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RESUMO

Neste trabalho, foram sintetizados compósitos magnéticos do tipo
caroço/casca, constituídos por nanopartículas de maghemita recobertas com
uma cobertura de sílica aminofuncionalizada. O procedimento experimental
baseou-se em quatro etapas: i) síntese de nanopartículas de magnetita e,
posterior oxidação para maghemita, ii) preparação de dispersões coloidais
aquosas (ferrofluidos), a partir de nanopartículas de maghemita

com

diâmetro modal de 8,4 nm ou 7,2 nm e funcionalizadas com íons citrato, iii)
preparação de nanoesferas magnéticas de sílica (NMS) pelo método de
Stöber modificado, utilizando diferentes volumes dos ferrofluidos e
tetraetoxissilano (TEOS), e iv) funcionalização das nanoesferas de sílica
com grupos amino empregando-se aminopropiltrimetoxissilano (APTS). As
características das amostras de NMS foram determinadas a partir de
medidas do teor de ferro, microscopia eletrônica de transmissão de alta
resolução (HRTEM) e magnetometria de amostra vibrante (VSM), e foram
avaliadas em função dos parâmetros variados nas sínteses, sendo esses o
teor de material magnético (nFe/nTEOS = 0,05, nFe/nTEOS = 0,01 e nFe/nTEOS =
0,002) e o tipo de ferrofluido empregado; um ferrofluido recém-preparado ou
um ferrofluido envelhecido. O estudo dos ferrofluidos por birrefringência
magnética estática (SMB) mostrou que ambos apresentavam agregados de
nanopartículas magnéticas, embora maiores para o ferrofluido envelhecido.
As amostras de NMS foram heterogêneas, apresentando frações com
quantidades distintas de material magnético incorporado. Nas amostras
obtidas a partir do ferrofluido envelhecido, principalmente naquelas
preparadas a partir de volumes menores de ferrofluido (nFe/nTEOS = 0,01 e
nFe/nTEOS = 0,002), foram observadas tanto a presença de partículas de sílica

xxv

magnética, quanto partículas de sílica “vazias”, ou seja, isentas de
nanopartículas magnéticas. Esse fato foi atribuído ao maior grau de
agregação das nanopartículas de maghemita no ferrofluido envelhecido e,
portanto, ao menor número de núcleos magnéticos disponíveis no meio
reacional para a deposição de sílica pelo mecanismo de nucleação
heterogênea. O tamanho das partículas de sílica magnética variou entre 140
e 700 nm, sendo a maioria das partículas maiores do que o tamanho médio
previsto (150 nm), conforme a proporção molar de reagentes utilizada nas
sínteses de Stöber. Também foi observada a presença de partículas de
sílica com morfologia esférica, bem como de partículas de sílica coalescidas.
Essas características morfológicas foram atribuídas ao tamanho e ao modo
de organização das nanopartículas magnéticas nos núcleos (arranjo
compacto ou disperso), os quais estavam presentes nas misturas reacionais.
Após o recobrimento com sílica, as nanopartículas de maghemita
permaneceram superparamagnéticas na temperatura ambiente, embora
tenha ocorrido redução no valor da magnetização de saturação. O valor da
magnetização de saturação estimado para a maghemita nos ferrofluidos foi
de 62,1 ou 68,7 emug-1, de acordo com o diâmetro modal, enquanto que
para as amostras de NMS, os valores variaram entre 9,5 e 37 emug-1. Os
materiais

magnéticos

nanoestruturados

obtidos

nesse

trabalho,

principalmente as NMS preparadas a partir da maior razão Fe/TEOS,
apresentam potencialidades de uso como grãos magnéticos, devido aos
maiores valores de magnetização de saturação e à possibilidade de serem
atraídas rapidamente pelo campo magnético de um imã permanente.

Palavras-chave: Nanoesferas magnéticas, Maghemita, Sílica, Stöber
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ABSTRACT

In this work, we synthesized core/shell magnetic composite type consisting of
maghemite

nanoparticles

covered

with

a

coating

layer

of

amino-

functionalized silica. The experimental procedure was based on four steps: i)
synthesis

of

magnetite

nanoparticles

and

subsequent

oxidation

to

maghemite, ii) preparation of aqueous colloidal dispersions (ferrofluids), from
maghemite nanoparticles with modal diameter of 8.4 nm or 7.2 nm
functionalized with citrate ion, iii) preparation of silica magnetic nanospheres
(NMS) by the modified Stöber method using different amounts of ferrofluids
and tetraethoxysilane (TEOS), and iv) functionalization of silica nanospheres
with amino groups using aminopropyltrimethoxysilane (APTS). Sample
characteristics

of

NMS

were

determined

from

the

iron

content

measurements, from high-resolution transmission electron microscopy
(HRTEM) and from vibrating sample magnetometry (VSM) and they were
evaluated on the basis of the synthetic parameters employed, these being
the content of magnetic material (nFe/nTEOS = 0.05, nFe/nTEOS = 0.01 e
nFe/nTEOS = 0.002) and the type of used ferrofluid; a freshly prepared
ferrofluid or an aged ferrofluid. The study of ferrofluids by static magnetic
birefringence (SMB) showed that both had aggregates of magnetic
nanoparticles, although higher for the aged ferrofluid. Samples of NMS were
heterogeneous, showing fractions with different amounts of magnetic
material embedded. Samples obtained from the aged ferrofluid, especially
those prepared from smaller ferrofluid volumes (nFe/nTEOS = 0.01 e nFe/nTEOS =
0.002), showed the presence of magnetic silica particles and "empty" silica
particles, that is, free from magnetic nanoparticles. This fact was attributed to
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the greater degree of maghemite nanoparticles aggregation in aged ferrofluid
and therefore to fewer available magnetic cores in the reaction environment
for the deposition of silica by heterogeneous nucleation mechanism. The
NMS particles sizes ranged from 140 to 700 nm, and most particles were
larger than the expected average size (150 nm), according to the molar ratio
of reagents used in the Stöber synthesis. The presence of silica particles with
spherical morphology was also observed, as well as coalesced silica
particles. These morphological characteristics were attributed to the size and
to the arrangement of magnetic nanoparticles in the cores (compact or
dispersed), which were present in the reaction mixtures. After coating with
silica, nanoparticles of maghemite remained superparamagnetic at room
temperature, although there was a reduction in the value of saturation
magnetization. The saturation magnetization value of maghemite within the
ferrofluids was 62.1 or 68.7 emug-1, whereas saturation magnetization values
of maghemite within the NMS ranged between 9.5 and 37 emug-1.
Nanostructured magnetic materials obtained in this work, especially the NMS
prepared from the higher ratio Fe/TEOS, have greater potential of use as
magnetic beads due to higher values of saturation magnetization and the
possibility of being quickly attracted by the magnetic field of a permanent
magnet.

Key Words: Magnetic nanospheres, Maghemita, Silica, Stöber

Capítulo 1
Introdução

2

1.1.

Contexto geral.

A síntese e a caracterização de materiais nanoestruturados têm sido alvo
de grande interesse em pesquisas científicas e tecnológicas devido às
potencialidades de uso em diversas aplicações. Por definição, materiais
nanoestruturados são aqueles que apresentam, no mínimo, uma de suas
dimensões em escala nanométrica, geralmente na faixa de 1 a 100 nm, e
que passam a exibir propriedades físicas e/ou químicas diferentes das
apresentadas pelos materiais macroscópicos (KOCH, 2009; RIDI et al, 2013;
SCHUBERT e HUSING, 2012).
Dentre os materiais nanoestruturados, destacam-se os materiais
magnéticos constituídos por nanopartículas metálicas (Ag, Au, Fe e outros) e
nanopartículas de alguns tipos de óxidos, tais como as ferritas (CdFe 2O4,
CoFe2O4, Fe3O4 e outras) e a maghemita. Particularmente, há um grande
interesse no uso de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) e de maghemita (Fe2O3) em diversas aplicações nas áreas médica, biomédica e industrial,
uma vez que esses materiais apresentam baixa toxicidade e respondem de
forma eficiente a um campo magnético externo (GUPTA e GUPTA, 2005;
LACONTE et al, 2005; LAURENT et al, 2008; TEJA e KOH, 2009). A Figura
1.1 mostra uma representação esquemática de alguns tipos desses
materiais, tais como: compósitos do tipo NPM/matriz, os quais são
caracterizados por nanopartículas magnéticas (NPM) incorporadas numa
matriz polimérica orgânica ou inorgânica (Figura 1.1.a), NPM funcionalizadas
e dispersas num líquido carreador, formando ferrofluidos (Figura 1.1.b) e
compósitos do tipo caroço/casca (“core/shell”), os quais são constituídos por
NPM recobertas com um material não magnético (Figura 1.1.c).
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Figura 1.1. Representação esquemática de três tipos de materiais magnéticos
nanoestruturados constituídos por: nanopartículas magnéticas (NPM) incorporadas
numa matriz polimérica orgânica ou inorgânica (a), NPM funcionalizadas e
dispersas num líquido carreador, formando ferrofluidos (b) e NPM recobertas com
um material não magnético, formando estruturas do tipo caroço/casca (c).

Um exemplo de material magnético nanoestruturado do tipo NPM/matriz
são

os

compósitos

constituídos

por

nanopartículas

de

maghemita

incorporadas em filmes poliméricos orgânicos (exemplo, acetato de celulose,
cloreto de polivinila e polietileno tereftalato), os quais são utilizados como
meio de registro magnético desde 1950 (BATE, 1991). Nas últimas décadas,
as nanopartículas de maghemita têm sido dopadas ou recobertas com
cobalto (1-5 %) com o intuito de aumentar a coercividade das nanopartículas
e, consequentemente, melhorar a capacidade de armazenamento de dados
(BATE, 1991; RIDI et al, 2013). Outro exemplo são os compósitos
transparentes constituídos por nanopartículas de óxido de ferro (Fe 3O4 ou Fe2O3) impregnadas numa matriz vítrea. Há vários trabalhos na literatura
envolvendo a síntese e caracterização desses materiais, em virtude da
potencialidade de aplicação dos mesmos como dispositivos magneto-ópticos
(BENTIVEGNA et al, 1998; CASAS et al, 2001; CHANÉAC et al, 1996;
ORTEGA, et al, 2008; SARTORATTO et al, 2007; TABOADA et al, 2006).
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Por outro lado, os ferrofluidos constituídos de nanopartículas de óxido de
ferro

podem

ser

utilizados

em

aplicações

médicas,

como

em

magnetohipertermia (BABINCOVÁ et al, 2002; JORDAN et al, 1999) e em
sistemas para liberação controlada de fármacos (GALLO et al, 1993;
KOHLER et al, 2006). A magnetohipertermia pode ser utilizada no
tratamento do câncer e consiste, basicamente, em administrar o ferrofluido
diretamente no tecido que apresenta a patologia, ou via corrente sanguínea
do paciente. Nesse último caso, as nanopartículas magnéticas podem ser
conduzidas ao local específico do tumor com o auxílio de um campo
magnético externo. Em seguida, ao se aplicar um campo magnético
alternado, os momentos magnéticos das partículas oscilam produzindo um
aquecimento na região de 41 a 45 ºC, o que provoca a morte das células
tumorais (LAURENT et al, 2008; TEJA e KOH, 2009).
No caso da liberação controlada de fármacos (“drug delivery”), o
ferrofluido juntamente com o fármaco podem ser encapsulados no interior de
vesículas, como os lipossomas. Após a administração de uma dispersão
aquosa desses magnetolipossomas na corrente sanguínea do paciente,
essas podem ser conduzidas à região que apresenta a patologia, com o
auxílio de um campo magnético externo. Após a ruptura dessas vesículas, o
que pode ocorrer a partir da aplicação de um campo magnético alternado ou
de outros mecanismos, como aumento da temperatura ou variação de pH, o
fármaco é liberado na região alvo (MAHMOUDI et al, 2010).
Outras

aplicações

envolvendo

ferrofluidos

constituídos

por

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro podem ser citadas: uso como
agente de contraste para imagem de ressonância magnética e diagnóstico
(BOUTRY et al, 2006; BURTEA et al, 2005), como carreador em terapia
gênica (ITO et al, 2001; XIN et al 2010) e como sensor óptico (MIAO et al,
2013).
Os compósitos do tipo caroço/casca, por sua vez, apresentam grande
potencialidade de uso como grãos magnéticos (“magnetic beads”), podendo
ser utilizados em purificação celular e de biomoléculas (SANTOS et al, 2012;
XU et al, 2004), em catálise heterogênea (SANTOS et al, 2012) e em
diagnóstico médico (BRUCE e SEN, 2005; LAGAE et al, 2005). Os grãos

5

magnéticos são constituídos por esferas poliméricas da ordem de
nanômetros ou micrômetros contendo nanopartículas de óxido de ferro
incorporadas (ver Figura 1.1.c). Frequentemente, são utilizados polímeros
funcionais para recobrir as nanopartículas magnéticas, de forma que os
compósitos possam apresentar grupos reativos na superfície (-OH, -NH2, COH, -COOH e outros), a partir dos quais é possível ligar moléculas
específicas, como nucleotídeos, aminoácidos, proteínas, bem como
moléculas com atividade catalítica. Sendo assim, esses materiais tornam-se
multifuncionais, podendo ser utilizados como substrato para promover
reações específicas (reações de catálise, de conjugação com biomoléculas
alvo e de hibridização com fragmentos de DNA) e, posteriormente, podem
ser facilmente isolados com o auxílio de um imã.
Campo e colaboradores (2005), por exemplo, sintetizaram um compósito
do tipo caroço/casca constituído por nanopartículas de magnetita recobertas
com sílica aminofuncionalizada. A partir dos grupos amino reativos
existentes na superfície das esferas magnéticas de Fe3O4/SiO2 foi possível
realizar uma série de reações para imobilizar um oligonucleotídeo na
superfície das mesmas. O material resultante foi utilizado em experimentos
de hibridização para captura específica de fitas de DNA complementares.
Em todas as etapas do processo, as esferas magnéticas foram isoladas do
meio reacional via separação magnética. A figura 1.2 mostra de forma
sintética uma representação das etapas envolvidas no processo.
Os compósitos magnéticos do tipo caroço/casca podem também ser
utilizados na preparação de ferrofluidos. Nesse caso, para que as esferas
compósitas possam ser dispersas num líquido carreador para formar
dispersões coloidais estáveis é necessário que apresentem dimensões
coloidais e superfície química apropriada, ou seja, superfície carregada
eletricamente e/ou contendo moléculas de cadeia longa.
Vários pesquisadores têm preparado ferrofluidos constituídos por
nanopartículas de óxido de ferro recobertas com polímeros, tais como
dextrana (HONG et al, 2008; XU et al, 2005), sílica (DE ALMEIDA et al,
2010; PHILIPSE et al, 1994), polianilina (KIM et al, 2008), ácido poliacrílico
(PFLIPSEN et al, 2013), quitosana (LEE et al, 2005), dentre outros. Em
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geral, as esferas compósitas apresentam diâmetro médio inferior a 200 nm,
e podem conter um ou múltiplos núcleos magnéticos incorporados.

Figura 1.2. Representação esquemática das etapas envolvidas no processo de
imobilização de um oligonucleotídeo na superfície de um compósito multifuncional
de Fe3O4/SiO2 do tipo caroço/casca e a subsequente reação de hibridização,
culminando na captura específica de uma fita de DNA complementar, contendo um
marcador fluorescente (F). Em todas as etapas do processo, o compósito
magnético foi isolado do meio reacional via separação magnética. A figura foi
adaptada com permissão de (CAMPO et al, 2005). Copyright (2005) Elsevier B. V.

Em

virtude

da

ampla

aplicabilidade

dos

materiais

magnéticos

nanoestruturados, principalmente aqueles constituídos por nanopartículas de
óxido de ferro (Fe3O4 e -Fe2O3), fica evidente que há um grande interesse
científico no estudo da síntese e na caracterização desse tipo de material. A
partir de variações dos parâmetros de síntese e da caracterização dos
materiais obtidos em cada etapa do procedimento é possível compreender o
processo de formação das estruturas e aperfeiçoar a síntese de materiais
com propriedades físico-químicas melhoradas.
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1.2.

Contexto da tese – justificativa.

O objeto de estudo do presente trabalho foi os compósitos do tipo
caroço/casca constituídos por nanopartículas de maghemita recobertas com
sílica. A sílica é considerada um material de cobertura adequado para o uso
em diversas aplicações, inclusive em aplicações médicas “in vivo”, uma vez
que esse polímero inorgânico é biocompatível e não apresenta toxicidade
(GUPTA e GUPTA, 2005). Em adição, a superfície do compósito enriquecida
com sílica dispõe de grupos silanóis (-SiOH), os quais podem reagir
facilmente

com

agentes

de

acoplamento,

por

exemplo,

silanos

funcionalizados ou moléculas bifuncionais, os quais, além de melhorar a
dispersão das partículas compósitas num líquido dispersor, introduzem
grupos

reativos

superficiais

a

partir

dos

quais

é

possível

ligar

covalentemente moléculas específicas. A escolha do óxido de ferro
maghemita, ao invés da magnetita, deve-se à maior estabilidade química do
mesmo.
Há vários trabalhos descritos na literatura sobre a síntese e a
caracterização desse tipo de compósito (DE ALMEIDA et al, 2010; DENG et
al, 2005; LU et al, 2006; LU et al, 2008; MAURICE et al, 2009;
MAZALEYRAT et al, 2009; MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; MOJIC et al,
2012; PHILIPSE et al, 1994; YANG et al, 2005). O procedimento
frequentemente utilizado no recobrimento das nanopartículas magnéticas
(NPM) com sílica baseia-se numa adaptação do método de Stöber
(STÖBER et al, 1968), o qual é empregado, originalmente, na preparação de
partículas de sílica esféricas e monodispersas. Em geral, o procedimento
envolve três etapas básicas: (1) síntese das NPM; (2) preparação de uma
dispersão coloidal contendo as NPM (ferrofluido); e (3) adição de alíquota do
ferrofluido na mistura precursora da formação das partículas de SiO 2
(mistura de Stöber).
Na síntese de Stöber, o tamanho médio das esferas de sílica é um
parâmetro controlável e depende das concentrações dos reagentes
precursores (alcóxissilano, álcool, amônia e água) na mistura reacional
(STÖBER et al, 1968). Entretanto, ao se adicionar NPM na mistura de
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Stöber (método de Stöber modificado), essas atuam como núcleos
heterogêneos para a deposição de sílica, sendo que o tamanho e a
morfologia do compósito formado podem sofrer significativas alterações.
Alguns autores discutem que as características morfológicas e magnéticas
dos

compósitos

preparados

estão

diretamente

associadas

com

a

estabilidade coloidal dos ferrofluidos de partida, bem como com o teor de
material magnético introduzido nas misturas reacionais (LU et al, 2006; LU et
al, 2008; MAZALEYRAT et al, 2009; MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; MOJIC
et al, 2012; PHILIPSE et al, 1994; YANG et al, 2005).
Mohammad-Beigi e colaboradores (2011) sintetizaram duas amostras de
compósitos magnéticos de Fe3O4/SiO2 por procedimentos distintos: em uma
das sínteses (síntese 1), foi adicionado na mistura de Stöber, uma dispersão
aquosa de nanopartículas de magnetita funcionalizadas com íons citrato e,
na outra (síntese 2), adicionou-se uma dispersão aquosa de nanopartículas
de Fe3O4 não funcionalizadas. Eles observaram nas imagens de microscopia
eletrônica de transmissão (Figura 1.3) que, em ambas as sínteses, foram
formados dois tipos de partículas de sílica:

partículas de Fe3O4/SiO2

(partículas de sílica contendo NPM incorporadas) e partículas de SiO 2
“vazias” (isentas de material magnético incorporado).
Os pesquisadores discutem que as características observadas para
essas amostras estão associadas à estabilidade coloidal das dispersões
utilizadas nas sínteses. No caso da síntese 2, uma vez que as NPM não
estavam funcionalizadas, houve uma maior tendência de agregação
anteriormente ao recobrimento com sílica, o que se deve à forte interação
dipolar magnética entre as partículas e ao aumento da força iônica do meio
(durante a hidrólise do TEOS). A deposição de sílica na superfície dos
agregados de NPM deram origem às partículas de Fe3O4/SiO2 grandes com
formato não esférico contendo um número elevado de nanopartículas
incorporadas.
No caso da síntese 1, a agregação das NPM foi menos efetiva, uma vez
que as mesmas estavam funcionalizadas com íons citrato (agente de
estabilização). Nesse caso, ocorreu a formação de uma maior número de
partículas de Fe3O4/SiO2 com baixo teor de material magnético incorporado.
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A figura 1.4 mostra uma representação esquemática dos tipos de partículas
de sílica formadas em função do grau de agregação das partículas
magnéticas.

Figura 1.3. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão das
amostras de Fe3O4/SiO2 sintetizadas por Mohammad-Beigi e colaboradores (2011).
Na preparação das amostras, utilizaram-se dispersões coloidais constituídas de
nanopartículas de Fe3O4 funcionalizadas com íons citrato (a) e de nanopartículas de
Fe3O4 não funcionalizadas (b). A figura foi reproduzida com permissão de
(MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011). Copyright (2011) Elsevier B. V.

Figura 1.4. Representação esquemática dos dois tipos de amostras preparadas por
Mohammad-Beigi e colaboradores (2011) em função das características
particulares das dispersões coloidais utilizadas como fonte de material magnético. A
figura foi adaptada com permissão de (MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011). Copyright
(2011) Elsevier B. V.
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Outro trabalho relevante foi publicado por Philipse e colaboradores
(1994), relativo à preparação de compósitos de Fe3O4/SiO2 a partir da
utilização de um ferrofluido de magnetita em solução de hidróxido de
tetrametilamônio (TMA). Previamente à adição do ferrofluido na mistura de
Stöber, eles realizaram uma etapa intermediária de proteção das NPM, com
o intuito de prevenir a agregação durante o processo de formação das
partículas

compósitas.

Tal

etapa

consistiu

em

recobrir

as

NPM

funcionalizadas com TMA com uma delgada camada de sílica, a partir do
tratamento com uma solução de silicato de sódio. Os pesquisadores
observaram que mesmo realizando a etapa de proteção, a amostra
resultante era constituída por partículas de sílica esféricas contendo poucas
NPM incorporadas, bem como por partículas maiores com formato de
“batata”

(“potato-shaped”)

contendo

agregados

de

nanopartículas

incorporados, como se pode observar na imagem de microscopia eletrônica
de transmissão da figura 1.5.a.

Figura 1.5. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão das
amostras de Fe3O4/SiO2 (a) e de SiO2 (b), sintetizadas por Philipse e colaboradores
(1994). A figura foi reproduzida com permissão de (PHILIPSE et al, 1994).
Copyright (1994) American Chemical Society.

A partir de medidas de espalhamento dinâmico de luz (diâmetro
hidrodinâmico) e de espalhamento de raios X a baixo ângulo, eles estimaram
que os agregados presentes no ferrofluido inicial eram constituídos em
média por 6 NPM, sendo equivalente ao número de nanopartículas
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incorporadas pelas partículas de sílica maiores. Diante desses resultados, os
pesquisadores discutem que é possível que os agregados incorporados já
estivessem presentes no ferrofluido inicial. Entretanto, em virtude do formato
das partículas de sílica “potato-shaped”, os autores não descartam a
possibilidade de que a agregação das nanopartículas tenha ocorrido durante
o processo de crescimento da sílica.
O trabalho de Lu e colaboradores (2006) descreve a preparação de
compósitos de Fe3O4/SiO2 com diferentes quantidades de NPM incorporadas
a partir da utilização de ferrofluidos de magnetita em solução de hidróxido de
tetrametilamônio (TMA) de concentrações distintas. Previamente à adição
dos ferrofluidos nas misturas de Stöber, foi também realizada uma etapa de
recobrimento das NPM com uma delgada camada de sílica (etapa de
proteção), segundo o método desenvolvido por Philipse e colaboradores
(1994). Os pesquisadores observaram que as partículas compósitas
formadas a partir dos ferrofluidos com baixa concentração de TMA foram
maiores e apresentaram múltiplos núcleos magnéticos incorporados por
partícula, como mostrado na figura 1.6.a. Por outro lado, as partículas
formadas a partir dos ferrofluidos com alta concentração de TMA foram
menores, mais uniformes e apresentaram poucos núcleos magnéticos
incorporados por partícula, como mostrado na figura 1.6.b.
Lu e colaboradores (2006) também discutem que as diferentes
características observadas para as amostras estão associadas com a
estabilidade coloidal dos ferrofluidos de partida, a qual é dependente da
quantidade utilizada do agente de estabilização (TMA). Os pesquisadores
concluem que a partir da variação da concentração de TMA no ferrofluido
inicial, é possível controlar o processo de agregação das NPM e preparar
compósitos de Fe3O4/SiO2 do tipo caroço/casca com diferentes quantidades
de nanopartículas magnéticas incorporadas.
No caso do trabalho publicado por Lu e colaboradores (2008), foram
preparados compósitos de Fe3O4/SiO2 a partir da variação da concentração
de nanopartículas magnéticas utilizadas nas sínteses. Eles observaram nas
imagens de microscopia eletrônica de transmissão (Figura 1.7) que, com o
aumento da concentração de NPM adicionadas no sistema reacional, o
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número de nanopartículas incorporadas por partícula de sílica aumentou,
bem como houve a redução do número de partículas de sílica “vazias”.

Figura 1.6. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão referentes
às amostras de Fe3O4/SiO2 sintetizadas por Lu e colaboradores (2006). Na
preparação das amostras foi utilizado um ferrofluido constituído de nanopartículas
de Fe3O4 dispersas em uma solução de TMA 0,9 % (m/m) (a) e 2,1 % (m/m) (b). A
figura foi adaptada com permissão de (LU et al, 2006). Copyright (2006) Elsevier B.
V.

De acordo com os trabalhos descritos acima, pode-se notar que os
autores enfatizam as características dos compósitos magnéticos em função
dos parâmetros variados nas sínteses: tipo de ferrofluido de partida,
relacionando ao seu estado coloidal e o teor de material magnético
introduzido no sistema reacional. Alguns autores comentam, embora de
forma discreta, sobre os possíveis fatores que podem ter influenciado nas
características das amostras como, por exemplo, a existência de agregados
nos ferrofluidos de partida (PHILIPSE et al, 1994) e a possível formação de
agregados durante o processo de Stöber (LU et al, 2006; MOHAMMADBEIGI et al, 2011; PHILIPSE et al, 1994), bem como sobre alguns aspectos
do processo de formação dos compósitos, como nucleação heterogênea
(MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; PHILIPSE et al, 1994) ou nucleação
homogênea, seguido do crescimento agregativo (LU et al, 2008). No entanto,
os autores não discutem, integralmente, os mecanismos envolvidos no
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processo de formação das estruturas, os quais são fundamentais para
justificar as características morfológicas exibidas pelos compósitos.

Figura 1.7. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão referentes
às amostras de Fe3O4/SiO2 sintetizadas por Lu e colaboradores (2008). A
concentração de nanopartículas magnéticas utilizadas nas sínteses foram iguais a
20 mg/L (a); 40 mg/L (b); 80 mg/L (c) e 120 mg/L (d). A figura foi adaptada com
permissão de (LU et al, 2008). Copyright (2008) Elsevier B. V.

No presente trabalho foi preparado um conjunto representativo de
amostras

de

compósitos

do

tipo

caroço/casca,

constituídos

de

nanopartículas de maghemita recobertas com sílica aminofuncionalizadas,
os quais foram denominados nanoesferas magnéticas de sílica (NMS). O
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procedimento de síntese foi semelhante ao utilizado nos trabalhos
mencionados acima e consistiu na adição de uma alíquota de ferrofluido
(nanopartículas de maghemita funcionalizadas com íons citrato) na mistura
de Stöber. Em todos os experimentos, as concentrações dos reagentes
precursores (alcoxisilano, álcool, amônia e água) foram mantidas fixas,
sendo previamente selecionadas para conduzir à formação de esferas de
sílica com diâmetro médio em torno de 150 nm. As sínteses de NMS foram
realizadas a partir da utilização de dois ferrofluidos distintos: um recémpreparado e outro envelhecido. O teor de material magnético introduzido nas
misturas reacionais também foi variado.
A partir dos resultados obtidos com as caracterizações dos materiais
(ferrofluidos e amostras de NMS) foi possível obter um amplo conjunto de
informações, o qual auxiliou na proposição de um modelo satisfatório para
explicar os mecanismos envolvidos no processo de formação de
nanoesferas magnéticas de sílica e as características exibidas pelas
partículas de sílica formadas, como a morfologia, o tamanho e o teor de
NPM incorporadas. Além disso, as propriedades magnéticas dos compósitos
foram discutidas à luz do modelo proposto.
Os compósitos preparados nesse trabalho, especificamente aqueles
contendo elevado teor de material magnético, são adequados para serem
utilizados como grãos magnéticos e, uma vez que apresentam grupos amino
reativos superficiais, podem ser classificados como materiais magnéticos
nanoestruturados multifuncionais. No capítulo 6 serão apresentados alguns
trabalhos realizados em parceria com outros pesquisadores, no qual
biomoléculas capazes de fazer interações específicas (um fragmento de
DNA e um complexo com atividade catalítica) foram ligadas covalentemente
à superfície dos compósitos magnéticos, via reação com os grupos amino
reativos. Esses materiais foram utilizados com sucesso para promover
reações específicas (catálise e hibridização com fita de DNA complementar),
sendo facilmente isolados do meio reacional com o auxílio de um imã.
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1.3.

