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Me fez um homem melhor, tenho dado tudo o que posso 

Para um mundo que às vezes acha que eu sou um homem menor 

Lembro-me de todas as coisas que eu já passei 

Dediquei-me a todas aquelas pessoas que eu conheci 

Sou um homem de sorte 

Queria agradecer-lhes pelas vezes que tem estado comigo 

Espero que signifique tanto para que vocês compartilhar essas memórias 
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Dediquei-me a todas aquelas pessoas que eu conheci 

Sou um homem de sorte. 
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Carpe Diem!  

Colha logo os seus botões de rosa,  

Pois o tempo vai correndo, 

 Esta flor que hoje sorri cheirosa,  

Amanhã estará morrendo. 

(Sociedade dos Poetas Mortos) 
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Resumo 

 
O desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia, as nanopartículas magnéticas tem 
intensificado o interesse em várias áreas do conhecimento, devido as inúmeras aplicações, 
como em: catálise, diagnóstico, sensores,  etc. Atualmente, as nanopartículas com 
potencialidade de aplicação em biomedicina que pode se destacam as ferritas magnéticas que 
apresentam comportamento superparamagnético a temperatura ambiente. Este trabalho foi 
desenvolvido com intuito de obter nanopartículas magnéticas de ferrita MFe2O4, com (M= Fe, 
Co, Ni e Cu) com controle de tamanho, forma, composição química e estrutural, dos quais 
foram sintetizados pelo método de decomposição térmica, poliol e injeção a quente, utilizando 
diferente precursores metálicos (acetilacetonato, acetato e complexos metálicos de oleato) 
para adequação das melhores condições de síntese. O método de decomposição térmica se 
mostrou satisfatório para obtenção de óxido de ferro com tamanho e forma controlados, 
porém para este método não foram obtidas as ferritas de níquel, cobre e cobalto com 
composição química, estrutural com tamanho e forma regulares. O método do poliol 
modificado foram obtidas ferritas de níquel e cobalto com  controle de tamanho, forma, 
composição química, estrutural, porém não se mostrou satisfatória para obtenção de ferrita de 
cobre. O método de injeção a quente possibilitou a obtenção de ferrita de cobre, mas não se 
mostrou efetivo para formação de ferrita de níquel e ferrita de cobalto.  O sistemas caroço-
casca do recobrimento das partículas magnéticas com sílica, foi realizado pelo método de 
microemulsão reversa com a hidrólise básica de tetraetilortosilicato, formando assim 
partículas com o núcleo magnético protegido por uma camada polimérica modificando a 
superfície e possibilitando um caráter hidrofílico da partícula. Foram obtidas amostras 
recobertas com sílica de óxidos de ferro e ferrita de níquel respectivamente, com controle da 
espessura de camada e apenas um núcleo magnético por partícula.  A funcionalização da 
superfície com o reagente trietilvinilsilano foi realizada de acordo com dois método de 
condensação: catálise básica e catálise ácida, onde foi possível observar em ambos os 
métodos através da técnica no infravermelho, regiões no espectro que indicam a ligação Si-O-Si 
e regiões que indicam a possível presença do grupo vinil (-CH=CH2) livre na superfície do 
sistema caroço-casca. Portanto foi possível a obtenção de um sistema hibrido orgânico-
inorgânico com a superfície contendo grupos funcionais que podem ser reativos, abrindo a 
possibilidade da utilização deste material para futuros testes de aplicações como sensor 
multifuncional.  
 
Palavras-chaves: nanopartícula magnética, ferrita, recobrimento, funcionalização, vinil 
silano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The development of nanoscience and nanotechnology, magnetic nanoparticles has intensified 
interest in various areas of knowledge, due to the numerous applications, such as: catalysis, 
diagnosis, sensors, etc. Currently, nanoparticles with potential for application in biomedicine 
that can stand out the magnetic ferrites that have superparamagnetic behavior at room 
temperature. This work was developed with the aim of obtaining magnetic nanoparticles of 
ferrite MFe2O4, with (M= Fe, Co, Ni and Cu), and with control the size, shape, chemical 
composition and structure of which were synthesized by the thermal decomposition method, 
polyol and hot injecting, using different metal precursors (acetylacetonate, acetate and 
complex metal oleate), and to adjust the optimum conditions of synthesis. The thermal 
decomposition method proved to be satisfactory for obtaining iron oxide with controlled size 
and shape, but for this method not obtained the nickel, copper and cobalt ferrites with a 
chemical composition, with a regular structural size and shape. The polyol method was 
obtained with nickel and cobalt ferrite with size, shape and chemical composition, but it was 
not satisfactory for copper ferrite. The heat injection method allowed obtaining copper ferrite, 
but it was not effective for the formation of nickel ferrite and cobalt ferrite. The core-shell 
coating systems of the magnetic particles with silica were carried out by the reverse 
microemulsion method with the basic hydrolysis of tetraethylorthosilicate, thereby forming 
particles with the magnetic core protected by a polymer layer modifying the surface and 
enabling a hydrophilic character of the particle. Silica coated samples were obtained from iron 
oxides and nickel ferrite, respectively, with layer thickness control and only one magnetic 
core per particle. The surface functionalization with trietilvinilsilano reaction was carried out 
according to two condensation method: basic catalysis and acid catalysis, which was observed 
by both methods using the technique in infrared regions in the spectra which indicate the Si-O-
Si bond and regions that indicate the possible presence of the vinyl group free (-CH=CH2), on 
the surface of the core-shell system. Therefore it was possible to obtain an organic-inorganic 
hybrid system with the surface containing functional groups that can be reactive, opening the 
possibility of the use of this material for future applications tests as multifunctional sensor. 
 
 
 
Keywords: magnetic nanoparticle, ferrite, coating, functionalization, vinyl silane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nanociência e as inovações nanotecnológicas vêm ao longo de décadas ganhando 

cada vez mais interesse em inúmeras áreas do conhecimento, se destacando como uma área 

multidisciplinar e como ferramenta para síntese de novos materiais, tais como: polímeros, 

cerâmicas, compósitos, entre outro1, 2.  

A nanociência se ocupa do estudo de materiais, sistemas ou dispositivos que possuem 

pelo menos uma de suas dimensões da escala ‘’nano’’ (do grego que quer dizer “anão’’), a 

qual se refere a um bilionésimo de metro (10-9m). O estudo dos sistemas nanométricos, dentre 

eles o desenvolvimento de nanopartículas (NP), está ligado, por definição aceita na literatura, 

à agregados de átomos com um diâmetro entre 1 e 100 nm. Esses materiais com tamanhos que 

se encontram nessas dimensões apresentam propriedade físicas e químicas, diferentes de 

materiais iguais ou similares em dimensões macroscópicas2.  

A Tabela 1, mostra algumas das aplicações da nanotecnologia em várias áreas no setor 

indústria. 

 

Tabela 1- Setores da indústria e suas aplicações no campo da nanotecnologia. 

Industria Aplicações 

 
Setor energético 

 
 
 

Meio ambiente 
 
 

Farmacêutica, biomédica 
 
 

                      Química de materiais 

Células fotovoltaicas e fotoeletroquímicas; 
dispositivos orgânicos emissores de Luz 
(OLEDs); nanocatalisadores; células a 
combustível3  
Nanocápsulas liberadoras de poluentes; 
nanopartículas de TiO2 para degradação 
fotocatalítica de poluentes4. 
Nanopartículas magnéticas e “quantum-dots” 
para diagnósticos; nanofios; nanopartículas 
como intensificadores de imagem 
computadorizada5 
Catalisadores com alta eficiência, fluidos 
magnéticos inteligente6. 

Fonte: Autoria Própria 

 

O interesse em pesquisas que buscam de materiais com tamanhos nanométricos é 

devido o fato que o comportamento de partículas apresentam fenômenos diferentes 

comparados com um material massivos ( bulk ). Tais efeitos intrinsecamente ligados ao 

tamanho, incluem fenômenos de interface (elevada relação superfície/volume), fenômenos de 
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confinamento quânticos, entre outros.  O aumento da área de superfície de nanopartículas 

provoca também um aumento na reatividade, de maneira a conferir à estes materiais uma 

vasta aplicabilidade em processos químicos, em destaque para área de sensores e catálise1, 7 

 

1.1 Nanopartículas Magnéticas  

 

O desenvolvimento de pesquisas que buscam novos métodos de síntese de 

nanopartículas de diversos materiais tem sido cada vez maior, e considerável destaque tem 

sido dado as nanopartículas magnéticas (NPM), sobretudo devido ao comportamento 

superparamagnético (contextualização no ANEXO-A) observado em escala nanométrica e a 

potencialidade de aplicação em biomedicina e gravação magnética8, 9. 

Na literatura existem vários métodos de síntese para obtenção de partículas magnéticas, os 

quais influenciam diretamente nas características do produto final. Os métodos mais 

utilizados e que merecem destaque são: co-precipitação10, microemulsão via micela reversa11, 

combustão12, métodos solvotérmicos13, poliol9, decomposição térmica14, 15 e injeção à 

quente16 .  

O método poliol foi descrito inicialmente por Fievet17 e colaboradores para síntese de 

partículas micrométricas utilizando a redução de íons metálicos em etilenoglicol sob altas 

temperaturas. Modificações no método de síntese foram desenvolvidas por outros 

pesquisadores, destacando se os trabalhos de S. Sun18 e colaboradores que utilizaram dióis de 

cadeia longa, propiciando modificações no processo de nucleação e consequentemente, 

levando à formação de partículas em escala nanométrica.  

De acordo com os trabalhos sobre decomposição térmica de Sun e Zeng, a síntese de 

sistemas monodispersos com tamanho controlado de nanopartículas magnéticas, utilizando 

como precursor de ferro o acetilacetonato de ferro(III), em altas temperatura de reação em 

solvente benziléter, na presença de ácido oleico e oleilamina. Neste método de síntese, se 

obtém nanopartículas magnéticas pequenas, sendo que nanopartículas maiores monodispersas 

com diâmetros de 20 nm podem ser sintetizadas e dispersos em solventes apolares pelo 

método de crescimento mediado por semente19, 20.  

As primeiras sínteses pelo método poliol com os dióis de cadeia longa, utilizavam 

precursores metálicos carbonílicos, os quais apresentam alta toxicidade, além de elevada 

volatilidade, dificultando o controle da composição química das nanopartículas sintetizadas. 

Para contornar esse problema mantendo o controle de forma e tamanho apresentado para a 
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síntese de nanopartículas pelo método poliol, novas modificações foram propostas na 

literatura. Dentre elas, destaca-se o trabalho de Varanda15 e colaboradores que propuseram a 

substituição de compostos tóxicos e voláteis por precursores metálicos mais estáveis como os 

acetilacetonatos, numa variação da metodologia denominada de processo poliol modificado. 

Algumas sínteses utilizando precursores de outros complexos metálicos, como por exemplo, 

na forma de acetatos e oleato também vêm ganhando atenção em alguns trabalhos na 

literatura devido à fácil obtenção, baixa toxicidade, alta estabilidade térmica e facilidade de 

manipulação desses compostos14. 

Inúmeras aplicações das nanopartículas magnéticas vêm sendo amplamente estudadas 

e propostas devido as suas propriedades tais como, por exemplo: no armazenamento de 

dados21, tintas magnéticas22, descontaminação ambiental23 e em biomédica com aplicações 

terapêuticas (hipertermia e liberação controlada)24, etc.  

 

1.2 Ferritas  

 

Na natureza existem várias formas de óxidos de ferro, tais como a magnetita (Fe3O4), 

maghemita (ɣ- Fe2O3), e o mais antigo óxido de ferro encontrado abundantemente em rochas, 

a hematita (α-Fe2O3) com maior grau de oxidação16. A estrutura cristalina nesses óxidos de 

ferro pode ser descrita em termos de sítios de ânions oxigênio (O-2) com cátions ferro nos 

interstícios de uma geometria octaédrica ou tetraédrica. No caso da magnetita e maghemita os 

íons oxigênios estão dispostos em uma estrutura espinélio invertido com íons Fe(III) 

distribuídos entre sítios octaédricos e tetraédicos. A propriedade magnéticas dos óxidos de 

ferro é devido a presença de orbitais 3d com ocupação de 4 elétrons desemparelhados16, que 

encontram aplicação em inúmeras áreas do conhecimento como ferroelétrico19, iônico20, 

supercondutor25.   

Magnetizações grandes e permanentes podem ser estabelecidas dentro dos metais 

ferromagnéticos (Fe,Co,Ni, Cu). Momentos de dipolo magnético atômico têm origem no 

"spin", que são emparelhados e mutuamente alinhados com momentos de átomos adjacentes. 

Emparelhamento antiparalelo de momento de "spin" de cátions adjacentes é encontrado em 

materiais iônicos26. Aqueles nos quais existe cancelamento total de momentos de "spin" são 

denominados antiferromagnéticos. Com ferrimagnetismo, magnetização permanente é 

possível porque o cancelamento de momento de "spin"é incompleto. Para ferritas cúbicas, a 
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magnetização líquida resulta de íons divalentes (por exemplo, Fe2+) que residem nos sítios 

octaédricos da rede, os momentos de "spin" deles sendo mutuamente alinhados26.  

Existem várias classes de materiais com a estrutura do tipo Espinélio, MgAl2O4, sendo 

sua estrutura formada pelo empacotamento de ânions bivalentes dispostos em arranjo cúbico 

de face centrada. As ferritas podem ser representadas pela formula química MeFe2O4, onde 

Me, é metal de transição ( Ni+2, Co+2, Cu+2, Fe+2) que ocupa os interstícios formados pelos 

íons oxigênios, denominados sítios. As ferritas são óxidos cerâmicos que possuem 

propriedade magnética que estão relacionados aos íons que constituem sua estrutura dando-

lhe característica de um composto iônico. Existem duas estruturas do tipo espinélio: a normal 

e a invertida 26-28.  

Na estrutura de espinélio normal os 8 cátions divalentes Me+2 estão dispostos 

ocupando os 8 sítios tetraédricos e os cátions trivalentes X+3 ocupam 16 sítios octaédricos. Na 

estrutura espinélio inversa os 8 dos 16 cátions trivalentes X+3 ocupam 8 sítios tetraédricos e 8 

sítios divalentes Me+2 e 8 cátions trivalentes X+3 restante se encontram nos sítios 

octaédricos26, 28. A estrutura espinélio das ferritas traz grande interesse tecnológico devido as 

propriedades magnéticas, ópticas, semicondutores e elétricas.    

O autor L.Neél publicou um dos artigos mais importantes sobre o estudo teórico de 

ferritas, e foi através dele que se definiu e diferenciou as propriedades “ferrimagneticas’’ e 

“ferromagnéticas’’29. As ferrita magnéticas podem ser classificadas em duas diferentes 

estrututuras cristalinas: 

a) Cúbica: Estas estrutura têm a fórmula geral MO.Fe2O3, em que M é um íon 

metálico divalente, como Cu, Ni, Fe, Co. A ferrita de cobalto CoO·Fe2O3 é conhecido como 

magneticamente duro “hard” , mas as outras ferritas cúbicas são magneticamente moles 

“soft”, tais como a NiO·Fe2O3 
26.  

b) Hexagonal: A estrutura mais importantes neste grupo são ferritas de bário e 

estrôncio, BaO·6 Fe2O3 e SrO·6 Fe2O3, que são magneticamente duros26. 

Os materiais magnéticos moles podem ser usados com dispositivos que são 

submetidos a campos magnéticos alternantes e cujas perdas de energia são baixa, sendo assim, 

a área relativa dentro da histerese é menor, tendo um perfil estreito e fino.  Esses materiais 

exibem propriedade de alta permeabilidade inicial e baixa coercividade, ou seja, a 

magnetização de saturação é atingida com a aplicação relativamente baixa de campo 

(facílmente magnetizado e desmagnetizado). A magnetização de saturação é determinada 

somente pela composição do material26, 30.  
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Como exemplo, ferritas cúbicas, a substituição de um íon divalente tal como Ni+2 ou 

Cu+2 em FeO-Fe2O3 mudará completamente a magnetização de saturação. Todavia, a 

suscetibilidade e campo coercivo (Hc) que também influenciam a forma da curva de histerese, 

são sensíveis a variações estruturais e não somente a composição. Defeitos estruturais como 

partículas contendo uma fase não-magnética ou vacâncias no material magnético tendem a 

restringir o movimento de paredes e domínio, aumentando o campo coercivo. Outra 

propriedade de materiais magnéticos macios é resistência elétrica26, 27.  As ferritas cerâmicas 

são comumente usadas para aplicações que requer materiais magnéticos macios devido sua 

propriedade de isolantes elétricos27. As ferritas de níquel e ferritas de cobre apresentam 

diversas aplicações na área da catálise31-34, estocagem de energia35, 36, agente de contraste para 

ressonância magnética de imagem37, pigmentos38.  

Materiais magnéticos duros são utilizados como ímãs permanentes, que apresentam 

uma alta resistência à magnetização, ou seja, em termos de comportamento de histerese, um 

material magnético duro tem uma alta remanência, campo coercivo, bem como possui baixa 

permeabilidade magnética inicial e altas perdas de energias por histerese. Os materiais 

magnéticos duros vem tomando crescente importância na área de armazenamento de 

informação, enquanto elementos semicondutores servem como memória primária, discos 

magnéticos são capazes de estocar maiores quantidade de informação26, 27.  

A ferrita de cobalto possui um grande interesse tecnológico devido as suas 

propriedades magnéticas e elétricas39, como magnetorresistência e magneto-óptica, além de 

poder ser aplicado como ferrofluido40, carregador de fármaco41 e em imagem  por ressonância 

magnética42. A sua alta coercividade (5400 oe) e magnetização de saturação em torno de 80 

meu g-1, apresentando também estabilidade química e dureza mecânica, faz da ferrita de 

cobalto um material promissor para ser utilizado em várias áreas tecnológicas27. 

As ferritas podem ser preparadas por diversos métodos de coprecipitação10, 

hidrotérmico43, 44, microondas45, decomposição térmica46, poliol47 modificado etc. A síntese 

das nanopartículas magnéticas de ferritas, alguns parâmetros como: tamanho, forma, 

composição química, são fatores importantes que influenciam no comportamento químico e 

físico das partículas, bem como na sua propriedade magnética.  

Para um melhor entendimento de magnetismos e esclarecimento de alguns termos, 

vide Anexo A- Magnetismo. 
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1.3 Recobrimento das nanopartículas 

 

Há diversas aplicações das nanopartículas magnéticas como em ciências biomédicas, 

biologia molecular, entre outros, estes materiais precisam ser biocompatíveis, ou seja, 

precisam ser atóxicos ao organismo48, 49. O recobrimento das nanopartículas magnéticas com 

materiais que permitam o isolamento ou o encapsulamento desses materiais que são 

biologicamente ativos estão sendo amplamente empregados para o uso na área biomédica50. 

Existem vários métodos de recobrimento de nanopartícula magnética que podem ser 

encontradas na literatura, tais como por síntese por pirólise51, sol-gel52, entre outros. O 

recobrimento das nanopartículas magnéticas tem como objetivo a proteção contra a oxidação 

e aglomeração, além de proporcionar estabilidade em meios ácidos ou básicos e em 

temperaturas mais elevadas. 

A sílica vem sendo amplamente utilizada por sua grande estabilidade química, 

biocompatibilidade e versatilidade na modificação superficial53. Vários trabalhos mostram a 

formação de compósitos de nanopartículas magnéticas/sílica para carregadores de drogas54, 

catálise55, entre outros.  

Uma classe interessante de material utilizada no recobrimento de NPM são as 

siliconas. Os poli(organossiloxanos) ou siliconas (R2SiO)  são macromoléculas análogas aos 

polímeros orgânicos, com a diferença de que a cadeia principal destas macromoléculas é 

composta de ligações Si—O—Si em vez de ligações C—C como nos polímeros orgânicos. 

Como o silício faz quatro ligações, cada um possui dois grupamentos R ligados, que podem 

ser cadeias carbônicas simples, hidrogênio, ou cadeias carbônicas funcionalizadas. Os 

polissiloxanos lineares são basicamente obtidos por dois métodos: policondensação de 

siloxanos funcionalizados, ou polimerização por abertura de anéis de ciclossiloxanos56.  

A baixa energia de torção da ligação Si—O, resultante da distância de ligação e da 

nulidade de interação entre os pequenos átomos divalentes de oxigênio e a cadeia lateral, 

favorece a diversidade de conformações estruturais, o que é desejável na acomodação de 

grupos volumosos ao longo da cadeia lateral57. Deve-se a estes mesmos fatores, também às 

geralmente baixas temperaturas de transição vítrea Tg dos polissiloxanos além da sua 

considerável estabilidade térmica58. A possibilidade de retenção de grupos funcionais no 

esqueleto da cadeia de polissiloxanos permite estender o uso deste tipo de redes através da 

modificação da estrutura/composição inicial do precursor.  
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Em geral os processos empregados na modificação controlada da cadeia lateral, são 

feitos na etapa de reticulação/cura dos polímeros, e os mais comuns são: a policondensação, a 

indução radicalar por peróxidos, a irradiação com radiação UV, ou então a hidrossililação56, 59. 

