou-se fina o suficiente não causando alteração 

significativa no tamanho da nanopartícula.  E ainda, contribui para o isolamento 

magnético de cada partícula. Em outras palavras, a força de atração magnética e a 

consequente formação de agregados diminuem. As amostras F3B1 e F9A1 

apresentaram os maiores diâmetros. Isto é devido à quantidade de revestimento 

utilizada. No caso da amostra F3B1 a quantidade mínima utilizada pode ter 

favorecido o aparecimento de algumas zonas de oxidação, aumentando o diâmetro 

das partículas. Para a amostra F9A1 a camada de revestimento mostrou-se 

ligeiramente espessa. 

 A partir da análise no Nanosight® está claro que as amostras F3C1 e F4C1M 

atendem aos critérios de utilização in vivo. Entretanto, a amostra F9A1 apresentou 

um tamanho médio bastante expressivo (inapropriado tanto para aplicações in vivo 

quanto in vitro). Isto pode ser explicado pela formação de aglomerados ao dispersar 

as partículas em solvente. Sendo assim, a proteção proporcionada pelo 

revestimento foi menos efetiva na amostra F9A1 quando comparado às demais 

amostras. As forças de atração superaram as forças de repulsão estérea. 

 A análise das propriedades magnéticas foi realizada a partir das curvas de 

histerese do nanocompósito. A Fig.2 ilustra os ciclos de histerese obtidos. 
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Figura 2. Ciclos de histerese 
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 As curvas de histerese de todas as amostras indicam um comportamento 

superparamagnético. Pode-se observar, pelo aspecto dos ciclos, que a força 

coerciva e a remanência tendem a zero. Isto confirma a proteção efetiva do 

revestimento, até mesmo para as amostras F3B1 e F9A1 nas quais a quantidade de 

mistura polimérica de revestimento aplicada encontra-se em extremos apostos. 

Portanto, a combinação PEG/PVP é altamente recomendada para recobrir e 

preservar as propriedades magnéticas da nanopartícula. 

 Entretanto, apenas o comportamento superparamagnético não é suficiente. É 

necessário que as nanopartículas exibam altos valores de saturação magnética, pois 

esta propriedade está diretamente relacionada à resposta do nanocompósito perante 

um campo externo aplicado. Assim, as doses requeridas seriam menores, o que 

reduz consideravelmente os efeitos colaterais. Isto contribui para o bem estar do 

paciente em tratamento.  

 Na Tab. 3 estão descritos os valores de saturação magnética, Ms, obtidos. 
 
Table 3. Saturation magnetization 

Amostra Ms [emu/g] 

F3B1 72.1 

F3C1 68.2 

F4C1M 71.8 

F4A1 73.9 

F9A1 63.3 

 
 A amostra F3B1 possui o maior valor de saturação magnética. Entretanto, as 

amostras F4A1 e F4C1M também apresentam valores significativos. Isto indica que 

a síntese e revestimento foram conduzidos de forma otimizada, seja pelo bom 

controle de pH, quantidade adequada de revestimento e/ou ajuste satisfatório da 

força iônica do meio. 

 É provável que a amostra F3B1 possua a menor espessura de revestimento. 

Portanto, o isolamento magnético mais efetivo. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As amostras sintetizadas pelo método de coprecipitação mostraram boas 

propriedades físicas e magnéticas. A mistura polimérica (PEG/PVP) assegurou um 

revestimento satisfatório. PVP garantiu o isolamento magnético necessário para 
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garantir um tamanho adequado de diâmetro médio. A estrutura cristalina da 

magnetita manteve-se preservada em varias proporções mássicas de PEG/PVP. O 

material exibe comportamento superparamagnético. Os valores de saturação 

magnética correspondem ao esperado para um material nanoparticulado. 

 Entretanto, a quantidade mais adequada de polímero de revestimento é 

encontrada na seguinte combinação: 8g PEG/0,05g PVP. Esta proporção assegura 

o isolamento magnético enquanto mantém um alto valor de saturação magnética, 

além de menor tamanho de partícula. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Fe3O4 NANOPARTICLES 
STABILIZED BY POLYVINYLPYRROLIDONE / POLYETHYLENE GLYCOL WITH 

VARIABLE MASS RATIOS 
 

ABSTRACT 

 

Magnetic nanoparticles are devices able to optimize cancer treatments. In particular, 

magnetite nanoparticles are very effective in producing heat to cause lysis of tumor 

cells. However, in order that nanoparticles are internalized without causing damage 

to body they must be coated by biocompatible material. In this work, Fe3O4 

nanoparticles were coated by a polymer blend: polyethylene glycol / 

polyvinylpyrrolidone. Some variations in mass ratio of polymer mixture were made. 

The effect of varying mass ratio in polymers was investigated. Samples were 

characterized by X-ray diffraction and Rietveld analysis. Moreover, hysteresis curves 

were analyzed. The results indicate good agreement between mass proportions used 

and physical and magnetic properties of nanocomposite.  

 

Keywords: Magnetite, polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone, nanoparticles. 
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