Objetivos.

1.3.1. Objetivo geral.

O objetivo geral desse trabalho foi preparar um conjunto de amostras de
nanoesferas magnéticas de sílica aminofuncionalizadas e propor um modelo
para explicar os mecanismos do processo de formação dessas em função
dos parâmetros variados nas sínteses.

1.3.2. Objetivos específicos.

- Sintetizar nanopartículas de magnetita com diâmetro médio inferior a 10 nm
e, a partir da oxidação das mesmas, obter nanopartículas magnéticas de
maghemita;
- Preparar ferrofluidos a partir da dispersão das nanopartículas de
maghemita, previamente funcionalizadas com íons citrato, em água
desionizada;
- Utilizar os ferrofluidos, em diferentes condições de estabilidade coloidal,
nas sínteses das nanoesferas magnéticas de sílica, variando também o teor
de material magnético empregado;
- Funcionalizar as nanoesferas magnéticas de sílica visando introduzir
grupos amino reativos na superfície das mesmas;
- Avaliar as características morfológicas e magnéticas dos materiais obtidos
em relação aos parâmetros variados nas sínteses e, a partir dos resultados,
propor um modelo teórico para explicar os mecanismos envolvidos no
processo de formação de nanoesferas de sílica contendo núcleos
magnéticos incorporados.

Capítulo 2
Fundamentos Teóricos
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Neste capítulo serão apresentados os aspectos teóricos essenciais, os
quais fundamentam o trabalho em questão.

2.1.

Sólidos magnéticos: magnetita e maghemita.

2.1.1. Características estruturais.

A magnetita, também denominada ferrita de ferro, é um óxido de ferro
misto (óxido de ferro II e ferro III), a qual pode ser representada pela fórmula
química

,

, ou ainda,

. Já, a maghemita é o óxido

de ferro III na fase gama, a qual é frequentemente representada pela fórmula
química

. Ambos os óxidos de ferro apresentam estrutura

cristalina do tipo espinélio inverso, a qual é caracterizada por um arranjo de
empacotamento denso de ânions

(empacotamento de camadas do tipo

abcabc...), com os íons ferro localizados em sítios tetraédricos e octaédricos.
A figura 2.1 mostra uma representação da estrutura cristalina do tipo
espinélio inverso, podendo-se observar os dois tipos de sítios intersticiais
ocupados pelos íons ferro.
No caso da magnetita, cada célula unitária contém oito unidades Fe3O4,
32 sítios octaédricos e 64 sítios tetraédricos. Apenas metade dos sítios
octaédricos e um oitavo dos sítios tetraédricos são ocupados por íons ferro
(Tabela 2.1).
A célula unitária da maghemita é semelhante à da magnetita e para
descrevê-la de forma comparativa é conveniente representar a fórmula
química da maghemita por

, sendo “

” o símbolo indicativo das

vacâncias na rede. Pode-se observar que a proporção entre os íons oxigênio
e ferro na fórmula química permanece igual a 3:2. Cada célula unitária
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contém oito unidades

, com os íons

localizados desigualmente

em sítios tetraédricos e octaédricos (Tabela 2.1). A célula unitária da
maghemita difere da magnetita por apresentar um terço de vacâncias em
sítios octaédricos.

Figura 2.1. Representação da estrutura cristalina do tipo espinélio inverso,
podendo-se observar os dois tipos de sítios intersticiais ocupados pelos íons ferro,
sendo esses os sítios tetraédricos (indicados pelas esferas preenchidas) e os sítios
octaédricos (indicados pelas esferas com textura). A figura foi adaptada com
permissão de (VERWEY E HEILMANN, 1947). Copyright (2004) AIP Publishing
LLC.
Tabela 2.1. Distribuição de cátions nos sítios tetraédricos e octaédricos na estrutura
cristalina da magnetita e da maghemita.

Óxido de ferro

Célula unitária

Sítio

Sítio

tetraédrico

octaédrico

magnetita

8

8

maghemita

8

8

8

,8
,

Pelo fato da maghemita apresentar um maior número de vacâncias na
rede e apenas cátions

(menores do que os íons

), tal óxido

apresenta valores de densidade e de parâmetro de rede (tamanho da aresta
da célula unitária cúbica) inferiores aos da magnetita, como mostrado na
tabela 2.2.
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Tabela 2.2. Valores de densidade (d) e de parâmetro de rede (a) da magnetita e da
maghemita (TEJA; KOH, 2009).

Óxido de ferro

d (g cm-3)

a (nm)

magnetita

5,18

0,8396

maghemita

4,87

0,8347

2.1.2. Propriedades magnéticas.

Tanto a magnetita quanto a maghemita são materiais ferrimagnéticos.
Esses materiais apresentam elétrons desemparelhados, cujos momentos
magnéticos estão acoplados de tal forma que resulta em uma magnetização
espontânea, ou seja, possuem um momento magnético total não nulo na
ausência de um campo magnético externo.No caso da magnetita e da
maghemita, os elétrons desemparelhados presentes nas estruturas são
provenientes

dos

íons

ferro.

Cada

íon

e

apresenta,

respectivamente, 4 e 5 elétrons desemparelhados. Devido ao momento de
spin, o elétron comporta-se como um dipolo magnético e tem um momento
magnético designado por um magneto de Bohr (

), o qual pode ser

expresso pela equação 2.1 (MAHAJAN; RANGWALA, 1988).

(Equação 2.1)

onde, “ ” e “ ” são, respectivamente, a carga e a massa do elétron e “ ” é a
constante de Planck.
O momento magnético resultante de cada íon ferro nas estruturas da
magnetita e da maghemita será igual à soma dos momentos magnéticos
individuais

dos elétrons desemparelhados.

magnéticos dos íons

e

Ou seja,

os

são respectivamente iguais a 4

momentos
e5

.

Na estrutura cristalina do tipo espinélio (normal e inverso), o acoplamento
dos momentos magnéticos dos íons metálicos nos sítios tetraédricos e
octaédricos ocorre de forma antiferromagnética, ou seja, antiparalela
(mesma direção e sentido oposto), como mostrado na figura 2.2
(MCCURRIE, 1994).
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Figura 2.2. Representação da estrutura cristalina do tipo espinélio, podendo-se
observar o acoplamento antiferromagnético (antiparalelo) dos momentos
magnéticos dos íons metálicos nos sítios tetraédricos e octaédricos.

Sendo assim, para cada fórmula unitária da magnetita (
momento magnético de um íon

), o

localizado no sítio tetraédrico é

cancelado pelo momento magnético do outro íon

localizado no sítio

octaédrico, de forma que o momento magnético resultante deve-se ao íon
, o qual ocupa um sítio octaédrico (Figura 2.3.a). Como cada célula
unitária da magnetita apresenta 8 unidades
magnético resultante da célula é igual a 32

, logo o momento
(8 íons

x4

= 32

Por outro lado, para cada fórmula unitária da maghemita (
momento magnético de um íon

), o

localizado no sítio tetraédrico é

cancelado pelo momento magnético do outro íon

localizado no sítio

octaédrico, de forma que o momento magnético resultante deve-se à
íons

).

de

, os quais ocupam sítios octaédricos (Figura 2.3.b). Como cada

célula unitária da maghemita apresenta 8 unidades
momento magnético resultante da célula é igual a 26,67
x5

= 26,67

, logo o
(8 x

de íons

).

Assim como nos materiais ferromagnéticos (que são aqueles que
apresentam magnetização espontânea em virtude do alinhamento paralelo
dos momentos magnéticos dos átomos ou íons), a magnetização dos
materiais ferrimagnéticos diminui com o aumento da temperatura. Isso
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ocorre porque a agitação térmica dificulta o acoplamento dos momentos
magnéticos individuais (dos átomos ou íons), sendo que acima de uma
determinada temperatura, a qual é denominada temperatura de Curie (

),

nenhuma magnetização é observada. Nesse caso, esses materiais passam
a apresentar comportamento paramagnético, fenômeno que ocorre quando
os momentos magnéticos estão orientados aleatoriamente, não havendo
magnetização resultante. As temperaturas de Curie dos óxidos magnetita e
da maghemita macroscópicos são, respectivamente, iguais a 585 e 575 ºC
(MCCURRIE, 1994).

Figura 2.3. Representação esquemática dos acoplamentos entre os momentos
magnéticos dos íons ferro nos sítios tetraédricos e octaédricos por fórmula unitária
da (a) magnetita (
) e (b) da maghemita (
).

Embora os materiais ferrimagnéticos e ferromagnéticos apresentem
magnetização espontânea em temperaturas abaixo da “

”, tal propriedade

ocorre apenas em nível microscópico, em regiões denominadas domínios
magnéticos. Para um material ferromagnético, define-se domínio por uma
região no interior do material onde os momentos magnéticos individuais
estão orientados numa mesma direção, sendo a magnetização resultante
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igual à soma dos momentos magnéticos individuais. No caso de um material
ferrimagnético, pode-se dizer que o domínio magnético é a região onde há
um acoplamento dos momentos magnéticos dos íons de forma antiparalela,
como descrito anteriormente para as estruturas da magnetita e maghemita,
resultando numa magnetização não nula.
As amostras macroscópicas (material em volume ou “bulk”) de materiais
ferrimagnéticos e ferromagnéticos são constituídas por multidomínios
magnéticos, sendo que cada domínio apresenta o vetor momento magnético
resultante orientado aleatoriamente, como representado na Figura 2.4.a.
Dessa forma, os momentos magnéticos dos domínios cancelam-se, não
havendo

magnetização

resultante

nos

materiais.

A

formação

de

multidomínios nos materiais em volume ocorre com o intuito de minimizar a
energia magnetoestática, que é a energia que surge devido à formação de
um campo magnético exterior (CULLITY; GRAHAM, 2009).

Figura 2.4. Representação esquemática dos domínios magnéticos de materiais
ferromagnéticos e ferrimagnéticos abaixo da “ ”: na ausência de um campo
magnético externo (a) e na presença de um campo magnético de saturação (b).

Entretanto, na presença de um campo magnético externo, os momentos
magnéticos dos domínios tendem a alinhar-se na direção do campo. A figura
2.5 mostra o comportamento da curva de magnetização (M) de materiais
ferrimagnético e ferromagnético macroscópicos (“bulk”) em função do campo
magnético externo aplicado (H).
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Figura 2.5. Curva de histerese da magnetização (M) de materiais ferrimagnético e
ferromagnético macroscópicos em função de um campo magnético externo (H).

Ao aplicar um campo magnético no material inicialmente desmagnetizado
(M = 0), a magnetização do mesmo irá aumentar em função do aumento do
campo até chegar ao ponto “a”. Pode-se dizer que, nesse instante, o
material foi magnetizado e os momentos magnéticos dos domínios
encontram-se

orientados

na

direção

do

campo

(Figura

2.4.b).

A

magnetização do material atinge o valor máximo, sendo denominada
magnetização de saturação. Ao diminuir o campo magnético até zero
(sentido “a-b” da curva), a magnetização do material diminui, mas ele ainda
encontra-se magnetizado, sendo a magnetização no ponto “b” da curva
denominada magnetização remanescente. Para se reduzir a magnetização
do material até zero, tem-se que aplicar um campo no sentido oposto ao
inicial denominado campo coercitivo, o qual é representado pelo ponto “c” da
curva. Ao se aumentar o campo no sentido oposto, o material passa
novamente a apresentar uma magnetização de saturação, representado pelo
ponto “d” da curva. Depois de se remover o campo magnético, o material
volta a apresentar magnetização remanescente (ponto “e” da curva). Após a
aplicação de um campo magnético no mesmo sentido do campo inicial, a
curva segue o caminho “efa” até fechar o anel. O anel de magnetização
“abcdefa” é conhecido como curva de histerese ou, ainda, curva de histerese
aberta.
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Entretanto, quando os materiais ferrimagnéticos e ferromagnéticos
encontram-se em escala nanométrica, tais materiais passam a apresentar
propriedades magnéticas diferentes dos materiais em volume. Para o caso
de nanopartículas, as quais apresentam as três dimensões em escala
nanométrica e morfologia aproximadamente esférica, a mudança nas
propriedades magnéticas ocorre, principalmente, em virtude de dois
aspectos, sendo esses a formação de monodomínios magnéticos e a
elevada razão superfície/volume, embora tais propriedades também tenham
dependência com o campo magnético aplicado e com a temperatura.
Primeiramente, nanopartículas magnéticas com dimensões muito pequenas
(inferiores a um diâmetro crítico “

”), passam a ser caracterizadas por

estruturas de monodomínios (Figura 2.6) e, consequentemente, cada
nanopartícula irá apresentar um momento magnético resultante não nulo na
ausência de um campo magnético externo, o qual surge devido ao
acoplamento (ferrimagnético ou ferromagnético) entre os momentos
magnéticos atômicos ou iônicos individuais. É descrito na literatura que o
diâmetro crítico de nanopartículas de óxido de ferro é inferior a 50 nm
(DUNLOP, 2012; PETRACIC, 2010).

Figura 2.6. Representação esquemática da estrutura de multidomínios de partículas
magnéticas com dimensões maiores do que o diâmetro crítico “ ” (a) e da
estrutura de monodomínio de partículas magnéticas com dimensões inferiores a
“ ” (b). As setas representam os vetores dos momentos magnéticos resultantes
dos domínios.
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Uma

amostra

constituída

por

nanopartículas

ferrimagnéticas

ou

ferromagnéticas caracterizadas por monodomínios poderá apresentar ou
não magnetização espontânea, o que irá depender de dois fatores: o volume
da partícula e a temperatura. Quando as partículas apresentam tamanhos
muito pequenos (abaixo de um diâmetro limite denominado diâmetro
superparamagnético “
diâmetro crítico “

”, o qual por sua vez é ainda menor do que o

”) ou quando elas se encontram numa temperatura

elevada (acima da temperatura de bloqueio “TB”), os momentos magnéticos
das partículas flutuam num intervalo de tempo curto, devido ao efeito de
agitação térmica, de forma que a amostra não irá exibir magnetização
espontânea. Nessas condições, diz-se que o material encontra-se num
estado superparamagnético. A figura 2.7 mostra a curva de magnetização de
um material no estado superparamagnético em função do campo magnético
aplicado, podendo-se observar que a curva não exibe histerese (CULLITY;
GRAHAM, 2009).

Figura 2.7. Curva de magnetização (M) em função de um campo magnético externo
aplicado (H) característica de um material no estado superparamagnético.

Na presença de um campo magnético externo, os momentos magnéticos
individuais tendem a alinhar-se até a saturação. Entretanto, ao se retirar o
campo, o material não irá apresentar magnetização remanescente. Outro
aspecto interessante é que não é necessário aplicar um campo inverso para
desmagnetizar o material, ou seja, o campo coercitivo é igual a zero.
Vale ressaltar que a observação experimental do comportamento
superparamagnético de um material depende da técnica utilizada, uma vez
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que tal observação está diretamente associada com o tempo de realização
da medida. Cada partícula tem um tempo de relaxação característico, que é
o tempo médio para reverter o momento magnético de um estado de
equilíbrio até outro, ou seja, de flutuar (KNOBEL, 2000). Por esse motivo, o
comportamento superparamagnético pode ser observado a uma dada
temperatura, quando o tempo de relaxação da partícula for menor do que o
tempo necessário para a realização de uma medida experimental. Nesse
caso, a magnetização flutuará de uma direção à outra durante a medida,
cuja média resultará numa magnetização remanescente igual a zero e o
gráfico da magnetização em função do campo magnético aplicado não
apresentará histerese, como mostrado na figura 2.7. Por outro lado, se o
tempo de medida for menor que o tempo de relaxação magnética da
partícula, o equipamento detectará uma magnetização remanescente e o
gráfico da magnetização em função do campo exibirá histerese (Figura 2.5),
não sendo possível observar o comportamento superparamagnético do
material.
A denominação superparamagnetismo está associada à semelhança
com o comportamento de materiais paramagnéticos em relação aos
seguintes aspectos. Um material paramagnético é aquele que apresenta
uma estrutura com poucos elétrons desemparelhados, sendo que os
momentos magnéticos atômicos (ou iônicos) são pouco interagentes. Na
presença de um campo magnético externo, tais momentos tendem a se
alinhar com o campo, gerando uma magnetização induzida no material.
Entretanto, na ausência do campo, o efeito de agitação térmica sobre os
momentos de dipolo tornam as suas posições aleatórias, de forma que o
material não apresenta magnetização espontânea. Esse comportamento
exibido pelos materiais paramagnéticos com relação à presença e à
ausência de um campo magnético externo é semelhante ao dos materiais no
estado

superparamagnético,

como

discutido

anteriormente.

Consequentemente, a curva de magnetização em função de um campo
magnético dos materiais paramagnéticos também não apresenta histerese,
porém, a resposta à magnetização é muito inferior à dos materiais em
estado superparamagnético, ou seja, apresentam um baixo valor de
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magnetização de saturação. Sendo assim, pelo fato dos materiais
ferrimagnéticos e ferromagnéticos com dimensões inferiores a “

”, ou em

temperaturas acima da “TB”, apresentarem comportamento semelhante ao
paramagnetismo, com relação à presença ou não de um campo magnético
externo, embora com magnetização de saturação superior, tais materiais são
ditos estar em estado superparamagnético (CULLITY; GRAHAM, 2009).
O outro aspecto associado à alteração das propriedades magnéticas de
materiais

em

nanoescala

é

a

elevada

razão

superfície/volume.

Nanopartículas magnéticas, frequentemente, apresentam menores valores
de magnetização de saturação por unidade de volume do que materiais
macroscópicos. Como exemplo, no trabalho de Petcharoen e Sirivat (2012),
os autores mostraram que nanopartículas de magnetita de 15 nm,
sintetizadas pelo método da coprecipitação, apresentaram magnetização de
saturação igual a 57 emug-1, a qual é inferior ao valor de magnetização de
saturação da magnetita em volume (93 emug-1).
Morales e colaboradores (1999) sintetizaram quatro amostras de
nanopartículas de maghemita com diferentes tamanhos, a partir do método
da coprecipitação. Para todas as amostras, os valores de magnetização de
saturação determinados foram menores do que o da maghemita em volume
(76 emug-1), como se pode observar na tabela 2.3.

Tabela 2.3. Valores referentes ao diâmetro médio (
saturação (

) e à magnetização de

) de quatro amostras de nanopartículas de maghemita sintetizadas

por Morales e colaboradores (1999).

(nm)

(emug-1)

12

69,6

9

62,3

8

54,8

4

40,3

A redução da magnetização de saturação de nanopartículas de óxido de
ferro (magnetita e maghemita) em relação aos materiais em volume também
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foi observada por outros pesquisadores (IIDA et al, 2007; MOHAMMADBEIGI et al, 2011; VIDAL-VIDAL et al, 2006).
Esse fato observado é atribuído, principalmente, ao efeito de superfície
“spin canting” ou desordem de spins, o qual é proveniente da quebra de
simetria da rede cristalina na superfície de partículas magnéticas com
dimensões muito pequenas (inferiores a 20 nm), conduzindo a uma elevada
anisotropia de superfície (COEY, 1971; MORALES et al, 1999; TRONC et al,
2000; VIDAL-VIDAL et al, 2006). Em virtude desse efeito, alguns autores
(MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; MORALES et al, 1999; VIDAL-VIDAL et al,
2006) descrevem a estrutura das nanopartículas magnéticas como sendo do
tipo núcleo-casca, caracterizada por um núcleo magnético, o qual apresenta
ordenamento de spins sob a influência de um campo magnético externo, que
é responsável pela magnetização de saturação das mesmas e, por uma
casca não magnética, ou seja, uma camada em torno do núcleo com
desordem de spins, como mostrado no esquema ilustrativo da figura 2.8.

Figura 2.8. Esquema ilustrativo da estrutura magnética do tipo núcleo-casca (núcleo
magnético e casca não magnética) de uma nanopartícula de -Fe2O3 com dimensão
de 5 nm, na presença de um campo magnético externo. A figura foi adaptada com
permissão de (MORALES et al, 1999). Copyright (1999) American Chemical
Society.

Outros efeitos que podem contribuir para a significativa redução da
magnetização de saturação de nanopartículas magnéticas, principalmente,
daquelas com dimensões menores do que 5 nm são a desordem na
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distribuição de vacâncias catiônicas da rede (baixa cristalinidade da rede) e
a possível ocorrência de “spin canting” no interior das partículas (COEY,
1971; IIDA et al, 2007; MORALES et al, 1999).
Embora a magnetização de saturação de nanopartículas magnéticas seja
inferior à do material em volume, os materiais nanoestruturados apresentam
diversas aplicações, como mencionado anteriormente.

2.1.3. Síntese de nanopartículas de magnetita e maghemita pelo
método da coprecipitação.

São

descritos

na

literatura

diversos

métodos

de

síntese

de

nanopartículas de óxido de ferro, podendo-se destacar, o método da
decomposição térmica (SUN et al, 2003), da microemulsão (LIZ et al, 1994),
pirólise a laser (VEINTEMILLAS-VERDAGUER et al, 1998), método sol-gel
(DEL MONTE et al, 1997) e coprecipitação química (MASSART, 1981).
Devido à relevância para o presente trabalho, nesse tópico serão descritos
apenas os aspectos associados à síntese de nanopartículas de magnetita a
partir do método da coprecipitação.
A síntese de nanopartículas de magnetita pelo método da coprecipitação,
consiste na adição de base a uma mistura contendo sais de ferro II e de
ferro III na proporção molar de 2

:1

(proporção estequiométrica),

mantendo-se o meio desoxigenado. A desoxigenação do meio é realizada
com o intuito de evitar eventual oxidação dos íons

em

e,

geralmente, é obtida por borbulhamento da mistura reacional com gás
nitrogênio ou argônio (JOLIVET; TRONC, 1988; KANG et al, 1996). A reação
de formação da magnetita pode ser expressa pela equação química abaixo:

(Equação 2.2)

Essa síntese é, frequentemente, realizada na faixa de pH de 8 a 14,
sendo que a adição de base à solução contendo os sais de ferro pode ser
efetuada rapidamente ou de forma lenta. No primeiro caso, a precipitação da
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magnetita ocorre imediatamente após a adição da base, o que pode ser
facilmente visualizado devido à formação imediata de um sólido de cor preta.
Vale ressaltar que esse procedimento (adição rápida) foi o utilizado no
presente trabalho nas sínteses de nanopartículas de magnetita. Já no
segundo caso, o processo de formação da magnetita ocorre de forma lenta e
a partir de mecanismos mais complexos, os quais envolvem a precipitação
inicial de oxo-hidróxidos intermediários e subsequentes transformações de
fase, até a completa formação da magnetita (AHN et al, 2012).
O processo de formação da magnetita pelo método da coprecipitação
pode ser descrito a partir de duas etapas, sendo essas as etapas de
nucleação e crescimento. A nucleação inicia-se quando a concentração das
espécies solúveis atinge o grau de supersaturação, resultando na formação
de inúmeros núcleos, também denominados partículas primárias. Após a
adição de base à solução contendo os íons ferro, os quais se encontram
inicialmente na forma de aquacomplexos ([Fe(H2O)6]+n, sendo n = 2 ou 3),
formam-se

aquahidroxocomplexos

([Fe(OH)x(H2O)y-x]n-x)

e

oxohidroxocomplexos ([Fe(OH)x(O)y]n-x-2y), os quais se condensam formando
dímeros com ligantes hidroxo (OH-) ou oxo (O-2) em ponte, com subsequente
eliminação de moléculas de água, como mostrado nos esquemas da figura
2.9.
Em seguida, ocorre o crescimento dos núcleos com o intuito de formar
partículas maiores e termodinamicamente mais estáveis. Embora os
mecanismos envolvidos na etapa de crescimento não sejam bem
estabelecidos, são descritos na literatura três possíveis mecanismos de
crescimento, os quais são baseados no modelo de LaMer, no método do
crescimento agregativo e no envelhecimento de Ostwald (“Ostwald
ripening”). Segundo o modelo clássico proposto por LaMer e Dinegar (1950),
o processo inicia-se a partir de um único evento de nucleação, no qual todas
as partículas primárias são formadas. Em seguida, tais partículas crescem a
partir da difusão uniforme das espécies solúveis para a superfície das
mesmas, até que todo reagente tenha sido consumido, o que resulta na
formação de partículas maiores (partículas finais). Já o método do
crescimento agregativo baseia-se na teoria da estabilidade coloidal DLVO
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(ver subitem 2.2.2) e prediz que as partículas primárias formadas na etapa
de nucleação, por serem muito pequenas e apresentarem reduzida
densidade de carga na superfície, tornam-se instáveis e tendem a se
agregar com o intuito de formar partículas maiores e mais estáveis
(BOGUSH et al, 1988; LOOK et al, 1990). Por outro lado, o modelo do
envelhecimento de Ostwald propõe que a nucleação de partículas primárias
pode ocorrer a partir de múltiplos eventos durante o processo, sendo que o
crescimento se dá a partir da difusão de partículas pequenas para a
superfície das partículas maiores (ZHANG et al, 2010).

Figura 2.9. Representação das reações de condensação entre (a)
aquahidroxocomplexos
([M(OH) x(H2O)y-x]n-x)
e
(b)
oxohidroxocomplexos
n-x-2y
([MOH)x(O)y]
), formando dímeros com ligantes hidroxo (OH -) ou oxo (O-2) em
ponte entre cátions metálicos (M+n), com subsequente eliminação de moléculas de
água. A figura foi adaptada com permissão de (JOLIVET et al, 2008). Copyright
(2007) Springer Science+Business Media, LLC.

O procedimento de síntese de nanopartículas de magnetita utilizando o
método da coprecipitação foi descrito, pioneiramente, por René Massart
(1981) e consiste na adição de solução de amônia a uma solução aquosa de
sais de ferro II e III (FeCl2.4H2O e FeCl3.6H2O) dissolvidos em proporção
estequiométrica. Por essa razão, o método da coprecipitação utilizado na
síntese de nanopartículas de ferritas, as quais são óxidos com fórmula geral
, sendo “ ” um metal bivalente (

,

,

,

ou outros) e

que apresentam estrutura cristalina do tipo espinélio, espinélio invertido ou
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misto, também é denominado por diversos pesquisadores como método de
Massart.
Por outro lado, nanopartículas de maghemita não se formam diretamente
a partir de reação de precipitação de íons

em solução aquosa, mas

podem ser obtidas a partir da oxidação da magnetita. De fato, a magnetita é
um óxido instável, o qual, na temperatura ambiente e presença de oxigênio,
transforma-se espontaneamente em maghemita. Nessas condições a
transformação ocorre de forma lenta e, por isso, alguns pesquisadores
optam por realizar a etapa de oxidação a partir do aquecimento das
dispersões aquosas de as nanopartículas de magnetita e borbulhamento
com gás oxigênio ou com ar (CAIADO, 2005; KANG et al, 1996; PEREIRA et
al, 2006; SIDHU et al, 1977).
Embora não haja um consenso na literatura sobre o mecanismo
envolvido na transformação da magnetita em maghemita, é descrito que o
processo de oxidação dos íons

em

é acompanhado pela

migração de cátions na rede, criando vacâncias catiônicas (LAURENT et al,
2008; SIDHU et al, 1977; REBODOS; VIKESLAND, 2010). Segundo Sidhu e
colaboradores (1977) e Rebodos e Vikesland (2010), a oxidação de
nanopartículas

de

magnetita

na

presença

de

oxigênio

ocorre

homogeneamente da superfície para o interior de forma que quando a
oxidação é parcial, as nanopartículas caracterizam-se por um núcleo de
magnetita envolvido por uma camada superficial de maghemita.
Sidhu e colaboradores também mostraram que a oxidação total de
nanopartículas de magnetita em maghemita é acompanhada pela diminuição
da densidade do sólido, contração da célula unitária (diminuição do
parâmetro de rede) e ganho de massa da amostra. De fato, a diminuição da
densidade e a contração da célula unitária são coerentes com a
transformação Fe3O4  -Fe2O3 (ver Tabela 2.2). Os autores supõem que o
aumento de peso da amostra pode ter ocorrido devido à incorporação de
íons oxigênios à rede com o intuito de coordenar os íons ferro, os quais
possivelmente migraram para a superfície durante a criação das vacâncias,
mantendo-se a neutralidade elétrica da estrutura do óxido. Apesar das
alterações estruturais, tanto o tamanho quanto a área superficial das
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nanopartículas de maghemita permanecem praticamente inalterados após a
oxidação das nanopartículas de magnetita (SIDHU et al, 1977).
Vale ressaltar que além da transformação da magnetita em maghemita a
partir da oxidação na presença de oxigênio, é descrito na literatura métodos
anaeróbicos, os quais envolvem mecanismos de transferência de elétrons ou
íons (JOLIVET; TRONC, 1988; LAURENT et al, 2008).
O método da coprecipitação é considerado um dos mais simples e
convenientes na síntese de nanopartículas de ferrita, uma vez que não se
utiliza e também não são produzidos reagentes ou solventes tóxicos, além
da síntese ser reprodutível e capaz de gerar grande quantidade de material
(AHN et al, 2012; LAURENT et al 2008).
Outra vantagem desse método é que a partir do controle dos parâmetros
de síntese, tais como pH, força iônica, tipo de base, natureza do sais de
ferro (nitratos, sulfatos, cloretos ou outros), fluxo de gás (nitrogênio ou
argônio) e temperatura, é possível obter nanopartículas com tamanhos
médios diferentes (CUSHING, et al, 2004; LAURENT et al 2008; TARTAJ et
al, 2003). Como exemplo, Salazar e colaboradores (2011) sintetizaram
amostras de nanopartículas de magnetita, variando-se o tipo e a
concentração da base utilizada para promover a precipitação do óxido. Os
pesquisadores mostraram que o tamanho médio das partículas diminuiu
tanto com o aumento da força da base utilizada (N(CH3)4OH  N(C2H5)4OH 
N(C3H7)4OH) quanto com o aumento de sua concentração, ou seja, com o
aumento do pH do meio reacional (Tabela 2.4).