Dentre elas a reação de hidrossililação, tem sido em escala industrial normalmente empregada 

para a produção de borrachas de silicona de alto desempenho, “paper-coating”, moldes, entre 

outras. Como vantagem, a hidrossililação não promove liberação de subprodutos nem de 

compostos voláteis, ao contrário de outras reações envolvendo a cura de siliconas como, por 

exemplo, as reações de condensação56. Além disso, esta reação é exotérmica e efetivamente 

favorecida com o auxílio de luz ultravioleta, radiação gama, descarga elétrica, temperatura e 

catalisadores tais como complexos metálicos, sendo os complexos de platina (II) e o 

paládio(II) os mais utilizados60. Na ausência de catalisadores, entretanto, a reação é 

promovida a temperaturas elevadas (>300°C)56.  

Polímeros baseados em siloxanos podem, também, ser combinados com componentes 

orgânicos gerando “híbridos orgânico-inorgânicos”. Estes materiais usualmente apresentam 

propriedades diferenciadas dos componentes que lhe deram origem, sendo uma excelente 

alternativa para a produção de novos materiais multifuncionais, com uma larga faixa de 

aplicações. A versatilidade na funcionalização dos híbridos orgânicos inorgânicos possibilita a 

preparação de materiais sensíveis a vários analitos incluindo oxigênio e/ou condições como 

temperatura61.  

As reações químicas que acontecem tendo como método o processo sol-gel 

convencional62 estão baseadas em dois processos63, sendo um processo de hidrolise e 

condensação, representado nas equações (7 e 8) abaixo: 

1 ) Hidrólise do grupo alcóxido com formação de grupos reativos do tipo silanol 

 

SiOR4 + nH2O Si(OR)4-n (OH)n + nROH  (7) 

 

          2) Condensação do grupo silanol, que leva inicialmente à formação do sol e, 

eventualmente, ao gel. 

 

Condensação alcoólica  

 

    ≡Si-OH + RO-Si ≡   ≡Si-O-Si≡   + R-OH                  (8) 

(onde R = grupo alquil) 
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No processo sol-gel a primeira etapa consiste na hidrólise que é bem conhecida, as 

etapas de condensação começam antes que a etapa de hidrolise finalize, tornando deste modo 

o mecanismo muito complexo e envolvendo muitas reações de hidrólise e condensação de 

forma simultânea. As reações de hidrólise e condensações ocorrem via substituição 

nucleofílica bimolecular, sendo que os alcóxidos de silício possuem uma baixa reatividade, 

logo catalisadores do tipo ácidos (H3O
+), básicos (OH-) e a etapa de hidrólise sob condições 

ácidas envolve a protonação dos grupos alcóxidos, seguido de ataque nucleofílico da água 

para a formação de um estado intermediário pentacoordenado64.  

O foco principal em modificar quimicamente a superfície da sílica é relacionar as 

propriedades da matriz, no caso da sílica gel, com aquelas relacionadas ao agente modificador 

imobilizado covalentemente na superfície, o qual pode ser um agente do tipo alcoxissilano 

modificado com moléculas orgânicas, ou incorporação de metais. Desta forma o material final 

apresenta característica da matriz inorgânica como resistência mecânica e térmica e da parte 

orgânica incorporada, que pode conter grupos básicos de Lewis para conferir propriedades 

quelantes nesses sítios64.  

A modificação da superfície da sílica usualmente pode ser feita através de reações com 

agente sililantes, também chamadas organossilanos, que podem ser comerciais ou sintetizados 

em laboratório. Esses reagentes proporcionam uma série de reações de imobilização, que dão 

origem aos compostos híbridos inorgânicos-orgânicos, os quais podem ser preparados nas 

formas de sílica modificada, filossilicato, sílica mesoporosa65. 

 

1.4 Funcionalização da superfície de nanopartícula magnética  

 

Atualmente é indispensável o desenvolvimento de estratégias de proteção e 

estabilização química da superfície das NP, seja durante ou após sua síntese. As diferentes 

camadas de proteção são utilizadas não somente para estabilizar as nanopartículas, mas para 

conferir a estas uma funcionalização adicional de acordo com as aplicações desejadas, 

tornando-as, por exemplo, biocompatíveis, biosseletivas, interagentes ou, mais recentemente, 

conferindo as NPM um conjunto de múltiplas características e propriedades, sendo estas 

denominadas de nanopartículas multifuncionais 66, 67, como representado na Figura 1.  
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Figura 1-  Esquema mostrando uma NPM com diversos ligantes funcionais possibilitando 

multifuncionalidade numa única nanopartícula. Adaptado5 

 

                  Fonte: Corr, S. A.; Rakovich, Y. P.; Gun'ko, Y. K.2008. 

 

Dentre os inorgânicos destacam-se a sílica68, carbono69 e metais nobres como ouro e 

prata. Os poliméricos podem ser subdivididos em naturais e sintéticos e atualmente na 

literatura é possível encontrar uma ampla variedade de compostos com aplicações biomédicas 

específicas67. Adicionalmente, pode ser realizado um novo recobrimento com moléculas 

biológicas tais como: anticorpos, proteínas, diversos agentes terapêuticos, DNA/RNA 

mediadores, agentes facilitadores de permeação, entre outras70, sobre o núcleo magnético 

previamente recoberto. Tais recobrimentos, como mostrado na Figura 1, conferem novas 

características e propriedades ainda mais específicas como biosseletividade e/ou 

multifuncionalidade às NP, fazendo com que estas passem a reconhecer especificamente a 

membrana de determinadas células/tecidos ou grupos ativos de certas proteínas. Essas novas 

moléculas presentes no recobrimento são denominadas de ligantes funcionais e a eficiência 

dos processos para os quais as mesmas são utilizadas parece depender intimamente do 

rigoroso controle da quantidade de biomoléculas presentes nas NPM71.  
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2 OBJETIVOS 

Preparar nanopartícula magnéticas recobertas com sílica para formação de sistemas 

caroço-casca e funcionalização da superfície com ligante vinil silano. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

(i) Utilizar diferentes precursores metálicos (Fe, Co, Ni e Cu) para síntese de NPM na 

forma de ferritas e/ou óxidos magnéticos pelo métodos do poliol modificado e injeção 

de precursor a quente para obtenção de nanopartículas magnéticas com composição 

química, tamanho, forma e comportamento superparamagnético; 

(ii) Recobrimento das NPM com sílica (caroço-casça), visando a modificação da superfície 

e hidrofilização em solvente polar, aumentar a estabilidade coloidal em meio aquoso, 

além da fornecer grupos reativos na superfície da partícula que possibilitam a 

funcionalização. 

(iii) Funcionalização com ligante vinil silano das NPM recobertas com sílica, buscando a 

modificação da superfície com o grupo vinilico livre na superfície da partícula.  
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3  METODOOGIA 

 

3.1 Reagentes 

 

Os reagentes comerciais possuem pureza analítica (P.A.) que está especificada na 

Tabelas 2. Não foi realizado nenhum tratamento prévio de purificação.  

 

Tabela 2- Reagentes utilizados nas sínteses e respectivos grau de pureza. 

Reagente  Pureza % 
Acetilacetonato de Ferro (III)  99 
Acetato de Cobre (II) 
monohidratado 

 
98 

Acetilacetonato de Níquel (II)  97 
Acetilacetonato de Cobalto (II)  97 
Benziléter  99 
Octadeceno  90 
Ácido Oleico  90 
Oleilamina  70 
1,2 dodecanodiol  90 
1,2 hexadecanodiol  90 
NaOH  99 
Cloreto de Ferro (III)  99 
Cloreto de Níquel (II)hexahidratado  98 
Cloreto de Cobre (II)dihidratado  99 
Cloreto de Cobalto(II)hexahidratado  97 
Etanol  98 
Ácido oleico  90 
Hexano  98,5 
TEOS  98 
Ciclohexano  99 
Amônia  30 
Igepal CO-520  98 

                 Fonte: Autoria Própria  

 

3.2 Síntese dos complexos de Oleatos (Ferro, Níquel, Cobre e Cobalto) 

 

Para a síntese dos complexos de oleato metálico, foram preparadas soluções contendo 

20 mmol dos respectivos cloretos metálicos, a saber, ferro(III), níquel(II), cobre(II) e 

cobalto(II) solubilizados em 100 mL de etanol. A solução contendo o cátion metálico de 

interesse foi colocada em um erlenmeyer de 250 mL, o qual foi adicionado um volume de ~21 
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mL de ácido oleico (60 mmol) e homogeneizada por agitação magnética por 10 minutos. Uma 

solução aquosa de concentração 1 mol/L de NaOH foi preparada e adicionada lentamente sob 

agitação à mistura contendo os precursores metálicos até a formação e total separação de uma 

nova fase.  

Depois de observada a formação da nova fase foi adicionada a mistura, 120 mL de 

hexano e mantido sob agitação magnética por 10 minutos, onde o precipitado foi solubilizado 

na fase orgânica. Toda a síntese foi realizada em temperatura ambiente. Para separação e 

purificação dos complexos de oleato foi utilizado um funil de separação e a mistura lavada 

várias vezes com água ultrapura.  

Devido à formação de emulsão do sistema depois de algumas lavagens com água, foi 

utilizada solução aquosa e diluída de cloreto de sódio para promover o efeito “salting out’’ 

evitando assim, perdas de material e uma melhor separação de fase orgânica que contém os 

complexos de oleato. Após as lavagens, os materiais foram mantidos a 70 °C em estufa por 24 

horas para a evaporação do solvente e mais 36 horas em estufa a vácuo a 70 °C. Ao final, os 

oleatos foram mantidos em atmosfera de nitrogênio e armazenados em dessecador. A Figura 2 

apresenta o fluxograma do procedimento experimental da síntese dos complexos de oleato por 

sistema similar a titulação, utilizando solução alcalina. 

 

Figura 2- Fluxograma do procedimento experimental para a preparação dos complexos de oleato 

 

                                     Fonte: Autoria Própria 
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3.3 Síntese das nanopartículas magnéticas (NPM) 

 

O procedimento experimental para as sínteses das nanopartículas magnéticas se 

baseou no processo poliol modificado. Em todas as sínteses foi utilizado sistema de refluxo 

composto por uma manta de aquecimento, um condensador de Graham e um balão de três 

bocas. O aquecimento do sistema foi efetuado com o uso de controlador ligado a um termopar 

imerso no meio de reação e a homogeneização da reação foi mantida por agitação magnética. 

A Figura 3 apresenta o aparato experimental geral do sistema de síntese. 

 
Figura 3-Arranjo experimental utilizado nas sínteses de NPs: (1) balão de reação, (2) agitador 

magnético, (3) rolhas para vedação, (4) Capilar para injeção de gás, (5) mangueira de conexão de 

gases (6) condensador, (7) mangueira de entrada de água, (8) termopar conectado ao controlador de 

temperatura, (9) manta térmica, (10) controlador de temperatura e (11) barra magnética. 
 

 
                                      Fonte: Autoria Própria  

 

3.3.1 Síntese das NPM de ferritas pelo processo poliol modificado 

 

O procedimento geral para síntese nanopartícula de ferritas de Fe, Ni, Cu e Co é 

ilustrado no fluxograma da Figura 4. As quantidades de reagentes utilizadas nas diferentes 

amostras sintetizada, estão apresentadas em tabelas na descrição dos procedimentos 

específicos em cada caso, bem como a nomenclatura utilizada para cada amostra. Os 
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surfactantes utilizados são designados como OAM e AO, respectivamente para oleilamina e 

ácido oleico.  

 

Figura 4-Fluxograma experimental para a síntese de NPM pelo processo poliol modificado. 

 
                                                 Fonte: Autoria Própria 

 

3.3.2 Óxido de Ferro (ferrita de ferro ou magnetita) 

 

Para obtenção de NP de óxidos de ferro o procedimento de síntese segue o fluxograma 

representado na Figura 4. Diversas variações de síntese foram estudadas ao longo do período 

e algumas das principais variações e condições estão especificadas na Tabela 3. 
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Tabela 3- Quantidades molares dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de óxido de 

ferro. 

Amostra Agente Redutor OAM 
(mmol) 

AO 
(mmol) 

Fe(acac)3 
(mmol) 

Solvente 

OxFe27b 1,2 dodecanodiol 8 8 2 Benziléter 

OxFe28                                                    

OxFe02   

OxFe35(ol)                              

--- 

---   

---               

--- 

--- 

--- 

16 

8 

1 

4 

2 

1,5(Fe(ol)3) 

Octadeceno   

Octadeceno 

Octadeceno 

Fonte: Autoria Própria 

 

Em todas as síntese de óxido de ferro foi utilizada atmosfera inerte de nitrogênio (N2). 

Para a síntese da OxFe02 foram adicionados ao sistema Fe(acac)3 (2,0 mmol), ácido oleico 

(8,0 mmol), octadeceno (7mL) sob agitação. Inicialmente o sistema foi aquecido até 100°C 

por 10 minutos para a solubilização dos reagentes e em seguida, a temperatura foi aumentada 

para a temperatura de reflexo (~ 320°C) e mantida por uma hora. Após o resfriamento do 

sistema, a dispersão contendo as partículas foi transferida para tubos de centrífuga de 50 mL, 

sendo o volume completado com etanol para promover a precipitação e purificação das 

mesmas.  

Para OxFe27b foram adicionados o precursor de ferro, Fe(acac)3, AO, o solvente 

benziléter, e o agente redutor (1,2 dodecanodiol). A síntese da amostra OxFe28 foi realizada 

sem o agente redutor e na presença de ácido oleico  (AO). Inicialmente o sistema foi aquecido 

até a temperatura de 100 °C por 30 minutos para a solubilização e completa homogeneização 

dos reagentes. Para amostra OxFe27b, o sistema foi aquecido em um segundo patamar de 210 

°C por um período de 60 minutos e em seguida a temperatura de refluxo do solvente e 

mantido por 60 minutos.  

Para a amostra OxFe28, o solvente utilizado foi o octadeceno e após o patamar para 

solubilização dos reagentes o sistema foi aquecido diretamente até a temperatura de refluxo (~ 

320ºC) e mantido por 60 minutos. As rampas de aquecimento, assim como as taxas de 

aquecimento utilizadas nas sínteses estão apresentadas na Figura . 5 
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Figura 5-Rampas de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras (a) OxFe27b, (b) OxFe28 e  (c) 

OxFe02. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 6 mostra o esquema de síntese para a amostra OxFe35(ol) , onde foram 

adicionados o precursor complexo de oleato de ferro Fe(Ol)3 (em substituição ao precursor de 

acetilacetonato), ácido oleico (AO) e solvente (octadeceno). Inicialmente o sistema foi 

submetido ao ultrassom por 15 minutos para solubilização dos reagentes e, então, aquecido e 

homogeneizado a 60ºC com taxa de aquecimento e 10ºC/min, seguido por um segundo 

patamar a 80ºC com taxa de aquecimento de 5ºC/min. A temperatura foi então aumentada 

para 200ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min e, finalmente, para a temperatura de 

refluxo do solvente utilizado a 320ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min. Todos os 

patamares foram mantidos em temperatura constante por 60 minutos e sob agitação com barra 

magnética.  
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Figura 6-Fluxograma experimental para a síntese do óxido de ferro 

 
              Fonte: Autoria Própria 

 

Após o resfriamento a temperatura ambiente, a dispersão contendo as partículas foi 

transferida para tubos de centrífuga e foi adicionado aos tubos um pequeno volume de hexano 

e esta mistura foi mantida em banho de ultrassom por 20 minutos, adicionado isopropanol 

para promover a precipitação das partículas e centrifugadas a 9500 rpm por 20 minutos. O 

sobrenadante foi descartado, o precipitado redisperso em hexano e o processo de lavagem 

repetido por mais 4 vezes. Após a última lavagem, o precipitado foi redisperso em hexano e 

armazenado em um frasco de vidro. Os patamares das temperaturas de refluxo foram variados 

de acordo com o solvente utilizado em cada síntese. 

Foram utilizadas valores de temperatura acima da temperatura de decomposição de 

210ºC para a OxFe27b e a 260ºC para OxFe19 para verificar o efeito da cristalinidade para 

esses materiais, bem como efeitos de crescimento e de forma das partículas.  

Foi feita analise termogravimétrica da amostra OxFe35(ol) em atmosfera de ar 

sintético para determinar as temperaturas de decomposição térmica do material, bem como 

espectroscopia de absorção atômica para a análise de pureza do material. 
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3.3.3 Ferrita de Cobalto 

 

Para obtenção das NP de ferritas de cobalto o procedimento de síntese é descrito no 

fluxograma da Figura 4 e as quantidades de reagentes especificados na Tabela 4. As 

quantidade molares dos surfactantes e o tipo de agente redutor foram variados com o intuito 

de adequar uma proporção ótima para o controle de forma e tamanho das nanopartícula 

magnéticas. Para as amostras FeCo24, FeCo26b e FeCo29 o sistema de reação inicialmente 

foi aquecido a temperatura de 100 °C por 30 minutos para a solubilização dos reagentes e, em 

seguida, num segundo patamar de 210 °C por um período de 120 minutos. Finalmente, a 

temperatura foi aumentada para o refluxo e mantida por 60 minutos. As rampas de 

aquecimento, assim como as taxas de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras 

FeCo24, FeCo26b e FeCo29 esta apresentada na Figura 7. Após o resfriamento do sistema a 

temperatura ambiente, as amostras foram purificadas como descrito para as amostras de óxido 

de ferro. Após a última lavagem, o precipitado foi redisperso em hexano e armazenado em um 

frasco de vidro.  

 

Tabela 4- Quantidades dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de Ferrita de Cobalto. 

Amostra Redutor#  
(mmol) 

OAM 
(mmol) 

AO 
(mmol) 

Precursor 
de Co 

(mmol) 

Precursor de 
Fe 

(mmol) 

 
Solvente 

FeCo24 
 

3,6HDD 10 10 
0,3 

[Co(acac)]2 
0,6 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 

FeCo26b 3,6HDD 3,6 3,6 
0,3 

[Co(acac)]2 
0,6 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 

FeCo29 7,6DDD 9 6 
0,3 

[Co(acac)]2 
0,6 

[ Fe(acac)3 
 

Benziléter 

FeCo31(ol) --- --- 1,1 
0,75 

[Co(Ol)2] 
1,5 

[Fe(Ol)3] 
 

Octadeceno 

FeCo41(ol) --- --- 1,1 
0,75 

[Co(Ol)2] 
1,5 

[Fe(Ol)3] 
 

Benziléter 
# HDD: 1,2 hexadecanodiol e DDD: 1,2 dodecanodiol 

Fonte: Autoria Própria  
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Figura 7-Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras (a) FeCo24, FeCo26b e FeCo29 

e (b) FeCo31(ol). 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Na  síntese da FeCo31(ol), inicialmente o sistema foi submetido ao ultrassom por 15 

minutos para solubilização dos reagentes devido ao aspecto pastoso do precursor oleato. O 

sistema foi aquecido e homogeneizado a 60ºC com taxa de aquecimento e 10ºC/min. Foram 

utilizados patamares de aquecimento a 80ºC com taxa de aquecimento de 5ºC/mina 200ºC 

com taxa de aquecimento de 10ºC/min, e na temperatura de refluxo do solvente utilizado (~ 

320ºC) com taxa de aquecimento de 10ºC/min. Todos os patamares foram mantidos em 

temperatura constante por 60 minutos e sob agitação magnética. Após o resfriamento, a 

dispersão foi avolumada com isopropanol para promover a precipitação das partículas e 

centrifugadas a 9500 rpm por 20 minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

redisperso em hexano e o processo de lavagem repetido por mais 4 vezes. Após a última 

lavagem, o precipitado foi redisperso em hexano e armazenado em um frasco de vidro. A 

Figura 7 apresenta o fluxograma representativo para a síntese das ferritas de cobalto, 

exemplificado para a amostra FeCo41(ol), onde foram utilizados patamares de temperatura 

em tempos menos e benziléter como solvente.  
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Figura 8-Fluxograma do procedimento experimental para a síntese de nanopartícula magnética de 

ferrita de cobalto FeCo41(ol) utilizando complexo de oleato. 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Todas as amostras sintetizadas foram armazenadas em refrigeradores para evitar a 

evaporação do solvente. 

 

3.3.4. Ferrita de Níquel 

 

As principais amostras foram sintetizadas de acordo com as quantidades mostradas na Tabela 

5, a qual apresenta além das quantidades de reagentes, os códigos das amostras.  

 

Tabela 5- Quantidades dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de Ferrita de Níquel. 

Amostra 
Redutor# 
(mmol) 

OAM 
(mmol) AO (mmol) 

Precursor 
de Ni 

(mmol) 

Precursor 
de Fe 

(mmol) 
Solvente 

FeNi8 
 

3,6 
DDD 

3,6 3,6 
0,3 

[Ni(acac)2] 
0,6 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 

FeNi13 
 

3,6 
HDD 

3,6 3,6 
0,3 

[Ni(acac)2] 
0,6 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 

FeNi14 
 

3,6 
DDD 

7 7 
0,3 

[Ni(acac)2] 
0,6 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 
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FeNi21 
3,6 

HDD 
10 10 

0,3 
[Ni(acac)2] 

0,7 
[ Fe(acac)3] 

 
Benziléter 

FeNi23 
 

3,6 
HDD 

3,6 10 
0,3 

[Ni(acac)2] 
0,7 

[ Fe(acac)3] 
 

Benziléter 

FeNi30 
3,6 

HDD 
3,6 10 

0,3 
[Ni(CO2CH3)2

·H2O] 

0,7 
[Fe(Ol)3] 

 
Benziléter 

FeNi32(ol) --- --- 1,1 
0,75 

[Ni(Ol) 2] 
1,5 

[Fe(Ol)3] 
Octadeceno 

FeNi34(ol) --- --- 1,1 
0,75 

[Ni(Ol) 2] 
1,5 

[Fe(Ol)3] 
Benziléter 

FeNi37(ol) --- --- 0,55 
0,4 

[Ni(Ol) 2] 
0,75 

[Fe(Ol)3] 
Octadeceno 

FeNi40(ol) --- --- 1,1 
0,75 

[Ni(Ol) 2] 
1,5 

[Fe(Ol)3] 
Octadeceno 

# HDD: 1,2 hexadecanodiol e DDD: 1,2 dodecanodiol 
Fonte: Autoria Própria 

 

Para as sínteses FeNi8, FeNi13,FeNi14, FeNi21, FeNi23 e FeNi30 de ferrita de níquel 

o sistema de reação foi inicialmente aquecido até a temperatura de 100 °C por 30 minutos 

para a solubilização completa dos reagentes, seguido pelos seguintes patamares: 210 °C por 

120 minutos, e na temperatura de refluxo do solvente, mantido por 60 minutos. As rampas de 

aquecimento, assim como as taxas de aquecimento utilizadas nas sínteses dessas amostras 

estão apresentadas na Figura 9.  

 

Figura 9-Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras FeNi8, FeNi13,FeNi14, FeNi21, 

FeNi23 e FeNi30. 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

Para a síntese das amostras utilizando o precursor de oleato (FeNi32(ol), FeNi34(ol), 

FeNi37(ol) e FeNi40(ol)) a Figura 10 mostra um fluxograma representativo para a 

procedimento. O sistema foi inicialmente sonicado  em banho de ultrassom por 15 minutos e 
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mantido sob agitação magnética por 120 minutos antes de ser levado ao aquecimento. Então, 

foi aquecido a 60 °C por 15 minutos para a solubilização dos reagentes, a 80 °C também por 

15 minutos, sendo que neste patamar o fluxo de nitrogênio foi retirado do sistema. Um 

terceiro patamar a 200 °C por 60 minutos e finalmente ao refluxo por 60 minutos 

completaram a rota proposta.  

. 

Figura 10-Fluxograma do procedimento experimental para a síntese de nanopartículas magnéticas 

utilizando complexo de oleato de ferro e níquel FeNi32(ol). 

 
             Fonte: Autoria Própria 

 

Assim como nos casos anteriores, as amostras foram purificadas por sucessivas 

lavagens e centrifugação e o precipitado redisperso em hexano e armazenado. Variações nas 

quantidades de reagentes foram realizadas com o intuito de obter uma proporção ótima para 

um melhor controle de forma e tamanho das nanopartículas magnéticas, conforme indicado na 

Tabela 5. 

Com o intuito de diminuir a quantidade de reagentes, foi feita a síntese da FeNi37(ol) 

em 12,5 mL de octadeceno e os patamares de temperatura utilizados são mostrados na Figura 

11. Os patamares foram modificados após a realização da análise termogravimétrica do 

oleatos de níquel que mostrou uma temperatura de inicial (Tonset) de perda de massa em 292°C, a qual 

foi relacionada com o início da decomposição térmica do precursor.  
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Figura 11-Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras FeNi37(ol). 

 
                         Fonte: Autoria Própria 

 
Cabe ressaltar que as proporções dos reagentes foram calculadas com base nos 

resultados de espectroscopia de absorção atômica (EAA) realizada nos precursores, com a 

qual se estimou a pureza e a quantidade de metal nos reagentes sintetizados. Os resultados da 

EAA indicaram pureza de 79% para o Ni(ol) e de 82,4% para Fe(ol). Todas as amostras 

sintetizadas foram armazenadas em refrigeradores para evitar a evaporação do solvente. 

 

3.3.5 Ferrita de Cobre 

As principais amostras foram sintetizadas de acordo com as quantidades mostradas na 

Tabela 6, a qual também apresenta os códigos das amostras.  

 

Tabela 6- Quantidades dos reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de Ferrita de Cobre. 

Cod. 
Amostra 

Ag. Redutor 
(mmol) 

OAM 
(mmol) 

AO 
(mmol) 

Sal Precursor 
de Cobre  
(mmol) 

Sal 
Precursor de 

Ferro 
(mmol) 

 
Solvente  

  FeCu17 
3,6 

[1,2dodecanodiol] 
3,6 3,6 

0,3 
[Cu(acac)2] 

0,6 
[ Fe(acac)3] 

 
Octadceno 

FeCu33 --- --- 1,1 
0,75 

[Cu(Ol)2] 
1,5 

[ Fe(Ol)3] 
 

Octadceno 

FeCu36(ol) --- --- 0,55 
0,4 

[Cu(Ol)2] 
0,75 

[ Fe(Ol)3] 
 

Octadeceno 

FeCu39(ol) --- -- 1,1 
0,4 

[Cu(Ol)2] 
0,6 

[ Fe(Ol)3 
 

Benziléter 

FeCu1b --- --- 8 
0,6 

[Cu(acac)2] 
      1,3 
[ Fe(acac)3] 

Octadeceno 

Fonte: Autoria Própria 
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O sistema de reação foi inicialmente aquecido até a temperatura de 100 °C por 30 

minutos para a solubilização completa dos reagentes. Em seguida o sistema foi aquecido a 

260 °C por 120 minutos e a temperatura de refluxo do solvente por 60 minutos, como 

mostrado na Figura 12 para a amostra FeCu17. O processo de lavagem se deu como nos casos 

anteriormente descritos e a temperatura do segundo patamar foi definida conforme os 

resultados da análise termogravimétrica para o acetilacetonato de cobre que mostrou o início 

da perda de massa em 262ºC.  

 

Figura 12- Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras FeCu17. 

 

                   Fonte: Autoria Própria 

 

No caso das sínteses realizadas com os precursores de complexos metálicos de oleato, 

por exemplo para a amostra FeCu36(ol), os reagentes foram colocados inicialmente em banho 

de ultrassom por 15 minutos e, posteriormente deixado sob agitação magnética por 60 

minutos para homogeneização dos reagentes. As rampas e patamares de aquecimento foram 

modificadas de acordo com as características do precursor de oleato, e um exemplo do 

procedimento utilizado pode ser observado na Figura 13. 
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Figura 13- Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses das amostras FeCu36(ol). 

 

                      Fonte: Autoria Própria 

 

Novamente, o patamar a 280 °C foi estabelecido através da temperatura inicial de 

perda de massa (decomposição térmica observada na análise térmica) do oleato de níquel, 

cujo valor foi de 230 °C. O valor ajustado em 280 °C foi feito com base em resultados de 

amostras anteriores que mostraram baixa incorporação de cobre. Desta forma, ajustou um 

patamar acima da temperatura de decomposição do cobre e próxima a do oleato de ferro. A 

proporção de reagentes foi calculada com base nos resultados de EAA, os quais indicaram 

pureza de 79% para o oleato de cobre.   

Para a amostra FeCu39(ol), o solvente do meio de reação foi trocado por benziléter, o 

patamar intermediário fixado em 200°C, pouco abaixo da temperatura inicial de 

decomposição do oleato de cobre e o refluxo a 295 °C, correspondente ao ponto de ebulição 

do solvente. Ainda, no intervalo de aquecimento a 80 °C, o fluxo de nitrogênio foi desligado 

do sistema na tentativa de favorecer a formação do óxido. Para a síntese da FeCu1b, o sistema 

foi inicialmente aquecido até a temperatura de 100°C por 30 minutos para a solubilização 

completa dos reagentes e em seguida o sistema levado diretamente à temperatura de refluxo 

do solvente (octadeceno) 320 °C por um período de 60 minutos. Nesta amostra não foram 

utilizados como precursores acetilacetonatos sem a presença de redutores, ou seja, o diol e a 

oleilamina. 

 

3.3.6 Síntese das NPM pelo processo poliol modificado com injeção a quente. 

 

Uma variação ao processo poliol foi a injeção a quente do sal precursor25. As 

quantidades de reagentes utilizadas em cada caso estão apresentadas na Tabela 7. Para 

obtenção das NP de ferritas de cobre, níquel e cobalto o procedimento de síntese seguiu de 
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acordo com o fluxograma representado na Figura14. A Figura 14a apresenta o sistema de 

síntese para ferrita de cobre e a Figura 14b o sistema de síntese para ferrita de níquel e de 

cobalto.  

 

Tabela 7- Quantidades de reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de ferrita de cobre 

(FeCu18iq), Níquel (FeCu22iq) e cobalto (FeCu22iq) via injeção a quente. 

Amostra 
Ag. Redutor  

(mmol) 
OAM 
(mmo) 

AO 
(mmol) 

Sal Precursor 
M +2 

(mmol) 

Precursor 
de Ferro 
(mmol) 

 
Solvente 

FeCu18iq 
3,6 

[1,2DDD] 
3,6 3,6 

0,3 
[Cu(CO2CH3)2] 

1,3 
[Fe(acac)3] 

 
Benziléter 

FeCu20iq 
3,6 

[1,2DDD] 
3,6 3,6 

0,3 
[Cu(acac)2] 

0,9 
[Fe(acac)3] 

 
Benziléter 

FeNi22iq 
3,6 

[1,2HDD] 
3,6 3,6 

0,3 
[Ni(acac)2] 

0,7 
[ Fe(acac)3] 

 
Benziléter 

FeCo25iq 
3,6 

[1,2DDD] 
3,6 3,6 

0,3 
[Co(acac)2] 

0,6 
[ Fe(Ol)3] 

 
Benziléter 

Fonte: Autoria Própria 
 

Para as sínteses utilizando a técnica de injeção à quente, foi feito anteriormente análise 

termogravimétrica dos precursores metálicos acetilacetonato de ferro, níquel, cobalto e cobre 

para saber as temperaturas de decomposição térmica desses reagentes. Apenas para o caso da 

ferrita de cobre, também foi testado o precursor de acetato de cobre (FeCu20iq). Os reagentes 

utilizados nas sínteses foram utilizados sem nenhum tratamento prévio.  
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Figura 14- Fluxograma do procedimento experimental para (a) síntese de ferrita de cobre e (b) para 

síntese de ferritas de níquel e ferrita de cobalto. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para todas as sínteses de ferrita de cobre (FeCu18iq), ferrita de níquel (FeNi22iq) e 

ferrita de cobalto (FeCo25iq) foi utilizado o mesmo sistema constituído pelo balão de 3 bocas 

de fundo redondo conectado ao condensador de Graham e sob atmosfera de nitrogênio e 

agitação magnética, como descrito na sessão 3.3. No caso da ferrita de cobre, amostra 

FeCu18iq, o sistema de reação foi inicialmente aquecido até a temperatura de 100 °C por 30 

minutos para a solubilização completa dos reagentes. Em seguida o sistema foi aquecido em 

um segundo patamar de 260 °C e foi injetado no meio de reação solução de precursor 

acetilacetonato de ferro, que foi previamente solubilizado em 5 mL de solvente dibenziléter e 

aquecido a 80°C para a injeção. O sistema foi, então, mantido por um período de 120 minutos, 

em seguida foi aquecido em um terceiro patamar até a temperatura de refluxo e mantido por 

60 minutos.  

Para a ferrita de níquel (FeNi22iq) e ferrita de cobalto (FeCo25iq), após a 

solubilização dos reagentes a 100 °C, o sistema foi aquecido a 210 °C e foi injetado no meio 

de reação solução acetilacetonato de níquel para a amostra FeNi22iq e precursor de 



43 
 

acetilacetonato de cobalto para amostra FeCo25iq que foram previamente solubilizado em 

5mL de solvente dibenziléter e aquecido a 80°C. As  rampas e as taxas de aquecimento 

utilizadas nas sínteses via injeção a quente estão apresentadas na Figura 15. Após o 

resfriamento do sistema, as partículas foram lavadas e estocadas como nos casos anteriores.  

 

Figura 15- Rampa de aquecimento utilizadas nas sínteses pelo método de injeção a quente (a) 

FeCu18iq, (b) FeCo25iq e (c) FeNi22iq. 

 

 Fonte: Autoria Própria 

 

3.3.7 Recobrimento das Nanopartículas Magnéticas com sílica pelo método de 

Microemulsão Reversa 

 

Nesta etapa do trabalho foram feitos vários testes para o recobrimento com uso do 

método de microemulsão reversa com o objetivo de encontrar para o controle de tamanho, 

forma e recobrimento homogêneo de partículas individuais do sistema nanopartículado. Os 

testes foram realizados para analisar a influência da quantidade em proporção relativa de 

NPM e o precursor de Sílica (TEOS- Tetraetilortosilcato). As melhores condições para o 

recobrimento das NPM serão descritas a seguir e representadas na Figura 16 através do 

fluxograma.  
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Figura 16- Fluxograma do procedimento experimental para o recobrimento das NPM com precursor 

de Sílica (TEOS). 

 
                          Fonte: Autoria Própria 

 

Antes de efetuar as sínteses de recobrimento, foi necessário encontrar a concentração 

das amostras de óxido de ferro e das ferritas, para isso foi realizada medida de absorção 

atômica de chama. Nos primeiros testes de recobrimento, sem fazer a determinação da 

concentração da amostra OxFe27b, foi retirada uma alíquota da dispersão que foi seca em 

estufa para obtenção do pó, para esses testes foi utilizada uma massa de NPM de 5mg de 

material. O pó foi disperso em 15 mL de ciclohexano e submetido a ultrassom por 10 

minutos, concomitantemente foi preparada uma mistura de 0,8mL de surfactante Igeapal CO-

520® em 15,8 mL de ciclohexano que também foi homogeneizado por 10 minutos em 

ultrassom. A dispersões das NPM e do surfactante em solvente ciclohexano foram misturadas 

em um tubo de ensaio de 60 mL e após 10 minutos e agitação mecânica, foram adicionados 

130µL de solução de NH4OH(aq) 30% (v/v). Este procedimento foi feito em dois tubos de 
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ensaio separados, no tubo 1 foi adicionado 75 µL de TEOS, e no tubo 2 foi colocado 100 µL 

de TEOS. Os tubos foram mantidos a temperatura ambiente, sob agitação mecânica por 

24horas. Ao término da reação, foram adicionados aos tubos, alíquotas de metanol e lavados 

por várias vezes com mistura de metanol/etanol.  

As amostras foram recolhidas e armazenadas em frasco de vidro dispersas em etanol. 

As amostras foram codificadas como ReOxFe27@75_TEOS e ReOxFe27@100_TEOS, 

respectivamente. Para a determinação da concentração das soluções estoques de 

nanopartículas por EAA, foram retiradas alíquotas conhecidas das dispersões de OxFe28, 

OxFe27b, FeNi32(ol), FeNi34(ol), FeCo31(ol) e OxFe35(ol), e adicionadas em um tubo de 

ensaio contendo 1mL de solução de água régia para a digestão da matéria orgânica das 

amostras. Os tubos de ensaio foram colocados em banho térmico com água a 70°C por 24 

horas. Após este período as amostras foram retiradas dos tubos de ensaio e colocadas em 

balões volumétricos e preenchidos com solução aquosa contendo 2% HNO3. Sabendo a 

concentração das amostras, como mostradas na tabela 8, foi possível fazer os testes de 

recobrimento usando as amostras em solução sem precisar seca-las, minimizando possível 

agregação.  

 

Tabela 8- Amostras teste para o recobrimento com seus respectivos tamanho, forma e concentração 

das amostras medidas por espectrometria de absorção atômica de chama (EAA). 

Cod. 
Amostra 

   Dm de Partícula 
(nm) 

     Forma Concentração da amostra por 
EAA (g L -1) 

OxFe28 29,7 ± 3,30 esferoidal 13,7 

OxFe27b 5,4 ± 0,98 esferoidal 11,02 

FeNi32(ol) 4,6 ± 0,80 esferoidal 8,34 

FeNi34(ol) 7,7 ± 0,92 esferoidal 6,37 

FeCo31(ol) 5,6 ± 0,83 esferoidal 9,82 

OxFe35(ol) 6,0 ± 1,22 Pseudoesférica 20,3 

Fonte: Autoria Própria 

 

A amostra de óxido de ferro (OxFe28) foi escolhida para os testes de recobrimento. 

Em um tubo de ensaio de 60 mL, foram adicionados 34 mL de ciclohexano e 1,8 mL do 

surfactante Igepal CO-520®, esta mistura foi homogeneizada por 15 minutos em agitador 

mecânico. Uma alíquota da dispersão da amostra OxFe28 (massa de NP= 86 mg) foi 

transferida para um tubo de ensaio pequeno para a evaporação do solvente (hexano), e após 

sua completa evaporação as NPM foram redispersas com 4 mL de ciclohexano, a dispersão 
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foi mantido em ultrassom para homogeneização por 15 minutos. Em seguida a dispersão foi 

adicionada ao tubo de ensaio contendo o surfactante e ciclohexano e, a mistura foi mantida 

em agitação mecânica por 10 minutos. Passado este tempo foi adicionada à mistura 310 µL de 

NH4OH(aq) 30% (v/v) e novamente homogeneizada por 10 minutos. Por fim foi adicionado ao 

sistema de reação 360 µL de TEOS e agitação mecânica permaneceu por 24 horas a 

temperatura ambiente. Ao final do processo a mistura foi transferida para tubo de centrífuga e 

foram feitas lavagens com metanol e etanol. Os tubos contendo a amostra foi posto em banho 

de ultrassom por 15 minutos e centrifugado a 9500 rpm por 20 minutos. O precipitado foi 

redisperso em etanol e a amostra, denominada de OxFe28@SiOH foi armazenada. 

Procedimento similar foi adotado para as amostras FeNi32(ol), FeNi34(ol), FeCo31(ol) e 

OxFe35(ol), NH4OH(aq) 30% (v/v) e de TEOS, respectivamente, para 390 µL e 460 µL. 

Ainda, diferentes concentrações de NPM foram utilizadas, a saber: FeNi32(ol) 16 e 

47mg/LFeNi34(ol)   10, 20 e 30mg/L e  para OxFe35(ol) 20mg/L da dispersão. Ao final, o 

precipitado resultante foi redisperso em etanol e as amostras, denominada 

ReFeNi32(ol)@SiOH, ReFeNi34(ol)@SiOH, ReFeCo32@SiOH e ReOxFe35(ol)@SiOH 

 

3.3.8 Funcionalização das NPM recobertas com sílica com Trietilvinilsilano.  

 

A funcionalização com grupos vinílicos terminais foi realizada visando adequar o 

material para, em trabalhos posteriores, promover a incorporação em sistemas hidrofóbicos, 

como siliconas ou outros polímeros similares. A funcionalização foi realizada com dois 

catalisadores distintos: ácido (HCl) e básico (NH4OH), com o intuito de verificar se a natureza 

do catalisador influenciaria na quantidade de precursor vinil silicato funcionalizado na 

superfície da partícula. Uma porção da suspensão das nanopartículas ReOxFe28@SiOH em 

isopropanol foi seca em estufa a vácuo por 24 horas. Após a obtenção do pó, foram utilizados 

para ambas as sínteses 20mg de ReOxFe28@SiOH, 60 mL de etanol hidratado e 350µL de 

TEVS. No sistema via catálise ácida foi utilizado uma concentração de 5µmol/L de ácido 

clorídrico e para a catálise básica a concentração de 5µmol/L de hidróxido de amônio.  