Tabela 2.4. Relação entre os parâmetros de síntese (tipo de base, razão entre as
concentrações de base e de ferro ([base]/[Fe]) e pH do meio reacional) com o
diâmetro médio (Dp) de nanopartículas de óxido de ferro sintetizadas por Salazar e
colaboradores (2011).

Tipo de base

[base]/[Fe]

pH

0,5

Dp (nm)

6,5

13

24

4,0

11

35

3,8

10

40

N(C2H5)4OH

3,8

10

35

N(C3H7)4OH

3,8

9,5

25

N(CH3)4OH
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Por outro lado, Gnanaprakash e colaboradores (2007) sintetizaram
nanopartículas de magnetita a partir do método da coprecipitação, variandose a temperatura do meio reacional. Os autores mostraram que com o
aumento da temperatura foi possível obter nanopartículas maiores, sendo os
tamanhos médios determinados iguais a 6,5 e 8,2 nm para as amostras
sintetizadas, respectivamente, a 30 ºC e a 60 ºC.
Sendo assim, pode-se dizer que a partir de ajustes dos parâmetros de
síntese é possível controlar o tamanho médio das nanopartículas
sintetizadas pelo método da coprecipitação. Entretanto, esse método
apresenta algumas desvantagens, tais como: dificuldade de obtenção de
partículas com distribuição de tamanho estreita e formação de agregados
durante o procedimento de síntese.
As sínteses realizadas a partir da coprecipitação química resultam em
amostras polidispersas, sendo o índice de polidispersão de tamanho das
partículas acima de 0,2 (IIDA et al 2007; KIM et al, 2001; LUCAS et al, 2007;
MOHAMMAD-BEIGE et al, 2011). Consideram-se monodispersas apenas as
amostras de partículas com índice de polidispersão inferior a 0,1
(GOODWIN, 2004).
Segundo o modelo de LaMer e Dinegar, partículas monodispersas
podem ser obtidas quando os dois estágios (nucleação e crescimento)
ocorrem separadamente, ou seja, não há nucleação durante a etapa de
crescimento. Sendo assim, a partir da difusão uniforme das espécies
solúveis para a superfície dos núcleos, as partículas crescem de forma
homogênea, sendo que o número de núcleos formados na etapa de
nucleação é igual ao número de partículas finais. A obtenção de partículas
monodispersas segundo o modelo de LaMer e Dinegar pode ser
representada pelo esquema “a” da figura 2.10.
A figura 2.10 também apresenta os mecanismos envolvidos no processo
de formação de partículas monodispersas a partir do crescimento agregativo
(Figura 2.10.b) e a partir do envelhecimento de Ostwald (Figura 2.10.c). No
caso do mecanismo agregativo, o crescimento das partículas deve ocorrer a
partir da agregação homogênea de partículas primárias com posterior
recristalização (SUGIMOTO; MATIJEVIC, 1980). Por outro lado, segundo o
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modelo do envelhecimento de Ostwald, a uniformidade das partículas pode
ser obtida a partir da difusão homogênea do soluto das partículas pequenas
para a superfície das partículas maiores.

Figura 2.10. Esquema representativo dos mecanismos de formação de partículas
monodispersas segundo os modelos de LaMer (a), crescimento agregativo (b) e
envelhecimento de Ostwald (c).

Entretanto, devido à dificuldade de controlar, rigorosamente, os
parâmetros cinéticos de síntese que influenciam nas taxas de nucleação e
crescimento durante o procedimento de síntese, as nanopartículas
preparadas pelo método da coprecipitação frequentemente apresentam
distribuição de tamanho larga (AHN et al, 2012; LAURENT et al, 2008).
Outra desvantagem associada ao método da coprecipitação refere-se à
formação de agregados de partículas durante o procedimento de síntese.
Devido à elevada razão superfície/volume, as nanopartículas formadas
durante a síntese tendem a agregar-se para reduzir a energia de superfície.
Embora a síntese ocorra em meio básico e as nanopartículas apresentem
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densidade de carga superficial negativa, o que de certa forma dificulta a
agregação por reduzir a interação atrativa de van der Waals, tal agregação
ainda pode ocorrer em virtude da interação dipolar magnética entre as
nanopartículas (KIM et al, 2001).

2.2.

Ferrofluidos.

Os ferrofluidos ou fluidos magnéticos são dispersões coloidais estáveis
constituídas por nanopartículas magnéticas dispersas num líquido carreador.
Geralmente, tais nanopartículas apresentam dimensões da ordem de 3 a 15
nm e são caracterizadas por monodomínios magnéticos (ROSENSWEIG,
1997).
A estabilidade coloidal dos ferrofluidos depende do tamanho das
partículas constituintes, da concentração de partículas por unidade de
volume, das interações partícula-partícula e das interações entre as
partículas e o líquido carreador, sendo que os ferrofluidos podem manter-se
estáveis por dias, meses ou anos. O tamanho das partículas deve ser
pequeno o suficiente para evitar a sedimentação pela ação da força
gravitacional. Nesse caso, o efeito de agitação térmica contribui para que as
partículas fiquem suspensas devido ao movimento Browniano.
Por outro lado, devido à existência de interações atrativas entre as
partículas, essas tendem a se agregar, resultando na formação de
sedimentos, o que, consequentemente, provoca a desestabilização do
sistema coloidal. Para prevenir a agregação, é necessário funcionalizar as
partículas magnéticas com íons ou moléculas de cadeia longa (camada de
cobertura), o que introduz forças de repulsão entre elas (KOTSMAR et al,
2010; REINO, 2012; XU et al, 2005). Certamente, para que o ferrofluido seja
estável, as forças repulsivas entre as partículas devem se sobrepor às
interações de atração. A concentração de partículas por unidade de volume
dos ferrofluidos também não deve ser muito elevada, uma vez que, nesse
caso, o número de colisões entre as partículas é intensificado, favorecendo a
formação de agregados. Segundo Rosensweig (1997), um ferrofluido típico
contém 1023 partículas por m3, ou seja, 1017 partículas por mL. Em adição,

37

deve ser escolhido como líquido carreador um solvente adequado com o
qual a camada de cobertura tenha uma boa interação.
Nesse tópico, serão abordados os tipos de interação atrativa existentes
entre as partículas nos ferrofluidos, os mecanismos de estabilização coloidal
provenientes da camada de cobertura e as características magnéticas
desses materiais.

2.2.1. Interações de atração partícula-partícula.

Os tipos de interação de atração existentes entre as partículas
magnéticas num ferrofluido são as forças de van der Waals e dipolar
magnética. A força de van der Waals surge, espontaneamente, entre
partículas neutras como consequência da existência de interações de
atração entre dipolos elétricos flutuantes. Essa força representa uma
interação de natureza mecânico-quântica devido à flutuação do momento
orbital dos elétrons em uma determinada partícula induzindo oscilações de
dipolos nas demais partículas contidas na dispersão (MYERS, 1999;
ROSENSWEIG, 1997). O termo de energia que descreve a força de atração
de van der Waals entre partículas esféricas é dada pela fórmula de Hamaker
(HAMAKER, 1937):

Equação 2.3

onde “ ” é o raio médio das partículas, “ ” é a distância centro a centro entre
as partículas e “ ” é a constante de Hamaker. Para óxidos de ferro, a
constante de Hamaker é aproximadamente igual a 10 -19 J (ROSENSWEIG,
1997).
A figura 2.11 mostra a representação esquemática das interações
atrativas de van der Waals entre átomos de duas partículas coloidais
vizinhas de raios médios iguais a “r”, sendo “D” a distância centro a centro
entre as partículas.
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Em qualquer dispersão coloidal do tipo liofóbica, na qual a fase dispersa
não apresenta grande afinidade com o solvente como, por exemplo,
dispersões de nanopartículas de óxidos metálicos, de látex polimérico e de
argilas minerais, as nanopartículas tendem a se agregar espontaneamente
devido à ação das forças de van der Waals (HUNTER, 2005).

Figura 2.11. Esquema representativo das interações de van der Waals entre
átomos de duas partículas coloidais vizinhas. A figura foi adaptada com permissão
de (EASTMAN, 2010). Copyright (2010) John Wiley & Sons Ltd.

Por outro lado, a força dipolar magnética surge em consequência da
interação entre os momentos de dipolo magnético das partículas e depende
da distância entre as partículas e da magnitude e orientação dos dipolos
magnéticos. A figura 2.12 apresenta duas configurações (“a” e “b”), cujas
orientações dos dipolos resultam numa interação dipolar magnética de
atração, e outra configuração (“c”), na qual ocorre repulsão magnética entre
os dipolos (SILVA, 2010).
O termo de energia que descreve a interação dipolar magnética entre
duas partículas é dado pela equação 2.4 (ROSENSWEIG, 1997):

Equação 2.4

onde “

é a permeabilidade magnética do meio e “ ” e “ ” são os

momentos magnéticos das partículas. O momento magnético ( ) de cada
partícula, por sua vez, é proporcional ao volume da partícula e à
magnetização de saturação (

) do material, como mostra a equação 2.5.
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Equação 2.5

Figura 2.12. Esquema representativo de duas configurações (“a” e “b”) que resultam
numa interação dipolar magnética de atração, e outra configuração (“c”), na qual
ocorre repulsão magnética entre os dipolos. As setas indicam as orientações dos
momentos de dipolo magnéticos das partículas.

A atração magnética é máxima quando os dipolos das partículas estão
orientados segundo a configuração cabeça-cauda, como mostrado na figura
2.12.a. Nesse caso, a energia magnética dipolar pode ser escrita pelas
equações 2.6 e 2.7 (BUTTER et al, 2003).

Equação 2.6

Equação 2.7

Quando há fortes interações magnéticas atuando entre as partículas num
ferrofluido, tais partículas tendem a se agregar segundo a configuração
cabeça-cauda (configuração de menor energia), formando estruturas
lineares ou cadeias de partículas, mesmo na ausência de um campo
magnético externo (BUTTER et al, 2003; ZUBAREV; ISKAKOVA, 2004).
No trabalho de Butter e colaboradores (2003), os pesquisadores
sintetizaram amostras de ferrofluidos contendo diferentes tamanhos de
nanopartículas de ferro metálico recobertas com um polímero. Eles
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observaram nas micrografias obtidas por microscopia eletrônica criogênica
que a formação de estruturas na forma de cadeias ocorreu apenas nas
amostras que continham nanopartículas magnéticas maiores (6,9 e 8,2 nm).
Nas demais amostras, cujos diâmetros das nanopartículas eram menores
(2,1, 6,0 e 6,6 nm), eles observaram a presença de agregados isotrópicos. A
figura 2.13 mostra uma representação esquemática da morfologia dos
agregados de nanopartículas magnéticas observados nos ferrofluidos
sintetizados por Butter e colaboradores (2003).

Figura 2.13. Representação esquemática das morfologias isotrópica (a) e linear ou
na forma de cadeia (b) dos agregados de nanopartículas magnéticas observados
nos ferrofluidos sintetizados por Butter e colaboradores (2003).

Em virtude das observações experimentais, Butter e colaboradores
discutem que nas amostras contendo nanopartículas de 6,9 e 8,2 nm, a
interação dipolar magnética atua de forma mais significativa do que as
interações de van der Waals, uma vez que essa última apresenta menor
dependência com o tamanho das partículas. De fato, ao se analisar as
equações 2.3 e 2.7, pode-se observar que o termo de energia associado à
força de van der Waals é proporcional a
magnética é proporcional a

, enquanto que a energia dipolar

.

Esses pesquisadores também prepararam uma amostra de ferrofluido
constituído por nanopartículas de magnetita recobertas com ácido oleico
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com diâmetro médio de 5,5 nm e observaram a presença de agregados com
morfologia isotrópica.
Segundo Butter e colaboradores, a formação de agregados com
morfologia isotrópica está associada, provavelmente, às interações de van
der Waals, já que as interações magnéticas são mais fracas. Eles justificam
que a existência de interações magnéticas fracas entre as nanopartículas de
magnetita deve-se ao fato desse material apresentar uma menor
magnetização de saturação, quando comparada às nanopartículas de ferro.

2.2.2. Camada de cobertura e os mecanismos de estabilização coloidal.

A agregação das partículas num ferrofluido pode ser dificultada quando
as mesmas estão funcionalizadas com íons ou moléculas de cadeia longa.
Isso ocorre pelo fato da camada de cobertura introduzir interações repulsivas
de natureza elétrica e/ou estérica entre as partículas, criando uma barreira
de energia contra o processo de agregação. A camada de cobertura
contribui para a estabilização do sistema coloidal, sendo os mecanismos
classificados como estabilização elétrica, estérica e eletrostérica (HUNTER,
2005).
A estabilização elétrica ocorre em ferrofluidos iônicos, os quais são
caracterizados por nanopartículas magnéticas recobertas por uma camada
de íons e dispersas num solvente polar (geralmente água). Esse mecanismo
de estabilização coloidal baseia-se na teoria da repulsão da dupla camada
elétrica, conhecida por teoria DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek).
Embora essa teoria tenha sido desenvolvida para explicar a estabilização de
dispersões coloidais iônicas constituídas por nanopartículas não magnéticas,
nas quais o único tipo de interação de atração é a de van der Waals, tal
teoria pode ser utilizada na compreensão dos mecanismos envolvidos na
estabilização de ferrofluidos iônicos.
A carga elétrica existente na superfície das partículas influencia a
distribuição dos íons presentes no meio polar, próximos à região interfacial.
Os íons de carga oposta (contra-íons) são atraídos pela superfície e os íons
de mesma carga (co-íons) são repelidos para mais longe da superfície.
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Essas tendências, juntamente com o efeito da agitação térmica das
partículas na dispersão, conduz à formação de uma dupla camada elétrica, a
qual é constituída por duas regiões, sendo uma interna, firmemente ligada à
partícula e que inclui os íons adsorvidos, a qual é denominada camada de
Stern, e uma região difusa, na qual se encontram distribuídos os contra-íons
e co-íons (SHAW, 1975; VINCENT, 2005).
Dentro da camada difusa, existe uma fronteira denominada superfície de
cisalhamento (“slipping plane”), cuja região interna contém moléculas do
solvente e íons que formam uma unidade estável com a partícula,
denominada unidade eletrocinética. Ou seja, quando a partícula se move na
dispersão, as moléculas do solvente e os íons da camada difusa contidos no
interior da superfície de cisalhamento movem-se juntamente com ela. O
potencial elétrico na superfície de cisalhamento é denominado potencial
eletrocinético ou potencial zeta. Com exceção de alguns casos específicos
(adsorção de contra-íons ou co-íons tensoativos na superfície das
nanopartículas), em geral, o potencial zeta () é menor do que o potencial no
plano de Stern ( ), que por sua vez é menor do que o potencial na
superfície da partícula ( 0), embora eles apresentem o mesmo sinal (SHAW,
1975), como mostrado no gráfico da figura 2.14.
Como as partículas apresentam densidade de carga elétrica de mesmo
sinal na superfície, elas irão repelir-se (repulsão da dupla camada elétrica), o
que dificultará a agregação.
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Figura 2.14. Representação esquemática da dupla camada elétrica das partículas
num ferrofluido iônico e do gráfico dos potenciais elétricos na superfície das
partículas (0), no plano de Stern () e na superfície de cisalhamento ().

O termo de energia relacionado à repulsão eletrostática de duas
partículas coloidais idênticas pode ser descrito segundo a simplificação feita
por Reerink e Overbeek, a qual pode ser descrita pela equação 2.8 (SHAW,
1975):

Equação 2.8

onde “ ” é uma constante igual a 4,36 x 1020 A-2s-2, “ ” é a permitividade
elétrica do meio, “ ” é a constante de Boltzmann, “ ” é a temperatura, “ ” é o
raio da partícula, “ ” é a distância superfície-superfície entre duas partículas,
“ ” é a carga dos contra-íons e “ ” e “ ” são dados por:



Equação 2.9
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Equação 2.10

Nas equações 2.9 e 2.10, “ ” é a carga elementar e “” é o potencial de
Stern, “

” é a constante de Avogadro e “ ” é a concentração do eletrólito na

dispersão.
A partir de medidas experimentais pela técnica de eletroforese, é
possível determinar apenas o valor do potencial zeta (). Entretanto, a
superfície de cisalhamento situa-se um pouco mais afastada da superfície da
partícula do que o plano de Stern e, portanto, a magnitude de “” é um pouco
menor do que a de “ ”. Em alguns experimentos, é usual considerar
idênticos os valores de “” e “”, já que o erro introduzido é, geralmente,
pequeno

(SHAW,

1975).

A

medida

do

potencial

zeta

tem

sido,

frequentemente, utilizada na investigação da estabilidade de sistemas
coloidais (SHAW, 1975). É descrito na literatura que em dispersões cujo
mecanismo

de

estabilização

ocorre,

exclusivamente,

por

repulsão

eletrostática, consideram-se estáveis, partículas coloidais que apresentam
potencial zeta mais positivo que +30 mV ou mais negativo que -30 mV
(MALVERN INSTRUMENTS LTD, 2005). Em adição, quanto maior for o
valor, em módulo, do potencial zeta, mais estável será o sistema coloidal.
De acordo com a teoria DLVO, o sistema coloidal é estável quando as
interações de repulsão elétrica entre as partículas se sobrepõem às
interações de atração de van der Waals. Entretanto, há alguns fatores que
afetam a estabilidade das dispersões coloidais iônicas, tal como o aumento
da força iônica do meio. Por exemplo, quando se adiciona sal à dispersão,
excedendo a concentração crítica, a elevada força iônica do meio provoca a
compressão da dupla camada elétrica, de forma que as partículas podem
aproximar-se umas das outras a distâncias menores. Nesse caso, as
interações de atração entre as partículas tornam-se mais intensas do que a
repulsão elétrica, resultando na agregação das mesmas (GOODWIN, 2004).
A estabilização estérica ocorre em dispersões coloidais constituídas por
nanopartículas funcionalizadas com moléculas de cadeia longa, tais como
surfactantes e polímeros. Nesse sistema, a repulsão entre as partículas
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ocorre em virtude de efeitos entrópicos e osmóticos, os quais ocorrem,
espontaneamente, de forma a aumentar a estabilidade termodinâmica do
sistema (MYERS, 1999). Quando as partículas se aproximam umas das
outras, se concentrando numa determinada região na dispersão, ocorre a
diminuição da entropia do sistema, uma vez que nessa região as moléculas
da superfície começam a perder alguns graus de liberdade (ver região “a” da
Figura 2.15). Com o intuito de aumentar a entropia do sistema, as partículas
se afastam umas das outras.
Por outro lado, a aproximação das partículas pode conduzir ao aumento
da concentração de material orgânico na região entre as partículas (ver
região “b” da Figura 2.15). Nessa região, o potencial químico do solvente
torna-se menor do que o potencial no seio da dispersão. Sendo assim, com
o intuito de manter o equilíbrio do sistema, ou seja, de manter os potenciais
químicos uniformes em qualquer região da dispersão, as partículas tendem a
se afastar umas das outras, sendo esse efeito denominado osmose.

Figura 2.15. Representação esquemática de uma dispersão coloidal cujo principal
mecanismo de estabilização ocorre via repulsão estérica entre as partículas. A
região (a) representa a atuação do efeito entrópico e a região (b) a atuação do
efeito osmótico.
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O termo de energia associado à repulsão estérica entre duas partículas
idênticas dispersas num líquido carreador adequado (solvente “bom”) é dado
pela equação 2.11 (TADMOR et al, 2000):

Equação 2.11

onde “ ” é a constante de Boltzmann, “ ” é a temperatura, “ ” é a dimensão
da molécula adsorvida, “ ” é a fração volumétrica das moléculas na região
em que ocorre a interpenetração entre elas (região de “overlap”), “ ” é o raio
da partícula, “ ” é a espessura da camada de cobertura e “ ” é a extensão
do “overlap”, sendo igual a

, onde “

” é a distância entre a

superfície de duas partículas.
Um fator importante que interfere na estabilidade coloidal de dispersões,
nas quais o principal mecanismo de estabilização ocorre via repulsão
estérica, é adição de um solvente que apresenta baixa afinidade com as
moléculas adsorvidas na superfície das nanopartículas (solvente “ruim”).
Como consequência da fraca interação com o solvente, as moléculas
adsorvidas colapsam na superfície, reduzindo a espessura da camada de
cobertura, culminando na agregação das partículas (VAN DUIJNEVELDT,
2005).
No caso de dispersões coloidais constituídas por nanopartículas
funcionalizadas com íons moleculares grandes (tais como citrato, perclorato
ou íons poliméricos), a estabilização coloidal ocorre via ambos os
mecanismos de estabilização e, por esse fato, tal estabilização é
denominada eletrostérica (GOODWIN, 2004; HUNTER, 2005).
Nos ferrofluidos, qualquer que sejam os mecanismos de estabilização, a
condição de estabilidade contra a agregação das partículas é atingida
quando as forças repulsivas entre elas se sobrepõem às forças de atração
de van der Waals e dipolar magnética. Entretanto, mesmo que as partículas
estejam recobertas com uma camada de proteção, elas tendem a agregar-se
com o tempo de armazenamento, embora o processo de agregação ocorra
lentamente. Isso ocorre, pois os ferrofluidos são dispersões coloidais
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termodinamicamente instáveis e, consequentemente, a agregação das
partículas tende a ocorrer, espontaneamente, de maneira a reduzir a energia
de superfície e a energia de interação magnética. Nesses sistemas coloidais
liofóbicos, a estabilidade coloidal refere-se à estabilidade cinética, a qual é
função da taxa de colisão efetiva entre as partículas, isto é, das colisões que
ultrapassam a barreira de energia potencial para aproximações das
partículas a uma distância mínima, na qual as forças atrativas passam a ser
dominantes sobre as repulsivas, resultando na formação de agregados
irreversíveis (HUNTER, 2005).
As dispersões coloidais podem manter-se macroscopicamente estáveis
por longos períodos de armazenamento, ainda que possam ser constituídas
por agregados de nanopartículas (STECHEMESSER; SONNTAG, 2005).
Entretanto, com um maior tempo de armazenamento, agregados maiores
vão se formando na dispersão, os quais sofrem a ação da força gravitacional
e sedimentam (HUNTER, 2005).
Assim, pode-se notar que o termo estabilidade coloidal depende das
circunstâncias que estão sendo consideradas. Segundo Eastman (2005), a
estabilidade de sistemas coloidais pode ser definida tanto em termos da
tendência de agregação das partículas, quanto em termos da tendência de
formar sedimentos. Certamente, a estabilidade contra a agregação está
intimamente relacionada com a estabilidade contra a sedimentação, uma vez
que o processo cinético de agregação leva à formação de agregados
grandes e instáveis, os quais sedimentam.
Ambas as abordagens sobre a estabilidade de sistemas coloidais podem
ser analisadas da seguinte forma: considera-se que dispersões coloidais
estáveis são aquelas que não apresentam sedimentos, ou seja, que não
apresentam sólido decantado no fundo do recipiente que estão contidos,
quando estão em repouso. Caso contrário, quando tais dispersões passam a
apresentar sedimentos, seja após longos tempos de armazenamento ou,
ainda, como consequência da variação das condições do meio (aumento da
força iônica do meio, adição de um solvente “ruim” ou outros), pode-se dizer
que ocorreu a perda da estabilidade coloidal do sistema.
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Por outro lado, o estado de estabilidade coloidal de dispersões que não
apresentam sedimentos (dispersões macroscopicamente estáveis) pode ser
analisado em função do tamanho médio dos agregados existentes. Nesse
caso, considera-se que dispersões coloidais contendo pequenos agregados
de nanopartículas encontram-se num melhor estado de estabilidade coloidal
(ou são mais estáveis) do que dispersões contendo grandes agregados, uma
vez que essas últimas, possivelmente, terão maior tendência de formar
sedimentos.
O estado de estabilidade coloidal de dispersões, em relação ao tamanho
dos agregados existentes, pode ser verificado a partir de duas técnicas:
espalhamento dinâmico de luz (DLS) e birrefringência magnética estática
(SMB). A técnica de DLS permite determinar o diâmetro hidrodinâmico
médio, ou seja, o diâmetro médio das partículas solvatadas na dispersão
(HUNTER, 2005). Nesse caso, quanto maior for o diâmetro hidrodinâmico
comparado com o diâmetro físico, maior será o tamanho médio dos
agregados. Por outro lado, a técnica de SMB permite estimar o tamanho
médio desses agregados, ou seja, o número médio de partículas por
agregado, como será apresentado posteriormente.

2.2.3. Propriedades magnéticas dos ferrofluidos.

Como mencionado anteriormente, as partículas que constituem os
ferrofluidos são, geralmente, muito pequenas (da ordem de 3 a 15 nm) e
caracterizadas por monodomínios magnéticos. Dependendo do tamanho,
tais partículas podem ou não estar no estado superparamagnético, como
discutido no subitem 2.1.2. Se as partículas do ferrofluido forem
superparamagnéticas, logo, elas irão apresentar momento magnético igual a
zero e como consequência, o ferrofluido não exibirá magnetização
espontânea na ausência de um campo magnético externo. Por outro lado, se
tais partículas forem caracterizadas por monodomínios magnéticos, mas não
estiverem no estado superparamagnético, então, elas deverão apresentar
momento magnético resultante não nulo, mas o ferrofluido também não
exibirá magnetização espontânea. Isso ocorre pois, na ausência de um
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campo magnético externo, os momentos magnéticos das partículas estão
orientados aleatoriamente devido ao efeito de agitação térmica (movimento
Browniano). Entretanto, quando um campo magnético é aplicado, os
momentos magnéticos individuais dos átomos ou íons que constituem as
partículas do ferrofluido tendem a se alinhar na direção do campo e o
material passa a apresentar magnetização. A magnetização do material (M)
em função do campo magnético aplicado (H) é dada pela equação de
Langevin (ROSENSWEIG, 1997):

Equação 2.12

onde, “

” é a magnetização de saturação do material (magnetização

resultante quando todos os momentos de dipolo magnéticos das partículas
estão alinhados com o campo), “

é a permeabilidade magnética do meio,

e “ ” é o momento magnético da partícula, “ ” é a constante de Boltzmann e
“ ” é a temperatura.
Nos ferrofluidos, as curvas de magnetização em função do campo
magnético

aplicado

(M

x

H)

assemelham-se

às

dos

sólidos

nanoestruturados. Ou seja, a curva M x H de ferrofluidos constituídos por
nanopartículas superparamagnéticas não exibe histerese. Por outro lado, as
curvas de ferrofluidos constituídos por nanopartículas monodomínios que
não estão no estado superparamagnético exibem anel de histerese estreito.
Geralmente, a magnetização de saturação das partículas por unidade de
massa nos ferrofluidos é inferior à dos sólidos nanoestruturados. Isso ocorre
pelo fato das partículas nos ferrofluidos apresentarem a camada de
cobertura que acentua o efeito “spin canting” devido às interações entre a
superfície das partículas e os íons ou moléculas adsorvidos (MOHAMMADBEIGI et al, 2001; RÃCUCIU, 2009).
A influência de um campo magnético externo aplicado aos ferrofluidos
pode ser observada macroscopicamente. Ao se aproximar um imã na parede
externa de um recipiente que contenha uma amostra de ferrofluido, cuja
concentração de partículas seja da ordem de 10 16 partículas por mililitro de
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ferrofluido, observa-se a atração do líquido magnético pelo imã, como
mostrado na figura 2.16.

Figura 2.16. Fotografia de um ferrofluido aquoso constituído por nanopartículas de
maghemita recobertas com polímero dextrana, na presença de um imã.

2.3.

Birrefringência magnética estática.

A técnica de birrefringência magnética estática (SMB) foi utilizada no
presente trabalho na caracterização magneto-óptica de ferrofluidos aquosos
constituídos de nanopartículas de maghemita funcionalizadas com íons
citrato. De forma resumida, pode-se dizer que essa técnica baseia-se na
medida da birrefringência óptica que surge quando um feixe de luz
polarizada atravessa uma amostra de ferrofluido que está submetida a um
campo magnético oscilante.
Para uma melhor compreensão do assunto, neste tópico serão
abordados, inicialmente, os fundamentos teóricos sobre birrefringência
óptica e, em seguida, serão apresentados os aspectos envolvidos na
caracterização dos ferrofluidos por SMB.