O pó de ReOxFe28@SiOH foi adicionado em um balão de três bocas com etanol e foi 

colocado em ultrassom por 15 minutos para homogeneização das partículas no meio, em 

seguida o balão foi colocado em um agitador mecânico com haste metálica com rotação a 500 

rpm, adicionados os respectivos catalisadores e, após 10 minutos para homogeneização, foi 

adicionado o TEVS, os sistemas permaneceram sob agitação mecânica a temperatura 
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ambiente por 24 horas.  Após este período as partículas foram lavadas varias vezes com etanol 

e centrifugadas, as partículas foram separadas do sobrenadante e foram armazenadas dispersas 

em hexano.  
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4 CARACTERIZAÇÃO 

Os parâmetros de tamanho, distribuição de tamanho e forma das nanopartículas 

sintetizadas foram avaliadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) utilizando-se o 

microscópio eletrônico Philips CM120, operado a 120 kV, e o microscópio eletrônico 

TECNAI operado a 200 kV, ambos localizados no DeMa-UFSCar. Dispersões diluídas das 

amostras em hexano, exceto no caso da amostra recoberta com sílica, cujo solvente foi 

isopropanol foram gotejadas sobre um suporte de cobre previamente recoberto com filme 

polimérico de Formvar® e sputtering de carbono. O diâmetro médio e o desvio-padrão das 

nanopartículas foram determinados estatisticamente pela contagem de no mínimo 120 

partículas a partir das micrografias eletrônicas. Foi determinado o grau de polidispersividade 

(σ = desvio-padrão/diâmetro médio) para as amostras e se considerou um limite de 10% para 

caracterizar um sistema monodisperso72. 

A caracterização magnética das amostras foi realizada em magnetômetro de amostra 

vibrante (VSM), localizado no Instituto de Física da USP. As amostras foram preparadas 

compactando uma pequena quantidade na forma de pó, cuja massa foi previamente 

determinada, e uma capsula utilizada como porta-amostra. As medidas foram realizadas a 

temperatura ambiente com campo externo aplicado variando de -20 a 20 kOe.  

Para a análise cristalográfica e a identificação das estruturas cristalinas presentes nas 

amostras, utilizou-se o difratômetro Siemens D-5005, localizado no DeMa-UFSCar e Bruker 

D8 Advance, ambos com radiação do cobre Kα (λ = 1,5406Å), a velocidade de varredura de 

0,02ºs-1 em 2θ.  As amostras foram preparadas gotejando-se uma dispersão dos nanomateriais 

em hexano na lâmina de vidro e deixando o solvente evaporar a temperatura ambiente. Para o 

caso da amostra recoberta com sílica, compactou-se a amostra em pó na lâmina de vidro 

utilizada como porta amostra.   

A composição química semi-quantitativa foi determinada por espectroscopia de 

energia dispersiva de raios X ( EDX) utilizando o equipamento de EDX Link Analytical, com 

detector de SiLi Pentafet, resolução de 133eV à 5,9keV, janela ultrafina ATW II ( atmosphera 

Thin Window), (Isis System Serie 200), acoplado a um Microscópio Eletrônico de Varredura 

Zeiss-Leica/400, no Instituto de Química de São Carlos. 

As analises termogravimétricas (TG) para determinação das temperaturas de 

decomposição térmica dos oleatos de ferro, níquel, cobre e cobalto foram efetuadas no 

equipamento da TGA-50 da Shimadzu, taxa de aquecimento de 10ºC por minuto e vazão de ar 

sintético de 100 mL/min. Para a análise foi utilizada massa dos complexos de oleato de 5mg 
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de cada amostra.Para a determinação das concentrações das dispersões dos óxidos de ferro e 

dos óxidos mistos, foi realizada análise elementar quantitativa (mg L-1) de Fe, Ni, Co, Cu e 

espectroscopia de absorção atômica de chama (EAA) no equipamento PinAAcle 900T ( 

IQSC-USP). 

Para a determinação da funcionalização do grupo vinil silano sobre superfície da 

partícula magnética recoberta com sílica foram realizadas análises de espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), equipamento modelo Bruker utilizando 

pastilhas de brometo de potássio (KBr). Os espectros foram coletados no intervalo de 600 a 

4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1 e  32 varreduras onde se obteve uma média estatística  dos 

sinais.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Síntese pelo processo poliol modificado 

 

Nas últimas décadas o desenvolvimento de inúmeros métodos de síntese de 

nanopartículas magnéticas monodispersas com um controle de forma, tamanho e propriedade 

magnética, vêm sendo cada vez mais abordados na literatura. O método poliol que foi 

proposto por Fiévet colaboradores 17 como observado na equação (9) propôs a redução de 

sais metálicos em temperatura elevadas utilizando um glicol de alto ponto de ebulição como 

solvente e agente redutor. 

 

 (9) 

 

Com o aumento de temperatura o diol sofre oxidação que propicia a redução do cátion 

metálico, liberando no meio de reação outro agente redutor forte, o gás hidrogênio, que pode 

ser utilizado ou retirado do sistema por arraste de gás inerte. 

 Devido a rápida e homogênea nucleação do processo, estes fatores favorecem um 

controle de tamanho de partícula com tamanhos na escala nanométrica. De acordo com a 

literatura17 para síntese de nanopartículas magnéticas, difundiu-se a utilização de precursores 

de ferro, tais como o ferro pentacarbonil, porém estes compostos possuem agravantes como 

alta toxicidade e volatilidade, dificultando um controle na composição do produto final. Desta 

forma, o método do poliol modificado proposto por Varanda e colaboradores 15, 60, do qual se 

optou pela substituição do ferro pentacarbonil por um reagente com menor toxicidade, 

estabilidade termo-oxidativa a temperatura ambiente, como o caso dos sais de acetilacetonato, 

acetato, complexo de oleato metálicos (Ni, Co, Cu e Fe), sendo a metodologia do poliol foi 

utilizada como base para as diversas sínteses realizadas. 

Neste presente trabalho, a discussão dos resultados será dividida pelo método de 

síntese e pelo tipo de precursores utilizados para a síntese das nanopartículas magnéticas, o 

recobrimento da superfície das partículas com precursor de sílica e funcionalização com 

grupo vinil silano.  
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5.1.1 Óxido de Ferro 

 

Como descrito no procedimento experimental, dois solventes diferentes foram 

utilizados na síntese de nanopartícula de óxido de ferro, o benziléter e o octadeceno. A 

utilização destes dois solventes com diferentes temperaturas de ebulição foi com o intuito de 

estudar a influência nas características finais do material. Para ambas as sínteses, foi utilizado 

um patamar de 100°C para a completa solubilização e homogeneização dos reagentes.  

A síntese realizada com o solvente benziléter foi feita com um patamar intermediário 

para garantir a completa decomposição do precursor de ferro, que foi realizada a temperatura 

de 210 °C, um pouco acima da temperatura de decomposição do precursor acetilacetonato de 

ferro(III), aproximadamente 180°C. A síntese realizada com solvente octadeceno não foi 

utilizada patamar intermediário, tendo apenas uma rampa até a temperatura de refluxo.  

A síntese utilizando precursor complexo de oleato de ferro foi feita em octadeceno e 

também foi utilizado um patamar na temperatura de 200ºC, um pouco a baixo da temperatura 

de decomposição que foi determinada pela técnica de termogravimetria, foi utilizada essa 

temperatura para método de comparação com as outras sínteses.  

No difratograma de raios X apresentado na Figura 17, obtido para as amostras de 

óxido de ferro, a OxFe02 sintetizada em octadeceno, é sendo possível observar os planos de 

difração (220), (311), (400), (511) e (440), compatíveis com a fase de coerência 

cristalográfica cúbica de fase centrada (FCC) comparada com do padrão de difração  da 

magnetita (JCPDS 19-629), centrados respectivamente nos seguintes valores em 2θ: 30,5°, 

35,1°, 43,1°, 56,8°, 62,5°. Devido ao tamanho de partícula pequeno da amostra OxFe02, a 

relação área/volume diminui e o perfil do difratograma apresenta picos alargados. 
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Figura 17-Difratograma obtido para amostra de OxFe02, comparado ao  padrão de difração para fase 

FCC da Magnetita (JCPDF 19-629). 

 

                                  Fonte: Autoria Própria  

 

A forma e o tamanho das partículas da OxFe02 analisadas por imagens de MET e 

mostradas na Figura18 apresentou diâmetro médio de 4,7 ± 0,55 nm. De acordo com a 

literatura, o grau de polidispersividade, calculado a partir do diâmetro médio e desvio padrão 

de partículas (σ), pode ser considerado um limite de 10% do qual o sistema é classificado 

como monodispersos72. O valor calculado de σ para a OxFe02 foi 11%, podendo ser 

considerado sistema com partículas que apresentam baixa polidispersividade. Devido á 

presença de ácido oleico na superfície da partícula, este propicia uma melhor estabilidade 

coloidal quando as partículas são dispersas em solventes orgânicos evitando assim a formação 

de aglomerados. 
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Figura 18- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) OxFe02 e (b) o histograma de 

distribuição do tamanho médio de partículas relativos às amostra OxFe02. 

 

       
Fonte: Autoria Própria  

 

As propriedades magnéticas da amostra OxFe02, indicaram através da curva de 

histerese magnética na Figura 19, magnetização de saturação Ms= 27 emu g-1 e comparado 

com a literatura que reporta o valor para a fase bulk para Fe3O4 (94 emug-1)26, a presença de 

grande quantidade de agente de superfície (ácido oleico) na partícula sendo que suas massas 

não foram subtraídos da massa total para o tratamentos dos dados. Ainda, partículas 

nanométricas tendem a apresentar defeitos devido a elevada superfície, características que 

afetam diretamente o comportamento magnético, diminuindo a magnetização de saturação. 

Na região ampliada da curva, é notado um pequeno valor de coercividade próximo a 0,02 kOe 

indicando um comportamento muito próximo ao superparamagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 19- Curva de histerese magnética da amostra OxFe02 a temperatura de 300 K, submetida a um 

campo magnético aplicado de até 20 kOe.

                                Fonte: Autori
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estrutura cristalina cúbica de face centrada (FCC) da wustita (JCPDS 75-1550), como 

apresentada a Figura 20. 

 

Figura 20- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com diferentes solventes: OxFe27b 

em benziléter e OxFe28 octadeceno, com as respectivos padrões de difração em vermelho para fase 

FCC da Magnetita (JCPDF 19-629) e em azul para fase FCC da Wustita(JCPDF 75-1550). 

 

                          Fonte: Autoria Própria  

 

É possível ressaltar que o patamar de 210°C para a OxFe27b resultou apresentando 

picos com definição superior. A forma e o tamanho das partículas da OxFe27b e OxFe28 

apresentadas na Figura 21, mostraram que independente do solvente utilizado as partículas 

apresentam forma esferoidal e um controle regular do tamanho. Os diâmetros médios paras as 

amostras OxFe27b e OxFe28 foram respectivamente 5,4 ± 0,98 nm e 29,7 ± 3,3 nm. Os 

respectivos valores calculados de σ para as amostras OxFe27b e OxFe28 foram de 18% e 

11%, podendo ser considerados sistemas com baixa polidispersividade. 
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Figura 21- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) OxFe27b e (b) histograma de 

distribuição do tamanhos  médio de partículas relativos à amostras OxFe27b, (c) OxFe28 e (d) o 

histograma de distribuição do tamanho médio de partículas relativos à amostra OxFe28. 

 

       Fonte: Autoria Própria  

 

É possível observar que a amostra OxFe27b sintetizadas em benziléter apresentou um 

diâmetro médio de partícula menor, indicando que a presença de um patamar intermediário a 

200°C não levou a um crescimento do tamanho de partícula, confirmando dos dados 

apresentados no DRX. O uso do agente redutor além de favorecer o processo de oxi-redução, 

ele também atua com o aumento da cinética de reação, isso acontece devido a presença em 

sua estrutura das hidroxilas que são mais reativas. A amostra OxFe28 sintetizada em 

octadeceno apresentou um diâmetro médio de partícula maior, indicando que a única rampa 

de temperatura utilizada levou ao crescimento da partícula, resultando no indicio de formação 

de uma fase secundária de wustita e em uma menor cristalinidade do produto final.  
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Com relação às propriedades magnéticas para a amostra OxFe27b, é possível aferir 

através da curva de histerese magnética na Figura 22, uma magnetização de saturação Ms= 25 

emu g-1, relativamente menor quando comparado aos valores da literatura, como já discutido. 

Pode-se notar, ainda, na região ampliada da curva um pequeno valor de coercividade próximo 

a 0,04 kOe indicando um comportamento muito próximo ao superparamagnético. 

 

Figura 22- Curva de histerese magnética da amostra OxFe27b a temperatura , submetida a um campo 

magnético aplicado de até 20 kOe. 

 

                                    Fonte: Autoria Própria  

 

As propriedades magnéticas da amostra OxFe28, indicaram através da curva de 

histerese magnética na Figura 23, magnetização de saturação Ms= 22 emu g-1, provavelmente 

devido a presença de grande quantidade de agente de superfície (ácido oleico) na partícula 

não foram subtraídos da massa total para o tratamentos dos dados. Adicionalmente, deve ser 

levado em conta a possível presença de fase wustita que possui propriedade 

antiferromagnética e contribui para a diminuição global da magnetização de saturação para o 

caso de um material ferrimagnético como a magnetita29. A coexistência da fase wustita na 

amostra também pode ser identificada pelo perfil da curva de histerese onde há uma subida 

menos abrupta da magnetização em função do campo aplicado, levando a um perfil sigmoidal 
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da curva. Esse comportamento evidencia a presença de fases magnéticas moles como, por 

exemplo, paramagnética ou antiferromagnética.  

Na região ampliada da curva, é notado um pequeno valor de coercividade próximo a 

0,1 kOe indicando um comportamento muito próximo ao superparamagnético. Um ponto a 

ressaltar na região ampliada da curva de magnetização é uma pequena inflexão (ombro), 

praticamente simétrico em relação à origem, ou seja, em campos positivos e negativos. Esse 

tipo de inflexão é caracterísitico da presença de duas ou mais fases com comportamento 

magnético distintos na mesma amostra, corroborando a presença da fase wustita.  

 

Figura 23- Curva de histerese magnética da OxFe28, submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 

                               Fonte: Autoria Própria  

 

Para síntese da amostra OxFe35(ol), o precursor complexo de oleato de ferro foi 

sintetizado e caracterizado para a determinação de sua composição e propriedades química, 

antes de ser utilizado como reagente nas sínteses para as ferritas mistas e ferrita de ferro. 

A primeira caracterização foi utilizando a técnica termogravimétrica para analisar as 

temperaturas de decomposição térmica e a estabilidade termo-oxidativa do complexo de 

oleato de ferro (Fe(ol)). Como é possível observar na Figura 24, existem três regiões 

destacadas de perda de massa para o complexo de oleato de ferro. A região I (25-255ºC) 

apresenta uma perda de massa de 11%, a região II (255-425ºC) com uma perda de massa de 

45%, a região III (425-510 ºC) correspondendo à 25% de perda. Em temperaturas acima de 
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550ºC apresentou 19% de resíduo sólido. Como não foi utilizada uma técnica adicional para 

identificar os produtos de cada etapa do perfil termogravimétrico, não é possível atribuirmos 

quais são os produtos de decomposição. Através da análise termogravimétrica foi possível 

determinar a temperatura onset (Tonset), ou seja, a temperatura de início de perda de massa, 

que no caso do Fe(ol) foi de 153 ºC. 

 

Figura 24- Perfil termogravimétrico da Fe(ol) em preto, e em azul a sua derivada (DTG) mostrando as 

regiões de decomposição térmica. 

 

                                      Fonte: Autoria Própria  

O difratograma apresentado na Figura 25, obtido para as amostra OxFe35(ol) 

sintetizada com precursores de complexo  de oleato, mostrou picos com seus planos de 

difração (220), (311), (400), (511) e (440), compatíveis com a fase de coerência 

cristalográfica cúbica de fase centrada (FCC) comparada com do padrão de difração  da 

magnetita (JCPDS 19-629) centrados respectivamente nos seguintes valores em 2θ: 30,5°, 

35,1°, 43,1°, 56,8°, 62,5°. 
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Figura 25- Difratograma OxFe35(ol)  sintetizada com precursores de complexo de oleato, com as 

respectivos padrões de difração em vermelho para fase FCC da Magnetita (JCPDF 19-629) e em azul 

para fase FCC da Wustita(JCPDF 75-1550). 

 

                            Fonte: Autoria Própria  

 

Conforme é apresentado na Figura 26, a amostra OxFe35(ol) mostrou diâmetro médio 

foi de 6,0 ±1,22 nm e apresentou forma esferoidal. O valor calculado de σ para a OxFe35(ol) 

foi de 20% , podendo ser considerado sistema polidisperso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Figura 26- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra OxFe35(ol) e (b) o  histogramas de 

distribuição do tamanhos médio de partículas relativos à amostras OxFe35(ol). 

 
      Fonte: Autoria Própria  

 

As propriedades magnéticas da amostra OxFe35(ol), indicaram através da curva de 

histerese magnética na Figura 27, magnetização de saturação Ms= 39 emu g-1 Também é 

possível notar um pequeno valor de coercividade próximo a 0,1 kOe indicando um 

comportamento muito próximo ao superparamagnético. 

 

Figura 27- Curva de histerese magnética da OxFe35(ol), submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 
                                 Fonte: Autoria Própria  
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Portanto todas as sínteses realizadas para obtenção de óxido de ferro,  foram  

selecionados as amostras que estão apresentadas na Tabela 9, que mostrando em resumo as 

características de tamanho, forma e propriedade magnética, com partículas pequenas de 4,7 

nm a partículas maiores próximas de 30 nm.  

 

Tabela 9-  Resumo dos parâmetros obtidos da síntese de ferrita de ferro. 

Cod. Amostra  Dm de Partícula 

(nm) 

            Forma Magnetização de Saturação 

(emu g
-1

) 

OxFe02 4,7±0,55 Esférica 27 

OxFe27b 5,4±0,98 Esférica 25 

OxFe28 29,7±3,30 esferoidal 22 

OxFe35(ol) 6,0±1,22 Esferoidal/Irregular 39 

Fonte: Autoria Própria  

 

5.1.2 Ferrita de Cobalto 

 

 Como descrito no procedimento experimental, todas as sínteses para obtenção da fase 

CoFe2O4 foram realizadas utilizando o benziléter e octadeceno como solvente. Para ambas as 

sínteses, foi utilizado um patamar de 100°C para a completa solubilização e homogeneização 

dos reagentes. A síntese contou com um patamar intermediário para garantir a completa 

decomposição do precursor de ferro, o qual foi realizado a temperatura de 210°C para 

FeCo24, FeCo26 e FeCo28 e 200°C para FeCo31(ol) e FeCo41, um pouco acima da 

temperatura decomposição do precursor acetilacetonato de ferro (III) em aproximadamente 

180 °C e do precursor complexo de oleato de cobalto e oleato de ferro, como será abordado 

mais adiante.  

A influência da quantidade de surfactante, natureza do precursor metálicos e presença 

ou não do agente redutor nos parâmetros de sínteses foi estudada visando à obtenção de 

nanopartículas com controle de forma, tamanho, composição química e estrutural. Uma vez 

conhecendo estes parâmetros, as nanopartículas com propriedades desejadas podem ser 

obtidas, de acordo com a sua necessidade de aplicação. Desta forma, algumas sínteses foram 

realizadas ajustando-se os parâmetros para obtenção de partículas esféricas ou esferoidais e 

com a fase cúbica relativa ao espinélio da ferrita de cobalto. A análise preliminar, neste caso, 

foi realizada através de microscopia de transmissão uma vez que a forma e tamanho da 
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nanopartícula é um parâmetro fundamental para as aplicações futuras que se deseja como 

sensores termo-ópticos.  

Para a síntese da FeCo24 e FeCo26b foi utilizado o mesmo agente redutor (1,2 

hexadecanodiol), sendo que somente as quantidades estequiométricas dos surfactantes foram 

alteradas, com uma razão em quantidades molares de aproximadamente 3 vezes menor para a 

FeCo26b. Pode-se observar nas imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

apresentadas na Figura 28 que mesmo alterando as quantidades molares de surfactante, a 

metodologia empregada não possibilitou o controle regular na forma das partículas.  

Na síntese da amostra FeCo29, foi utilizado como agente redutor o 1,2 dodecanodiol a 

proporção molar oleilamina:ácido oleico (3:1). Como é possível observar na Figura 26b, as 

partículas mostraram irregularidades em sua forma apresentando partículas esferoidais, 

disformes e partículas facetadas, além da formação de aglomerados. 

 

Figura 28- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) FeCo24 e (b) FeCo29. 

 
       Fonte: Autoria Própria  

 

As partículas com forma esférica e uma boa estabilidade coloidal apresentam melhores 

propriedades magnéticas, desta forma as partículas sintetizadas pelo método poliol 

modificado para obtenção da fase ferrita de cobalto com forma e tamanho controlados se 

mostrou ineficaz. Devido à este fato não foram realizadas as demais caracterizações e a 

metodologia de síntese foi modificada na tentativa de obter melhores resultados para o 

sistema envolvendo a ferrita de cobalto. 
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Conforme é possível observar na figura 29, a FeCo26b que foi sintetizada com 

mesmas quantidades equimolares de ácido oleico: oleilamina:agente redutor, apresentou 

partículas com diâmetro médio de 5,8±0,7 nm e  grau de polidispersividade de 11,8% que 

identifica um sistema de partículas de baixa polidispersão. 

 

Figura 29- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) FeCo26b e (b) o histograma de 

distribuição de tamanho de partícula . 

 
               Fonte: Autoria Própria  

 

No difratogramas apresentado na Figura 30, obtido para a amostra de ferrita de cobalto 

FeCo26b sintetizada em benziléter, possível observar os planos de difração (220), (311), (511) 

e (440), compatíveis com a fase de coerência cristalográfica cúbica de face centrada (FCC) 

comparada com do padrão de difração de ferrita de cobalto (JCPDS 22-1086, centrados 

respectivamente nos seguintes valores em 2θ: 30,2°, 35,5°, 57,2°, 62,6°. Devido ao tamanho 

de partícula pequeno da amostra FeCo26b, o perfil do difratograma apresenta picos alargados, 

dificultando a diferenciação em relação à fase magnética, isoestrutural, como mostrado pela 

sobreposição dos padrões da ferrita de cobalto e magnetita (JCPDS 19-629) na Figura 30. 

Ressalta-se, ainda, que a reflexão alargada na região entre 20-25 ° em 2θ se refere ao halo de 

difração do porta amostra de vidro utilizado nas análises por DRX. 
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Figura 30-Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a)  FeCo26b. Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDF 19-629) da Magnetita e em 

roxo (JCPDS 22-1086) para a ferrita de cobalto . 

 

               Fonte: Autoria Própria  

 

Como a amostra FeCo26b, apresentou regularidade na forma e tamanho de partícula, 

bem como sua estrutura cristalina correspondente à ferrita de cobalto, o sistema de 

nanopartículas magnéticas mostrou-se promissora para as próximas etapas do presente 

trabalho. Entretanto, é necessário o estudo da propriedade magnética do material, que neste 

período de desenvolvimento do trabalho, não foi possível efetuar a medida de magnetização 

de amostra vibrante para essas partículas.  

Para síntese da amostra FeCo31(ol), o precursor complexo de oleato de ferro e oleato 

de cobato, Co(ol), foram sintetizados e caracterizados para a determinação de sua composição 

e propriedades química, antes de ser utilizado como reagente nas sínteses para as ferritas de 

cobalto. 

A primeira caracterização foi utilizando a técnica termogravimétrica para analisar as 

temperaturas de decomposição térmica e a estabilidade termo-oxidativa do complexo de 

oleato de cobalto (Co(ol)). Como é possível observar na Figura 31, existem três regiões 

principais de perda de massa do complexo de oleato de cobalto, sendo a primeira região (I, 
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25-200ºC) com perda de massa de 17% que pode ser atribuída à perda de água e de solvente, a 

segunda região denominada de II (200-310ºC) com perda de massa de 16%, a região III (310-

435 ºC) com 44%.  Em temperaturas acima de 550ºC a amostra apresentou 23% de resíduo 

sólido.  

 

Figura 31-Perfil termogravimétrico da Co(ol) em preto, e em azul a derivada termogravimétrica 

(DTG) mostrando as regiões de decomposição térmica. 

 
                     Fonte: Autoria Própria  

 

A síntese da FeCo31(ol) foi realizada com o uso dos precursores oleato de ferro e 

oleato de cobalto em solvente octadeceno. Comparando os padrões de difração da fase da 

magnetita em vermelho e da fase ferrita de cobalto em roxo, se observa na Figura 32 que os 

planos de difração da amostra FeCo31(ol),  concordando com os  planos de difração (220), 

(311), (400), (511) e (440), compatíveis com a fase de coerência cristalográfica cúbica de face 

centrada (FCC) do espinélio da ferrita de cobalto (JCPDS 22-1086), centrados 

respectivamente em 2θ: 30,1°; 35,54°; 37,6°; 43°; 57,2° e 62,6° indicam a formação da fase 

ferrita de cobalto. Este resultado está de acordo com a análise de espectroscopia de absorção 

atômica que apresentou uma razão da composição atômica dos metais Co:Fe (1,3:1,7)  cuja 

formula pode ser representada por Co1,3Fe1,7O4 e esses dados foram similares aos encontrados 

por EDX que mostrou razão molar Co:Fe de 1,2:1,8. 
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Figura 32- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a) FeCo31(ol). Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDS 19-629) da Magnetita e 

em roxo (JCPDS 22-1086) para a ferrita de cobalto. 

 

                     Fonte: Autoria Própria  

 

Com relação à forma e tamanho das partículas apresentadas nas as imagens de 

microscopia da amostra FeCo31(ol) na Figura 33a e através do gráfico de distribuição do 

tamanho médio de partícula, as NPM apresentaram um diâmetro médio de 5,6 ± 0,83 nm e um 

valor de polidispersividade de 15%. Portanto a metodologia empregada mostrou-se 

satisfatória com um controle regular de tamanho e de forma das partículas com geometria 

esféricas. 
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Figura 33- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) FeCo31(ol) e (b) o histograma de 

distribuição de tamanho de partícula. 

 

        Fonte: Autoria Própria  

 

O resultado da propriedade magnética para a amostra FeCo31(ol) realizado a 300K 

está apresentado na Figura 34, sendo possível observar pela curva de histerese um baixo valor 

de magnetização de saturação de 6,8 emu g-1. E pode-se notar na região ampliada da curva um 

pequeno valor de coersividade próximo a 0,04 kOe indicando um comportamento muito 

próximo ao superparamagnético. 
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Figura 34-Curva de histerese magnética da FeCo31(ol), submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 

                    Fonte: Autoria Própria  

 

Portanto de acordo com os resultados obtidos de DRX, EAA e MET a amostra 

FeCo31(ol) apresentou controle da estrutura, de composição química e de forma e tamanho de 

partícula, bem como sua propriedade magnética com um comportamento próximo ao 

superparamagnético, como desejado para a formação da ferrita de cobalto. 

Na Figura 35 são mostradas as imagens de MET para a amostra FeCo41(ol), 

sintetizada com o precursor de oleato e na presença de um patamar intermediário de 

temperatura em 200 °C. Nas imagens da Figura 35, é possível notar que as partículas formam 

aglomerados do tipo clusters. O patamar de temperatura a 200ºC foi introduzido no 

procedimento experimental na tentativa de melhorar a cristalinidade do material, bem como 

separar os processos de nucleação e crescimento para obter partículas mais regulares de 

tamanho e forma. O que se observou, no entanto, foi o comportamento oposto ao esperado. 

Analisando em conjunto as imagens da Figura 33 e o DRX da amostra apresentado na Figura 

34, é notado a drástica diminuição da cristalinidade da amostra. Provavelmente, a nucleação 

efetiva das nanopartículas na temperatura do patamar intermediário, ocorreu na presença de 

excesso de oleato no meio de reação, levando a formação de pequenas partículas que, ao invés 

de crescerem, se organizaram em estruturas maiores devido às interações com as moléculas 

do surfactante. 
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Figura 35-Microscopia eletrônica de transmissão da amostra FeCo41(ol). 

 

        Fonte: Autoria Própria  

 

Para a amostra FeCo41(ol), as análises de MET, apresentaram uma concentração de 

partículas  insuficiente para fazer o grafico de distribuição do tamanho, sendo necessário 

refazer a medida para determinar de maneira consistente o diâmetro médio das particulas, na 

realidade, dos clusters observados. Ainda, lavagens adicionais com solventes orgânicos na 

amostra armazenada foram efetuadas devido à presença de compostos orgânicos contidos na 

dispersão em hexano de FeCo41(ol). O baixo número de partículas é facilmente explicado 

pela organização das mesmas para formar os clusters observados nas imagens da Figura 35 e, 

a grande quantidade de impureza orgânica na amostra, corrobora a ineficiência do patamar a 

200 °C para a decomposição térmica adequada do precursor de oleato. O tamanho médio dos 

cluster foi estimado  como sendo próximo a 76 nm, embora apresentem uma dispersão de 

tamanho relativamente larga, mas que não foi estatisticamente calculado pelo número 

pequeno da população medida. O resultado de análise EDX apresentou razão da composição 

atômica dos metais para o ferro de 56% e para o cobalto de 44% dando uma relação de Co:Fe 

(1,32:1,67), podendo ser representada a fórmula química como Co1,32Fe 1,67O4.  

Comparando os padrões de difração da fase da magnetita em vermelho e da fase ferrita 

de cobalto em roxo, se observa na Figura 36 algumas reflexões de baixa intensidade, sendo 

possível observar os planos de difração (220), (3110, (511) e (440), compatíveis com a fase de 

coerência cristalográfica cúbica de face centrada (FCC) comparada com do padrão de difração  

da magnetita e da ferrita de cobalto, centrados respectivamente em 2θ: 30,4°; 35,6°; 57,2° e 

62,7° indicando a formação da fase ferrita de cobalto. Devido á presença de compostos 
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orgânicos presentes na amostra, na preparação da placa de vidro para a  medida de DRX a 

dispersão de FeCo41(ol) apresentou uma dificuldade na secagem e na aderência ao vidro. 

 

Figura 36- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a)  FeCo41(ol). Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDF 19-629) da Magnetita e 

em roxo (JCPDS 22-1086) para a ferrita de cobalto . 

 
                    Fonte: Autoria Própria  

 

Este resultado está de acordo com a análise de EDX que apresentou uma razão da 

composição atômica dos metais Co:Fe (1,3:1,7) compatível à formação da ferrita desejada. 

Portanto, de todas as sínteses realizadas para obtenção de ferrita de cobalto, foram  

selecionados as amostras que estão apresentadas na Tabela 10, as quais mostraram 

características de tamanho, forma e propriedade magnética coerentes com o esperado para a 

síntese. As nanopartículas individuais apresentaram tamanho ao redor 5,5 nm, destacando 

entre as amostras a que apresentou a formação de clusters de partículas com 75 nm de 

tamanho. Para determinar o comportamento magnético das amostras FeCo26b e FeCo41(ol), 

ainda se faz necessário a análise de magnetometria de amostra vibrante, não realizada até o 
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momento. A formação dos clusters de nanopartículas pode apresentar um efeito interessante 

na curva de histerese magnética intensificando algumas propriedades, como por exemplo, a 

magnetização de saturação, devido aos possíveis acoplamentos inter-partículas.  

 

Tabela 10- Resumo dos parâmetros obtidos da síntese de ferrita de cobalto. 

Cod. Amostra  Dm de Partícula 
(nm) 

            Forma Magnetização de Saturação 
(emu g-1) 

FeCo26b 5,8 ±0,69 Esférica - 

FeCo31(ol) 5,6 ± 0,83 Esférica 6,8 

FeCo41(ol) ≈76 nm Cluster esférico - 

            Fonte: Autoria Própria  

 

5.1.3 Ferrita de Níquel 

 

De acordo com o procedimento experimental, todas as sínteses para obtenção da fase ferrita 

de níquel (NiFe2O4) foram realizadas nos solventes benziléter ou octadeceno. Para ambas as 

sínteses, foi utilizado um patamar de 100°C para a completa solubilização e homogeneização 

dos reagentes. A síntese contou com um patamar intermediário para garantir a completa 

decomposição do precursor de ferro, o qual foi realizado a temperatura de 210°C, um pouco 

acima da temperatura decomposição do precursor de acetilacetonato de ferro (III). Para as 

amostras FeNi8, FeNi13, FeNi21 e FeNi23 o acetilacetonato de níquel (II) foi utilizado como 

precursor de níquel e acetato de níquel(II) tetrahidratado para a FeNi30. O terceiro patamar na 

temperatura de refluxo do benziléter foi utilizado para o crescimento e consolidação da fase 

ferrita desejada. A quantidade de surfactantes, agente redutor e do precursor de níquel foram 

variadas para analisar a influência desses parâmetros nas características estruturais, forma e 

tamanho das nanopartículas. Os resultados da análise de MET são apresentados na Figura 37. 
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Figura 37-MET das amostras de ferrita de níquel: (a) FeNi8; (b) FeNi13; (c)FeNi14 (d) FeNi21; (e) 

FeNi23 e (f) FeNi30. 

 

 

Fonte: Autoria Própria  

 
Como é possível observar nas imagens de microscopia apresentadas na Figura 37, 

mantendo as mesmas quantidades molares de surfactante e alterando o agente redutor (1,2 

hexadecanodiol ou 1,2 dodecanodiol) para as amostras FeNi8, FeNi13 e FeNi14, 

respectivamente representada pelas imagens (a), (b) e (c) na Figura 37, nota-se que não 

ocorreu um controle de forma regular das partículas apresentando formas e tamanhos 

variados. Na amostra FeNi14, pelo resultado da MET, é possível observar a existência de 

algumas partículas grandes e facetadas com tamanho de aproximadamente 100 nm e várias 

partículas menores. Nesta amostra, a quantidade de surfactantes, ácido oleico e oleilamina, foi 

duplicada em relação às amostras anteriores. Ao se aumentar ainda mais a quantidade de 
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agente de superfície na amostra FeNi21(Figura 37d) a quantidade de nanopartículas menores 

e com forma esférica parece ter aumentando, mas é ainda observado um grande número de 

partículas facetadas. Para a FeNi23(e), mantendo o mesmo agente redutor e ajustando a razão 

de surfactantes para 3:1 (oleilamina:ácido oleico), pode ser visto que ocorreu um melhor 

controle na forma da partícula, porém a FeNi23 apresentou aglomeração das partículas. O 

ácido oleico parece favorecer a formação de nanopartículas menores e com morfologia 

esférica, embora acabe ocorrendo interação entre as partículas devido ao excesso do 

surfactante que tende a ficar na superfície das mesmas. Por outro lado,  o efeito da oleilamina 

no meio de reação ainda não está claro, mas parece favorecer nanopartículas na forma de 

lâminas achatadas (nanoplates). Para analisar a influência do precursor de níquel a FeNi30 foi 

sintetizada utilizando acetato de níquel e como é possível observar na Figura 37f, também não 

se obteve um controle na forma e tamanho das partículas. A amostra apresenta um aspecto de 

formação de heterodímeros e, tanto a composição como a estrutura dessas nanopartículas 

necessitam ser melhores avaliadas em trabalhos futuros.  

Desta forma, assim como ocorreu com a as amostras de ferrita de cobalto, o processo 

poliol modificado não se mostrou efetivo para o controle da forma e do tamanho de 

nanopartículas de ferrita de níquel. No caso específico da amostra FeNi23, o controle de 

tamanho e da forma esférica foi obtido, no entanto, o controle foi alcançado em elevada 

concentração de ácido oleico durante a síntese o que dificulta o processo de lavagem. Mesmo 

não sendo considerado um resultado apropriado, essa amostra poderá vir a ser ajustada em 

relação à quantidade de ácido oleico permitindo obtenção de sistemas com menor grau de 

aglomeração. De maneira geral, a metodologia não foi considerada satisfatória para um 

controle regular de forma e tamanho de partícula e as amostras de ferritas de níquel obtidas 

não foram caracterizadas por outras técnicas.  

Para síntese da amostra FeNi32(ol), os precursores complexos de oleato de ferro e 

oleato de níquel foram sintetizados e caracterizados para a determinação de sua composição e 

propriedades química, antes de serem utilizado como reagente nas sínteses para as ferritas de 

níquel. 

A primeira caracterização foi utilizando a técnica termogravimétrica para analisar as 

temperaturas de decomposição térmica e a estabilidade termo-oxidativa do complexo de 

oleato de níquel (Ni(ol)). Como é possível observar na Figura 38, existem três regiões de 

decomposição térmica do complexo de oleato de níquel, sendo a primeira região (I, 110-

400ºC) uma perda de massa de 59% que pode ser atribuída à perda de água e de solvente, 

seguida pela perda considerável da parte orgânica, indicando que a decomposição térmica tem 
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uma temperatura inicial ao redor de 290 °C. A região II (400-495ºC) com uma perda de 15%, 

a terceira região (III, 495-630 ºC) com 11%, sugerem a decomposição dos fragmentos 

orgânicos restantes e em temperaturas acima de 650ºC apresentou 11% de resíduo sólido. 

Como não foi utilizada uma técnica adicional para identificar os produtos de cada etapa do 

perfil termogravimétrico, não é possível atribuirmos quais são os produtos de decomposição.  

 

Figura 38-  Perfil termogravimétrico da Ni(ol) em preto, e em azul a derivada termogravimétrica 

(DTG) mostrando as regiões de decomposição térmica. 

 
                          Fonte: Autoria Própria  

 

Para síntese da amostra FeNi32(ol) foram utilizando os precursores oleato de ferro e 

oleato de níquel em solvente octadeceno. Comparando os padrões de difração da fase da 

magnetita em vermelho e da fase ferrita de níquel em azul, se observa na Figura 39 que as os 

picos de difração da amostra FeNi32(ol) correspondem aos os planos de difração (220), (311), 

(400), (511) e (440), compatíveis com a fase de coerência cristalográfica  fase ferrita de níquel 

(JCPDS 10-325), centrados respectivamente nos seguintes valores em 2θ:  30,1°; 35,54°; 43°; 

57,2° e 62,6° indicam a formação da fase ferrita de níquel.  

Este resultado está de acordo com a análise de espectroscopia de absorção atômica que 

apresentou uma razão da composição atômica dos metais Fe:Ni (2:1) cuja formula pode ser 

representada por Ni0,99Fe2,01O4.  Já os resultados de EDX também estão concordando com os 

demais resultados anteriormente apresentados, sendo que a poporção atômica para a amostra 
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FeNi32(ol) referente ao ferro foi de 76% e de 24% para o níquel, dando uma relação 

estequiométrica de Fe:Ni (2,3:0,71). 

 

Figura 39- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a) FeNi32(ol). Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDF 19-629) da magnetita e 

em preto (JCPDS 10-325) para a ferrita de níquel. 

 

                             Fonte: Autoria Própria  

 

Com relação à forma e ao tamanho das partículas apresentadas nas as imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão da amostra FeNi32(ol) na Figura 40a e através do 

gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na Figura 40b, as NPM apresentaram 

um diâmetro médio de 4,6 ± 0,80 nm e um valor de polidispersividade de 17%.  
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Figura 40- (a) Microscopia eletrônica de transmissão da amostra de ferrita de níquel FeNi32(ol) e (b) 

histogramas de distribuição tamanho de partículas. 

 
  Fonte: Autoria Própria  

 

O resultado da propriedade magnética para a amostra FeNi32(ol) realizado a 300K está 

representado na Figura 41, sendo possível observar pela curva de histerese que não ocorre 

uma saturação do sistema no intervalo de campo externo sendo feita a varredura de ±20kOe. 

O máximo  valor de magnetização foi de 4,3 emu g-1
 na região ampliada da curva observa-se  

um pequeno valor de coercividade próximo a 0,07 kOe, indicando comportamento 

superparamagnético. Embora o resultado de DRX sugira a formação da ferrita de níquel, o 

perfil de difração alargado e algumas inversões nos valores das intensidades relativas das 

reflexões, este resultado não podem ser considerados conclusivos. Por outro lado, o perfil da 

curva de histerese magnética mostra que, de fato, a ferrita de níquel não foi formada durante a 

síntese, ou pelo menos, não é uma amostra pura.  

O perfil da histerese magnética evidencia uma amostra com características quase-

paramagnética (comportamento próximo da linearidade com o campo aplicado com baixa 

intensidade de magnetização). Mesmo que as nanopartículas de ferritas de níquel apresentem 

valores de saturação magnética menores do que o material bulk, como esperado, o perfil da 

curva de histerese deve ser o de um material ferrimagnético, o que não foi observado para esta 

amostra. Um outro detalhe importante e que corrobora a não obtenção da fase pura de ferrita 

de níquel é o deslocamento da abertura do laço de histerese mostrado na região ampliado da 

Figura 41. Esse comportamento é tipicamente observado em sistemas que apresentam o efeito 
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de “exchange bias”, interações entre fases magnéticas diferenciadas, como magnetos moles e 

duros, ou diferentes efeitos coorperativos entre fases magnéticas e não-magnéticas ou 

paramagnéticas.  

. 

Figura 41- Curva de histerese magnética da FeNi32(ol), submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 

                               Fonte: Autoria Própria  

 

Desta forma podemos concluir que a amostra FeNi32(ol)  de acordo com os resultados 

de DRX, EAA, EDX e MET apresentou composição química próxima ao esperado para a fase 

de ferrita de níquel e, regularidade de tamanho e forma. Entretanto, os dados de DRX não são 

conclusivos e o comportamento magnético sugere a possível formação de uma fase 

paramagnética em conjunto com uma possível fase ferrimagnética. Não é possível fazer 

qualquer afirmação conclusivo através dos dados obtidos, porém uma fase com formação de 

óxido de ferro com níquel adsorvido ou aleatoriamente distribuído na estrutura do óxido e, 

uma fase minoritária de magnetita ou ferrita de níquel (isoestruturais), poderia explica o 

comportamento magnético observado na curva de histerese.  