2.3.1. Materiais Birrefringentes e Fundamentos de Birrefringência
Óptica.

Materiais birrefringentes são aqueles que apresentam a propriedade de
anisotropia óptica, ou seja, o mecanismo de interação da luz não é o mesmo
para diferentes direções dentro do material. Essa propriedade óptica pode
surgir em materiais que apresentam algum tipo de assimetria das espécies
químicas constituintes. Como por exemplo, alguns cristais, tais como a
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calcita (CaCO3), a turmalina (Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(BO3)3Si6.O18(OH,F)4), o
quartzo (SiO2) e o rutilo (TiO2) são birrefringentes. Nesse caso, a anisotropia
óptica surge em virtude da anisotropia cristalina (ou anisotropia intrínseca),
característica desse tipo de material. Embora esses cristais sejam
constituídos por um arranjo ordenado de átomos ou íons nas três
dimensões, eles apresentam eixos cristalográficos distintos, ou seja, eixos
contendo diferentes grupos de átomos ou íons, os quais irão interagir com a
luz de maneira distinta.
De acordo com a teoria clássica da interação da luz com a matéria,
quando a luz atravessa um meio material, o campo elétrico da luz interage
com os elétrons da substância (campos elétricos localizados), os quais
atuam como fontes secundárias de radiação e, consequentemente, reirradiam os raios incidentes (fenômeno da refração). Sendo assim, a
velocidade

de

propagação

da

luz

dentro

de

um

material

e,

consequentemente, o índice de refração do mesmo (razão entre a
velocidade da luz no vácuo e a velocidade dos raios refratados) são
variáveis dependentes da estrutura eletrônica do material. Portanto, quando
a luz propaga-se em diferentes direções dentro de um cristal anisotrópico, as
quais apresentam densidades eletrônicas distintas, os raios de luz incidente
serão refratados com velocidades diferentes. Pode-se dizer então que, os
diferentes eixos cristalográficos de um cristal anisotrópico apresentam
índices de refração distintos e, por esse motivo, são birrefringentes.
No caso de um cristal isotrópico (simetricamente ordenado), como por
exemplo, um cristal de cloreto de sódio, quando os raios de luz atravessam o
material, ele são refratados com a mesma velocidade, para qualquer direção
de propagação.
O fenômeno da birrefringência foi descrito pioneiramente por Erasmus
Bartholinus, em 1669, quem, ao observar um objeto através de um cristal de
calcita, visualizou a formação de duas imagens em posições não
coincidentes, analogamente ao que se pode observar na imagem da figura
2.17. Bartholinus denominou tal fenômeno por dupla refração (HECHT,
2002).
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Figura 2.17. Imagem da dupla refração de um cristal de calcita. A figura foi retirada
e
modificada
do
sítio
http://cursos.cepcastilleja.org/wq_0405/cazas/grupoa/gonzalez_linares/naturaleza_luz.htm.

Na dupla refração, o feixe de luz incidente é dividido (ou refratado) em
duas componentes, cujos vetores campo elétrico oscilam em direções
perpendiculares entre si e propagam-se dentro do material com velocidades
diferentes, ou seja, propagam-se em direções com diferentes índices de
refração. Bartholinus denominou tais componentes por raios ordinário e
extraordinário (HECHT, 2002). Uma das imagens observadas, a qual
aparece

numa

posição

naturalmente

esperada,

semelhante

à

luz

atravessando um vidro transparente ou um cristal isotrópico, é atribuída à
refração do raio ordinário, o qual obedece à lei de Snell e atravessa o cristal
com a mesma velocidade independente da direção de propagação. A outra
imagem, localizada numa posição pouco distante da primeira, refere-se à
refração do raio extraordinário, o qual apresenta uma velocidade dependente
da direção de propagação dentro do cristal.
A figura 2.18 mostra uma representação esquemática da dupla refração
de um cristal de calcita, podendo-se observar que o feixe de luz incidente
(sendo “E” o campo elétrico da luz incidente) é dividido nos raios ordinário
(raio-o) e extraordinário (raio-e), os quais se propagam em planos
perpendiculares entre si e emergem do cristal em posições distintas.
Embora seja comum o uso indistinto dos termos birrefringência e dupla
refração para indicar a habilidade de um cristal anisotrópico em separar um
feixe de luz incidente em dois outros raios, tais fenômenos referem-se a
diferentes manifestações do mesmo processo. A dupla refração refere-se à
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separação dos raios de luz incidentes em duas espécies visíveis, cada uma
refratada num ângulo diferente, como mostrado na figura 2.17.

Figura 2.18. Representação esquemática de um feixe de luz (sendo “E” o campo
elétrico da luz incidente) que ao atravessar um cristal de calcita é refratado em duas
componentes, o raio ordinário ou raio-o e o raio extraordinário ou raio-e, os quais se
propagam em planos perpendiculares entre si e emergem do cristal em posições
distintas.

O termo birrefringência, por sua vez, refere-se à origem física da
separação do feixe de luz incidente nos raios ordinário e extraordinário,
associada à propagação de ondas dentro do material em direções com
diferentes índices de refração. Diferentemente da dupla refração, a
birrefringência óptica (n) é uma quantidade mensurável e pode ser
determinada a partir da diferença entre os índices de refração do meio na
direção de propagação dos raios extraordinário (ne) e ordinário (no), como
mostra a equação abaixo:

Equação 2.13
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sendo

e

, onde “c” é a velocidade da luz no vácuo e “ ” e

“ ” são as velocidades de propagação dos raios extraordinário e ordinário,
respectivamente.
Vale ressaltar que a manifestação dos fenômenos de birrefringência e
dupla refração depende do ângulo de incidência do feixe de luz inicial em
relação ao eixo óptico do material, definido como sendo o eixo cujos átomos
ou íons estão arranjados simetricamente. A figura 2.19 mostra uma
representação esquemática dos três tipos de configuração do ângulo de
incidência do feixe de luz em relação ao eixo óptico do material.

Figura 2.19. Representação esquemática de um feixe de luz que incide de forma (a)
obliqua, (b) perpendicular e (c) paralela ao eixo óptico de um cristal birrefringente.

A primeira configuração (Figuras 2.19.a) refere-se à luz incidindo
obliquamente ao eixo óptico do material. Para essa condição, o feixe de luz
incidente será refratado nos raios ordinário e extraordinário, os quais
emergem do cristal em posições não coincidentes. Quando o feixe de luz
incide na direção perpendicular ao eixo óptico (Figura 2.19.b), os raios
ordinário e extraordinário são refratados em trajetórias coincidentes e
emergem do cristal na mesma localização, embora percorram caminhos
ópticos diferentes, apresentando diferença de fase entre si. Por outro lado,
quando o feixe de luz for incidido na direção paralela ao eixo óptico do cristal
(Figura 2.19.c), ele não será separado nas componentes individuais e, os
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raios refratados comportam-se como raios ordinários. Nesse caso, o cristal
atua como se fosse um material isotrópico e, os raios que emergem do
cristal percorrem o mesmo caminho óptico, não havendo diferença de fase
entre eles.
Embora a dupla refração possa ser observada em menor ou maior grau,
o que irá depender do ângulo de incidência do feixe de luz, a condição para
a ocorrência desse fenômeno é que a luz atravesse o material numa direção
oblíqua ao eixo óptico (Figuras 2.19.a e 2.17). Por outro lado, a
birrefringência óptica pode ser determinada para qualquer ângulo de
incidência da luz dentro do material anisotrópico, com exceção da luz
propagando-se na direção paralela ao eixo óptico (ver Figura 2.19.c), ou
seja, para as configurações representadas nas figuras 2.19.a e 2.19.b.
Além dos cristais anisotrópicos, existem outros tipos de materiais
birrefringentes, como por exemplo, o papel celofane, que é um sólido fibroso
constituído por moléculas longas. Pelo fato de as moléculas encontrarem-se
orientadas preferencialmente em uma dada direção, esse material é
anisotrópico e, consequentemente, birrefringente (FEYNMAN et al, 2009).
Os líquidos e gases constituídos por moléculas polares podem tornar-se
birrefringentes quando submetidos a um campo elétrico externo (Efeito Kerr).
A anisotropia do material surge em virtude do alinhamento dos dipolos
elétricos das moléculas com o campo aplicado. Um exemplo de líquido
birrefringente é o nitrobenzeno, o qual é utilizado em dispositivo elétrico
(interruptor elétrico) denominado célula de Kerr (colocada entre dois
polarizadores cruzados), no qual a luz só é transmitida quando um campo
elétrico é aplicado.
Outro tipo de material que pode apresentar birrefringência, o qual é de
suma importância para o trabalho em questão, são os ferrofluidos. Na
ausência de um campo magnético externo, as partículas magnéticas
(individuais ou agregadas) movem-se aleatoriamente em decorrência do
movimento Browniano, e a dispersão comporta-se como um líquido
isotrópico. No entanto, na presença de um campo magnético oscilante, as
partículas do ferrofluido tendem a girar e orientar seus momentos
magnéticos com o campo, podendo formar estruturas auto-organizadas
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(cadeias de partículas) (BUTTER et al, 2003). Em virtude da formação de
cadeias de partículas magnéticas (estruturas assimétricas), os ferrofluidos,
quando submetidos a um campo magnético externo, tornam-se opticamente
anisotrópicos e passam a comportar-se como líquidos birrefringentes
(Scholten, 1980).
Outra importante característica dos materiais birrefringentes ocorre
quando um feixe de luz polarizada atravessa a amostra numa direção
oblíqua ao eixo óptico (ver Figura 2.19.a). Nesse caso, o material
birrefringente tem a capacidade de mudar a direção de propagação da luz
polarizada.

Os

experimentos

de

birrefringência

magnética

estática

fundamentam-se nessa propriedade dos materiais birrefringentes, como será
abordado com mais detalhes no tópico seguinte.

2.3.2. Caracterização de ferrofluidos por birrefringência magnética
estática e aparato experimental.

A técnica de birrefringência magnética estática (SMB) tem sido utilizada
por diversos pesquisadores na caracterização magneto-óptica de ferrofluidos
(BACRI et al, 1986; BAKUZIS et al, 2004; ELÓI et al, 2005; FIGUEIREDO et
al, 2003; GRAVINA et al, 2005; GOLDBERG et al, 1071; MORAIS et al,
2006; NEVEU-PRIN et al, 1993; SCHOLTEN, 1980; SKEFF NETO et al,
2001; SKIBIN et al, 1977; XU e RIDLER, 1997). A partir das medidas de
SMB, é possível estimar parâmetros importantes a cerca do sistema coloidal,
tais como: o diâmetro magnético médio e a polidispersão de diâmetro das
partículas constituintes (BACRI et al, 1986; ELÓI et al, 2005), o tamanho
médio de agregados pré-existentes (ELÓI et al, 2005; FIGUEIREDO et al,
2003; GRAVINA et al, 2005; SILVA, 2010; STEIN, 2011) e a espessura da
camada de cobertura de partículas magnéticas funcionalizadas (SILVA,
2010).
No presente trabalho, a técnica de SMB foi utilizada com o intuito de
investigar a existência de agregados em duas amostras de ferrofluidos
aquosos constituídos por nanopartículas de maghemita funcionalizadas com
íons citrato, bem como de estimar o tamanho médio dos agregados pré-
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existentes (Q), ou seja, o número médio de nanopartículas por agregado.
Em adição, foi realizado um estudo investigativo sobre a possível formação
de agregados em função da diluição de amostras dos ferrofluidos em água
desionizada.
O aparato experimental utilizado nesse trabalho para medir a
birrefringência das amostras de ferrofluido é representado pelo diagrama de
blocos da figura 2.20. A amostra de ferrofluido é confinada num portaamostra de quartzo de espessura igual a 1 mm e colocada no centro de um
eletroímã. A luz incidente é fornecida por um laser de comprimento de onda
igual a 632 nm, a qual passa por um modulador (chopper) e, em seguida,
por um polarizador. Posteriormente, a luz polarizada passa por um
separador (beamsplitter), dividindo-o em dois feixes de luz polarizada. Um
dos feixes é enviado ao detector 1 e fornece um sinal de referência. O outro
feixe de luz atravessa a amostra, o qual, posteriormente, passa por um
analisador (outro polarizador) e atinge o detector 2. Esse último envia um
sinal ao amplificador lock-in, que usa a frequência do chopper como
referência. O detector 1, o amplificador lock-in e um gaussímetro (colocado
no interior do eletroímã) estão acoplados a um sistema de aquisição de
dados, o qual registra a intensidade dos sinais em função do campo
magnético oscilante.
A birrefringência em amostras de ferrofluidos é medida de acordo com o
efeito Cotton-Mouton, o qual consiste na observação da mudança do
comportamento óptico de um material que está submtido a um campo
magnético externo, sendo que o feixe de luz incidente propaga-se na direção
perpendicular às linhas de campo. Por essa razão, na montagem
experimental do sistema de SMB (Figura 2.20), a direção de propagação da
luz do laser e o campo magnético aplicado encontram-se perpendiculares
entre si. Outras duas configurações essenciais para a medida de SMB
consistem no posicionamento do eixo do polarizador a 45º da direção das
linhas de campo e a 90º do eixo do analisador.
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Figura 2.20. Diagrama de Blocos da medida de birrefringência magnética estática.

Como descrito no subitem 2.3.1, quando a amostra de ferrofluido é
submetida ao campo magnético oscilante, os momentos magnéticos das
partículas constituintes alinham-se com o campo. Se a amostra for
constituída por agregados de nanopartículas magnéticas, esses irão se autoorganizar na forma de cadeias, de forma que o eixo óptico do material
orienta-se na direção do campo. Sendo assim, de acordo com a
configuração do experimento de SMB, quando um feixe de luz polarizada
atravessa a amostra anisotrópica numa direção oblíqua (ângulo de 45º) ao
eixo óptico do material, ocorrerá uma rotação do eixo de polarização da luz
de 90º e, consequentemente, o feixe de luz atravessará o analisador e,
atingirá o detector 2.
Uma vez que o polarizador e o analisador estão posicionados
perpendicularmente entre si, caso não seja aplicado um campo magnético, a
amostra de ferrofluido comportar-se-á como um líquido isotrópico e nenhum
sinal de luz será detectado.
Assim, de acordo com a montagem experimental do sistema de SMB, os
experimentos realizados nesse trabalho consistiram na determinação da
intensidade de luz que, ao atravessar as amostras de ferrofluidos, sofreram
desvio do eixo de polarização da luz de 90º.
A intensidade do sinal que atinge o analisador (I) varia com a
birrefringência (n) de acordo com a equação abaixo (SILVA, 2010):
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Equação 2.14



onde, “Io” é a intensidade da luz incidente, “l” é a espessura do porta
amostra, “” é o comprimento de onda do laser e “” é o ângulo entre o
analisador e o campo magnético aplicado (  .
Para esse sistema, a velocidade de propagação dos feixes de luz
refratados na direção paralela ao campo será diferente da velocidade de
propagação na direção perpendicular ao campo, de forma que a equação
2.13 pode ser re-escrita da seguinte forma:

Equação 2.15

onde, “

” é a birrefringência magnética, “

” é o índice de refração na

direção do campo magnético aplicado e “

” é o índice de refração na

direção perpendicular ao campo.
Os resultados obtidos a partir dos experimentos de SMB referem-se à
intensidade de luz que atravessa a amostra em função do campo magnético
oscilante.

Vale

ressaltar

que

na

análise

dos

resultados

serão

desconsiderados os possíveis efeitos de dicroísmo, ou seja, efeitos
relacionados à absorção de radiação.
De acordo com a equação 2.14, a intensidade do sinal (I/IO) é
dependente da espessura do porta amostras (l), do comprimento de onda do
laser (), do ângulo entre o analisador e o campo magnético aplicado ( e
da birrefringência da amostra (n). Entretanto, se forem mantidos os
mesmos parâmetros nas medidas (l,  e  constantes o comportamento da
curva pode ser interpretado em função apenas da birrefringência das
amostras. Essa, por sua vez, está relacionada com a concentração de
partículas no ferrofluido, bem como com o tamanho médio dos agregados
existentes (SILVA, 2010; STEIN, 2011).
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2.3.3. Modelo teórico utilizado no ajuste dos dados de SMB.

Nesse trabalho, foi realizado um ajuste teórico dos dados obtidos por
SMB, com o intuito de estimar o tamanho médio dos agregados “Q” nas
amostras de ferrofluidos. O ajuste realizado foi o mesmo utilizado por Silva
(2010), o qual por sua vez, baseou-se no modelo proposto por Xu e Ridler
(1997). Nesse tópico será apresentada uma breve abordagem teórica do
modelo utilizado nesse trabalho, bem como as equações fundamentais
utilizadas no ajuste.
No trabalho de Xu e Ridler (1997), os pesquisadores apresentaram uma
descrição teórica para explicar a birrefringência em ferrofluidos, a qual se
fundamentou no modelo clássico de dipolo oscilante. Eles assumem,
inicialmente, que os ferrofluidos são opticamente isotrópicos e constituídos
tanto por partículas esféricas individuais, as quais se comportam como
dipolos magnéticos permanentes, quanto por alguns agregados lineares de
partículas com configuração do tipo cabeça-cauda.
Na presença do campo elétrico do feixe de luz, surge um momento de
dipolo excitado em cada partícula individual (p), o qual pode ser descrito pela
equação abaixo:

Equação 2.16

onde, “ ” é a constante dielétrica do meio, “

” é a polarizabilidade da

partícula (ou tensor de polarizabilidade elétrica) e “ ” é o vetor campo
elétrico da luz.
No entanto, as partículas no agregado formam um arranjo de dipolos
oscilantes, os quais estão sujeitos à perturbação do campo elétrico da luz e
do campo elétrico produzido por elas mesmas. Supondo um agregado
constituído por duas partículas (partícula 1 e partícula 2), ou seja, um dímero
(Q = 2), os momentos de dipolo excitado das partículas (p1 e p2) podem ser
descritos:
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Equação 2.17
Equação 2.18

onde, “ ” é a constante dielétrica do líquido dispersor, “

” é o campo

elétrico produzido pela partícula 1 e que atua na partícula 2 e “

” é o

campo elétrico produzido pela partícula 2 e que atua na partícula 1.
O momento de dipolo total (

) do agregado será a soma dos momentos

de dipolo de cada partícula. No caso de um dímero, “

” é dado por:

Equação 2.19

De fato, a interação dos dipolos oscilantes nos agregados é assimétrica
dependendo da orientação dos agregados em relação à direção de
polarização do feixe de luz (Figura 2.21), de forma que a polarizabilidade dos
agregados na direção paralela ao campo (

) difere da polarizabilidade dos

agregados na direção perpendicular ao campo (

). De acordo com Xu e

Ridler, tal assimetria produz a anisotropia óptica responsável pelo efeito de
birrefringência nos ferrofluidos.
A polarizabilidade elétrica por unidade de volume é denominada
susceptibilidade elétrica ( ) e se relaciona com a birrefringência da amostra
de acordo com a diferença entre as susceptibilidades elétricas dos
agregados na direção paralela ao campo (
campo (

) e na direção perpendicular ao

), ou seja, em função do parâmetro

. Xu e Ridler

denominam esse parâmetro por fator de anisotropia óptica e descrevem que
uma amostra de ferrofluido será birrefringente quando o fator
diferente de zero.

for
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Figura 2.21. Arranjo paralelo (a) e perpendicular (b) dos momentos de dipolo
excitado das partículas num dímero (p 1 e p2) em relação ao vetor campo elétrico do
feixe de luz (E).

A figura 2.22 mostra uma representação esquemática do comportamento
de um ferrofluido contendo agregados de partículas magnéticas na ausência
e na presença de um campo magnético externo “H”. Na ausência de um
campo, as partículas apresentam momentos de dipolo magnético “p”
(representados

pelas

aleatoriamente

em

setas

relação

configuração,

no
ao

interior
campo

das

partículas)

(Figura

2.22.a).

orientados
Para

essa

é igual a zero e, portanto, a amostra comporta-se

como um líquido isotrópico não birrefringente. Por outro lado, na presença
de um campo magnético (Figura 2.22.b), os momentos de dipolo tendem a
alinhar-se com o campo, formando, inclusive, estruturas auto-organizadas.
Para essa configuração,

é diferente de zero e a amostra

comporta-se como um líquido birrefringente.
De acordo com o modelo teórico, a birrefringência magnética pode ser
descrita em função da birrefringência de saturação (

), que é a

birrefringência quando a amostra está sujeita a um campo magnético de
saturação, onde a maioria dos momentos magnéticos dos dipolos oscilantes
está orientada com o campo.

63

Figura 2.22. Representação esquemática de um ferrofluido constituído por
agregados de partículas (Q  1) na ausência de um campo magnético externo “H”
(a) e na presença de um campo “H” de saturação (b).

Sendo “ ”, o número de partículas magnéticas presentes no ferrofluido e
“

” o índice de refração do líquido dispersor, “

” pode ser descrita pela

equação 2.20.



Uma vez que



Equação 2.20

e que  = /4, logo, a equação 2.14, pode ser

re-escrita da seguinte forma:

Equação 2.21

Segundo o modelo, são feitas duas outras considerações importantes a
cerca da contribuição de “

”. A primeira refere-se à polidispersão de

diâmetro das partículas que constituem a amostra. De acordo com esse
parâmetro, a equação 2.21, pode ser re-escrita da seguinte forma:

Equação 2.22
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onde, “

” é a função de distribuição LogNormal modificada com

polidispersão “ ” e diâmetro modal “

” da amostra de ferrofluido, a qual é

dada pela equação abaixo:

Equação 2.23

À medida que o campo aplicado “H” intensifica-se, os momentos de
dipolo magnético das partículas tendem a se alinhar com o campo. Sendo
assim, considerando-se a estatística das possíveis orientações do momento
magnético com relação ao campo, a birrefringência pode ser descrita de
acordo com a equação de Langevin de segunda ordem (XU e RIDLER,
1997; SILVA, 2010):

Equação 2.24

sendo,
Equação 2.25


Equação 2.26

onde, “ ” é o número médio de partículas no agregado, “
permeabilidade magnética do líquido, “

” é a

” é o momento magnético de uma

partícula, “ ” é o campo magnético aplicado, “ ” é a constante de
Boltzmann, “ ” é a temperatura, “ ” é o diâmetro médio da partícula e “

”é

a magnetização de saturação da amostra.
Finalmente, a equação 2.22, passa a ser descrita da seguinte forma:

Equação 2.27
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Vale ressaltar que no ajuste teórico dos dados experimentais de SMB,
utilizando o modelo apresentado, é extremamente importante determinar o
valor de diâmetro da partícula e de polidispersão de diâmetro com o máximo
de precisão possível, uma vez que o momento de dipolo magnético da
partícula varia com o cubo do diâmetro, como mostrado na equação 2.26.
Uma técnica considerada adequada para estimar o diâmetro médio de
partículas e a polidispersão de diâmetro é a microscopia eletrônica de
transmissão, a qual tem sido utilizada por diversos pesquisadores em
estudos de SMB (BAKUZIS et al, 2004; ELÓI et al, 2005; FIGUEIREDO et al,
2003; GRAVINA et al, 2005; SKEFF NETO et al, 2001).

2.4.

O método de Stöber e sua utilização na obtenção de estruturas
do tipo caroço/casca.

Partículas de sílica esféricas e com dimensões coloidais (1 a 1000 nm)
têm sido preparadas, principalmente, pelo método de Stöber (CHANG et al,
2005; WANG et al, 2010) e da microemulsão (ARRIAGADA; OSSEOASARE, 1999) e, menos frequentemente, pelo método da polimerização do
ácido monosilícico (TOBLER et al, 2009). Essas metodologias de síntese de
partículas de sílica têm sido adaptadas e utilizadas no recobrimento de
nanopartículas magnéticas com uma camada de sílica, visando a
preparação de compósitos do tipo caroço/casca (DE ALMEIDA et al, 2010;
YI et al, 2006; PHILIPSE et al, 1994). De acordo com o foco desse trabalho,
no qual se utilizou o método de Stöber modificado na preparação dos
compósitos magnéticos (-Fe2O3/SiO2), nesse tópico será apresentada a
descrição da síntese de Stöber, abordando tanto as reações envolvidas no
processo quanto os modelos teóricos utilizados para explicar os mecanismos
de formação das partículas de sílica. Em seguida, serão apresentadas,
brevemente, as abordagens que alguns pesquisadores utilizam para explicar
o processo de formação das estruturas caroço/casca, para o sistema
constituído por nanopartículas de óxido de ferro recobertas com sílica.
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2.4.1. O método de Stöber e o processo de formação de partículas de
sílica esféricas.

O método de Stöber refere-se à síntese de partículas de sílica com
dimensões submicrométricas, morfologia esférica e distribuição estreita de
tamanho. O procedimento baseia-se no processo sol-gel, no qual as
partículas de sílica são formadas a partir de reações de hidrólise e
policondensação de alcóxidos de silício, numa mistura constituída por álcool,
amônia e água (STÖBER et al, 1968).
O álcool é utilizado como solvente, o qual permite a miscibilidade tanto
da água quanto do precursor de sílica, além de participar da cinética da
reação de hidrólise. A figura 2.23 mostra esquemas representativos das
reações de hidrólise dos monômeros Si(OR)4, sendo “R” um grupo alquila,
formando grupos silanóis (≡Si-OH), e das reações de condensação entre os
monômeros hidrolisados, formando ligações siloxano (≡Si-O-Si≡).

Figura 2.23. Representação esquemática das reações de hidrólise (a) e
condensação (b) dos monômeros Si(OR)4, sendo “R” um grupo alquila.
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A partir de inúmeras reações de policondensação entre os monômeros
hidrolisados, vão se formando unidades discretas de uma rede polimérica de
sílica. À medida que essas unidades crescem, formam-se as partículas de
sílica (SiO2), como mostra o esquema da figura 2.24 para a formação de
sílica

a

partir

de

reações

de

policondensação

entre

monômeros

completamente hidrolisados (Si(OH)4).
Stöber e colaboradores (1968) realizaram diversos experimentos de
síntese de partículas de sílica e conseguiram aperfeiçoar o método para a
obtenção de partículas de sílica esféricas e monodispersas, como ilustra a
micrografia da Figura 2.25.

Figura 2.24. Esquema representativo da formação das partículas de sílica a partir
de inúmeras reações de policondensação entre monômeros completamente
hidrolisados (Si(OH)4).
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Figura 2.25. Micrografia eletrônica de uma amostra de sílica sintetizada por Stöber
e colaboradores (1968) a partir da reação do precursor tetraetoxisilano (0,28 molL -1)
na presença de etanol, água e amônia. A figura foi reproduzida com permissão de
(STOBER, 1968). Copyright (1968) Elsevier.

Os pesquisadores investigaram a influência da concentração dos
reagentes (água, amônia e alcóxisilanos), bem como dos tipos de álcool
(metanol, etanol, n-propanol e n-butanol) e dos precursores de sílica
(Si(OCH3)4,

Si(OC2H5)4,

Si(OC3H7)4,

Si(OC4H9)4

e

Si(OC5H11)4)

na

morfologia, tamanho e polidispersão de tamanho das partículas de sílica
formadas.
Dentre os sistemas investigados por Stöber e colaboradores, pode-se
destacar o estudo de um conjunto de experimentos realizados a partir da
utilização dos reagentes TEOS (tetraetoxissilano ou Si(OC2H5)4), etanol,
amônia e água, os quais resultaram na formação de partículas de sílica com
morfologia regular e esférica e com distribuição de tamanho estreita. Nesse
sistema, eles investigaram a influência das concentrações de TEOS, amônia
e água no tamanho final das partículas de sílica formadas. Os resultados
mostraram que o tamanho das partículas variou entre 50 a 900 nm, sendo
influenciado apenas pelas concentrações de água e amônia. A variação da
concentração de TEOS não mostrou influência significativa no tamanho final
das partículas obtidas. O gráfico da figura 2.26 mostra a influência das
concentrações de água e de amônia no tamanho das partículas de sílica
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formadas, sendo as concentrações de etanol e TEOS iguais a 5,00 e 0,28
molL-1, respectivamente.
Na síntese de Stöber, a esfericidade das partículas está associada à
utilização de amônia como catalisador das reações de hidrólise e
policondensação, já que a síntese realizada na ausência de amônia resulta
na formação de partículas de sílica com formato irregular.
Os pesquisadores discutem, ainda, que a partir do sistema TEOSamônia-água-etanol não é possível obter partículas de sílica com dimensões
maiores que 1 m. Nesse caso, é preciso utilizar alcoóis e alcoxissilanos de
cadeia mais longa como, por exemplo, n-butanol e Si(OC5H11)4, uma vez
que, nessas condições, as taxas de hidrólise e condensação ocorrem com
velocidades mais lentas, conduzindo à formação de partículas de sílica
maiores, porém, com ampla polidispersão de tamanho.

Figura 2.26. Gráfico do tamanho final das partículas de sílica sintetizadas por
Stöber e colaboradores (1968) a partir da reação do precursor tetraetoxisilano (0,28
molL-1) na presença do solvente etanol (5,00 molL-1), variando-se as concentrações
de água e de amônia. A figura foi adaptada com permissão de (STOBER, 1968).
Copyright (1968) Elsevier.

O método de Stöber tem sido utilizado com sucesso por outros
pesquisadores na síntese de nanoesferas de sílica monodispersas
(BOGUSH et al, 1988; CHANG et al, 2005; ETHIRAJ et al, 2005; IBRAHIM et
al, 2010; NAGAO et al, 2008; PARK et al, 2002; WANG et al, 2010). Foram
propostos dois modelos teóricos distintos para explicar os mecanismos
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envolvidos no processo de formação das partículas de sílica via o método de
Stöber, sendo esses: o modelo da adição de monômeros e o modelo de
crescimento agregativo. Ambos os modelos consideram a existência de dois
eventos no processo de formação das partículas de sílica, sendo esses: a
nucleação homogênea e o crescimento. As divergências entre os modelos
devem-se, principalmente, ao processo de crescimento das partículas de
sílica.
Segundo Matsoukas e Gulari (1988, 1989), o processo inicia-se com a
intensa formação de núcleos (partículas primárias de sílica) devido ao fato
da concentração de sílica solúvel atingir um valor crítico de supersaturação.
A etapa seguinte consiste no crescimento das partículas primárias por
difusão das espécies dissolvidas (monômeros hidrolisados) para a superfície
das mesmas. Essa etapa resulta na formação das partículas finais de sílica,
as quais são maiores e mais estáveis. A partir do controle de alguns
parâmetros de síntese, como as concentrações de amônia e de água,
Matsoukas e Gulari conseguiram obter uma taxa de hidrólise lenta, a qual é
a reação que libera os monômeros ativos (monômeros hidrolisados) em
solução. A baixa taxa de liberação de monômeros ativos é um fator que inibe
o processo de nucleação, sendo essa etapa, então, limitada aos estágios
iniciais do processo. Consequentemente, o número de partículas formadas
na etapa de nucleação permanece constante na maior parte da etapa de
crescimento, sendo essa última considerada a etapa dominante do
processo.
Matsoukas e Gulari concluem que, durante o estágio de crescimento,
como não há a formação de novos núcleos, os monômeros ativos liberados
nas reações de hidrólise serão destinados exclusivamente para o
crescimento das partículas. Uma vez que a taxa de hidrólise é lenta, os
monômeros ativos também se depositam lentamente na superfície das
partículas, permitindo a obtenção de partículas maiores com formato esférico
e tamanho uniforme (monodispersas). O modelo da adição de monômeros
está de acordo com a teoria clássica de nucleação e crescimento proposta
por LaMer e Dinegar (LAMER; DINEGAR, 1950).
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O modelo do crescimento agregativo tem como base a teoria da
estabilidade coloidal DLVO (descrita no subitem 2.2.2). As partículas
primárias de sílica pequenas (menores que 20 nm), formadas na etapa de
nucleação, agregam-se devido à sua instabilidade coloidal (baixa densidade
de carga elétrica superficial), resultando na formação de partículas de sílica
maiores e mais estáveis (BOGUSH; ZUKOSKI, 1990; KIM; ZUKOSKI, 1990;
LEE et al, 1998). Nesse modelo, considera-se que a nucleação ocorre,
continuamente, durante todo o processo. O modelo prediz que a partir do
controle das taxas de hidrólise e condensação é possível sintetizar partículas
de sílica com distribuição de tamanho estreita. Essa condição é atingida
quando a taxa de agregação entre partículas pequenas e/ou entre partículas
primárias recém-formadas e partículas maiores torna-se predominante em
relação à taxa de agregação entre partículas grandes, sendo tal mecanismo
denominado agregação controlada (KIM; ZUKOSKI, 1990; LEE et al, 1998).
Alguns pesquisadores acreditam que ambos os mecanismos (adição de
monômeros e agregativo) sejam responsáveis pelo crescimento das
partículas de sílica pelo método de Stöber (HARRIS et al, 1990; VAN
BLAADEREN; VRIJ, 1992).

2.4.2. Processo de formação de estruturas do tipo caroço/casca via o
método de Stöber modificado.

Como abordado anteriormente (subitem 1.2), vários pesquisadores têm
adaptado o método de Stöber visando preparar compósitos do tipo
caroço/casca, constituídos por nanopartículas magnéticas de óxido de ferro
(magnetita ou maghemita) recobertas com sílica. O procedimento consiste
basicamente

na

adição

de

uma

dispersão

coloidal

contendo

as

nanopartículas magnéticas (ferrofluido) na mistura precursora da formação
das esferas de sílica (mistura de Stöber).
Entretanto, poucos trabalhos discutem os mecanismos envolvidos no
processo de formação das esferas de sílica na presença das nanopartículas
magnéticas, sendo encontradas duas abordagens diferentes para explicar o
processo. A primeira considera

que as nanopartículas

magnéticas
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(individuais ou agregadas) atuam como núcleo para o crescimento da sílica
(nucleação heterogênea). Entretanto, não se comenta sobre o mecanismo
de crescimento da camada de sílica (por adição de monômeros ou por
crescimento agregativo). Os trabalhos apenas descrevem que o crescimento
ocorre a partir da deposição da sílica formada continuamente no processo
sobre a superfície dos núcleos existentes na mistura reacional (DENG et al,
2005; MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; PHILIPSE et al, 1994). A segunda
abordagem, apresentada por Lu e colaboradores (2008), propõe que as
partículas primárias de sílica formadas por nucleação homogênea agregamse umas com as outras e com as nanopartículas magnéticas presentes na
mistura reacional. No decorrer do processo, à medida que novos núcleos de
sílica são formados, esses se agregam com as partículas maiores já
existentes e que contém as nanopartículas magnéticas, resultando na
formação de partículas maiores e estáveis. Nesse caso, os autores
consideram que o crescimento das partículas de sílica ocorre pelo método
agregativo.
Embora alguns autores tenham descrito o processo de formação dos
compósitos

caroço/casca,

eles

não

discutem

os

modelos

teóricos

integralmente visando explicar as características exibidas pelas partículas de
sílica formadas, como a morfologia, o tamanho e o teor de nanopartículas
magnéticas incorporadas. Nos trabalhos as características morfológicas dos
compósitos são discutidas apenas em função dos parâmetros variados nas
sínteses, como o teor de material magnético empregado (LU et al, 2008), a
variação da concentração dos reagentes precursores da síntese de Stöber
(DE ALMEIDA et al, 2010; DENG et al, 2005; MAURICE et al, 2009) e o
estado coloidal dos ferrofluidos (LU et al, 2006; MOHAMMAD-BEIGI et al,
2011; MOJIC et al, 2012; PHILIPSE et al, 1994; YANG et al, 2005).

Capítulo 3
Procedimento Experimental

74

Neste capítulo serão apresentados os aspectos associados à síntese e à
caracterização dos materiais preparados nesse trabalho: os materiais e
reagentes utilizados, os procedimentos experimentais, a caracterização dos
materiais obtidos e as informações sobre as técnicas de caracterização,
equipamentos utilizados e amostragem.

3.1. Materiais e reagentes.

Na realização da parte experimental desse trabalho foram utilizados
reagentes sem nenhuma purificação prévia. A tabela 3.1 apresenta os
materiais e reagentes utilizados, bem como as respectivas especificações e
empresas das quais foram adquiridos.
Tabela 3.1. Materiais e reagentes utilizados na realização da parte experimental
desse trabalho e as respectivas empresas das quais foram adquiridos.

materiais/reagentes

empresa

3-Aminopropiltrietoxisilano (99%)
Tetraetilortosilicato (98%)
FeCl3.6H2O
FeCl2.4H2O
Solução de amônia (28%)
Ácido Clorídrico (37%)
Ácido Fluorídrico PA-ACS (48%)
Acetona PA-ACS
Etanol PA
Ácido cítrico anidro PA
Sacos de diálise (cut off = 14.000)
Gás nitrogênio comprimido industrial

Acros Organics
Acros Organics
Acros Organics
Fluka
Nuclear
Vetec
Dinâmica
Synth
Synth
Nuclear
Inlab
White Martins
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3.2. Procedimentos experimentais da preparação das nanoesferas
magnéticas de sílica aminofuncionalizadas.

Neste trabalho, foram preparadas seis amostras constituídas de
nanoesferas de sílica aminofuncionalizadas contendo nanopartículas de
maghemita incorporadas (-Fe2O3/SiO2-NH2).
Os procedimentos utilizados na preparação dessas amostras diferiram
entre si, devido à variação de alguns parâmetros de síntese, os quais serão
descritos neste tópico. De forma geral, tais procedimentos consistiram das
seguintes etapas:

(1) Síntese das nanopartículas magnéticas - As nanopartículas de
magnetita (Fe3O4) foram sintetizadas pelo método da coprecipitação de íons
Fe2+ e Fe3+ em meio alcalino (MASSART, 1981). O método empregado não
envolveu nenhuma etapa específica para promover a oxidação das
nanopartículas de magnetita em maghemita (-Fe2O3). Esse processo
ocorreu,

espontaneamente,

no

decorrer

do

desenvolvimento

dos

procedimentos experimentais.
(2) Preparação dos ferrofluidos - Nessa etapa, inicialmente, promoveu-se
a funcionalização das nanopartículas de -Fe2O3 com íons citrato. Em
seguida, as nanopartículas funcionalizadas (-Fe2O3/citrato) foram dispersas
em água, obtendo-se os ferrofluidos, os quais foram utilizados na
preparação das nanoesferas de sílica contendo nanopartículas de
maghemita incorporadas (-Fe2O3/SiO2).
(3) Preparação das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2 - As nanoesferas de Fe2O3/SiO2 foram preparadas a partir da adição de alíquotas dos ferrofluidos
nas misturas precursoras da formação das partículas de sílica. A síntese foi
realizada pelo processo sol-gel, a partir de uma modificação do método de
Stöber (STÖBER et al, 1968), sendo utilizado como precursor de sílica, o
reagente tetraetoxissilano (TEOS). A proporção molar de reagentes
precursores foi igual a 0,1 TEOS: 0,187 NH3: 4,8 H2O: 15 Etanol, a qual foi
semelhante à utilizada por Ferreira (2004), devendo levar à formação de
partículas de sílica esféricas com diâmetro médio da ordem de 150 nm.
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(4) Funcionalização das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2 com grupos amino
(NH2) - Essa etapa consistiu em recobrir as nanoesferas de -Fe2O3/SiO2
previamente

preparadas

com

uma

segunda

cobertura

de

sílica

aminofuncionalizada. Nesse caso, foi utilizado como precursor o reagente
aminopropiltrimetoxissilano (APTS).
As amostras de -Fe2O3/SiO2-NH2 preparadas, foram denominadas
nanoesferas magnéticas de sílica (NMS) e separadas em dois grupos, A e B,
de acordo com as características do ferrofluido utilizado na síntese. Na
preparação das amostras do grupo A empregou-se um ferrofluido
envelhecido (FFA), o qual foi preparado dois anos antes de ser utilizado. Já,
na preparação das amostras do grupo B empregou-se um ferrofluido recémpreparado (FFB), o qual foi utilizado nas sínteses logo após o preparo.
Sendo assim, um dos parâmetros variados na preparação das amostras de
NMS foi o tipo de ferrofluido adicionado na mistura precursora sol-gel da
formação das partículas de sílica.
O outro parâmetro variado foi a quantidade de material magnético
utilizado nas sínteses das NMS. Na preparação das amostras de cada
grupo, volumes diferentes de ferrofluido foram adicionados nas misturas
reacionais.
Essas variações foram realizadas com o intuito de investigar a influência
desses parâmetros de síntese nas características morfológicas e magnéticas
das NMS resultantes. A seguir, serão descritos com detalhes os
procedimentos experimentais realizados em cada etapa de síntese.

3.2.1

Síntese

das

nanopartículas

magnéticas

e

obtenção

dos

ferrofluidos constituídos de nanopartículas de -Fe2O3/citrato.

Foram realizadas duas síntese de nanopartículas de magnetita, as quais
foram denominadas síntese A e síntese B. Nas sínteses, 5,400 g de
FeCl3.6H2O e 1,988 g de FeCl2.4H2O foram dissolvidos em 380 mL de água
destilada. Um pequeno volume de HCl concentrado (1 mL) foi adicionado
para evitar a hidrólise/condensação dos cátions complexos. Essa solução foi
submetida ao borbulhamento com gás N2 e, em seguida, adicionou-se 20 mL

77

de solução de amônia (28%), sendo a mistura mantida em agitação
mecânica por 30 minutos. A síntese A foi realizada sob aquecimento a 60 °C
e a síntese B à temperatura ambiente.
Após a adição da base, observou-se a imediata formação de um sólido
preto e magnético, típico de magnetita. O sólido obtido em cada síntese foi,
então, submetido a duas lavagens com água destilada (50 mL cada) e
isolados por centrifugação (3500 rpm por 5 minutos). Em seguida, adicionouse ao sólido umedecido, 50 mL de uma solução de ácido cítrico 0,15 molL-1
(pH igual a 5,0, previamente ajustado pela adição de gotas de uma solução
de NaOH), sendo a mistura submetida à agitação magnética por 45 minutos.
Em seguida, adicionou-se à dispersão cerca de 10 mL de acetona, o que
resultou na sedimentação do sólido. Esse foi submetido a três lavagens com
uma mistura de acetona e água (50 mL cada) e, posteriormente, foi isolado
por centrifugação (5000 rpm por 5 minutos).
Ao sólido ainda úmido, foram adicionados aproximadamente 60 mL de
água desionizada, sendo a mistura submetida à agitação mecânica por
tombamento (agitação ponta-cabeça) por um período de 24 horas. Esse
procedimento

permitiu

uma

eficiente

dispersão

das

nanopartículas

magnéticas funcionalizadas (-Fe2O3/citrato) em água, resultando na
formação de dispersões coloidais estáveis (ferrofluidos), as quais foram
denominadas FFA e FFB. Os ferrofluidos FFA e FFB foram submetidos à
purificação por diálise contra 5 litros de água desionizada (3 trocas de água).
Em seguida, foram submetidos à centrifugação por 20 minutos a 5000 rpm,
com o intuito de remover nanopartículas não peptizadas. Esses ferrofluidos
foram, então, utilizados na preparação das amostras de nanoesferas
magnéticas de sílica.
Adicionalmente, foram acrescentados 3 mL de acetona em alíquotas de
15 mL dos ferrofluidos FFA e FFB, o que promoveu a sedimentação dos
respectivos sólidos, os quais foram isolados com o auxílio de um imã e
secos numa estufa a vácuo por 48 horas a 120 ºC. Esses sólidos (SFFA e
SFFB) foram, posteriormente, caracterizados.
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3.2.2.

Obtenção

das

nanoesferas

magnéticas

de

sílica

aminofuncionalizadas.

Como descrito anteriormente, foram preparados dois grupos de amostras
NMS, variando-se o volume e o tipo de ferrofluido (FFA ou FFB) adicionado
na mistura precursora sol-gel.
Para o grupo A, foram preparadas 3 amostras, as quais foram
denominadas 1A, 2A e 3A, a partir do emprego de 5,0, 1,0 e 0,2 mL do
ferrofluido FFA, respectivamente. Para o grupo B, também foram preparadas
3 amostras, as quais foram denominadas 1B, 2B e 3B, a partir do emprego
de 5,0, 1,0 e 0,2 mL do ferrofluido FFB, respectivamente. A tabela 3.2
mostra as relações entre as amostras de nanoesferas obtidas com os
volumes e o tipo de ferrofluido utilizado.
Tabela 3.2. Relação entre as amostras de nanoesferas de -Fe2O3/SiO2-NH2
obtidas e o tipo e o volume de ferrofluido (VFF) utilizado na síntese.
Amostras
Tipo de ferrofluido
VFF (mL)
1A

FFA

5,0

2A

FFA

1,0

3A

FFA

0,2

1B

FFB

5,0

2B

FFB

1,0

3B

FFB

0,2

Os procedimentos experimentais de preparação das nanoesferas
magnéticas foram realizados à temperatura ambiente utilizando-se um balão
de fundo redondo acoplado a um condensador de bolas para evitar a perda
dos reagentes por evaporação, como mostrado na figura 3.1.
Os procedimentos consistiram em adicionar em um balão de fundo
redondo tritubular, 200 mL de etanol e 20 mL de uma mistura contendo uma
alíquota de ferrofluido (ver Tabela 3.2) e água desionizada. Em cada caso, a
mistura ficou em agitação mecânica por 5 minutos, apenas para
homogeneização do sistema. Em seguida, foram adicionados 6 mL de uma
solução de amônia (28%), ficando o sistema sob agitação por mais 5
minutos. Após esse período, adicionou-se 5,0 mL de TEOS e o sistema foi
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mantido em agitação mecânica por 24 horas. Os procedimentos conduziram
à formação das nanoesferas magnéticas constituídas de maghemita
recobertas com sílica (-Fe2O3/SiO2).

Figura 3.1. Representação do sistema utilizado nos procedimentos de obtenção das
nanoesferas de -Fe2O3/SiO2-NH2.

A mistura resultante de cada experimento foi utilizada na etapa de
obtenção de uma segunda cobertura de sílica aminofuncionalizada. Esse
procedimento consistiu em adicionar à cada mistura do procedimento
anterior, 1,0 mL de APTS, sendo os sistemas mantidos sob agitação
mecânica por 24 horas.
As misturas foram submetidas à centrifugação (5000 rpm por 10 minutos)
e os sólidos obtidos foram lavados duas vezes com 30 mL de etanol e,
depois, mais duas vezes com 40 mL de água desionizada. A cada lavagem,
os sólidos foram isolados por centrifugação e, ao final do procedimento,
observou-se, visualmente, que as amostras derivadas das sínteses 2A e 3A
eram heterogêneas com relação ao teor de material magnético, como
mostrado

na

figura

3.2.

Sendo

assim,

optou-se por realizar

um

fracionamento de todas as amostras com o auxílio de um imã. O objetivo do
fracionamento foi separar as frações de nanoesferas que continham
diferentes teores de material magnético.
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Figura 3.2. Fotografia dos sólidos isolados por centrifugação, derivados das
sínteses 2A (a) e 3A (b). Nos dois casos, pode-se observar a heterogeneidade das
amostras.

A seguir, serão descritos os procedimentos utilizados no fracionamento
das amostras e algumas características das frações geradas. Vale ressaltar
que foi preparada uma amostra de sílica pura, a qual foi sintetizada a partir
da mesma condição de Stöber utilizada nas outras sínteses, diferenciandose daquelas apenas pelo fato de não ter sido adicionado material magnético
na mistura reacional. Em nenhuma das sínteses de nanoesferas de sílica foi
medido o pH da mistura reacional.

3.2.3. Fracionamento das amostras de NMS.

Os sólidos de NMS obtidos foram dispersos em 20 mL de água
desionizada e, então, submetidos ao fracionamento. Inicialmente, as
dispersões foram agitadas, manualmente, por um período de dois minutos e,
em seguida, aproximou-se um imã da parede externa dos recipientes, como
mostrado na figura 3.3. Foi utilizado nos testes um Imã de neodímio-ferro
boro (Nd2Fe14B), tipo N35, com intensidade energética de 35 MGOe.
As amostras derivadas das sínteses 1A, 1B, 2B e 3B não foram
fracionadas, uma vez que na presença do imã, todo o sólido ficou retido na
parede do recipiente, como representado na figura 3.4.a. Por outro lado, as
amostras derivadas das sínteses 2A e 3A foram fracionadas, sendo geradas
3 frações da amostra 2A (2A-1P, 2A-2P e 2A-1S) (Figura 3.4.b) e 2 frações
da amostra 3A (3A-1P e 3A-1S) (Figura 3.4.c). Em relação ao fracionamento
das amostras 2A (esquema “b” da Figura 3.4) e 3A (esquema “c” da Figura
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3.4) foram geradas frações de nanoesferas de sílica contendo material
magnético

(frações

fracionamento

2A-1P,

dessas

2A-2P

amostras,

e

3A-1P).

também

Adicionalmente,

foram

geradas

no

frações

constituídas, provavelmente, apenas por esferas de sílica isentas de material
magnético (frações 2A-1S e 3A-1S), uma vez que nessas frações, os sólidos
ficaram dispersos no líquido, não sendo atraídos pelo imã.

Figura 3.3. Fotografia referente ao fracionamento da amostra obtida na síntese 2A,
com o auxílio de um imã.

Figura 3.4. Esquema representativo do fracionamento realizado para as amostras
de NMS.
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O tempo utilizado para o isolamento dos sólidos no fracionamento com o
imã variou de acordo com as características de cada amostra em relação ao
teor de material magnético presente. A tabela 3.3 apresenta os tempos
utilizados em cada caso.

Tabela 3.3. Dados sobre o tempo utilizado para o isolamento dos sólidos no
fracionamento das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica e as frações
geradas.
Tempo de
Fração
Síntese
fracionamento
gerada
1A

2s

1A

30 min

2A-1P

24 h

2A-2P

---

2A-2S

30 min

3A-1P

---

3A-1S

1B

5 min

1B

2B

1h

2B

3B

24 h

3B

2A

3A

Os sólidos isolados no fracionamento foram redispersos em água
desionizada e, então, armazenados (Figura 3.5). Alíquotas das dispersões
foram submetidas à secagem numa estufa a vácuo a 120 ºC por 48 horas,
para posterior caracterização dos sólidos.

1A

2A1P 2P

1B

2B

3A2S

1P

1S

3B

Figura 3.5. Fotografia das dispersões contendo as amostras de nanoesferas
(inclusive as frações), obtidas nas seis sínteses .
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3.3. Caracterização dos materiais preparados.

A seguir, serão descritas as caracterizações realizadas para os sólidos
magnéticos obtidos nas sínteses A e B (sólidos A e B), para os ferrofluidos
FFA e FFB, para os sólidos isolados dos ferrofluidos (SFFA e SFFB) e para
as amostras de NMS. Vale ressaltar que o ferrofluido FFA foi caracterizado
após dois anos da data de preparação (ferrofluido envelhecido) e o FFB foi
caracterizado logo após o preparo (ferrofluido recém-preparado).
3.3.1. Caracterização estrutural.

Os sólidos magnéticos A e B foram caracterizados por difratometria de
raios X (XRD), com o intuito de identificar a estrutura cristalina do óxido de
ferro formado, bem como de calcular os valores do diâmetro médio dos
domínios cristalinos e do parâmetro de rede.
A identificação da estrutura cristalina dos sólidos analisados foi feita a
partir da comparação dos picos de reflexão obtidos nos difratogramas com
os padrões de difração disponíveis no banco de dados do “Joint Committee
on Powder Diffraction Standards-JCPDF”.
Os tamanhos médios dos domínios cristalinos foram estimados a partir
de informações contidas nos difratogramas, empregando-se a equação de
Scherrer (CULLITY, 1978), a qual pode ser escrita da seguinte forma:

=





Equação 3.1

sendo:
DXRD = diâmetro médio dos domínios cristalinos;
0,9 = fator de correção (relacionado à morfologia esférica das partículas);
 = comprimento de onda da radiação incidente ( = 1,540562 )
= largura à meia altura (

=

 = ângulo de Bragg (em radianos)

+
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Previamente à realização dos cálculos de DXRD, foi realizada uma medida
de XRD de uma amostra de silício puro altamente cristalino (utilizado como
padrão), sendo o valor de “

” a largura à meia altura do pico de

reflexão de maior intensidade exibido no difratograma, cujo valor obtido foi
igual a 2,95127 x 10-3 radianos.
As informações contidas nos difratogramas das amostras (

e )

foram baseadas no pico de maior intensidade, o qual para sólidos com
estrutura cristalina do tipo espinélio inverso é o pico de 2 em torno de 35,5º
(pico referente à reflexão produzida pela família de planos (311)).
Por outro lado, os valores do parâmetro de rede da célula unitária dos
óxidos de ferro formados foram calculados com o auxílio do programa
UnitCell® (HOLLAND; REDFERN, 1997), utilizando os dados dos cinco
picos de reflexão de maior intensidade que aparecem nos difratogramas, os
quais são referentes aos planos de reflexão (220), (311), (400), (511) e
(440).

3.3.2. Caracterização morfológica.

Os ferrofluidos FFA e FFB foram caracterizados por microscopia
eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM), com o intuito de
analisar a morfologia das nanopartículas magnéticas constituintes, bem
como de determinar o diâmetro modal e a polidispersão de diâmetro. As
micrografias de HRTEM foram analisadas com o auxílio do software ImageJ,
sendo realizada a contagem de nanopartículas magnéticas em função dos
diâmetros medidos. Os dados obtidos foram, então, ajustados utilizando a
curva LogNormal (software Origin®8.0 Professional), sendo determinados os
valores de diâmetro modal (DTEM) e de polidispersão de diâmetro () das
nanopartículas magnéticas contidas nos ferrofluidos.
As amostras de NMS (incluindo as frações) também foram caracterizadas
por HRTEM, com o intuito de analisar a morfologia e o tamanho das
partículas de sílica formadas nas sínteses, bem como de identificar a
presença de nanopartículas magnéticas incorporadas pelas partículas de
sílica.
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3.3.3. Determinação do teor de ferro.

Os ferrofluidos FFA e FFB, os sólidos SFFA e SFFB e as amostras de
NMS 1A, 2A (apenas a fração 2A-1P), 3A (apenas a fração 3A-1P), 1B, 2B e
3B foram caracterizados quanto ao teor de ferro total, utilizando a técnica de
espectrometria de absorção atômica. A partir dos resultados obtidos e,
considerando-se que todo o ferro medido estava na forma de Fe2O3, foi
possível estimar o teor de material magnético nas amostras, ou seja, a
massa de Fe2O3 por unidade de volume, no caso dos ferrofluidos, ou a
massa de Fe2O3 por unidade de massa dos sólidos, no caso das amostras
sólidas. As demais frações de NMS não foram caracterizadas, uma vez que
não resultaram numa quantidade suficiente de material para a realização das
medidas.
Outro conjunto de análises de teor de ferro total foi realizado para
alíquotas de ferrofluidos diluídas em água desionizada, as quais foram
preparadas especificamente para a realização do estudo por birrefringência
magnética estática. O procedimento de preparação desse conjunto de
amostras será descrito no subitem 3.3.4. A partir dos teores de ferro foi
possível estimar os valores de fração volumétrica () dos ferrofluidos FFA,
FFB e das amostras de ferrofluido diluídas. A fração volumétrica é expressa
pela razão entre o volume de material magnético (maghemita) e o volume de
material não magnético (líquido dispersor). Para a realização dessas
estimativas, considerou-se que todo o ferro medido estava na forma de
Fe2O3 e utilizou-se os valores de densidade da maghemita “bulk” (d = 4,9
gcm-3) e da água (d = 1,0 gcm-3).
Os sólidos SFFA e SFFB também foram caracterizados quanto ao teor
de Fe3+ e Fe2+, utilizando, nesse caso, a técnica de espectroscopia na região
do Uv-Vis. A partir dessa análise foi calculada a proporção molar Fe3+/Fe2+
nas amostras.
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3.3.4.

Caracterização

do

estado

de

estabilidade

coloidal

dos

ferrofluidos.

Os ferrofluidos FFA e FFB foram caracterizados por medidas de diâmetro
hidrodinâmico e de potencial zeta. Também foi realizada a caracterização
dos ferrofluidos FFA e FFB (concentrados e diluídos) por birrefringência
magnética estática (SMB). As medidas de SMB foram realizadas com o
intuito de investigar a presença de agregados de nanopartículas magnéticas
nos ferrofluidos, bem como a possível formação de agregados com a
diluição dos mesmos. A partir de um ajuste teórico dos dados obtidos por
SMB (ver subitem 3.4.6) foi possível calcular o tamanho médio dos
agregados contidos nas amostras. A tabela 3.4 mostra as proporções dos
volumes de ferrofluidos (VFF) e de água desionizada (Vágua) utilizadas na
preparação das amostras diluídas.

Tabela 3.4. Dados sobre as proporções dos volumes de ferrofluidos (V FF) e de água
desionizada (Vágua) utilizadas na preparação das amostras analisadas por
birrefringência magnética estática.

Amostra

VFF (L)

Vágua (L)

FFA

700

---

FFA-d1

100

600

FFA-d2

50

650

FFA-d3

20

680

FFB

700

---

FFB-d1

100

600

FFB-d2

50

650

FFB-d3

20

680

3.3.5. Caracterização magnética.

Os sólidos SFFA e SFFB foram caracterizados por magnetometria de
amostra vibrante (VSM), com o intuito de investigar se as nanopartículas
magnéticas

contidas

nos

ferrofluidos

apresentavam

comportamento
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superparamagnético à temperatura ambiente e de estimar os valores de
magnetização de saturação do óxido de ferro.
As amostras 1A, 2A (apenas a fração 2A-1P), 3A (apenas a fração 3A1P), 1B, 2B e 3B também foram caracterizadas por VSM, com o intuito de
investigar se as nanopartículas magnéticas contidas nas amostras
permaneceram superparamagnéticas após o recobrimento das mesmas com
sílica e de estimar os valores de magnetização de saturação do material
magnético recoberto com sílica. As demais frações de NMS não foram
caracterizadas, uma vez que não resultaram numa quantidade suficiente de
material para a realização das medidas.
A curva de magnetização de uma amostra de sílica pura foi também
obtida, a qual foi utilizada no refinamento dos dados de magnetização
obtidos para as amostras de NMS.

3.4. Técnicas de Caracterização.

A seguir serão descritas as técnicas de caracterização dos materiais,
bem como informações sobre os equipamentos e a amostragem.