A amostra FeNi34(ol) foi sintetizada utilizando os precursores oleato de ferro e oleato 

de níquel em solvente benzíleter. Comparando os padrões de difração da fase da magnetita em 

vermelho e da fase ferrita de níquel em preto, se observa na Figura 42, os picos de difração 

referentes aos planos de difração (220), (311), (400), (511) e (440), compatíveis com a fase de 
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coerência cristalográfica  fase ferrita de níquel (JCPDS 10-325) centrados respectivamente 

nos seguintes valores em 2θ:  30,1°; 35,54°; 43°; 57,2° e 62,6°, indicando a formação da fase 

ferrita de níquel.  

Este resultado está de acordo com a análise de espectroscopia de absorção atômica que 

apresentou uma razão da composição atômica dos metais Ni:Fe (0,92:2,08) cuja formula pode 

ser representada por Ni0,92Fe2,08O4. Esta pequena diferença da proporção estequiométrica pode 

ser justificada devido à quantidade de Fe+2 ocupando os sítios octaédricos que deveriam estar 

sendo ocupados, na totalidade, pelos íons Ni+2. 

 

Figura 42- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a) FeNi34(ol). Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDF 19-629) da magnetita e 

em preto (JCPDS 10-325) para a ferrita de níquel. 

 

                             Fonte: Autoria Própria  

 

Com relação à forma e ao tamanho das partículas, apresentadas nas imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão da amostra FeNi34(ol) na Figura 43a, e através do 

gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na Figura 43b, as NPM apresentaram 

um diâmetro médio de 7,7 ± 0,92 nm e um valor de polidispersividade de 11%. Portanto a 

metodologia empregada mostrou-se satisfatória com um controle regular de tamanho e de 

forma das partículas com geometria esferoidal.  
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Figura 43- (a) Microscopia eletrônica de transmissão da amostra de ferrita de níquel FeNi34(ol) e (b) 

histogramas de distribuição tamanho de partículas. 

 

                   Fonte: Autoria Própria  

 

O resultado da propriedade magnética para a amostra FeNi34(ol) realizado a 300K está 

representado na Figura 44, sendo possível observar pela curva de histerese um valor de 

magnetização de saturação de 30 emu g-1 e pela na região ampliada da curva um pequeno 

valor de coercividade próximo a 0,04 kOe, indicando comportamento superparamagnético. 

 

Figura 44- Curva de histerese magnética da FeNi34(ol), submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 

                                          Fonte: Autoria Própria  
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Desta forma podemos concluir que a amostra FeNi34(ol) de acordo com os resultados 

de DRX, EAA, EDX e MET apresentou composição química, estrutural cristalina, 

regularidade de tamanho e forma, bem como propriedade magnética compatíveis com a fase  

ferrita de níquel e comportamento próximo ao superparamagnético. 

Para síntese da amostra FeNi37(ol), se utilizou os precursores oleato de ferro e oleato 

de níquel em octadeceno e foi estabelecido uma segundo patamar próximo a temperatura de 

início da decomposição térmica do oleato de níquel indicada pela análise termogravimétrica 

(290ºC). Na Figura 45, através do resultados de DRX, foi possível comparar os padrões de 

difração da fase da magnetita em vermelho e da fase ferrita de níquel em preto, e estabelecer a 

correlação entre as reflexões observadas e os planos de difração (220), (311), (400), (511) e 

(440), compatíveis com a fase de coerência cristalográfica  fase ferrita de níquel (JCPDS 10-

325), centrados respectivamente nos seguintes valores em 2θ:  30,2°; 35,6°; 43,3°; 57,4° e 

62,8°. A reflexão alargada observada próximo ao valor de 20° em 2θ indica a possível 

formação da fase Hematita, mas é necessário um estudo mais minucioso deste material. 

 

Figura 45- Difratograma obtido para amostra de NP sintetizadas com precursores complexos de 

oleato. (a) FeNi37(ol) . Abaixo os padrões de difração em vermelho (JCPDF 19-629) da magnetita e 

em preto (JCPDS 10-325) para a ferrita de níquel. 

 
                                     Fonte: Autoria Própria  
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Com relação à forma e ao tamanho das partículas apresentadas nas imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão da amostra FeNi37(ol) na Figura 46a e 46b, não foi 

possível uma contagem de partículas devido à baixa definição das imagens, mas é possível 

notar  que as partículas possuem uma irregularidade na forma, apresenta também aglomerados 

que dificultam ainda mais a interpretação do tamanho e forma das partículas. As imagens 

indicam a formação de nanopartículas multipodes em conjunto com partículas individuais 

com forma irregular.  

 

Figura 46- (a e b) Microscopia eletrônica de transmissão da amostra de ferrita de níquel FeNi37(ol). 

 

   Fonte: Autoria Própria  

 

Os resultado de difração de raios- X está de acordo com a análise por espectroscopia 

de absorção atômica que apresentou uma razão da composição atômica dos metais Ni:Fe 

(1,3:1,7) cuja formula pode ser representada por Ni1,3Fe1,7O4. Esta pequena diferença da 

proporção estequiométrica pode ser justificada devido à quantidade de Ni+2 ocupando os 

interstícios octaédricos que deveriam estar sendo ocupados pelos ions Fe+2, ou seja, o patamar 

na temperatura de 290ºC promoveu um aumento dos íons níquel no sítio octaédrico da 

estrutura da ferrita. Segundo o DRX, a amostra também apresentou ligeiro aumento de 

cristalinidade, mas de maneira negativa, o patamar a 290 °C sugere uma segunda etapa de 

nucleação e crescimento que tende a resultar em nanopartículas com forma irregular e 

multipodes. 
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Com relação à forma e ao tamanho das partículas apresentadas nas as imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão da amostra FeNi40(ol) na Figura 47a e através do 

gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na Figura 47b, as NPM apresentaram 

um diâmetro médio de 6,3 ± 0,89 nm e um valor de polidispersividade de 14%. Portanto a 

metodologia empregada mostrou-se satisfatória com um controle regular de tamanho e de 

forma das partículas com geometria esferoidal. De acordo com a análise de EDX que 

apresentou uma razão da composição atômica para o ferro de 66% e para o níquel de 34% 

dando uma proporção de  Ni:Fe (1,02:1,97), a fórmula pode ser representada por 

Ni1,02Fe1,97O4. 

 

Figura 47-(a) Microscopia eletrônica de transmissão da amostra de ferrita de níquel FeNi40(ol) e (b) 

histogramas de distribuição tamanho de partículas. 

 
    Fonte: Autoria Própria  

 

Para fechar as conclusões sobre a amostra FeNi40(ol), ainda é necessário fazer análise 

de magnetização de amostra vibrante para saber o perfil magnético do material.  

Portanto, de todas as sínteses realizadas para obtenção de ferrita de níquel,  foram  

selecionados as amostras que estão apresentadas na Tabela 11, que mostrando em resumo as 

características de tamanho, forma e propriedade magnética, com partículas de 4,6 nm a 

partículas maiores próximas de 8 nm. Para determinar o perfil magnético FeNi41(ol) se faz 

necessário a análise de magnetometria de amostra vibrante.  
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Tabela 11- Resumo dos parâmetros obtidos da síntese de ferrita de níquel. 

Cod. Amostra  Dm de Partícula 
(nm) 

          Forma    Magnetização de Saturação 
(emu g-1) 

FeNi32(ol) 4,6 ± 0,80 Esferoidal 4,3 

FeNi34(ol) 7,7 ± 0,92 Esferoidal 30 

FeNi41(ol) 6,3 ± 0,89 Esferoidal - 

                 Fonte: Autoria Própria  

 

5.1.4 Ferrita de Cobre  

 

Como descrito no procedimento experimental, as sínteses para obtenção da fase ferrita 

de cobre (CuFe2O4) foram realizadas utilizando o solvente benziléter. Foi realizada medida da 

composição relativa através de EDX da amostra FeCu17, com a porcentagem atômica para o 

ferro de aproximadamente 92% e o cobre apresentou uma porcentagem atômica de 8%, o que 

mostra que não ocorreu a incorporação estequiométrica do cobre para a formação da ferrita de 

cobre. Este resultado corrobora os dados obtidos da análise de DRX apresentados na Figura 

48, onde não foi possível diferenciar as fases devido aos valores muito próximos dos padrões 

de DRX para a magnetita (JCPDF 19-629) e para ferrita de cobre (JCPDS 77-10), porém 

como a análise de EDX apresentou maior percentual de ferro, a quantidade de cobre 

incorporada foi menor do que a esperada para a proporção estequiométrica.  
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Figura 48-Difratograma obtido para amostra FeCu17 e os padrões de difração em vermelho (JCPDF 

19-629) da magnetita e em azul (JCPDS 86-2337) para a ferrita de cobre (JCPDS 77-10). 

 

                                 Fonte: Autoria Própria  

 

Devido ao fato da FeCu17 não ter apresentado um controle estrutural e de composição 

relativa para formação da fase ferrita de cobre, não foram feitas as demais caracterizações.  

Para síntese da amostra FeCu33(ol), o precursor complexo de oleato de cobre foi 

sintetizado e caracterizados para a determinação de sua composição e propriedades química, 

antes de ser utilizado como reagente nas sínteses para as ferritas mistas e ferrita de ferro. 

A primeira caracterização foi utilizando a técnica termogravimétrica para analisar as 

temperaturas de decomposição térmica e a estabilidade termo-oxidativa do complexo de 

oleato de cobre (Cu(ol)). Como é possível observar na Figura 49, existem três regiões de 

decomposição térmica do complexo de oleato de cobre, sendo a primeira região I (120-325ºC) 

uma perda de massa de 52% que pode ser atribuída à perda de água e de solvente, seguida 

pela decomposição térmica da porção orgânica com início ao redor de 230-240 °C. A segunda 

região II (325-560ºC) com uma perda de 30%, correspondendo à decomposição das porções 

orgânicas formadas após a primeira de decomposição e em temperaturas acima de 600ºC 

apresentou 18% de resíduo sólido. Como não foi utilizada uma técnica adicional para 

identificar os produtos de cada etapa do perfil termogravimétrico, não é possível atribuirmos 

quais são os produtos de decomposição. 
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Figura 49- Perfil termogravimétrico da Cu(ol) em preto, e em azul a derivada termogravimétrica 

(DTG) mostrando as regiões de decomposição térmica 

 

                                   Fonte: Autoria Própria  

 

O difratograma apresentado na Figura 50, obtido para as amostra FeCu33(ol) 

sintetizada com precursores de complexo de oleato, mostrou uma maior cristalinidade com 

relação aos picos e seus planos de difração (220), (311), (400), (511) e (440), compatíveis 

com a fase de coerência cristalográfica cúbica de face centrada (FCC) comparada com do 

padrão de difração  da magnetita (JCPDS 19-629), centrados respectivamente nos seguintes 

valores em 2θ: 30,5°, 35,1°, 43,1°, 56,8°, 62,5°. Como os planos de difração da fase magnetita 

e da fase ferrita de cobre (JCPDS 77-10) são muito próximos, devido a isso, foram feitas 

análises de EDX. 

Os resultados de EDX também estão concordando com os demais resultados 

anteriormente apresentados, sendo que a fase majoritária é a de óxido de ferro, contudo 

podemos observar que ocorreu a inserção de íons cobre (Cu+2) nos sítios octaédricos da 

estrutura de espinélio da fase magnetita, ou seja, o sistema de síntese, porém não conseguiu 

promover a troca de Fe+2 por Cu+2 estequiometricamente, já que a proporção atômica para a 

amostra FeCu33(ol) referente ao ferro foi de 95% e de 5% para o cobre, dando uma proporção 

estequiométrica de Fe:Cu (2,84:0,15), apresentando formula Cu0,15Fe2,84O4. 
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Figura 50- Difratograma obtido para amostra FeCu33(ol) e os padrões de difração em vermelho 

(JCPDS 19-629) da magnetita e em azul a ferrita de cobre (JCPDS 77-10). 

 
                                  Fonte: Autoria Própria  

 

 As nanopartículas de FeCu33(ol) não apresentaram a fase de ferrita de cobre desejada 

proposta por este trabalho, mas a uma regularidade de tamanho de aproximadamente na 

ordem de 11 nm, sendo possível observar na Figura 51, algumas partículas esferoidais, mas 

predominantemente partículas cúbicas que possuem uma auto-organização. O aparecimento 

predominantemente de nanopartículas cúbicas, sugere que o cobre possa ter se adsorvido 

preferencialmente em alguns sítios de crescimento das nanopartículas de magnetita atuando 

como um bloqueador e direcionador de crescimento de alguns planos cristalinos.  
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Figura 51-Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a e b) FeCu33(ol). 

 
  Fonte: Autoria Própria  

 

O resultado da propriedade magnética para a amostra FeCu33(ol) realizado a 300K 

está representado na Figura 52, sendo possível observar pela curva de histerese um valor de 

magnetização de saturação de 19,8 emu g-1 e pela na região ampliada da curva um pequeno 

valor de coercividade próximo a 0,03 kOe, indicando comportamento superparamagnético. 

Para a análise do perfil magnético nãoi foi descontado a massa de compostos orgânicos 

presentes na amostra FeCu33(ol).  

 

Figura 52-Curva de histerese magnética da FeCu33(ol), submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 
                                           Fonte: Autoria Própria  
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A amostra FeCu36(ol)  foi produzida utilizando complexos de oleato de ferro e cobre 

solubilizados em octadeceno e foi utilizado um segundo patamar de 280°C, próximo a 

temperatura indicada pela análise térmica como início da decomposição do oleato de cobre. 

Como é possível observar na Figura 53a, a amostra FeCu36(ol) apresentou uma distribuição 

variada de tamanho de partícula e também pode-se notar partículas esferoidal e partículas 

facetadas, não tendo desta forma uma regularidade de tamanho e forma das nanopartícula.  

A FeCu39(ol), sintetizada utilizando os complexos de oleato metálico e considerando 

a pureza nos cálculos para definir as quantidades molares dos reagentes utilizados. De acordo 

com a Figura 53b, é possível notar que a síntese também não apresentou partículas de 

tamanho e forma regulares. Nota-se a formação de aglomerados formados por partículas 

menores.  

Portanto, como as amostras FeCu36(ol) e FeCu39(ol) precisam de adequações na 

síntese para obtenção de partículas com tamanho e forma regulares, bem como composição química e 

estrutural compatível para ferrita de cobre, e as amostras em questão não apresentaram tais 

parâmetros, as demais caracterizações não forma realizadas, e também não foram utilizadas 

para os próximos teste de recobrimento e funcionalização. 

 

Figura 53-Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a ) FeCu36(ol) e (b) FeCu39(ol). 

 
   Fonte: Autoria Própria  

 

Para a amostra FeCu1b , obtida com os precursores de acetilacetonatos metálicos em 

octadeceno e sem a presença do diol como agente redutor, comparando os padrões de difração 

da fase da magnetita em vermelho e da fase ferrita de cobre em azul, se observa na Figura 54 
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que mostram os picos de difração da amostra FeCu1b são compatíveis com os planos de 

difração (220), (311), (400), (511), (440) , da fase de coerência cristalográfica   referente à 

fase ferrita de cobre (JCPDS 77-10), centrados respectivamente nos seguintes valores em 2θ:  

30,2°; 35,5°; 43,5°; 56,8° e 62,8°. Ressalta-se que o resultado apresentado no difratograma 

indica um aumento na intensidade de difração do pico em aproximadamente 43° e a presença 

de um pico não apresentado no padrão da estrutura da ferrita de cobre em aproximadamente 

50,6°. Todavia, pode ter ocorrido a formação de uma liga metálica de composição FeCu4 

devido ao meio com elevado poder redutor e altas temperaturas de síntese. Não foi realizada 

análise de EDX e as outras demais caracterizações desta amostra tais como MET, EAA, a 

FeCu1b ainda deverá ser submetida caracterizações acima.  

 

Figura 54- Difratograma obtido para amostra FeCu1b. Abaixo os padrões de difração em vermelho 

(JCPDF 19-629) da Magnetita, em azul (JCPDS 86-2337) para a ferrita de cobre (JCPDS 77-10) e em 

verde (JCPDS 65-7002) para FeCu4. 

 
                             Fonte: Autoria Própria  

 

5.1.5 Injeção à Quente 

 

O método de injeção a quente foi originalmente desenvolvido por Bawendi16 e 

colaboradores, sendo tal método fundamentado no alto grau de saturação do sistema de reação 

ocasionada pela rápida injeção de precursor em uma solução a quente na presença de agentes 
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de superfícies. Tal abordagem, resulta num processo rápido de formação de núcleos de 

partículas devido à quantidade de energia de excesso causado pela supersaturação do sistema, 

processo esse denominado de nucleação. De acordo com Lamer e Dinegar74, o fenômeno de 

nucleação e crescimento de partículas é devido à decomposição do precursor ocasionando 

uma supersaturação de monômeros metálicos no sistema de reação, levando à formação de 

uma rápida e homogênea etapa de nucleação, com uma posterior etapa de crescimento que 

gera uma agregação de espécies de íons na superfície dos núcleos inicialmente formados. 

Assim, diante do insucesso na síntese das nanopartículas de ferrita de cobalto e de 

ferrita de cobre pelo processo poliol modificado, a metodologia de injeção a quente foi 

adaptada ao processo poliol na tentativa de síntese desses dois materiais. Comparando os 

padrões de difração da fase da magnetita em vermelho e da fase ferrita de cobre em azul, se 

observa na Figura 55 que as os planos de difração da amostra FeCu18iq centrados em 30,5°; 

35,5°; 37° e 43,3° indicam a formação da fase ferrita de cobre. Os resultados de DRX estão de 

acordo com os dados obtidos da análise de composição relativas dos metais por EDX que 

apresentaram porcentagens relativas de 33,5 % de Fe e 16,3% para o cobre, indicando a 

incorporação esperada da estequiometria para ferrita de cobre, sendo a fórmula química 

descrita como Cu0,98Fe2,02O4. Ressalta-se que o resultado apresentado na Figura 55 indica um 

aumento na intensidade de difração do pico em aproximadamente 43° e a presença de um pico 

não apresentado no padrão da estrutura da ferrita de cobre em ~50,5°.  
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Figura 55- Difratograma obtido para amostra FeCu18iq. Abaixo os padrões de difração em vermelho 

(JCPDF 19-629) da Magnetita, em azul (JCPDS 86-2337) para a ferrita de cobre (JCPDS 77-10) e em 

verde (JCPDS 65-7002) para FeCu4. 

 

                         Fonte: Autoria Própria  

 

A FeCu18iq foi produzida utilizando o precursor acetato de cobre que possui 

temperatura de decomposição em torno de 240°C, sendo que para garantir a completa 

decomposição do precursor de cobre foi utilizada uma patamar de 260°C para que ao 

adicionar o precursor acetilacetonato de ferro, cuja a temperatura de decomposição é em torno 

de 198°C, já aconteça de forma rápida a nucleação de íons ferro e cobre, formando partículas 

pequenas e homogêneas.  É possível notar, que pode ter ocorrido a formação de uma liga 

metálica de composição FeCu4 devido ao meio com elevado poder redutor e altas 

temperaturas.  

De acordo com as imagens de microscopia da amostra FeCu18iq mostradas na Figura  

56a, e através do gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na Figura 56b, as 

NPM apresentaram um diâmetro médio de 6,6± 0,7 nm e um valor de polidispersividadede 

11%. Portanto a metodologia empregada mostrou-se satisfatória no controle regular de 

tamanho e de forma das partículas com geometria esféricas. Ainda na imagem de microscopia 

é possível notar algumas partículas com contraste mais escuro. Embora isso possa ser um 



93 
 

efeito de dissipação de carga, a diferença no contraste pode corroborar a presença da fase 

metálica na amostra e, como mencionado, estudos adicionais devem ser realizados para 

amostra, visto que a mesma apresentou o controle de forma esperado. 

 

Figura 56- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) FeCu18iq (b) histogramas de 

distribuição de tamanho de partículas. 

 

 Fonte: Autoria Própria  

 

O resultado da propriedade magnética para a amostra FeCu18iq realizado a 300K está 

representado na Figura 57, sendo possível observar pela curva de histerese um valor de 

magnetização de saturação de 31,7 emu g-1. E pode-se notar na região ampliada da curva um 

pequeno valor de coercividade próximo a 0,05 kOe indicando um comportamento muito 

próximo ao superparamagnético. Portanto de acordo com os resultados obtidos de DRX, EDX 

e MET a amostra FeCu18iq apresentou um regularidade de forma e tamanho de partícula, 

bem como sua propriedade magnética com um comportamento próximo ao 

superparamagnético. Restam dúvidas quanto à presença da fase metálica e controle da 

composição química e estrutural e estudos mais detalhados se fazem necessários para 

promover o ajuste nas condições de síntese. 
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Figura 57- Curva de histerese magnética da FeCu18iq, submetida a um campo magnético de 20kOe. 

 

                          Fonte: Autoria Própria  

 

Conforme com as imagens de microscopia da amostra FeNi22iq(a) e FeCo25iq(b), 

respectivamente para as amostras de ferritas de níquel e cobalto sintetizadas pela adaptação do 

processo poliol com injeção a quente do precursor, mostradas na Figura 58, em ambos os 

casos as amostras não apresentaram regularidade de forma e tamanho, desta forma não foram 

feitas as demais caracterizações. 

 

Figura 58- Microscopia eletrônica de transmissão das amostras obtidas pelo método de injeção a 

quente  (a) FeNi22iq e (b) FeCo25iq

 

     Fonte: Autoria Própria  
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Portanto as amostras FeNi22iq e a FeCo25iq produzidas pela técnica de injeção à quente, não 

serão utilizadas nos demais teste de recobrimento e funcionalização. 

 

5.2 Recobrimento das Nanopartículas Magnéticas com sílica pelo método de 

Microemulsão Reversa 

 

Uma estratégia para propiciar maior estabilidade coloidal e química das partículas 

magnéticas em meio aquoso, é promover o recobrimento das nanopartículas com materiais 

que apresentem características de superfície hidrofílicas. Desta forma, optou-se pelo 

recobrimento com sílica, visto que este tipo de recobrimento previne a agregação das NPM 

ocasionando uma estabilidade química e coloidal. As vantagens de recobrir as partículas com 

sílica são devidas à estabilidade em soluções aquosas e a facilidade de modificação da 

superfície, como por exemplo, trocando e/ou colocando grupos funcionais específicos na 

superfície da partícula, processo este denominado funcionalização. A camada de sílica, além 

das vantagens mencionadas anteriormente, facilita a ancoragem dos complexos à superfície 

das NPM, funciona como uma barreira física minimizando efeitos de supressão de 

luminescência devido à proximidade do centro de emissão e o material magnético e, 

finalmente, melhora a estabilização das nanopartículas proporcionando condições adequadas 

para serem incorporadas em diferentes meios e dispositivos em trabalhos futuros. 

A metodologia utilizada para o recobrimento foi a microemulsão por micela reversa30, 

sendo que sistemas microemulsionados podem ser descritos como possuindo uma fase 

aquosa, uma fase orgânica e surfactantes. Esse procedimento foi escolhido por dois aspectos 

fundamentais: (i) como sintetizadas as nanopartículas magnéticas apresentam superfície 

hidrofóbica devido aos surfactantes presentes no meio reacional e ligados à superfície das 

nanopartículas, impedindo que processos de recobrimento em meio aquoso fossem realizados 

e, (ii) o processo via microemulsão reversa vem sendo aplicado no grupo de pesquisa com 

significativo sucesso no recobrimento de nanopartículas individuais, ao passo que outras 

metodologias podem gerar a formação de nanopartículas dispersas numa matriz de sílica. Para 

a obtenção de um recobrimento uniforme alguns parâmetros precisam ser adequados, dentre 

eles, os principais são a quantidade e proporção de precursor de sílica e de nanopartícula, 

quantidade e escolha do surfactante, tempo de reação, entre outros73. 
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Os testes feitos com as amostras OxFe27b, mostraram que foi obtido o recobrimento 

das nanopartículas, formando o sistema core-shell (caroço-casca), porém é possível observar 

na Figura 59a e 59b que, apesar de ter ocorrido o recobrimento das NPM, com partículas 

individuais no centro e a camada de sílica homogênea, houve a formação de partículas de 

sílica sem presença de partícula magnética. Como foi mantido a quantidade em massa de 

OxFe27b e só foi acrescido a quantidade de precursor de sílica, foi observado mais partículas 

de sílica sem formação de sistema caroço-casca na ReOxFe27b@75_TEOS.  

 

Figura 59- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) ReOxFe27b@75_TEOS e (b) 

ReOxFe27b@100_TEOS. 

 
      Fonte: Autoria Própria  

 

O protocolo de recobrimento para os diferentes sistemas de nanopartículas magnéticas 

sintetizadas até o presente momento foi estabelecido através do ajuste na proporção dos 

reagentes e quantidade de partículas no meio de reação. Na Figura 60 é apresentado de forma 

ilustrativa, o resultado obtido para a amostra de magnetita recoberta com sílica, denominada 

de OxFe28@SiOH. Na imagem por MET da amostra OxFe28 recoberta com sílica, é possível 

observar a formação de uma camada de sílica homogênea sobre as NPM individuais, 

indicando que o processo de recobrimento foi efetivo e não gerou a formação de 

nanopartículas de sílica isoladas ou a formação de matriz de sílica contendo as NPM.  
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Com relação à forma e ao tamanho das partículas apresentadas nas as imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão da amostra OxFe28@SiOH na Figura 60a e através do 

gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na Figura 60b, as NPM recobertas com 

sílica apresentaram um diâmetro médio de 35 ± 4,7 nm e um valor de polidispersividade de 

13%. Portanto a metodologia empregada mostrou-se satisfatória com um controle regular de 

tamanho e de forma das partículas com geometria esferoidal e controle na espessura da 

camada de recobrimento. 

 

Figura 60- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) OxFe28@SiOH e (b) histogramas de 

distribuição tamanho de partículas. 

 
   Fonte: Autoria Própria  

 

Como é possível observar na Figura 61a, a imagem de MET da amostra 

ReOxFe27b@SiOH e através do gráfico de distribuição do tamanho médio de partícula na 

Figura 61(b) as NPM contendo a concentração de 2mg/L de OxFe27b recobertas com sílica 

apresentaram um diâmetro médio de 21±4,2 nm e um valor de polidispersividade de 19%. 

Portanto, a metodologia empregada mostrou-se satisfatória com um controle regular de 

tamanho e de forma das partículas com geometria esferoidal. A ReOxFe27b@SiOH, 

apresentou uma espessura de camada de aproximadamente 7,4±0,84nm, sendo possível 

observar o recobrimento de apenas uma NMP no centro da estrutura caroço-casca. Também é 

possível notar a formação de alguns núcleos compostos por mais do que uma nanopartículas, 

mas o número dessas estruturas observado na varredura do porta amostra é muito pequeno.  
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Figura 61- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) ReOxFe27b@SiOH e (b) 

histogramas de distribuição tamanho de partícula. 

 
  Fonte: Autoria Própria  

 

Para o recobrimento das ferritas de níquel, foram escolhidas as amostras FeNi32(ol) e 

FeNi34(ol). De acordo com as imagens de MET na Figura 62a-c, cujas concentrações são de 

10, 20 e 30 mg/L de FeNi34(ol) respectivamente, é possível observar  na Figura 62a que para 

a concentração de 10 mg de NPM foi obtido o recobrimento regular das partículas, mas 

também ocorreu a formação de partículas de sílica sem núcleos magnéticos e presença de 

aglomerados. Na síntese da ReFeNi34(ol)20_SiOH utilizando a concentração de 20 mg de 

partícula de NPM e mostrada na Figura 62b , o sistema de recobrimento apresentou menos 

agregados e algumas estruturas com mais de um partícula no núcleo magnético, recobrimento 

regular com espessura de camada uniforme, porém ocorreu a formação de partículas de sílica 

sem núcleos magnéticos.  

Para a concentração de 30mg de FeNi34(ol), a Figura 62c mostra um recobrimento 

homogêneo, com apenas um núcleo magnético para cada partícula, sem formação de 

agregados, geometria esferoidal e regularidade no tamanho e forma da partícula do sistema 

caroço-casca. Na Figura 62d é apresentado o gráfico de distribuição de tamanho médio de 

partícula referente à amostra ReFeNi34(ol)30_SiOH, com diâmetro médio de partícula de 27 

± 2,1nm e grau de polidispersividade de 7,8%, caracterizando assim um sistema de partículas 

monodisperso. A espessura da camada da ReFeNi34(ol)30_SiOH é de 10,2 ± 1,06 nm, 

geometria esferoidal com tamanho e forma de partícula com recobrimento adequado ao que 
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foi proposto com apenas um núcleo magnético recoberto sem formação de partículas de sílica 

isolada sem núcleos de ferrita de níquel. 

 

Figura 62- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) ReFeNi34(ol)10_SiOH,  

(b)ReFeNi34(ol)20_SiOH, (c) ReFeNi34(ol)30_SiOH e (d) histogramas de distribuição tamanho de 

partículas para ReFeNi34(ol)30_SiOH. 

 

 

  Fonte: Autoria Própria  

 

Devido os resultados o resultados obtidos para a ReFeNi34(ol)30_SiOH, com o 

melhor recobrimento com 30 mg de concentração NPM, os testes feitos na FeNi32(ol) foram 

a partir de 30mg de partícula, porém o tamanho de partícula para a FeNi32(ol) é 

aproximadamente a metade do tamanho da FeNi34(ol). Desta maneira, podemos observar na 
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Figura 63a e 63b, cuja concentrações são de 31,5 e 47 mg/L respectivamente de FeNi32(ol) , 

ambas apresentaram recobrimentos com vários núcleos magnéticos, este fato é devido a 

quantidade de partícula ser maior que a quantidade de micelas formadas, gerando agregados 

de NPM no núcleo do sistema caroço-casca. 

 

Figura 63- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) ReFeNi32(ol)31_SiOH,  

(b)ReFeNi32(ol)47_SiOH. 

 
   Fonte: Autoria Própria  

 

Portanto, com base nesses resultados, outros testes deverão ser realizados com o 

objetivo de adequar a quantidade de  partícula para a amostra FeNi32(ol) visando obtenção de 

nanoestruturas recobertas sem formação de agregados, com controle de quantidade de 

partícula no núcleo e com tamanho e forma regulares.  

Para testar o sistema de agitação mecânica com haste metálica, foi utilizada a amostra 

OxFe35(ol) para o recobrimento com sílica e como é possível observar na Figura 64, não foi 

obtido um recobrimento regular das partículas, mas sim a formação de uma matriz de sílica 

contendo as partículas de OxFe35(ol) dispersas neste material. Para este sistema foi utilizado 

uma rotação de 500 rpm e o sistema foi realizado em um balão de 3 bocas tampados com 

septos de borracha. Portanto, o sistema de agitação mecânica com haste metálica se mostrou 

insatisfatório para obtenção de partículas com tamanho e forma regulares e com formação de 

sistema caroço-casca. Desta forma, outros testes deverão ser realizados para adequar a 

concentração de OxFe35(ol) para um recobrimento uniforme. 
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Figura 64- Microscopia eletrônica de transmissão da amostra (a) ReFeNi35(ol)10_SiOH. 

 

    Fonte: Autoria Própria  

 

Foram realizados testes de recobrimento para a amostras de ferrita de cobalto 

FeCo31(ol) e para a amostras de cobre FeCu18iq, ambas com concentrações de 10, 20 e 30 

mg L-1 das respectivas dispersão, mas não foi possível obter as imagens em tempo para 

adiciona-las neste presente trabalho, mas como serão realizadas assim que possível. Sendo 

assim, para a próxima etapa deste trabalho que é a funcionalização das nanopartículas 

magnéticas recobertas com sílica com o trietilivinilsilano (TEVS), apenas a amostra 

OxFe28@SiOH foi escolhido para a otimização das condições de funcionalização. 
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moléculas biológicas e fabricação de dispositivos sem afetar a estabilidade coloidal e 

biológica75 de acordo com as inúmeras aplicações do material funcionalizado, tais como: 

catálise19, sensores multifuncionais76, entre outros.   
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Figura 65- Representação hipotética da reação das nanopartículas magnéticas recobertas com sílica 

funcionalizadas com o reagente triet

Fonte: Autoria Própria 
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forma geral são produzidos pelo método sol-gel77.  

Nas condições consideradas de catálise alcalina, acredita-se que o mecanismo envolva 

o ataque nucleofílico ao átomo de silício pelo ânion hidróxido para forma um intermediário 

ntacoordenado carregado negativamente, com um bom grupo de partida ânion 

alcóxidos. O catalisador tem um papel muito importante que influência fortemente a cinética 

de reação e na formação da estrutura fina do gel e, apresentando estruturas de cadeias 

ficadas já no início do processo. Se a hidrólise é sob condições de catalisador ácido, a 

velocidade de condensação é maior que a etapa de hidrólise, levando à formação de estruturas 

de cadeias mais longas e menos ramificadas no início do processo64. A Figura 63 mostra a 

reação de funcionalização da partícula magnética recoberta com sílica contendo em sua 

rupos hidrofílicos (silanois) na presença do trietoxivinilsilano por método de 
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contendo grupos vinilícos livre na superfície. 
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A deformação axial de C-H acima de 3000 cm-1 são característicos de vibrações de 

alceno, sendo que a intensidade das absorções das bandas de C-H são influenciadas pelo 

modo de substituição78, 79. A Figura 64 apresenta o espectro no infravermelho da amostra 

funcionalizada da OxFe28@SiOH pelo método de catálise ácida, onde é possível observar a 

banda na região de 3173 cm-1 indicando a presença de ligação C-H de alcenos78.  

O modo de deformação axial da ligação C=C de alcenos não conjugados apresenta 

uma banda de absorção moderada a fraca na região de 1670-1640 cm-1, sendo possível 

observar no espectro uma banda na região de 1666 cm-1 referente ao estiramento dos grupos 

da dupla ligação carbono-carbono, que indicando a possível presença de grupo vinílico na 

superfície da partícula. As vibrações de deformação axial da ligação Si-O são bandas intensas 

que ocorrem na região em 830-1110 cm-1, as quais podem ser observadas na Figura 80 na 

região 833cm-1 indicando a existência de ligação Si-O na partícula. Também é possível notar 

na região de 948 cm-1, referente ao estiramento simétrico da ligação Si-O-Si e na região de 

estiramento assimétrico na região de 1000 e 1100 cm-1, banda intensas que indicam a presença 

de grupos silanos confirmando o processo de condensação dos grupos Si-O-Si na 

funcionalização78, 80.  

 

Figura 66- Espectro no infravermelho da amostra OxFe28@SiOH funcionalizada com o grupo vinil 

silano pelo método de catálise ácida. 

 
                       Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 65 apresenta espectro FTIR da reação da OxFe28@SiOH funcionalizada 

com o reagente trietilvinilsilano, pelo método de catálise alcalina por 24 horas sob agitação 

mecânica. O modo de deformação axial da ligação C=C de alcenos não conjugados pode ser 

associado a presença da banda na região de 1670 cm-1, atribuída ao estiramento dos grupos da 

dupla ligação carbono-carbono, indicando a possível presença do grupo vinílico na superfície 

da partícula. É também possível observar na região de 1000 e 1100 cm-1 bandas de menor 

intensidade comparadas com a funcionalização pelo método de catalise ácida, indicando 

presença de grupos silanos na amostra, confirmando o processo de condensação dos grupos 

Si-O-Si na funcionalização. Nota se uma banda fraca na região 2970 cm-1 que pode ser 

possivelmente referente à deformação assimétrica do metileno –CH2, sendo assim podemos 

atribuir a possível presença de grupos vinílicos na superfície78. 

 

Figura 67-  Espectro no infravermelho da amostra OxFe28@SiOH funcionalizada com o grupo vinil 

silano pelo método de catálise básica. 

 
                   Fonte: Autoria Própria  

 

Portanto com os resultados obtidos da reação de funcionalização da OxFe28@SiOH 

com o reagente trietilvinilsilano o método utilizando o catalisador ácido mostrou maior grau 

de condensação comparado com o método de catalise alcalina. Foi possível observar bandas 

na região para vibrações de dupla ligação carbono-carbono e ligações carbono-hidrogênio 
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para alcenos confirmando a presença do grupo vinílico na superfície da partícula, porém a 

presença de bandas da ligação SiOH indica que a troca não foi completa dos grupamentos 

pelo grupo vinilsilano. Este fato pode ter possívelmente ocorrido devido ao impedimento 

estérico dos grupos vinílicos volumosos que impedem o ataque do grupo -OH na superfície da 

partícula recoberta com o centro positivo do átomo de sílica proveniente do TEVS. 
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6 CONCLUSÕES  

De acordo com os objetivos deste presente trabalho, a primeira etapa que envolvem a 

obtenção e caracterização de óxido de ferro e ferritas de níquel, cobre e cobalto utilizando o 

método de decomposição térmica, poliol e injeção a quente. O método de decomposição 

térmica mostrou-se satisfatório para a obtenção de nanopartículas de óxido de ferro com 

controle de com tamanho e forma para a OxFe02 e OxFe28  com diâmetro médio de 

4,7±0,5nm e 29,7±3,3 nm e magnetização de  saturação de 19,7 e 22 emu g-1  

respectivamente, e o método do poliol modificado mostrou–se satisfatório para obtenção de 

óxido de ferro, obtendo-se partículas com tamanho e forma regulares para as amostras 

OxFe27b e OxFe35(ol) com diâmetros médios de partícula  de 5,4±0,9 nm e 6,0±1,2 nm e  

magnetização de saturação de 22 e 39 emu g-1 respectivamente, sendo que todas  as amostras 

apresentaram um comportamento muito próximo ao superparamagnético.  

Foram obtidas nanopartículas de níquel pelo método de decomposição térmica 

apresentam controle de tamanho para a FeNi32(ol), FeNi34(ol) e FeNi40(ol) de  4,6± 0,8 nm, 

7,7 ± 0,9 nm e 6,3± 0,8 nm respectivamente e magnetização de 4,3 e  30 emu g-1 com 

comportamento muito próximo ao superparamegnético para a FeNi32(ol), FeNi34(ol) 

respectivamente, sendo ainda necessário ser feita a análise de magnetometria de amostra 

vibrante para FeNi40(ol) para determinação do comportamento magnético.  

Para as nanopartículas de cobalto obtidas pelo método de decomposição térmica 

apresentou um controle de tamanho para a FeCo31(ol), FeCo41(ol)  com diâmetro médio de 

partícula de 5,6± 0,8 nm e 76 nm respectivamente e  magnetização de saturação para a 

FeCo31(ol) de 6,8 emu g-1 com comportamento muito próximo ao superparamegnético. O 

método do poliol se mostrou satisfatório para a mostra FeCo26b, com partículas com 

diâmetro médio de 5,8±0,6 nm com controle de forma e tamanho.  É necessário realizar as 

medida de magnética para a FeCo41(ol) e FeCo26b para determinação do comportamento 

magnético.  

Não foi possível obter ferrita de cobre com composição química, estrutural pelo 

método do poliol modificado, porém apesar de não apresentar forma esférica e composição 

química estequiométrica para ferrita de cobre, a amostra FeCu33(ol) apresentou um controle 

de forma com geometria cúbica e a magnetização 19,8 emu g-1 mesmo com baixa inserção de 

Cu+2 na estrutura da ferrita. Já com o método de injeção a quente para FeCu18iq, foi possível 

a obtenção de nanopartícula de cobre com tamanho de 6,6± 0,8 nm e forma regular com 

geometria esferoidal, com composição química e estrutural compatível a ferrita de cobre, 
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sendo que para as amostras FeNi22iq e a FeCo25iq de níquel e cobalto respectivamente, não 

apresentam um controle de forma e tamanho de partícula.  

O recobrimento das partículas de óxido de ferro (OxFe28) com sílica apresentou uma 

homogeneidade da espessura da camada, indicando um recobrimento individual das 

nanopartículas, e também mostrou um controle de forma e tamanho de partícula 

(OxFe28@SiOH) de diâmetro médio 35 ± 4,7 nm e valor de polidispersividade de 13%. Para 

a amostra ReOxFe27b@SiOH [2mg L-1 da dispersão de OxFe27b] apresentou uma 

homogeneidade da espessura da camada de 7,4±0,8nm,  indicando o recobrimento individual 

das partículas, além do controle de forma e tamanho de partícula (ReOxFe27b@SiOH) de 

diâmetro médio 21 ± 4,2 nm e valor de polidispersividade de 19%.  

O recobrimento das nanopartículas de ferrita de níquel com sílica apresentaram 

partículas recobertas, mas também é possível observar a formação de partículas de sílica sem 

a presença de núcleos magnéticos quando realizados com concentrações de 10 e 20 mg L-1 da 

dispersão da FeNi34(ol). Já a amostra ReFeNi34(ol)30_SiOH com concentração de 30 mg L-1 

da dispersão de FeNi34(ol) apresentou homogeneidade da espessura da camada de 

10,2±1,0nm,  indicando o recobrimento individual das NPM, e também mostrou um controle 

de forma e tamanho de partícula com sistema caroço-casca (ReFeNi34(ol)30_SiOH) com 

diâmetro médio 27 ± 2,1 nm e valor de polidispersividade de 7,8%.  