3.4.1. Difratometria de raios X (XRD).

As medidas de XRD foram feitas pelo método do pó, em um equipamento
Shimadzu, modelo XRD 6000, utilizando-se radiação Cu-Kα (λ=1,54056 Å),
40 kV e 30 mA. Os sólidos analisados (sólidos A e B) foram previamente
pulverizados em almofariz de ágata, peneirados em peneira de aço de 150
m e suportados em um porta-amostra de vidro. Os difratogramas foram
obtidos variando-se o ângulo 2 entre 10 e 80 graus, com velocidade de
varredura de 2 graus por minuto.

3.4.2. Determinação do teor de ferro.
As medidas do teor de ferro total (Fe2+ + Fe3+) foram realizadas num
Espectrômetro

de

Absorção

Atômica,

modelo

Analyst

200,

marca
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PerkinElmer. As análises foram realizadas no Gabinete da Gestação de
Mineração de Goiás (análises terceirizadas).
O teor de ferro foi medido em soluções aquosas (denominadas soluções
de ferro) previamente preparadas a partir da dissolução de alíquotas das
amostras com ácido. Na preparação das soluções de ferro, inicialmente,
foram adicionados 5 mL de solução de HCl 37% às alíquotas das amostras
(100-200 L no caso das amostras líquidas e 50-300 g no caso das
amostras sólidas). No caso das amostras de nanoesferas magnéticas de
sílica, foram adicionados, ainda, 2 mL de solução de HF 40% e cerca de 20
mL de água desionizada, sendo as misturas aquecidas a 60 ºC por 15-30
minutos. Após a dissolução, cada solução foi transferida, quantitativamente,
para um balão volumétrico de 50 mL e água desionizada foi acrescentada
para completar o volume do balão. Este procedimento resultou nas soluções
de ferro que foram analisadas.
O teor de Fe2+ + Fe3+ foi determinado pelo método colorimétrico da
ortofenantrolina num espectrofotômetro da marca BIOESPECTRO, modelo
SP-220. A análise foi realizada em soluções aquosas, denominadas
soluções de Fe2+ e de ferro total, as quais foram preparadas a partir de
alíquotas dos sólidos SFFA e SFFB, de acordo com o seguinte
procedimento. Inicialmente, foram adicionados 5 mL de solução de HCl 37%
às alíquotas das amostras sólidas (10-40 mg). Após a dissolução, cada
solução foi transferida, quantitativamente, para um balão volumétrico de 50
mL e água desionizada foi acrescentada para completar o volume do balão,
obtendo-se as soluções estoque de ferro. Na preparação das soluções de
Fe2+, alíquotas das soluções estoque (0,5-1 mL) foram transferidas para um
balão volumétrico de 100 mL, juntamente com 5 mL de uma solução de
ortofenantrolina (1,05 gL-1) e 8 mL de uma solução de acetato de sódio
(100,45 gL-1), sendo acrescentada água desionizada para completar o
volume do balão. No caso das soluções de ferro total, alíquotas das
soluções estoque (10-25 mL) foram transferidas para um balão volumétrico
de 100 mL, juntamente com 5 mL de uma solução de ortofenantrolina (1,05
gL-1), 8 mL de uma solução de acetato de sódio (100,45 gL-1) e 1 mL de
solução de hidroxilamina (100,7 gL-1), sendo acrescentada água desionizada
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para completar o volume do balão. As soluções de Fe2+ e de ferro total
foram, então, analisadas, medindo-se as absorbâncias no comprimento de
onda de 515 nm. Foi obtida, também, uma curva de calibração da
concentração de ferro em função da absorbância, a partir de uma solução
padrão de ferro (10 mgL-1), com intuito de auxiliar nos cálculos das
concentrações de ferro das soluções Fe2+ e de ferro total.

3.4.3. Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução
(HRTEM).

As micrografias de HRTEM foram obtidas utilizando o equipamento Jeol
(Thermo scientific), modelo JEM-2100, operado a 200 kV, equipado com
EDS (espectroscopia de energia dispersiva de raios X). As medidas foram
realizadas no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução
(LabMic) da Universidade Federal de Goiás.
Na preparação das amostras, alíquotas das amostras (100 L no caso
das amostras líquidas e 100 g no caso das amostras sólidas) foram
dispersas em 10 mL de água desionizada, sendo as dispersões resultantes
irradiadas com ultrasom de imersão (frequência de 20 KHz, potência de 750
Watt), por 5 minutos. Em seguida, as dispersões foram gotejadas sobre as
telas de cobre (contendo um filme de carbono suportado). As telas foram
deixadas num dessecador por um período mínimo de 48 horas para
evaporação da água e, então, analisadas por HRTEM.

3.4.4. Caracterização por medidas de diâmetro hidrodinâmico e de
potencial zeta.

As medidas de diâmetro hidrodinâmico e de potencial zeta foram
realizadas na temperatura ambiente, num equipamento ZetaSizer Nano
ZS90, modelo ZEN 3690, marca Malvern Instruments. O equipamento utiliza
as técnicas de espalhamento dinâmico de luz e eletroforese para estimar os
valores

médios

de

diâmetro

hidrodinâmico

e

de

potencial

zeta,

respectivamente. As medidas de diâmetro hidrodinâmico foram realizadas
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em alíquotas dos ferrofluidos não diluídos. Por outro lado, as medidas de
potencial zeta foram realizadas em amostras preparadas a partir da diluição
de alíquotas dos ferrofluidos em água destilada, sendo que 200 L de
ferrofluido (FFA ou FFB) foi diluído em 1000 L de água destilada, sendo o
pH final das dispersões igual a 7.

3.4.5. Magnetometria de amostra vibrante (VSM).

As medidas de magnetização foram realizadas em um magnetômetro de
amostra vibrante, modelo EV9, fabricado pela empresa ADE-MAGNETICS,
no Laboratório de Magnetometria e Magnetotransporte do Instituto de Física
da Universidade Federal de Goiás. Alíquotas das amostras a serem
analisadas (20-100 mg) foram colocadas em uma cubeta de vidro de
geometria cilíndrica (10 mm de altura x 3 mm de diâmetro). A cubeta foi
fechada com uma das extremidades de uma haste de vidro, sendo a outra
extremidade fixada no equipamento. As medidas foram obtidas a partir da
variação do campo magnético externo aplicado de -20000 a 20000 Oe,
sendo a precisão das medidas da ordem de 10−6 emu. Também foi realizada
uma medida de VSM de uma amostra de sílica pura e da cubeta de vidro
vazia.
No tratamento dos dados foi realizada a subtração das curvas de
histerese das amostras magnéticas pela curva de histerese da cubeta de
vidro vazia. No caso das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica, foi
também realizado este procedimento de subtração.

3.4.6. Birrefringência magnética estática (SMB).

O aparato experimental utilizado na realização das medidas de SMB foi
constituído por um laser de Hélio-Neônio (λ = 632 nm), um modulador
(chopper), um polarizador, dois detectores (marca OPTRON FT850-3) e um
ampliﬁcador lock-in, como representado no diagrama de blocos da figura
2.20. As medidas foram realizadas num sistema de SMB montado no
Laboratório de Magneto-óptica do Instituto de Física da Universidade
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Federal de Goiás. Alíquotas das amostras (200 L) foram colocadas numa
cubeta de quartzo de 1 mm de espessura e, então, analisadas. Foi utilizado
um filtro de 2,5% para atenuar a potência do laser (10 mW).
O ajuste teórico dos dados de SMB foi feito pelo método dos mínimos
quadrados utilizando o software Scientist, sendo a birrefringência de
saturação “

” e o tamanho médio do agregado (Q), os únicos parâmetros

ajustáveis. A tabela 3.5 resume as principais informações sobre o ajuste
realizado.
Tabela 3.5. Dados sobre o ajuste teórico dos dados de SMB, utilizando o software
Scientist.
Variável independente Campo magnético “H”
Variável dependente

Intensidade relativa “I/Io”
Diâmetro modal “DM” e polidispersão de diâmetro “ ”

Parâmetros fixos

(estimados por microscopia eletrônica de transmissão
e utilizando a função LogNormal)

Parâmetros

Birrefringência de saturação “

Ajustáveis

do agregado “Q”

” e Tamanho médio

Magnetização de saturação da amostra “MS” (estimada
Dados fornecidos

por magnetometria de amostra vibrante), constante de
Boltzmann (k = 1,38 x 10-16 ergk-1), Temperatura (T =
300 k)

Equações utilizadas

2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27

Capítulo 4
Resultados e Discussões
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Nesse capítulo serão abordados os resultados e discussões relacionados
com as caracterizações dos materiais obtidos em cada etapa dos
procedimentos experimentais.
Inicialmente, no subitem 4.1, serão abordadas as características
estruturais das nanopartículas de óxido de ferro obtidas nas sínteses A e B,
a partir das quais foram preparados os ferrofluidos FFA e FFB. Em seguida,
nos subitens 4.2 e 4.3, serão apresentados os resultados obtidos da
caracterização dos ferrofluidos FFA e FFB, os quais foram utilizados na
preparação

das

amostras

de

nanoesferas

de

-Fe2O3/SiO2-NH2.

Especificamente no subitem 4.2, serão abordadas as análises realizadas por
microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM), medidas
do teor de ferro, magnetização e potencial zeta. No subitem 4.3, será
apresentado o estudo sobre a presença de agregados de nanopartículas
magnéticas nos ferrofluidos, o qual foi fundamentado nos resultados obtidos
por medidas de diâmetro hidrodinâmico e de birrefringência magnética
estática (SMB).
As características das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica
serão abordadas no subitem 4.4, as quais foram determinadas a partir das
análises do teor de ferro, HRTEM e magnetometria.
Finalmente, no subitem 4.5, serão discutidas as diferentes características
apresentadas pelas amostras de nanoesferas magnéticas de sílica
relacionadas aos parâmetros variados nas sínteses, bem como será
proposto um modelo para explicar os mecanismos envolvidos no processo
de formação das nanoesferas magnéticas de sílica preparadas nesse
trabalho.
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4.1. Caracterização estrutural dos sólidos obtidos nas sínteses A e B.

Os sólidos magnéticos obtidos nas sínteses A e B foram caracterizados
por difratometria de raios X (XRD). Como se pode observar na figura 4.1, os
difratogramas obtidos revelam um padrão de reflexão característico da
estrutura do tipo espinélio inverso, com os picos de reflexão em 2 iguais a
30,2º, 35,5º, 43,2º, 53,6º, 57,1º, e 62,7º, os quais são referentes às reflexões
dos

planos

cristalinos

(220),

(311),

(400),

(422),

(511)

e

(440),

respectivamente. Esse padrão de reflexão é observado para os óxidos de
ferro magnetita (JCPDF: 87-2334), e maghemita (JCPDF: 39-1346), os quais
apresentam estrututura cristalina do tipo espinélio inverso (MCCURRIE,
1994).
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(400)
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Intensidade relativa (u.a.)

(311)

Solido A (DXRD = 9,5 nm)
Solido B (DXRD = 7,6 nm)

50

60

70

80

2 (graus)

Figura 4.1. Difratogramas referentes aos sólidos A e B, podendo-se observar um
padrão de reflexão característico da estrutura do tipo espinélio inverso.

Os valores dos parâmetros de rede (a) e dos diâmetros médios dos
domínios cristalinos (DXRD) estimados para os sólidos A e B são
apresentados na tabela 4.1.
O parâmetro de rede estimado para o sólido A é intermediário entre o da
magnetita (a = 0,839 nm) e o da maghemita em volume (a = 0,834 nm),
enquanto o parâmetro de rede estimado para o sólido B é equivalente ao
valor da maghemita em volume. Esses resultados sugerem que o sólido A
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caracteriza-se por uma mistura dos óxidos magnetita e maghemita e que o
sólido B caracteriza-se por maghemita.

Tabela 4.1. Dados sobre os valores parâmetros de rede (a) e dos diâmetros médios
dos domínios cristalinos (DXRD) estimados para os sólidos A e B.

Amostra

a (nm)

DXRD (nm)

Sólido A

0,838

9,5

Sólido B

0,834

7,6

Embora as sínteses A e B tenham sido realizadas a partir da reação de
coprecipitação de íons Fe3+ e Fe2+ (na proporção molar de 2Fe3+:1Fe2+) em
meio básico e desoxigenado, o que conduz à formação de nanopartículas de
magnetita (MASSART, 1981), previamente à realização das medidas de
XRD, os sólidos magnéticos sintetizados foram submetidos às etapas de
purificação (diversos ciclos de lavagens com água destilada) e secagem, as
quais ocorreram na presença de oxigênio. Por essa razão, durante essas
etapas ocorreu a oxidação parcial ou total da magnetita. Como descrito na
literatura, na temperatura ambiente e presença de oxigênio, há a tendência
da magnetita transformar-se, espontaneamente, em maghemita, em virtude
da oxidação dos íons Fe2+ em Fe3+ (KANG et al, 1996; LAURENT et al,
2008).
Vale ressaltar que no procedimento de preparação dos ferrofluidos FFA e
FFB, os sólidos A e B foram submetidos a diversas etapas, tais como,
funcionalização com íons citrato, lavagens das partículas, dispersão em
água e armazenamento, as quais ocorreram na presença de ar, o que,
consequentemente, leva a um maior grau de oxidação dos íons Fe2+. Essas
etapas não foram realizadas em atmosfere inerte (isenta de oxigênio)
propositalmente, uma vez que um dos objetivos desse trabalho foi o de
preparar ferrofluidos aquosos constituídos de nanopartículas de maghemita.
De acordo com esses aspectos, será considerado que o óxido de ferro
presentes nos ferrofluidos caracteriza-se por nanopartículas de maghemita.
Posteriormente (subitem 4.2.2), será apresentada a análise do teor de Fe2+ e
Fe3+ contido nos sólidos isolados dos ferrofluidos (SFFA e SFFB), a qual
corrobora com tal consideração.
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Os diâmetros médios dos domínios cristalinos dos sólidos A e B foram
iguais a 9,5 e 7,6 nm, respectivamente. O maior valor de diâmetro
encontrado para o sólido A está relacionado com o fato da síntese ter
ocorrido numa temperatura mais elevada, o que pode ser corroborado pelo
estudo realizado por Gnanaprakash e colaboradores (2007).

4.2. Características gerais dos ferrofluidos FFA e FFB.

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir
da caracterização dos ferrofluidos FFA e FFB.

4.2.1. Morfologia, diâmetro modal e polidispersão de diâmetro das
nanopartículas magnéticas.

Os ferrofluidos FFA e FFB foram caracterizados por microscopia
eletrônica de transmissão alta resolução (HRTEM) visando a determinação
do diâmetro modal e da polidispersão de diâmetro das nanopartículas
magnéticas.
As figuras 4.2 e 4.3 mostram as micrografias referentes aos ferrofluidos
FFA e FFB, respectivamente. Nas imagens, pode-se observar o formato
aproximadamente esférico das nanopartículas magnéticas.

Figura 4.2. Micrografia referente ao ferrofluido FFA, obtida por HRTEM.
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Figura 4.3. Micrografia referente ao ferrofluido FFB, obtida por HRTEM.

As figuras 4.4 e 4.5 mostram os histogramas, referentes aos ferrofluidos
FFA e FFB, respectivamente, bem como as curvas obtidas dos ajustes dos
dados e os valores determinados do diâmetro modal (DTEM) e do índice de
polidispersão ().
Amostra FFA
70

Experimental
Ajuste (LogNormal)

Frequência de Contagem

60

DTEM = 8,4 nm
 = 0,28
N = 211 particulas

50
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Figura 4.4. Histograma obtido a partir da contagem de 211 nanopartículas
magnéticas referentes ao ferrofluido FFA.
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Figura 4.5. Histograma obtido a partir da contagem de 241 nanopartículas
magnéticas referentes ao ferrofluido FFB.

O diâmetro modal das nanopartículas obtidas na síntese A (DTEM = 8,4
nm) é maior do que o das obtidas na síntese B (DTEM = 7,2 nm), o que está
relacionado com o fato de a síntese A ter ocorrido numa temperatura mais
elevada, como já argumentado anteriormente.
Comparando-se os valores de diâmetro das nanopartículas em FFA e
FFB obtidos por HRTEM com o diâmetro dos domínios cristalinos dos
sólidos A e B calculados por XDR (9,5 nm para o sólido A e 7,6 nm para o
sólido B), pode-se observar que esses valores são relativamente próximos.
Esses resultados indicam que as nanopartículas magnéticas sintetizadas
nesse trabalho são constituídas por monodomínios cristalinos.
Os elevados valores de índice de polidispersão de diâmetro ( ~0,3)
estão associados ao método de síntese das nanopartículas magnéticas.
Laurent e colaboradores (2008) discutem que uma das desvantagens do
método da coprecipitação é a limitação no controle da distribuição de
tamanho das nanopartículas sintetizadas por esse método.
A partir dos dados de diâmetro modal (DTEM) e de densidade da
maghemita “bulk” (4,9 gcm-3) e, considerando-se que as nanopartículas
magnéticas apresentam formato esférico, os valores médios da massa e do
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volume de uma nanopartícula foram estimados. A tabela 4.2 resume alguns
dados sobre as nanopartículas magnéticas constituintes dos ferrofluidos FFA
e FFB, os quais foram utilizados na realização de outras estimativas, as
quais serão descritas no decorrer do trabalho.

Tabela 4.2. Dados sobre as nanopartículas magnéticas constituintes dos
ferrofluidos FFA e FFB, estimados a partir das análises de HRTEM.

Amostra

DTEM (nm) (a)

 (b)

mP (10-18 g) (c)

vp (10-19 cm3) (d)

FFA

8,4

0,28

1,52

3,10

FFB

7,2

0,31

0,96

1,95

(a)

DTEM = diâmetro modal;
  índice de polidispersão de diâmetro;
(c)
mP = massa média de uma nanopartícula magnética; e
(d)
vp = volume médio de uma nanopartícula magnética.
(b)

4.2.2. Análise do teor de ferro.

O teor de ferro total nos ferrofluidos FFA e FFB, bem como nos sólidos
SFFA e SFFB (sólidos obtidos após a secagem de alíquotas dos ferrofluidos)
foram determinados e utilizados para estimar as concentrações de óxido de
ferro (Fe2O3) e de nanopartículas magnéticas nas amostras. Essas
estimativas foram realizadas utilizando os valores de DTEM e mp (Tabela 4.2),
considerando-se que todo o ferro encontra-se na forma de Fe2O3. Também
foi determinado o teor de Fe3+ e Fe2+ nos sólidos SFFA e SFFB, sendo
calculada a razão molar entre essas espécies químicas (nFe3+/nFe2+).
A tabela 4.3 mostra os valores referentes às concentrações de ferro e de
Fe2O3, e o número médio de nanopartículas magnéticas (NPM) presentes
nos ferrofluidos FFA e FFB e nos sólidos SFFA e SFFB, bem como os
valores da razão molar nFe3+/nFe2+ nos sólidos SFFA e SFFB.
Como se pode observar na tabela 4.3, os teores de ferro total nos
ferrofluidos FFA e FFB são semelhantes (~ 0,2 mmol de ferro por mililitro de
ferrofluido). No entanto, a concentração de nanopartículas por unidade de
volume no ferrofluido FFA é menor do que no FFB, uma vez que as
nanopartículas formadas na síntese A são, em média, maiores do que as
formadas na síntese B. Em relação à concentração de Fe2O3 nos sólidos
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SFFA e SFFB, pode-se dizer que cerca de 90% da massa dos sólidos
refere-se ao material magnético (Fe2O3). O restante da massa (cerca de
10%) refere-se à cobertura de íons citrato e, provavelmente, à presença de
moléculas de água adsorvidas na superfície das partículas.
Tabela 4.3. Dados sobre as concentrações de ferro total (CFe), de Fe2O3 (
)e
de nanopartículas magnéticas (CNPM) nos ferrofluidos FFA e FFB e nos sólidos
SFFA e SFFB, bem como sobre a razão molar entre Fe3+ e Fe2+ (nFe3+/nFe2+) nos
sólidos SFFA e SFFB.

CNPM x 1016

CFe

nFe3+/nFe2+

(mmol mL-1) (a)

(mg mL-1) (c)

(mL-1) (e)

(mmol g-1) (b)

(g g-1) (d)

(g-1) (f)

FFA

0,242 (a)

19,3 (c)

1,0 (e)

-----

FFB

0,228 (a)

18,2 (c)

1,6 (e)

-----

(b)

(d)

Amostra

SFFA

11,29

SFFB

11,40 (b)

0,90

0,91 (d)

(f)

115

95 (f)

135
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(a)

Concentração de ferro em milimol por mililitro de ferrofluido;
Concentração de ferro em milimol por grama de sólido;
(c)
Concentração de óxido de ferro em miligramas por mililitro de ferrofluido;
(d)
Concentração de óxido de ferro em gramas por grama de sólido;
(e)
Concentração de nanopartículas magnéticas por mililitro de ferrofluido; e
(f)
Concentração de nanopartículas magnéticas por grama de sólido.
(b)

Em relação à análise do teor de Fe3+ e de Fe2+ nos sólidos SFFA e
SFFB, pode-se dizer que os elevados valores encontrados de nFe3+/nFe2+
confirmam o baixo teor de Fe2+ nas amostras, o que indica que a oxidação
das nanopartículas de magnetita em maghemita ocorreu de forma eficiente.
Portanto, pode-se concluir que as amostras SFFA e SFFB são constituídas,
preponderantemente, pelo óxido de ferro maghemita e, por essa razão,
considera-se que os ferrofluidos FFA e FFB são constituídos por
nanopartículas de maghemita.
Algumas informações contidas na tabela 4.3, foram utilizadas na
realização de outras estimativas, as quais serão descritas no decorrer do
trabalho.
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4.2.3. Medidas de magnetização.

Os sólidos SFFA e SFFB foram caracterizados por magnetometria de
amostra vibrante (VSM), cujas curvas de magnetização são mostradas na
figura 4.6.
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Figura 4.6. Curvas de magnetização obtidas para as amostras SFFA e SFFB na
temperatura ambiente.

A ausência de histerese nas curvas de magnetização indica que as
nanopartículas de óxido de ferro que constituem os ferrofluidos FFA e FFB
apresentam comportamento superparamagnético na temperatura ambiente.
A partir dos dados de magnetização de saturação dos sólidos SFFA e
SFFB (

), os quais foram extraídos das curvas de magnetização e das

informações contidas na tabela 4.3 (

em g g-1), foi possível calcular os

valores de magnetização de saturação do óxido de ferro que constituem tais
amostras (

.

A tabela 4.4 mostra os valores de
de

, bem como os dados calculados

, referentes aos sólidos SFFA e SFFB.
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Tabela 4.4. Dados de magnetização referentes aos sólidos SFFA e SFFB.

Amostra

(emu g-1) (a)

(emu g-1) (b)

SFFA

61,95

68,7

SFFB

56,51

62,1

(a)

- magnetização de saturação dos sólidos SFFA e SFFB (extraído
das curvas de magnetização); e
(b)
- magnetização de saturação do óxido de ferro que
constituem as amostras SFFA e SFFB.

Podem-se destacar dois aspectos interessantes relacionados aos valores
da magnetização de saturação da maghemita (

) calculados para

as amostras SFFA e SFFB. Um dos aspectos observados é que os valores
de

para as amostras SFFA e SFFB são inferiores ao valor da

magnetização de saturação da maghemita “em volume” (76 emug-1). O outro
aspecto observado consiste na diminuição da

com a diminuição

do tamanho das nanopartículas de maghemita.
Como abordado no capítulo 2 (subitens 2.1.2 e 2.2.3), a redução da
magnetização de saturação observada em materiais magnéticos com
dimensões nanométricas pode estar associada ao efeito de superfície,
denominado “spin canting” ou desordem de spins, o qual é proveniente da
quebra de simetria da rede cristalina na superfície das nanopartículas,
conduzindo à formação de uma camada não magnética (COEY, 1971;
MORALES et al, 1999; TRONC et al, 2000; VIDAL-VIDAL et al, 2006).
Certamente, no caso das nanopartículas magnéticas constituintes dos
sólidos SFFA e SFFB, esse efeito de superfície deve ser ainda mais
pronunciado, uma vez que as mesmas são derivadas dos ferrofluidos (FFA e
FFB) e apresentam uma cobertura de íons citrato (MOHAMMAD-BEIGI et al,
2001; RÃCUCIU, 2009).
O outro aspecto observado foi a diminuição da

com a

diminuição do tamanho das nanopartículas de maghemita, ou seja, a
amostra SFFA, a qual é constituída por nanopartículas magnéticas maiores
(DTEM = 8,4 nm), apresenta um maior valor de

do que a amostra

SFFB, a qual é constituída por nanopartículas magnéticas menores (DTEM =
7,2 nm). Essa mesma tendência foi observada em outros trabalhos
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(FIORANI et al, 2002; BERKOWITZ et al, 1968; MORALES et al, 1999) e foi
atribuída ao efeito de superfície “spin canting”, o qual se torna mais
pronunciado quanto menor for o tamanho da partícula magnética, ou seja,
quanto maior for a razão superfície/volume.
Os valores de magnetização de saturação da maghemita para os sólidos
SFFA e SFFB foram utilizados nos cálculos do tamanho médio dos
agregados de nanopartículas nos ferrofluidos FFA e FFB.

4.2.4. Medidas de potencial zeta.

Os valores de potencial zeta () obtidos para as amostras dos ferrofluidos
FFA e FFB diluídos (em pH = 7,0) foram iguais a - 21,1 e - 30,7 mV,
respectivamente. Esses valores estão de acordo com os descritos na
literatura para ferrofluidos aquosos constituídos por nanopartículas de
maghemita funcionalizadas com íons citrato (ANDREAS et al, 2012;
WILHELM; GAZEAU, 2008).
Os valores negativos dos potenciais zeta indicam que as nanopartículas
constituintes dos ferrofluidos FFA e FFB apresentam carga superficial
negativa, e, dessa forma, caracterizam-se por ferrofluidos aniônicos.
Vale ressaltar que o ponto isoelétrico (PI) de nanopartículas de óxido de
ferro não funcionalizadas é atingido quando o pH da dispersão aquosa
aproxima-se de 7 (LUCAS et al, 2007; YANG et al, 2005). No PI, a
densidade de carga total na superfície das nanopartículas é igual a zero.
Para efeito de comparação, foi medido o valor do potencial zeta de
nanopartículas de maghemita não funcionalizadas numa dispersão aquosa
de pH em torno de 7,0, sendo encontrado um valor igual a -12 mV. Sendo
assim, pode-se dizer que para os ferrofluidos FFA e FFB, os valores mais
elevados de potencial zeta, mais negativos do que para uma amostra de
maghemita não funcionalizada, estão relacionados à presença de íons
citrato adsorvidos na superfície das nanopartículas, os quais são
constituídos por grupos aniônicos (carboxilatos).
A

figura

4.7

mostra

uma

representação

esquemática

nanopartícula de -Fe2O3 funcionalizada com íons citrato.

de

uma

104

Figura 4.7. Representação esquemática de uma nanopartícula de -Fe2O3
funcionalizada com íons citrato, podendo-se observar a presença de 3 grupos
carboxilatos na estrutura do íon.

Pode-se observar nessa representação, que a interação entre a
nanopartícula e os íons citrato ocorre via um grupo carboxilato. No entanto,
alguns pesquisadores (HAJDÚ et al, 2009; MOJIC et al, 2012) discutem
sobre a possibilidade de tal interação ocorrer também via dois grupos
carboxilatos, o que depende da curvatura da superfície.
Certamente, a estabilidade coloidal nesses ferrofluidos (FFA e FFB) é
resultante das contribuições dos efeitos de repulsão elétrica e estérica entre
as nanopartículas que os constituem, provenientes da cobertura de íons
citrato (HAJDÚ et al, 2009; MOJIC et al, 2012). Considerando apenas a
contribuição do efeito eletrostático, a medida de potencial zeta sugere que
as nanopartículas no ferrofluido FFB são mais estáveis, do que as no
ferrofluido FFA, uma vez que a amostra FFB apresentou maior valor de ,
em módulo.
A seguir, será apresentado um estudo, no qual serão abordados outros
parâmetros que influenciam a estabilidade coloidal dos ferrofluidos FFA e
FFB.
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4.3. Estudo sobre a presença de agregados de nanopartículas nos
ferrofluidos FFA e FFB.

Como mencionado anteriormente, os ferrofluidos FFA e FFB foram
utilizados como fonte de material magnético na preparação das amostras de
nanoesferas magnéticas de sílica (NMS). O ferrofluido FFA caracterizava-se
por um ferrofluido envelhecido, o qual foi utilizado nas sínteses das amostras
de NMS do grupo A após dois anos da data de preparação. Por outro lado, o
ferrofluido FFB caracterizava-se por um ferrofluido recém-preparado, o qual
foi utilizado nas sínteses das amostras de NMS do grupo B, logo após o seu
preparo.
De acordo com o tempo de envelhecimento dos ferrofluidos considerouse que, no momento da preparação das amostras de NMS, o ferrofluido FFA
continha um maior número de agregados de nanopartículas magnéticas ou
agregados maiores (agregados constituídos por um maior número de
nanopartículas magnéticas) em comparação com o ferrofluido FFB. Essa
consideração foi fundamentada no fato de que em dispersões coloidais,
mesmo que as nanopartículas estejam recobertas com uma camada de
proteção, o que retarda o processo de agregação, há uma tendência das
nanopartículas agregarem-se umas com as outras com o tempo de
armazenamento (HUNTER, 2005).
Nesse tópico será apresentado o estudo sobre a presença de agregados
de nanopartículas nos ferrofluidos FFA e FFB, o qual foi embasado nas
medidas de diâmetro hidrodinâmico (subitem 4.3.1) e de birrefringência
magnética estática (subitem 4.3.2). Em adição, será apresentado o estudo
realizado por SMB sobre a formação de agregados em função da diluição
dos ferrofluidos em água desionizada. Esse estudo apresenta grande
importância para o trabalho, uma vez que os ferrofluidos FFA e FFB foram
submetidos a diluições, antes de serem utilizados na preparação das
amostras de NMS.
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4.3.1. Medidas de diâmetro hidrodinâmico.

Os diâmetros hidrodinâmicos médios das nanopartículas contidas nos
ferrofluidos FFA e FFB (não diluídos) foram determinados por medidas de
espalhamento de luz, sendo encontrados valores, respectivamente, iguais a
150 e 66 nm, com o índice de polidispersão de diâmetro em torno de 0,2
para ambas as amostras.
Esses resultados sugerem que tanto o ferrofluido FFA, quanto o FFB, são
constituídos por agregados de nanopartículas, uma vez que tais amostras
apresentaram valores elevados de diâmetro hidrodinâmico comparados aos
diâmetros modais, DTEM (Tabela 4.2).
Os resultados também sugerem que os agregados de nanopartículas no
ferrofluido FFA são maiores do que os presentes no ferrofluido FFB, ou seja,
os agregados em FFA são constituídos por um maior número de
nanopartículas magnéticas, uma vez que o valor de diâmetro hidrodinâmico
medido para FFA é mais de duas vezes maior do que para FFB.

4.3.2. Caracterização por birrefringência magnética estática.

A partir das medidas de birrefringência magnética estática (SMB), foram
obtidas as curvas da intensidade relativa da luz transmitida (I/Iº) em função
do campo magnético aplicado (curvas de birrefringência). Com o intuito de
calcular o tamanho médio dos agregados de nanopartículas magnéticas “Q”,
ou seja, o número médio de nanopartículas por agregado nas amostras de
ferrofluidos diluídos e não diluídos, realizou-se um ajuste dos dados
experimentais utilizando-se o modelo teórico e o procedimento matemático
descrito previamente nos subitens 2.3.3 e 3.4.6. A seguir serão
apresentados os resultados obtidos, bem como as discussões sobre o
assunto.
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4.3.2.1.

Determinação

do

tamanho

médio

dos

agregados

nos

ferrofluidos não diluídos.

O gráfico da figura 4.8 mostra as curvas de birrefringência experimentais
obtidas para os ferrofluidos FFA e FFB, bem como as curvas ajustadas
segundo o modelo teórico.
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Figura 4.8. Curvas de birrefringência experimentais e ajustadas referentes aos
ferrofluidos FFA e FFB, sendo  a fração volumétrica.

O símbolo “” apresentado no gráfico representa a fração volumétrica dos
ferrofluidos, que é a razão entre o volume de material magnético
(maghemita) pelo volume de material não magnético (líquido dispersor). Os
valores de “” foram estimados a partir das medidas do teor de ferro (Tabela
4.3), como descrito no subitem 3.3.3.
Pode-se observar na figura 4.8 que as curvas de birrefringência
referentes aos ferrofluidos FFA e FFB apresentam comportamentos
diferentes. Como discutido anteriormente (subitem 2.3.2), a curva de
birrefringência pode ser descrita por





(Equação

2.14), sendo que a intensidade relativa do sinal (I/Io) é dependente da
espessura do porta-amostras (l), do comprimento de onda do laser (), do
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ângulo entre o analisador e o campo magnético aplicado ( e
da birrefringência da amostra (n). Nesse trabalho, as medidas de SMB
foram realizadas mantendo-se os parâmetros l,  e  constantes Logo, o
comportamento das curvas obtidas para os ferrofluidos FFA e FFB pode ser
interpretado em função apenas da birrefringência das amostras (n).
Bakuzis e colaboradores (2004) realizaram um estudo por SMB das
propriedades

magneto-ópticas

de

um

ferrofluido

constituído

de

nanopartículas de CdFe2O4 e observaram o aparecimento de um pico em
baixo campo no gráfico da intensidade de luz transmitida versus o campo
magnético aplicado, o qual foi atribuído a um elevado valor de
birrefringência, no qual o argumento da equação 2.14 iguala-se a /2, ou
seja, ( 

) = /2. A birrefringência (n), por sua vez, está relacionada com a

fração volumétrica, bem como com o tamanho médio dos agregados
existentes (SILVA, 2010; STEIN, 2011).
No caso das medidas realizadas nesse trabalho, pode-se desconsiderar
a influência da fração volumétrica, uma vez que os ferrofluidos FFA e FFB
apresentam valores de “” semelhantes ( ~ 0,4 %). Logo, a presença de um
máximo na intensidade do sinal em baixo campo na curva do ferrofluido FFA
sugere que essa amostra seja constituída de agregados maiores do que o
ferrofluido FFB.
A partir do ajuste teórico dos dados experimentais de SMB foi possível
estimar o tamanho médio dos agregados de nanopartículas pré-existentes
nos ferrofluidos FFA e FFB, designados por QFFA e QFFB, cujos valores foram
iguais a 7,2 e 5,6, respectivamente. Em outras palavras, pode-se dizer que
os agregados contidos no ferrofluido FFA são constituídos, em média, por 7
ou 8 nanopartículas magnéticas, enquanto que no FFB, os agregados são
constituídos, em média, por 5 ou 6 nanopartículas. Uma vez que os valores
estimados de “Q” representam o tamanho médio dos agregados, não se
pode descartar a possibilidade de estarem presentes também agregados
maiores do que os indicados pelos valores de “Q”, tampouco agregados
menores, ou até mesmo nanopartículas magnéticas individuais.
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Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos pelas análises de
diâmetro hidrodinâmico e de SMB, pode-se concluir que o ferrofluido FFA é
constituído por agregados maiores de nanopartículas magnéticas do que o
ferrofluido FFB, como esperado.
Vale ressaltar que, previamente à etapa de preparação dos ferrofluidos, é
possível que já estivessem presentes alguns agregados de nanopartículas
nos sólidos obtidos das sínteses de magnetita (sínteses A e B). Como
descrito na literatura, uma das desvantagens de sintetizar nanopartículas de
óxido de ferro pelo método da coprecipitação é que durante a síntese pode
ocorrer a formação de agregados (HU et al, 2010; KIM et al, 2001; VIDALVIDAL et al, 2006).
Por essa razão, após a etapa de funcionalização das nanopartículas com
íons citrato e subsequente preparação dos ferrofluidos FFA e FFB,
provavelmente

estavam

presentes

tanto

nanopartículas

magnéticas

individuais, quanto pequenos agregados estabilizados pelos íons citrato
adsorvidos. Entretanto, o maior grau de agregação das nanopartículas
magnéticas no ferrofluido FFA é atribuído, principalmente, ao fato do mesmo
ser um ferrofluido envelhecido.
O ferrofluido FFA é constituído por uma menor concentração de
agregados por unidade de volume do que FFB, embora ambos os
ferrofluidos apresentem, aproximadamente, o mesmo teor de ferro. Essa
conclusão deve-se ao fato de que FFA apresenta menor concentração de
nanopartículas

magnéticas

nanopartículas

estarem

do

que

organizadas

FFB

(Tabela

em

agregados

4.3),

além

maiores.

das
Essa

consideração consiste num importante aspecto para explicar as diferentes
características das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica obtidas
nas sínteses de cada grupo (grupos A e B).

4.3.2.2. Efeito da diluição dos ferrofluidos FFA e FFB.

Como descrito no subitem 3.3.4, alíquotas dos ferrofluidos FFA e FFB
foram submetidas à diferentes escalas de diluição com água desionizada,
sendo obtidas três amostras de ferrofluido diluído derivadas da diluição do
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FFA (FFA-d1, FFA-d2, FFA-d3) e outras três amostras derivadas da diluição
do FFB (FFB-d1, FFB-d2 e FFB-d3). As amostras foram caracterizadas
quanto ao teor de ferro, sendo os resultados utilizados para calcular os
valores de fração volumétrica (). Os valores de “” estimados estão
apresentados juntamente com os resultados de SMB.
As figuras 4.9 e 4.10 mostram as curvas de birrefringência experimentais
e ajustadas, referentes às amostras diluídas dos ferrofluidos FFA e FFB,
respectivamente. Nos gráficos, estão incluídas as curvas de birrefringência
referentes aos ferrofluidos não diluídos, para efeito de comparação.
A partir do ajuste dos dados experimentais, foram estimados os
tamanhos médios dos agregados de nanopartículas magnéticas presentes
nas amostras diluídas. Para facilitar a discussão dos resultados, os
tamanhos médios dos agregados (Q) estão representados em função da
fração volumétrica () das amostras (Figura 4.11). No gráfico da figura 4.11,
também estão incluídos os valores de QFFA e QFFB referentes aos ferrofluidos
não diluídos.
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Figura 4.9. Curvas de birrefringência experimentais e ajustadas referentes às
amostras diluídas do ferrofluido FFA. No gráfico, foi incluída a curva referente ao
ferrofluido FFA não diluído. O símbolo “” representa o valor da fração volumétrica
da amostra.
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Figura 4.10. Curvas de birrefringência experimentais e ajustadas referentes às
amostras diluídas do ferrofluido FFB. No gráfico, foi incluída a curvas referente ao
ferrofluido FFB não diluído. O símbolo “” representa o valor da fração volumétrica
da amostra.

Pode-se observar no gráfico da figura 4.11 que o tamanho médio dos
agregados aumenta com a diminuição da fração volumétrica das amostras,
tanto derivadas das diluições do ferrofluido FFA, quanto do FFB. Em outras
palavras, pode-se dizer que quanto maior o grau de diluição dos ferrofluidos
(menor valor de “”), maior é o tamanho médio dos agregados.
Esses resultados sugerem que durante o processo de diluição dos
ferrofluidos houve agregação das nanopartículas magnéticas individuais e/ou
de agregados pré-existentes, resultando na formação de grandes agregados
(maiores do que os pré-existentes) e que o processo de agregação foi mais
significativo com o aumento do grau de diluição.
Segundo Cousin e colaboradores (2012), num ferrofluido aquoso
constituído de nanopartículas de maghemita funcionalizadas com íons
citrato, existem íons tanto associados à superfície das nanopartículas,
quanto livres no líquido dispersor, de forma que as espécies químicas estão
em equilíbrio dinâmico. Em adição, os pesquisadores discutem que a
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concentração de citrato livre necessária para evitar a dessorção dos íons
ligados deve ser superior a 2 x 10-3 molL-1.
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Figura 4.11. Gráfico do tamanho médio do agregado (Q) em função da fração
volumétrica () das amostras diluídas dos ferrofluidos FFA e FFB. No gráfico, foram
incluídos os valores de Q para os ferrofluidos não diluídos.

Sendo assim, uma possível explicação para os resultados observados é
que, com a diluição dos ferrofluidos FFA e FFB, a dessorção de íons citrato
ligados à superfície das nanopartículas foi favorecida, no sentido de
restabelecer o equilíbrio dinâmico entre íons ligados e íons livres. Como
consequência da dessorção, as interações de atração (interação de van der
Waals e interação dipolar magnética) entre as nanopartículas magnéticas
passam a ser dominantes, resultando na agregação. Além disso, o aumento
do grau de diluição dos ferrofluidos favorece a dessorção dos íons citrato em
maior extensão, culminando num maior grau de agregação, ou seja, na
formação de agregados maiores.
Outro aspecto interessante observado no gráfico da figura 4.11 é que,
para todos os valores de fração volumétrica, os tamanhos dos agregados
são maiores para as amostras derivadas do ferrofluido FFA do que para as
do ferrofluido FFB.
A importância do estudo sobre a formação de agregados em função da
diluição dos ferrofluidos para o presente trabalho é que alíquotas dos
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ferrofluidos FFA e FFB foram diluídas com água desionizada antes de serem
adicionadas na mistura precursora da formação das nanoesferas magnéticas
de sílica. Assim, há a possibilidade de terem sido formados grandes
agregados de nanopartículas (maiores do que os pré-existentes) nas
alíquotas diluídas dos ferrofluidos (ADFF), ainda que as diluições tenham
sido feitas instantaneamente antes da adição nas misturas reacionais. Além
desse aspecto, pode-se dizer que o efeito de diluição dos ferrofluidos e,
consequentemente, de agregação das nanopartículas magnéticas, pode ter
sido ainda mais acentuado após a adição das alíquotas nas misturas
reacionais, embora essas fossem compostas não só por água desionizada,
como também por etanol, amônia e TEOS.

4.4. Nanoesferas Magnéticas de Sílica.

Nesse trabalho foram realizadas seis sínteses, a partir do método de
Stöber modificado, com o intuito de obter nanoesferas de sílica
aminofuncionalizadas contendo nanopartículas magnéticas incorporadas
(NMS). As condições experimentais utilizadas para a obtenção das amostras
de NMS foram as mesmas para todas as sínteses, sendo utilizada uma
proporção molar de reagentes igual a 0,1 TEOS: 0,187 NH3: 4,8 H2O: 15
Etanol. Entretanto, foram variados dois parâmetros referentes à fonte de
material magnético, sendo esses o volume e o tipo de ferrofluido adicionado
na mistura precursora sol-gel.
Em relação ao primeiro parâmetro (volume de ferrofluido), a quantidade
de material magnético foi variada em relação a uma quantidade fixa de
TEOS. Esse parâmetro será representado pela razão entre o número de mol
de ferro (nFe) e de TEOS (nTEOS) utilizadas em cada síntese, como mostrado
na tabela 4.5. O número de mol de ferro (nFe) foi calculado a partir do valor
do teor de ferro em FFA ou FFB (Tabela 4.3) e do volume da alíquota de
ferrofluido (VFF) empregado na síntese.
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Tabela 4.5. Dados sobre as quantidades de reagentes (ferrofluido e TEOS)
utilizados nas sínteses das amostras de NMS.
Síntese
ferrofluido
TEOS
nFe/nTEOS (e)
VFF (mL) (a)

nFe (mol) (b)

VTEOS (mL) (c)

nTEOS (mol) (d)

1A

5,0

1,21 x 10-3

5,0

0,0224

0,05

2A

1,0

2,42 x 10-4

5,0

0,0224

0,01

3A

0,2

4,84 x 10-5

5,0

0,0224

0,002

5,0

1,14 x 10

-3

5,0

0,0224

0,05

2,28 x 10

-4

5,0

0,0224

0,01

4,56 x 10

-5

5,0

0,0224

0,002

1B
2B
3B

1,0
0,2

(a)

VFF - volume de ferrofluido;
nFe - número de mol de ferro;
(c)
VTEOS - volume de TEOS;
(d)
nTEOS - número de mol de TEOS; e
(e)
nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS.
(b)

O segundo parâmetro variado foi o tipo de ferrofluido utilizado nas
sínteses: o ferrofluido FFA foi utilizado na preparação das amostras do grupo
A e o ferrofluido FFB na das amostras do grupo B.
A seguir, serão apresentados os resultados das caracterizações das
amostras dos grupos A e B, bem como será discutida a influência dos
parâmetros variados nas sínteses sobre as características das NMS. Com o
intuito de facilitar a apresentação, serão abordados primeiramente os
aspectos referentes às amostras do grupo B e, em seguida, os aspectos
referentes às amostras do grupo A.

4.4.1. Caracterização das amostras dos grupos A e B.

Nesse tópico, serão apresentados os resultados obtidos a partir da
caracterização das amostras por medidas do teor de ferro, microscopia
eletrônica de transmissão de alta resolução e magnetização.
Previamente à caracterização dos materiais, observou-se que as
amostras do grupo A apresentavam características diferentes das amostras
do grupo B. Como descrito no subitem 3.2.3, a partir dos resultados do
fracionamento, constatou-se que as amostras do grupo A, preparadas a
partir de uma razão nFe/nTEOS pequena (amostras 2A e 3A), eram
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heterogêneas. Essas amostras puderam ser separadas em frações devido a
respostas distintas frente ao campo magnético de um imã. Por outro lado, as
amostras do grupo B não resultaram em frações, uma vez que todo o sólido
foi atraído simultaneamente pelo imã e, portanto, foram consideradas
homogêneas.

4.4.1.1. Análise do teor de ferro.

O teor de ferro nas amostras foi determinado experimentalmente e será
expresso pela razão (nFe/mmaterial)exp, a qual representa a quantidade de ferro
em mol por grama de material.
Para a realização de uma análise comparativa foi feito o cálculo da razão
(nFe/mmaterial)cal a partir do número de mol de ferro empregado em cada
síntese (ver Tabela 4.5) e da massa de material, a qual foi estimada
somando-se a massa de maghemita (considerando-se que todo o ferro está
na forma de -Fe2O3) e de sílica (considerando-se que todo o TEOS utilizado
transformou-se em SiO2).
Outro parâmetro calculado foi a razão mássica maghemita/material,
expresso como (

)exp. Nesse caso, considerou-se que todo o

ferro medido está na forma de -Fe2O3. Os valores de (

)exp

foram utilizados na realização de outras estimativas.

4.4.1.1.a. Amostras do grupo B.
A tabela 4.6 mostra os valores obtidos para as razões (nFe/mmaterial)cal,
(nFe/mmaterial)exp e (

)exp), referentes às amostras do grupo B.

Pode-se observar na tabela 4.6, discrepâncias entre os teores de ferro
calculado e experimental, referentes a todas as amostras do grupo B.
Poderia se esperar que o teor de ferro calculado fosse maior do que o
experimental, uma vez que nos cálculos da quantidade total de material
formada na síntese foram desconsideradas as massas provenientes dos
íons citrato que recobre as nanopartículas magnéticas e da sílica resultante
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das reações do APTS. Porém, observou-se que o teor de ferro experimental
foi sempre maior do que o calculado.

Tabela 4.6. Dados sobre o teor de ferro nas amostras do grupo B.
Amostra
(nFe/mmaterial)cal
(nFe/mmaterial)exp
(

)exp

(nFe/nTEOS) (a)

(mmolg-1) (b)

(mmolg-1) (c)

(g g-1) (d)

1B (0,05)

0,78

0,96

0,076

2B (0,01)

0,16

0,32

0,026

3B (0,002)

0,03

0,20

0,016

(a)

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
cal
(nFe/mmaterial) – número de mol de ferro por grama de material (calculado);
(c)
exp
(nFe/mmaterial) - número de mol de ferro por grama de material (experimental); e
(d)
(
)exp - quantidade em massa de Fe2O3 em um grama de material
(experimental).
(b)

O fato da razão (nFe/mmaterial)exp ser maior do que a razão calculada
sugere que as amostras resultantes das sínteses do grupo B não
apresentam toda a quantidade de sílica proveniente das reações de hidrólise
e condensação dos precursores TEOS e APTS.
A perda parcial de sílica pode ter ocorrido durante o procedimento de
purificação dos sólidos. Como descrito no subitem 3.2.2, o procedimento
consistiu no isolamento dos sólidos por centrifugação, os quais foram
submetidos a 4 ciclos de lavagens (com álcool e água desionizada), sendo
isolados em cada ciclo por centrifugação. Sendo assim, é possível que as
partículas de sílica menores, isentas ou contendo baixo teor de material
magnético incorporado, tenham permanecido dispersas no sobrenadante e,
consequentemente, eliminadas durante as etapas de isolamento e lavagem.
Essa explicação parece ser bastante razoável, uma vez que a
discrepância entre o teor de ferro calculado e experimental aumenta com a
diminuição da razão nFe/nTEOS empregada na síntese. Assim, com a
diminuição do teor de material magnético adicionado à mistura precursora
sol-gel, consequentemente, também ocorreu a redução da quantidade de
nanopartículas magnéticas que atuaram como semente nos processos de
nucleação e crescimento da sílica, resultando na formação de uma maior
quantidade de partículas de sílica isentas ou contendo baixo teor de material
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magnético incorporado, as quais foram eliminadas nos processos de
purificação dos sólidos.
Apesar dos valores experimentais do teor de ferro serem maiores do que
os calculados, pode-se observar na figura 4.12 que ambos seguem uma
mesma tendência: decrescem linearmente com a diminuição da quantidade
de material magnético utilizada nas sínteses (nFe/nTEOS).

1,0

Dados Experimentais
Dados Calculados
Ajuste Linear

0,9

-1

nFe /m material (mmolg )

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

nFe/nTEOS

Figura 4.12. Gráfico referente aos teores de ferro (n Fe/mmaterial) experimentais e
calculados em função da razão nFe/nTEOS utilizada nas sínteses das amostras do
grupo B.

4.4.1.1.b. Amostras do grupo A.

O teor de ferro foi determinado apenas nas amostras que apresentaram
quantidade suficiente de material para a realização da medida, sendo essas,
as amostras 1A, 2A-1P (fração derivada do primeiro fracionamento da
amostra 2A) e 3A-1P (fração derivada do primeiro fracionamento da amostra
3A).
A tabela 4.7 mostra os valores obtidos para as razões (nFe/mmaterial)cal,
(nFe/mmaterial)exp e (

)exp), referentes às amostras do grupo A.

De acordo com os dados da tabela 4.7, pode-se observar discrepâncias
entre o teor de ferro calculado e experimental. No caso da amostra 1A, a
qual não foi fracionada, pode-se dizer que era esperado que o teor de ferro
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calculado fosse maior do que o experimental, assim como discutido para as
amostras do grupo B. E, também, acredita-se que, para a amostra 1A, o
elevado valor de (nFe/mmaterial)exp esteja associado à perda parcial de sílica
durante o procedimento de purificação do sólido obtido na síntese.

Tabela 4.7. Dados sobre o teor de ferro nas amostras do grupo A.
Síntese
(nFe/nTEOS) (a)
1A (0,05)

Amostras

1A

(nFe/mmaterial)exp

(mmolg-1) (b)

(mmolg-1) (c)

0,78

1,23

0,098

2,06

0,164

----

----

----

----

1,74

0,139

----

----

2A-1P
2A (0,01)

2A-2P

0,16

2A-1S
3A (0,002)

3A-1P
3A-1S

(

(nFe/mmaterial)cal

0,03

)exp
(g g-1) (d)

(a)

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
(nFe/mmaterial)cal – número de mol de ferro por grama de material (calculado);
(c)
(nFe/mmaterial)exp - número de mol de ferro por grama de material (experimental); e
(d)
(
)exp - quantidade em massa de Fe2O3 em um grama de material
(experimental).
(b)

Por outro lado, não é possível fazer uma análise comparativa entre os
valores do teor de ferro calculado e experimental para as amostras 2A e 3A,
já que a razão (nFe/mmaterial)exp foi determinada apenas para as frações 2A-1P
e 3A-1P. No entanto, assim como descrito para a amostra 1A, também é
possível que parte da sílica formada nas sínteses 2A e 3A tenha sido
eliminada durante o procedimento de purificação dos sólidos, uma vez que
todas as sínteses foram realizadas nas mesmas condições.
Outro aspecto que pode ser constatado na tabela 4.7, é que os valores
de (nFe/mmaterial)exp não seguem uma única tendência em relação às
quantidades de material magnético utilizados nas sínteses (nFe/nTEOS). Por
exemplo, a amostra 1A, a qual foi preparada a partir de uma maior razão de
nFe/nTEOS, apresentou menor valor de (nFe/mmaterial)exp do que as frações 2A1P e 3A-1P. Uma explicação razoável para esses resultados pode ser dada
levando-se em consideração o fracionamento das amostras obtidas nas
sínteses. Certamente, o menor valor de (nFe/mmaterial)exp da amostra 1A está

119

relacionado com o fato dessa amostra não ter sido fracionada. Nesse caso,
pode-se dizer que toda a quantidade de maghemita empregada na síntese e
de sílica formada está contida na amostra 1A.
Por outro lado, as amostras resultantes das sínteses 2A e 3A foram
fracionadas e, consequentemente, as quantidades de material magnético
utilizadas e de sílica formada encontram-se distribuídas desigualmente nas
frações geradas. Sendo assim, os maiores valores de (nFe/mmaterial)exp das
amostras 2A-1P e 3A-1P devem estar associados com o fato dessas serem
as frações isoladas que contém toda ou quase toda quantidade do material
magnético empregada na síntese e, também, uma menor quantidade do total
de sílica formada.
Adicionalmente, pode-se dizer que o restante da sílica formada nas
sínteses 2A e 3A devem estar presentes nas demais frações geradas (2A2P, 2A-1S e 3A-1S), as quais não foram analisadas.

4.4.1.2. Caracterização por microscopia eletrônica de transmissão de
alta resolução (HRTEM).

A técnica de HRTEM foi uma ferramenta essencial para verificar as
características morfológicas das amostras de nanoesferas magnéticas de
sílica preparadas nesse trabalho.
A partir das análises das micrografias foi possível identificar os tipos de
estruturas de sílica formadas nas sínteses, bem como a presença ou não de
agregados de nanopartículas magnéticas incorporados.
Nesse tópico, serão apresentados os resultados obtidos por HRTEM,
destacando-se as principais diferenças entre as características morfológicas
das amostras resultantes das sínteses dos grupos A e B.

4.4.1.2.a. Amostras do Grupo B.

Em todas as amostras do grupo B observou-se o predomínio de dois
tipos de estruturas de sílica, sendo essas, partículas individuais e partículas
coalescidas.
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As partículas individuais consistem em estruturas com formato esférico e
dimensões que variam de 90 a 450 nm. Tais estruturas foram denominadas
esferas individuais de sílica, EInd.
As partículas coalescidas, por sua vez, consistem em estruturas maiores,
não esféricas e com dimensões que variam de 180 a 850 nm (tamanho do
eixo de maior dimensão). Essas estruturas aparentam ter sido formadas a
partir da coalescência (união) de esferas individuais e, por essa razão, foram
denominadas esferas coalescidas de sílica, ECoal.
Vale ressaltar que, em todas as amostras do grupo B, o número de
esferas coalescidas formadas nas sínteses foi maior do que o de esferas
individuais.
A figura 4.13 mostra as micrografias das amostras 1B (Figura 4.13.a), 2B
(Figura 4.13.b) e 3B (Figura 4.13.c), nas quais se pode notar os dois tipos de
estruturas de sílica formados (E Ind e ECoal), bem como a proporção entre
eles, ou seja, um número maior de ECoal do que EInd.
Vários aspectos foram observados nas micrografias das amostras do
grupo B, em relação ao material magnético incorporado. Primeiramente,
observou-se que nas três amostras do grupo B, todas as partículas de sílica
(EInd e ECoal) apresentam agregados de nanopartículas magnéticas
incorporados. Em outras palavras, todas as partículas observadas nas
micrografias das amostras do grupo B são magnéticas. Essa característica
pode ser melhor visualizada nas micrografias da figura 4.14, nas quais os
agregados estão indicados pelas setas vermelhas. Nota-se também que em
ambos os tipos de partículas de sílica (E Ind e ECoal), os agregados estão
localizados, principalmente, na região interna e central das estruturas.
Em relação ao tamanho dos agregados incorporados (ou número de
nanopartículas magnéticas incorporadas), pode-se dizer que as partículas de
sílica contêm agregados de tamanhos variados, alguns organizados num
arranjo mais compacto (Figura 4.14.a) e outros organizados na forma de
cadeias de nanopartículas (Figura 4.14.c).
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Figura 4.13. Micrografias das amostras 1B (a), 2B (b) e 3B (c), podendo-se
observar dois tipos de estruturas de sílica: esferas individuais (EInd) e esferas
coalescidas (ECoal).

122

Figura 4.14. Micrografias referentes às amostras 1B (a;b), 2B (c;d) e 3B (e,f),
podendo-se visualizar os agregados de nanopartículas magnéticas (indicados pelas
setas vermelhas) nos dois tipos de estrutura de sílica: esferas individuais (EInd) e
esferas coalescidas (ECoal).

A partir de uma análise qualitativa das características morfológicas das
partículas de sílica nas amostras do grupo B, observa-se certo padrão
relacionado ao tipo de partícula (ECoal e EInd) e as características dos
agregados incorporados, como tamanho e arranjo.
A minoria das partículas de sílica (algumas EInd) contem agregados
pequenos com arranjo compacto (Figuras 4.14.d e 4.14.f) ou em cadeia
(Figura

4.14.b).

O

tamanho

desses

pequenos

agregados

é

aproximadamente equivalente ao tamanho médio dos agregados estimados
por birrefringência magnética (SMB) para o ferrofluido de partida (QFFB = 5,6
nanopartículas).
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Por outro lado, a maioria das partículas de sílica (ECoal e algumas EInd)
apresenta agregados grandes (maiores do que os pré-existentes no
ferrofluido FFB). No caso das ECoal, os agregados encontram-se distribuídos
num arranjo disperso, podendo ser linear (ou seja, nanopartículas
distribuídas linearmente sobre o eixo de maior dimensão, ver Figura 4.14.a)
ou ramificado (Figura 4.14.c). No caso das E Ind, os agregados grandes estão
organizados num arranjo compacto e aproximadamente esférico (Figura
4.14.a).
A tabela 4.8 apresenta um resumo dos tipos de partículas de sílica
formadas nas sínteses do grupo B, bem como algumas características
predominantes dos agregados de nanopartículas magnéticas incorporados,
tais como, tamanho e tipo de arranjo ou modo como os agregados
encontram-se distribuídos no interior das partículas de sílica.