Os resultados obtidos da reação de funcionalização da OxFe28@SiOH com o reagente 

trietoxivinilsilano, o método utilizando o catalisador ácido  e  de catalise básica, foi possível 

observar bandas da região para ligação de dupla ligação carbono-carbono e ligações carbono-

hidrogênio para alcenos indicando que possivelmente tenha grupo vinílico na superfície da 

partícula, porém a presença de bandas da ligação SiOH indica que a troca não foi completa 

dos grupamentos pelo grupo vinilsilano, este fato pode ter ocorrido devido ao tempo de reação 

ser ineficiente para a total troca ou devido ao impedimento estérico dos grupos vinílicos 

volumosos que impedem o ataque do grupo -OH na superfície da partícula recoberta atacar o 

centro positivo do átomo de sílica proveniente do TEVS. 

 

 

 

 

 



108 
 

7 PERSPECTIVAS  

 

Como perspectivas deste trabalho são: 

 

• Realizar medidas de XPS nas amostras de NPM@SiOH funcionalizadas com 

grupo vinil silano. 

• Síntese da silicona e incorporação dos compostos de terras raras e inserção 

das nanopartículas magnéticas funcionalizada com o grupo vinil silano; 

• Realização de testes in vitro de viabilidade celular 

. 
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ANEXO A- MAGNETISMO 

Magnetismo e suas propriedades 

 

O magnetismo é uma propriedade que está diretamente associada ao movimento dos 

elétrons nos átomos que constituem o material, uma vez que uma carga elétrica em 

movimento gera um campo magnético. O núcleo contribui com as propriedades magnéticas, 

porém o momento magnético nuclear é desprezível quando comparado com as contribuições 

provenientes dos movimentos dos elétrons81. Numa visão clássica, existem dois tipos de 

movimentos associados aos elétrons que contribuem para o momento magnético atômico: 

movimento orbital ao redor do núcleo e o movimento de rotação em torno de seu próprio eixo 

(spin), Figura 182. 

 

Figura 1: Representação esquemática dos momentos magnéticos referentes aos movimentos 

eletrônicos. Adaptado26: (a) orbital e (b) spin.  

 

 Fonte: W. D. Callister and D. G. Rethwisch. Materials Science and Engineering: An Introduction, 

8th Edition. Wiley, 2009. 

 

A soma da contribuição do momento magnético de cada elétron, orbital e de spin, leva 

ao momento magnético atômico resultante. Desta forma, um átomo composto por N elétrons 

com momentos magnéticos μi, terá a soma vetorial da contribuição de todos os momentos 

eletrônicos, obtendo desta forma os dois fenômenos magnéticos possíveis para um átomo, ou 

seja, o comportamento paramagnético e o diamagnético26. No primeiro caso, o momento 

magnético resultante é diferente de zero devido à presença de elétrons desemparelhados e o 

átomo apresenta um vetor momento magnético efetivo. Para o caso de um átomo 

diamagnético, os elétrons encontram-se emparelhados e não há momento magnético resultante 

efetivo. O átomo paramagnético pode, portanto, se alinhar na direção de um campo externo 
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aplicado, enquanto que o diamagnético apresentará fraco acoplamento com o campo externo 

se alinhando na direção oposta ao campo, como se afastando das linhas de indução27. 

 

1.2.1  Magnetização 

 

A magnetização (M) pode ser descrita de forma matemática como sendo a soma dos 

momentos magnéticos elementares (μt) dividido pelo volume (V). A unidade de magnetização 

é emu cm-3, e é representada pela fórmula da equação26 (1):   

 

                                                         M =  ∑ μa                                                             (1) 

 

Se o material foi submetido a um campo magnético de intensidade H, a soma de todos 

os momentos magnéticos contribui para a resposta com o campo magnético aplicado. A 

indução magnética ou também conhecida como densidade de fluxo (B) pode ser aferida e 

determinada pelo número de linhas por unidade de área conforme a equação26 (2): 

 

                               � =  �	(� + )                                                  (2) 

 

Com unidade do SI Weber m-2 ou tesla, onde μo é a permeabilidade magnética absoluta no 

vácuo. A magnetização nos materiais varia de intensidade e se manifesta de diferentes formas 

porque é definida pelo efeito cooperativo entre todos os momentos magnéticos dos átomos 

que compõem o material. Acoplamentos entre os dipolos magnéticos desses átomos, definem, 

portanto, o regime e a propriedade magnética do material, podendo variar de menor 

intensidade (diamagnético) até as de maior intensidade (ferromagnético)28. 

 

1.2.2 Comportamento Magnético 

 

Um grande número de materiais exibe propriedade magnética reduzida, ou seja, 

somente quando estão na presença de um campo magnético externo podem ser classificados 

com relação ao tipo de interação e alinhamento de seus momentos magnéticos. A exceção é 

feita aos imãs permanentes, ou materiais ferromagnéticos, os quais exibem magnetismos 

intrínseco mesmo na ausência de campo magnético externo. Os matérias magnéticos são 
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classificados quanto às estas propriedade como: diamagnético, paramagnético, 

ferromagnético, antiferromagnético e ferrimagnético81, 83. 

Diamagnetismo. Esta é uma propriedade que todos os materiais que tem carga em movimento 

apresentam quando sujeitas à um campo externo ou a uma vibração. É caracterizada como a 

magnetização induzida por um campo externo (H) sendo contraria e proporcional ao campo 

magnético, embora de muito baixa intensidade. Existem vários metais que apresentam este 

comportamento magnético, tais como: Cu, Bi, Ag, Au, a grande maioria dos não metais (B, 

Si, P, S), gases nobres, alguns íons e seus sais, moléculas diatômicas, água e a maioria dos 

compostos orgânicos26, 27. 

Paramagnetismo. Nos materiais paramagnéticos, cada átomo possui um momento magnético 

permanente devido ao incompleto cancelamento dos momentos magnéticos de seus elétrons 

constituintes. Os momentos magnéticos desses átomos encontram-se, na ausência de campo 

externo (H), orientados de maneira aleatória, de forma que o material, como um todo, não 

apresenta nenhuma magnetização líquida. Quando um campo externo é aplicado os momentos 

magnéticos alinham-se no mesmo sentido do campo e o material exibe comportamento 

magnético resultante.  Existem alguns metais que apresentam este comportamento magnético, 

tais como: Cr, Mn, Pt, alguns gases como O2, NO, íons de metais de transição, sais e óxidos 

de terras raras 26-28. 

Ferromagnético. Os materiais ferromagnéticos apresentam magnetização espontânea, isto é, 

os momentos magnéticos permanentes dos átomos encontram-se alinhados mesmo na 

ausência de um campo externo. Tal alinhamento deve-se à existência de um campo magnético 

interno chamado campo molecular, o qual envolve uma interação eletrônica entre dois átomos 

vizinhos, denominado acoplamento de troca26, 28. 

Este acoplamento é contraposto pela energia térmica, agindo no sentido de aumento de 

entropia do sistema, isto é, contra o alinhamento dos momentos magnéticos. Conforme a 

temperatura do material ferromagnético aumenta, a energia térmica vai aumentando no 

sentido de desalinhar os momentos magnéticos atômicos, diminuindo a magnetização do 

material26. 

Existe uma temperatura crítica para os materiais com propriedade ferromagnética que 

ao ser atingida, faz com que a energia térmica supere a energia de acoplamento magnético, 

promovendo a orientação aleatória dos momentos magnéticos, e o material exibe propriedade 

paramagnética, sendo esta temperatura crítica conhecida como temperatura de Curie (Tc ). A 

relação entre a magnetização, M, a temperatura, T, e o campo magnético externo aplicado, H, 

é definida pela equação26 (3): 
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                                                     = � × � / �                                                                   (3) 

 

sendo que C a constante de Curie. De acordo com a Lei de Curie, e em temperaturas abaixo 

de Tc, cada átomo se comporta como pequenos imãs permanentes e, espontaneamente, se 

alinhando paralelamente aos seus vizinhos em regiões delimitadas dentro do material, tais 

regiões são conhecidas como domínios magnéticos26, 27. 

Ferrimagnéticos. Os materiais ferrimagnéticos possuem átomos cujos momentos de dipolo 

magnético permanente interagem entre si, levando ao alinhamento antiparalelo e desigual. Na 

presença de um campo magnético externo alinham-se na direção e sentido do campo aplicado, 

apresentando altos valores positivos de susceptibilidade magnética [1]. Um dos exemplos 

mais comuns de materiais com propriedade ferrimagnéticos são as ferritas ou óxidos mistos 

de metais de transição com ferro, com formula de (M2+)O·Fe2O3, onde M2+ pode ser : Ni, Co, 

Cu, Fe, Ba. As ferritas podem ser divididas cristalograficamente em quatro subgrupos: 

espinélio, magnetoplumbita, granadas e perovskita27, 83.  

Antiferromagnetico. O emparelhamento antiparalelo de momentos de “spin.” de cátions 

adjacentes é encontrado em materiais iônicos. Aqueles que há um cancelamento nos 

momentos de “spin” na temperatura de Néel são denominados antiferromagnético, todavia na 

presença de um campo magnético externo, apresenta valores reduzidos e positivos de 

susceptibilidade magnética27. 

A Figura 2, mostra as diferentes orientações do dipolos magnéticos para as diferentes classes 

de materiais magnéticos. 

 

Figura 2: Representação dos dipolos magnéticos para as diferentes classes de comportamento 

magnético. 

 
                    Fonte: Autoria Própria 
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As ferritas são compostos iônicos, e suas propriedades magnéticas estão relacionadas 

com os íons magnéticos que elas contêm. O subgrupo das ferritas espinélio é de grande 

interesse tecnológico devido às suas propriedades magnéticas, ópticas e elétricas 26. As ferritas 

cúbicas de face centrada e com cátions divalentes magnéticos como (Mg+2, Fe+2, Co+2, Cu+2) e 

não magnéticos (Ba+2, Cd+2, Zn+2) ocupando os sítios  entre eles[1], possuem estruturas do 

tipo espinélio, sendo sua formula geral de uma estrutura ideal A[B]2O4 sendo considerada 

bastante complexa26-28.  

 

Figura 3: Estrutura do tipo espinélio.  

 

Fonte: http://marciodasilveira.blogspot.com.br/2015/10/questionario-referente-ao-capitulo-3-do_4.html/acessado 

dia : 31/05 

 

Os sítios podem ser denominados de dois tipos, tetraédricos ou sítio [B] em vermelho, 

onde os cátions estão localizados no centro do tetraedro e nos vértices são ocupados pelos 

íons oxigênios e, octaédrico ou sítio[A] em verde, sendo os íons oxigênio circundam os 

cátions ocupando os vértices do octaedro26. 

 

1.2.3 Domínios Magnéticos 

 

Os domínios magnéticos são regiões presentes em materiais, nas quais os momentos 

magnéticos estão alinhados mesmo sem presença de campo, sendo que nos limites entre os 
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domínios os momentos magnéticos giram gradativamente entre as duas orientações 

preferenciais. Estas regiões que separação os domínios magnéticos são denominados de 

paredes de domínio, e elas se formam com o objetivo de diminuir a energia interna do 

sistema., sendo que a junção e movimentação das paredes de domínio propiciam uma redução 

da energia magnetostática do material26. Desta forma como podemos observar na Figura 4, 

um material magnético macroscópico que possui domínios em que os momentos magnéticos 

apontam em orientações diferentes, pode ou não apresentar magnetização resultante, 

dependendo do cancelamento total ou parcial dos momentos dos domínios magnéticos. A 

magnetização de um material, ou mesmo de uma partícula com multidomínios pode ser 

modificada com o movimento das paredes de domínio26. 

 

Figura 4: Representação de domínios magnéticos A e B separados por parede magnética, com a 

rotação dos momentos magnéticos apontando em direções diferentes em cada domínio.  

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Com a diminuição do tamanho de partícula, tomando como referência um  diâmetro 

crítico (Dc), consequentemente ocorre a redução do número de multidomínios magnéticos, a 

energia para a formação das paredes de domínio aumenta, levando à diminuição da energia 

magnetostática. Esse fenômeno faz com o sistema se mantenha com um único domínio 

magnético, ou seja, uma região onde o momento magnético resultante da partícula aponte em 

uma única direção, apresentando uma magnetização espontânea e, gerando um momento 

magnético gigante28, 83, como é representado na Figura 5.  
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Figura 5: Representação esquemática de um material com multidomínio magnético e um material 

com monodomínio magnético. 

       

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 1.2.4 Superparamagnético 

 

Em 1959 os físicos Bean e Livingston, consideraram uma partícula na qual os momentos 

magnéticos atômicos (µat) se movem de maneira coerente  e que o momento magnético total 

(µt) possa ser representação por um único vetor, sendo (N) o número de átomos magnéticos 

presentes na partícula, seguindo a equação27 (4): 

 

                                               �� = ∑  ���                                                                                                       (4) 

 

Partículas com dimensão igual ou menor do que Dc, como mostrado na Figura 6, 

apresentam forte influência da energia térmica. Ainda, partículas que possuem tamanho 

menores que outro diâmetro crítico, Dsp, apresentam campo coercivo nulo provenientes de 

efeitos das flutuações térmicas. Tal diâmetro, denominado de diâmetro superparamagnético, 

faz com que as flutuações térmicas tenham energia suficiente para promove a 

desmagnetização espontânea das partículas monodomínios e a estas partículas são chamadas 

de superparamagnéticas27 (SP). 
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Figura 6: Variação do campo coercivo intrínseco com o diâmetro de partícula. Adaptação27 

 
Fonte: B. D. Cullity and C. D. Graham. Introduction to Magnetic Materials . Wiley, 2011. p. 361. 

 

No regime superparamagnético, a partícula se comporta como átomo paramagnético 

“gigante” alinhando seu momento magnético intrínseco com a direção do campo aplicado, 

rapidamente atingindo um máximo de saturação magnética, e rapidamente desmagnetizada 

quando o campo é removido. Portanto, o material não apresenta laço de histerese em seu 

perfil magnético, ou seja o campo coercivo ( Hc) e a magnetização de remanência (Mr) são 

nulos. A estabilidade das partículas que apresentam comportamento  superparamagnético 

(SD), depende de fatores como volume, forma e principalmente da temperatura. Uma vez 

submetida ao campo externo e após a sua remoção, cada partícula tem um tempo de 

relaxação, isto é, o tempo que leva para reverter o momento magnético de orientação de uma 

direção a condição de desmagnetização. O tempo de relaxação (τ) é determinado por um fator 

exponencial de Boltzmann [�^((−�� / ���) )], onde Eb é a energia barreira que separa dois 

estados de equilíbrio, kb é constante de Boltzmann e T é a temperatura24, 27.  

A energia térmica tem a tendência de desalinhar os momentos levando à oscilação 

constante e aleatória. Quando o fator energético relacionado às flutuações térmicas for maior 

que a energia de anisotropia, sistema tem energia suficiente para ultrapassar a barreira de 

energia gerando as flutuações rápidas dos momentos magnéticos em todas as direções entre 0° 

˃ θ ˂ 180°27, 28. 

O tempo médio que uma partícula leva para reverter o momento magnético de uma 

direção para outra (estados de equilíbrio) é definido como tempo de relaxação. De acordo com 
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Neel- Arrhenius, o tempo médio (τm) para um salto de uma amplitude a outra pode ser 

calculado considerando a dependência da temperatura (T), do volume de uma partícula e da 

frequência de magnetização de flutuações (τ0) que é uma propriedade que depende da 

temperatura,  (Ka) é a constante de anisotropia e (kb) a constante de Boltzmann26 (6): 

  

                                       �� = �	�^((−�� ×   / ���) )                                                     (6)                              

                

Curvas de Magnetização 

 

Um material ferromagnético quando submetido a um ciclo de varredura de campo 

magnético (H) resulta num rearranjo da distribuição de momentos magnéticos de modo a 

manter reduzida a energia do sistema. O comportamento magnético de uma amostra 

(incluindo sistemas nanopartículados) pode ser analisado através de uma curva de histerese, a 

qual mede a resposta da magnetização da amostra (M) com a variação da intensidade de 

campo magnético aplicado8, 26  

Na ausência de campo magnético, o momento magnético resultante de cada partícula 

aponta em diferentes direções e a magnetização da amostra é zero. Na aplicação de um campo 

magnético, os momentos magnéticos das partículas se alinham na mesma direção do campo, 

até que esta seja suficientemente forte para que todas as partículas tenham seus momentos 

orientados em direção do campo. A partir deste ponto se obtém a saturação da amostra, e seu 

valor é dito como magnetização de saturação (Ms)26. 

Quando o campo aplicado é reduzido, os momentos magnéticos das partículas vão 

perdendo o alinhamento, e consequentemente a magnetização da partícula também é reduzida. 

Quando o campo magnético atinge seu valor zero, as partículas que possuem um 

comportamento ferromagnético apresentam uma magnetização residual ou remanescente 

considerável, conhecida como magnetização remanescente (Mr). Esta propriedade é devido ao 

acoplamento magnético resultante do alinhamento que surge após a saturação das partículas26, 

27. 

Para a desmagnetização completa do material ou para remover a magnetização 

remanescente Mr, deve-se aplicar um campo magnético na direção contrária e seu módulo 

deve variar até que a magnetização seja igual à zero. Este parâmetro é conhecido como 

coercividade ou campo coercivo (Hc). A forma e o tamanho das curvas, caracterizados 
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principalmente por Hc, Mr, Ms, são dependentes de vários fatores como a anisotropia 

cristalina, de forma, de esforço (stress), temperatura, tamanho de partícula, entre outras26.  

O campo coercivo, o qual é a força necessária para remover Mr para o estado 

desmagnetizado, está diretamente relacionado com a facilidade de magnetização do material. 

Observa-se à curva de histerese completa M vs. H, com os demais ramos completando o 

“loop” de histerese, como mostrado na Figura 826. 

 

Figura 8: Exemplo de curva de magnetização em função do campo magnético aplicado para materiais. 

 
Fonte: B. D. Cullity and C. D. Graham. Introduction to Magnetic Materials . Wiley, 2011. p.19. 

 

Metais de Transição 

 

Em um átomo livre, os orbitais d presentes dos metais de transição encontram se todos 

degenerados. Em um complexo de metal de transição, o sítio metálico não é esférico, a 

degenerescência é quebrada: em um complexo octaédrico, os cinco orbitais d do átomo 

metálico se desdobram em dois grupos, um com degenerescência tripla (T2g) e o outro com 

degenerescência dupla (eg ), sendo que a mesma quebra de degenerescência acontece em 

complexos tetraédricos, invertendo as ordem dos níveis t2g e eg. As transições dos níveis t2g e 

eg ocorrem, de forma geral, na região do visível do espectro eletromagnético, dos qual são 

responsáveis pelas variadas cores característica dos metais de transição84. Quando 

configurações de preenchimento de elétrons nos orbitais t2g e eg ocorrem, é possível de duas 
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maneiras: quando a espécie com um menor número de spins de elétrons paralelos é chamado 

de complexo de baixo, a quando a espécie com maior número de elétrons de spin paralelos é 

chamado de spin alto. As propriedades magnéticas, com espécies diamagnética e 

paramagnética, depende do estado de oxidação do metal e da força do campo ligante, 

formando complexo de alto ou baixo spin84.  

Os materiais podem ser classificados como diamagnético se eles são repelidos por um 

campo magnético e como paramagnético se eles são atraídos por uma campo magnético. 

Quando um átomo ou íons é parte de um complexo, qualquer momento angular orbital pode 

ser suprimido, isso ocorre como resultado das interações dos elétrons em seu ambiente não-

esférico, no entanto o momento angular de spins dos elétrons, dando origem ao 

paramagnetismo de spin, que é característico de vários complexos de metais de transição d84.   

 

Efeito Jahn-Teller  

 

O teorema prevê que se a configuração eletrônica fundamental e um complexo não 

linear apresenta uma degenerescência orbital, o complexo distorcerá para remover a 

degenerescência e alcançar menor energia. O efeito Jahn-Teller identifica a geometria 

instável; ela não prevê a distorção preferencial, podendo ocorrer o alongamento de ligações 

axiais e a compressão de quatro ligações que se encontram no plano ou a compressão ao 

longo de um eixo e alongamento no plano, também quebraria de degenerescência. A distorção 

que ocorre na prática é que âmbito energético, não de simetria84.  

Um complexo d9 octaédrico apresenta degenerescência orbital porque os orbitais eg 

(dx
2-y2) e eg ( dz

2) têm a mesma energia e um único elétron pode ocupar qualquer um deles. 

Um distorção tetragonal faz com que os dois orbitais tenham energias diferentes, tornando a 

energia do complexo resultante menor do que a o complexo não-distorcido. Um complexo d8 

octaedrico de spin baixo é degenerado, porque os elétrons podem ocupar o orbital eg (dx
2-y2) e 

o orbital eg ( dz
2) de várias maneiras emparelhando os spins9 . 

 

 

 

 