Tabela 4.8. Dados sobre os tipos de partículas de sílica formadas nas sínteses do
grupo B, bem como sobre as características predominantes dos agregados de
nanopartículas magnéticas incorporados (tamanho e tipo de arranjo).
Tamanho dos
Tipos de partículas de sílica / arranjo dos agregados
agregados
EInd / independe do arranjo

Pequenos

EInd / arranjo esférico

Grandes

ECoal / arranjo não esférico
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Em relação ao teor de material magnético incorporado, não é possível
identificar diferenças significativas entre as amostras do grupo B. Entretanto,
o número de nanopartículas magnéticas nas amostras é certamente
proporcional ao teor de material magnético utilizado nas sínteses. Essa
conclusão foi embasada na associação entre duas evidências experimentais.
A primeira consiste no fato de que o teor de material magnético nas
amostras do grupo B (Tabela 4.6) diminui com a redução da razão nFe/nTEOS
empregada nas sínteses. A segunda evidência é que, nas micrografias de
HRTEM, se observa que a maior quantidade de nanopartículas magnéticas
encontra-se localizada no interior das partículas de sílica.
Em algumas micrografias das amostras do grupo B, também se
observou, embora em pequena quantidade (não representativo para as
amostras), a existência de agregados de nanopartículas magnéticas
localizados na superfície das esferas de sílica, os quais foram denominados
agregados não incorporados. Como exemplo, a figura 4.15 mostra
micrografias referentes à amostra 3B, nas quais se pode verificar os
agregados não incorporados.

Figura 4.15. Micrografias da amostra 3B, podendo-se verificar os agregados de
nanopartículas magnéticas não incorporados (indicados pelas setas). A micrografia
(b) é uma ampliação da região da micrografia (a) indicada pela seta.

Com o objetivo de auxiliar discussões posteriores, algumas informações
obtidas por HRTEM foram resumidas na tabela 4.9, as quais se referem à
existência de nanopartículas magnéticas incorporadas (Npinc), às faixas de
diâmetro (DTEM) das partículas de sílica (considerando-se apenas os
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diâmetros das partículas observadas em maior quantidade e representativas
das amostras) e à proporção numérica (

) entre ECoal e EInd.

Tabela 4.9. Resumo dos dados obtidos por microscopia eletrônica de transmissão
de alta resolução (HRTEM), referentes às amostras do grupo B.
(d)
Síntese
Amostra
Tipos de partículas observadas
(nFe/nTEOS) (a)

EInd (b)
Npinc

1B (0,05)

1B

(e)

sim

ECoal (c)

DTEM (nm) (f)

Npinc

DTEM (nm)

140-150

sim

200-500

(ECoal) >
(EInd)

2B (0,01)

2B

sim

140-160

sim

180-550

(ECoal) >
(EInd)

3B (0,002)

3B

sim

300-400

sim

450-700

(ECoal) >
(EInd)

(a)

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
EInd - Esferas Individuais de sílica;
(c)
ECoal - Esferas Coalescidas de sílica;
(d)
- proporção numérica entre os tipos de partículas de sílica observadas;
(e)
Npinc - nanopartículas magnéticas incorporadas; e
(f)
DTEM - faixa de diâmetro das partículas observada por HRTEM.
(b)

4.4.1.2.b. Amostras do Grupo A.

Nas micrografias das amostras do grupo A, identificou-se a presença dos
mesmos tipos de partículas de sílica verificadas para as amostras do grupo
B, sendo esses, as esferas individuais (EInd) e as esferas coalescidas (ECoal).
No entanto, as amostras do grupo A apresentaram algumas características
distintas daquelas do grupo B, as quais serão descritas no decorrer desse
tópico.
A figura 4.16 mostra três micrografias das amostras do grupo A, nas
quais se pode observar a presença de ambos os tipos de partículas de sílica
(EInd e ECoal). Nas amostras do grupo A, a faixa de diâmetro observada para
as Eind variou entre 100 a 300 nm e a maioria das ECoal apresentaram
dimensões entre 300 a 700 nm (tamanho do eixo de maior dimensão). No
entanto, em algumas micrografias referentes às amostras 1A, 2A (fração 2A1P) e 3A (fração 3A-1P) foram observadas, embora em pequena quantidade
(não sendo representativo para as amostras), estruturas de esferas
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coalescidas com dimensões superiores a 1 m, as quais foram denominadas
esferas coalescidas grandes ou ECG (Figura 4.17).

Figura 4.16. Micrografias das amostras 1A (a), 2A (fração 2A-2P) (b) e 3A (fração
3A-1P) (c), podendo-se observar os dois tipos de estruturas de sílica: esferas
individuais (Eind) e esferas coalescidas (ECoal).
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Figura 4.17. Micrografias das amostras 1A (a), 2A (fração 2A-1P) (b) e 3A (fração
3A-1P) (c), nas quais se observam estruturas de sílica com dimensões maiores do
que 1 micrômetro, denominadas esferas coalescidas grandes, ECG.
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No caso da amostra 1A, a qual foi sintetizada a partir de uma maior razão
de nFe/nTEOS (nFe/nTEOS = 0,05), observa-se que todas as partículas de sílica
(EInd e ECoal) apresentaram agregados de nanopartículas magnéticas
incorporados. Ou seja, todas as partículas de sílica observadas nas
micrografias são magnéticas, assim como nas amostras do grupo B.
A figura 4.18 mostra duas micrografias da amostra 1A, obtidas com maior
ampliação, nas quais se pode visualizar os agregados de nanopartículas
magnéticas no interior de ambos os tipos de partículas de sílica.

Figura 4.18. Micrografias da amostra 1A, podendo-se visualizar os agregados de
nanopartículas magnéticas (indicados pelas setas) no interior de esferas individuais
de sílica, EInd (a) e de esferas coalescidas, ECoal (b).

Por outro lado, nas amostras 2A e 3A apenas as estruturas de ECoal
apresentaram material magnético incorporado. Em outras palavras, pode-se
dizer que nas sínteses do grupo A realizadas a partir de baixas razões de
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nFe/nTEOS, houve a formação de partículas de sílica magnéticas (ECoal) e,
também, de partículas de sílica individuais (EInd) não magnéticas ou “vazias”.
Nessas amostras (2A e 3A), as quais foram submetidas ao fracionamento,
ambos os tipos de partículas de sílica (EInd e ECoal) foram observados apenas
nas frações isoladas com o auxílio de um imã (frações 2A-1P, 2A-2P e 3A1P). Nas demais frações (frações 2A-1S e 3A-1S) foi identificado apenas a
presença de EInd isentas de material magnético incorporado.
As figuras 4.19 e 4.20 mostram micrografias das amostras 2A e 3A,
respectivamente, podendo-se observar os tipos de partículas de sílica
isolados em cada fração das amostras, os quais se referem às esferas
coalescidas (ECoal) contendo agregados de nanopartículas magnéticas
incorporados e/ou esferas individuais (EInd) “vazias”.
É interessante notar que nas amostras do grupo A, os agregados
incorporados apresentaram padrões de tamanho e de arranjo semelhantes
aos observados nas amostras do grupo B (ver Tabela 4.8). Inclusive, foram
observados agregados organizados na forma de cadeias lineares, como
indicado na micrografia da figura 4.20.a.2.
De acordo com a abordagem de Butter e colaboradores (2003), a qual foi
apresentada no capítulo 2, subitem 2.2.1, pode-se dizer que a existência de
agregados incorporados, uns organizados num arranjo mais compacto
(morfologia esférica ou isotrópica) e outros na forma de cadeias, é uma
evidência experimental de que as interações de atração de van der Waals e
dipolar magnética atuaram de forma significativa durante o processo de
agregação das nanopartículas. Alguns agregados devem ter sido formados
durante a síntese das nanopartículas magnéticas e durante o procedimento
de preparação e armazenamento dos ferrofluidos, como já discutido. Por
outro lado, agregados ainda maiores, certamente, foram formados durante o
procedimento de preparação das nanoesferas magnéticas de sílica, como
será discutido mais adiante.
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Figura 4.19. Micrografias das frações 2A-1P (a), 2A-2P (b) e 2A-1S (c), podendo-se
observar os tipos de partículas de sílica: esferas coalescidas (ECoal) contendo
agregados de nanopartículas magnéticas incorporados (indicados pelas setas
vermelhas), e esferas individuais (EInd) “vazias”. As regiões destacadas nas
imagens (regiões 1, 2 e 3) foram caracterizadas por análise elementar (EDS).
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Figura 4.20. Micrografias das frações 3A-1P (a.1 e a.2) e 3A-1S (b), podendo-se
observar os tipos de partículas de sílica: esferas coalescidas (ECoal) contendo
agregados de nanopartículas magnéticas incorporados (indicados pelas setas
vermelhas), e esferas individuais (EInd) “vazias”. As regiões destacadas nas
imagens (regiões 4 e 5) foram caracterizadas por análise elementar (EDS).

As estruturas de esferas coalescidas nas frações 2A-2P e 3A-1P
apresentaram agregados grandes de nanopartículas magnéticas distribuídas
num arranjo bastante disperso e ramificado, no qual a maioria das
nanopartículas não estão em contato entre si (Figuras 4.19.b e 4.20.a.2).
Esse tipo de organização das nanopartículas magnéticas no interior das
partículas de sílica pode influenciar significativamente no valor da
magnetização

de

saturação

da

maghemita,

como

será

mostrado

posteriormente.
Partículas de sílica magnética com características semelhantes às
obtidas nas sínteses dos grupos A e B, tanto em relação à morfologia
externa (esféricas ou não), quanto em relação ao arranjo interno das
nanopartículas magnéticas incorporadas, também foram obtidas por outros
pesquisadores, a partir do método de Stöber modificado (LU et al, 2006; LU
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et al, 2008; MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011; MOJIC et al, 2012; PHILIPSE et
al, 1994; YANG et al, 2005). Inclusive, no trabalho de Lu e colaboradores
(2008) e de Mohammad-Beigi e colaboradores (2011), os pesquisadores
mostraram que em algumas sínteses foram obtidas tanto partículas de sílica
magnética como partículas de sílica “vazias”.
Em relação às EInd de sílica “vazias” formadas nas sínteses 2A e 3A, a
ausência de material magnético incorporado foi confirmada por análise
elementar (EDS). Como exemplo, a figura 4.21 mostra os espectros EDS
das regiões selecionadas nas micrografias das figuras 4.19 e 4.20 (regiões 1
a 5). Para efeito de comparação, foi incluído na figura 4.21, um espectro
EDS (Figura 4.21.f) de uma região localizada no interior de uma ECoal, no
qual se podem observar os picos característicos de emissão do elemento
químico ferro.
A ausência de picos de emissão do elemento químico ferro, nos
espectros das figuras 4.21 confirmam que as estruturas de EInd formadas
nas sínteses 2A e 3A não contém material magnético.
Assim como nas amostras do grupo B, a maior quantidade de
nanopartículas magnéticas nas amostras do grupo A encontra-se no interior
das partículas de sílica. No entanto, em algumas micrografias também se
observou, embora em pequena quantidade (não representativo para as
amostras), agregados não incorporados. A figura 4.22 mostra micrografias
das amostras 1A (Figura 4.22.a) e 2A (Figura 4.22.b), nas quais se pode
observar a existência de material magnético não incorporado.
Nas amostras do grupo A, o teor de material magnético incorporado
também é proporcional à razão nFe/nTEOS utilizada nas sínteses, uma vez que
foi observado nas micrografias que a maioria das nanopartículas magnéticas
encontra-se no interior das partículas de sílica. No entanto, diferentemente
das sínteses do grupo B, as sínteses do grupo A realizadas a partir de
baixas razões nFe/nTEOS (sínteses 2A e 3A) resultaram em amostras
heterogêneas, sendo que o teor de material magnético adicionado nas
sínteses ficou concentrado no interior de poucas partículas de sílica. No item
4.5 desse capítulo, serão discutidos os possíveis fatores responsáveis pelas
diferentes características apresentadas pelas amostras dos grupos A e B.
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Figura 4.21. Espectros EDS das regiões 1 (a), 2 (b) e 3 (c) das micrografias da
figura 4.19, e das regiões 4 (d) e 5 (e) das micrografias da figura 4.20. Para efeito
de comparação foi incluído um espectro EDS de uma região localizada no interior
de uma ECoal, no qual se podem observar os picos característicos de emissão do
elemento químico ferro (indicados pelas setas vermelhas).

Figura 4.22. Micrografias das amostras 1A (a) e 2A (fração 2A-1P) (b), podendo-se
observar os agregados de nanopartículas magnéticas não incorporados.
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Algumas informações sobre as características das amostras do grupo A
estão resumidas na tabela 4.10, as quais se referem à existência ou não de
nanopartículas magnéticas incorporadas (Npinc), às faixas de diâmetro (DTEM)
das partículas de sílica e à proporção numérica (

) entre ECoal e EInd.

Tabela 4.10. Resumo dos dados obtidos por microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM), referentes às amostras do
grupo A.

Tipos de partículas observadas
Síntese
(nFe/nTEOS)

(a)

Npinc

(f)

ECoal (c)

DTEM (nm) (g)

Npinc

DTEM (nm)

Npinc

DTEM (m)

(e)

1A

sim

200-300

sim

300-700

sim

~1

(ECoal) >> (EInd)

2A (0,01)

2A-1P
2A-2P

não
não

150-200
150-200

sim
sim

400-700
400-700

sim
----

1-5
----

(EInd) ≥ (ECoal)
(EInd) ≥ (ECoal)

2A-1S

não

150-200

----

----

----

----

Apenas EInd

3A-1P

não

100-200

sim

300-500

----

~ 1,5

(EInd) >> (ECoal)

3A-1S

não

100-200

----

----

----

----

Apenas EInd

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
EInd - esferas individuais de sílica;
(c)
ECoal - esferas coalescidas de sílica;
(d)
ECG - esferas coalescidas grandes (dimensões micrométricas);
(e)
- proporção numérica entre os tipos de partículas de sílica observadas;
(f)
Npinc - nanopartículas magnéticas incorporadas; e
(g)
DTEM - faixa de diâmetro das partículas observada por HRTEM.
(b)

ECG (d)

1A (0,05)

3A (0,002)
(a)

EInd (b)

Amostras
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4.4.1.3. Medidas de Magnetização.

As amostras de nanoesferas magnéticas de sílica foram caracterizadas
por magnetometria de amostra vibrante (VSM), sendo as curvas de
magnetização mostradas na figura 4.23. No caso das amostras 2A e 3A,
foram caracterizadas apenas as frações 2A-1P e 3A-1P, as quais
apresentaram quantidade suficiente de material para a realização da
medida.

5
4

-1

Magnetizaçao (emug )

3
2
1
0

1A
2A-1P
3A-1P
1B
2B
3B
Silica
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-4
-5
-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

Campo magnético (Oe)

Figura 4.23. Curvas de magnetização das amostras dos grupos A e B e da sílica
pura.

Como se pode observar na figura 4.23, a ausência de histerese nas
curvas de magnetização e indica que mesmo após o recobrimento das
nanopartículas de maghemita com sílica, as nanopartículas permaneceram
superparamagnéticas.
Na figura 4.23 foi incluída a curva de magnetização de uma amostra de
sílica pura, a qual foi preparada a partir da mesma condição de Stöber
utilizada nas sínteses das amostras dos grupos A e B, diferenciando-se
dessas apenas pelo fato de não ter sido adicionado material magnético na
mistura reacional. De acordo com a curva de magnetização da sílica pura,
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pode-se

observar

que

esse

material

apresenta

comportamento

diamagnético, como esperado (HAW et al, 2011; MOHAMMAD-BEIGI et al,
2011).
A partir dos dados de magnetização de saturação das amostras (

),

foram realizadas dois tipos de análise. A primeira consistiu na análise dos
valores

de

em

experimentalmente,

relação

(nFe/mmaterial)exp.

ao

teor

de

ferro

determinado

A segunda consistiu na

análise

comparativa entre os valores da magnetização de saturação do óxido de
ferro antes do recobrimento com sílica, ou seja, nos ferrofluidos (

,

e após o recobrimento, ou seja, nas amostras de nanoesferas magnéticas de
sílica (

.

Os valores de

foram estimados a partir de

)exp (Tabelas 4.6 e 4.7). No caso dos valores de

(

e de
,

será utilizada a magnetização de saturação da maghemita dos sólidos SFFA
e SFFB (ver subitem 4.2.3).
A tabela 4.11 mostra os dados obtidos e calculados a partir das medidas
de magnetização das amostras dos grupos A e B. Adicionalmente, foram
incluídos os dados sobre o teor de ferro determinado experimentalmente em
cada amostra.
Pode-se observar na tabela 4.11 que os valores da magnetização de
saturação do óxido de ferro nas amostras de nanosferas magnéticas de
sílica (

) são bastante inferiores aos valores da magnetização de

saturação nos ferrofluidos FFA (

= 68,7 emug-1) ou FFB (

= 62,1 emug-1). Ou seja, após o recobrimento das nanopartículas
magnéticas com sílica houve significativa redução da magnetização de
saturação do óxido de ferro.
Esse aspecto já foi observado em outros trabalhos (LI et al, 2009;
MOHAMMAD-BEIGI et al, 2011), nos quais os autores discutem que a
redução da magnetização de saturação é decorrente do efeito “spin canting”,
o qual se torna mais pronunciado na superfície das nanopartículas
magnéticas em virtude das interações com a sílica. Há a quebra de simetria
da rede cristalina do óxido de ferro na superfície das nanopartículas, levando
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à formação de uma camada superficial com desordem de spins, a qual
passa a não contribuir para a magnetização do material.

Tabela 4.11. Dados obtidos e calculados a partir das medidas de magnetização
(VSM) e do teor de ferro, referentes às amostras dos grupos A e B.
Síntese
Amostras
(nFe/mmaterial)exp
(nFe/nTEOS)(a)

(emug-1)(b)

(emug-1)(c)

(mmolg-1)(d)

1A (0,05)

1A

3,63

37,0

1,23

2A (0,01)

2A-1P

5,02

30,5

2,06

2A-2P

----

----

----

2A-1S

----

----

----

3A-1P

1,45

10,5

1,74

3A-1S

----

----

----

1B (0,05)

1B

1,77

23,2

0,96

2B (0,01)

2B

0,68

26,4

0,32

3B (0,002)

3B

0,15

9,5

0,20

3A (0,002)

(a)

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
- magnetização de saturação das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica,
(c)
- magnetização de saturação do óxido de ferro nas amostras de nanoesferas
magnéticas de sílica; e
(d)
(nFe/mmaterial)exp - teor de ferro determinado experimentalmente nas amostras de
nanoesferas magnéticas de sílica.
(b)

Ainda sobre a primeira análise, nota-se que os valores de

das

amostras 3A-1P e 3B são inferiores aos das demais amostras. Esse
resultado, provavelmente, está associado ao modo como as nanopartículas
magnéticas encontram-se distribuídas no interior das partículas de sílica. No
caso da fração 3A-1P, observou-se claramente nas micrografias de HRTEM
(ver Figura 4.19.a.2) que as nanopartículas magnéticas encontram-se
dispostas de forma bastante dispersa (arranjo não compacto) no interior das
ECoal, sendo que em algumas regiões são observadas estruturas em forma
de cadeia e, em outras, foram observados agregados de nanopartículas
localizadas próximas umas das outras, mas não em contato. Nesse tipo de
arranjo, o grau de recobrimento das nanopartículas magnéticas por sílica (ou
área superficial recoberta) é maior do que se as nanopartículas estivessem
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organizadas de forma compacta (em contato umas com as outras), como se
pode observar nos esquemas representativos da figura 4.24.
Portanto, em virtude do elevado grau de recobrimento das nanopartículas
magnéticas por sílica na amostra 3A-1P, o efeito de superfície “spin canting”
causa uma maior redução na magnetização de saturação do óxido de ferro,
o que pode ser constatado nos dados apresentados na tabela 4.11.
No caso da amostra 3B, embora não tenha sido visualizado nitidamente o
número de nanopartículas magnéticas incorporadas, tampouco o tipo de
arranjo das mesmas no interior das partículas de sílica, acredita-se que a
razão pela qual tenha ocorrido uma significativa redução na magnetização
de saturação do óxido de ferro tenha sido a mesma descrita para a amostra
3A-1P.

Figura 4.24. Esquema representativo dos tipos de organização das nanopartículas
magnéticas (NPM) no interior das estruturas de esferas coalescidas (E Coal) de sílica,
podendo-se observar regiões em que as NPM estão organizadas na forma de
cadeias dispersas (NPM que não se tocam) (a) e agregados com NPM organizadas
num arranjo compacto (NPM em contato) (b).

Por outro lado, para as demais amostras (1A, 2A-1P, 1B e 2B) foram
observadas, nas micrografias de HRTEM, muitas partículas de sílica
contendo

agregados

de

nanopartículas

magnéticas,

os

quais

se

encontravam organizados em arranjos mais compactos (nanopartículas
magnéticas em contato), sendo esses, esféricos ou não. Nesses casos, o
grau de recobrimento das nanopartículas magnéticas por sílica foi menor,
levando a um efeito de superfície menos efetivo, quando comparado com as
amostras 3A-1P e 3B.
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Resultados semelhantes a esses foram obtidos por Mohammad-Beigi e
colaboradores (2011), que determinaram que a magnetização de saturação
da magnetita numa amostra constituída por partículas de sílica contendo
grandes agregados de nanopartículas magnéticas, foi menor do que numa
outra amostra constituída por partículas de sílica contendo pequenos
agregados (ver Figura 1.4 do capítulo 1).
Com o intuito de auxiliar a segunda análise, os valores da magnetização
de saturação das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica (

) em

função do teor de ferro estão representados no gráfico da figura 4.25.

Figura 4.25. Gráfico da magnetização de saturação (
) em função do teor e
exp
ferro experimental [(nFe/mmaterial) ], referente às amostras dos grupos A e B.

Pode-se observar no gráfico da figura 4.25 que os valores de
tendem a diminuir em função da redução do teor de ferro nas amostras,
exceto para a fração 3A-1P. Esse resultado já era esperado, uma vez que a
magnetização de saturação de uma amostra é proporcional ao teor de
material magnético presente.
De acordo com a tendência observada para a maioria das amostras,
pode-se dizer que no caso da fração 3A-1P, o valor de

não é coerente

com o teor de ferro presente. Essa evidência pode ser claramente
constatada no gráfico da figura 4.25, uma vez que o valor de
3A-1P é inferior aos valores de

da fração

das amostras 1A e 1B que apresentam
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menor teor de ferro. Certamente, o valor de

da fração 3A-1P, o qual foi

inferior ao esperado, deve-se ao baixo valor de magnetização de saturação
= 10,5 emug-1).

do óxido de ferro (

É importante enfatizar que as amostras de NMS preparadas nesse
trabalho apresentam potencialidades de uso como grãos magnéticos. Esses
materiais podem ser utilizados para imobilizar moléculas específicas, via
reação com os grupos amino reativos existentes na superfície dos grãos, os
quais podem ser posteriormente isolados com o auxílio de um imã. Nesse
contexto, as amostras mais adequadas para aplicação como grãos
magnéticos são aquelas preparadas a partir das maiores razões Fe/TEOS
(amostras 1A e 1B), uma vez que essas apresentam-se homogêneas, ou
seja, todas as partículas de sílica formadas apresentaram material
magnético incorporado, além de exibirem valores maiores de magnetização
de saturação. Entretanto, a aplicabilidade da amostra 1A sobrepõe-se à da
amostra 1B, uma vez que a primeira amostra exibiu maior valor de

,

além de ter sido isolada com o auxílio de um imã num intervalo de tempo
menor. Como abordado anteriormente, o tempo de separação magnética do
sólido obtido na síntese 1A foi de 2 segundos, enquanto do sólido obtido na
síntese 1B foi de 5 minutos (ver Tabela 3.3).
O maior valor de

da amostra 1A em relação à amostra 1B deve-se

ao fato da amostra 1A ser constituída por nanopartículas magnéticas cuja
magnetização de saturação (

) é maior, bem como pelo fato dessa

amostra apresentar maior teor de ferro, como mostrado na tabela 4.11.
Provavelmente, o maior valor de

da amostra 1A está associado

com o fato das nanopartículas magnéticas serem maiores (DTEM = 8,4 nm)
do que as da amostra 1B (DTEM = 7,2 nm).
Como já argumentado anteriormente (subitem 4.2.3), a redução da
magnetização de saturação do óxido de ferro em função da redução do
tamanho das nanopartículas deve-se ao efeito de superfície “spin canting”.
Outro fator que pode ter contribuido para redução da magnetização do óxido
de ferro na amostra 1B é um maior grau de recobrimento das nanopartículas
pela sílica. Entretanto, essa análise é inconclusiva, uma vez que as
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micrografias de HRTEM mostraram que as amostras 1A e 1B são
semelhantes, não sendo possível observar que os agregados presentes na
amostra 1A são mais compactos do que os da amostra 1B (ver Figura 4.24).
Por outro lado, as demais amostras (2A, 3A, 2B e 3B) são menos
adequadas para o uso como grãos magnéticos, seja pelo baixo teor de
material magnético ou pelo fato de serem amostras heterogêneas. Embora a
fração 2A-1P apresente os maiores valores de teor de ferro e de
magnetização de saturação (Tabela 4.11) e, consequentemente, mais
interessante em termos da aplicabilidade, tal fração constitui uma pequena
quantidade do sólido isolado da amostra 2A.

4.5. Discussões sobre o processo de formação de Nanoesferas
Magnéticas de Sílica.

As diferentes características apresentadas pelas amostras dos grupos A
e B foram avaliadas em função dos parâmetros variados nas sínteses e, a
partir de tais análises, foi possível propor um modelo satisfatório para
explicar os mecanismos envolvidos no processo de formação de
nanoesferas magnéticas de sílica via o método de Stöber modificado. Nos
subitens a seguir, será feita a apresentação do modelo proposto, bem como
serão discutidas as características das partículas de sílica formadas em
cada síntese, à luz do modelo.

4.5.1. Modelo proposto para a formação de nanoesferas magnéticas de
sílica.

No modelo proposto nesse trabalho, considera-se que as NPM atuam
como sítios de nucleação da sílica e que o processo de formação das
nanoesferas ocorre via mecanismos de nucleação e crescimento por adição
de monômeros.
De acordo com o procedimento experimental realizado nesse trabalho,
alíquotas dos ferrofluidos FFA e FFB foram adicionadas nas misturas de
Stöber, com o intuito de obter as amostras de nanoesferas magnéticas de
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sílica aminofuncionalizadas (-Fe2O3/SiO2-NH2) dos grupos A e B,
respectivamente.
Pelo fato dos ferrofluidos FFA e FFB serem constituídos por agregados
de NPM, logo se pode considerar que tais agregados foram introduzidos nas
misturas reacionais e atuaram como núcleos (ou sementes) para a
deposição de sílica. Porém, apesar das evidências experimentais indicarem
que os ferrofluidos FFA e FFB apresentam agregados, não pode ser
descartada a possibilidade de haver nanopartículas individuais presentes, as
quais também atuam como núcleo para a deposição de sílica.
Considerando-se que os núcleos magnéticos introduzidos nas misturas
reacionais são, em sua maioria, agregados de NPM, pode-se descrever o
processo de formação das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2-NH2 segundo uma
abordagem geral e simplificada que será descrita a seguir.
No início do processo, a sílica insolúvel formada a partir das reações de
hidrólise e policondensação do TEOS deposita-se na superfície dos núcleos
magnéticos. Essa etapa, denominada nucleação heterogênea, resulta na
obtenção de partículas primárias, as quais são caracterizadas por agregados
de nanopartículas magnéticas recobertas por uma delgada cobertura de
sílica. A etapa seguinte, denominada crescimento, consiste na deposição
contínua de monômeros hidrolisados sobre a superfície das partículas
primárias de -Fe2O3/SiO2, até que todo o TEOS seja consumido nas
reações.

Essa

etapa

resulta

na

obtenção

de

partículas

maiores,

denominadas partículas finais de -Fe2O3/SiO2, as quais correspondem às
nanoesferas de sílica contendo nanopartículas magnéticas incorporadas. A
Figura 4.26.a mostra uma representação esquemática dos mecanismos de
nucleação heterogênea e crescimento descritos acima, tomando como
exemplo de núcleo magnético, um agregado constituído por cinco
nanopartículas de maghemita (Q = 5).
Após a obtenção das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2, foi realizado o
procedimento de funcionalização das mesmas com APTS, com intuito de
obter nanoesferas magnéticas de sílica aminofuncionalizadas (nanoesferas
de -Fe2O3/SiO2-NH2). O processo envolvido nessa etapa consiste na reação
entre o APTS, previamente hidrolisado (Figura 4.26.b), com os grupos
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silanóis (-SiOH) existentes na superfície das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2,
formando ligações do tipo siloxano (Si-O-Si) e introduzindo grupos amino (NH2) livres na superfície (Figura 4.26.c).

Figura 4.26. Esquema representativo do processo de formação das nanoesferas de
-Fe2O3/SiO2 (a); da reação de hidrólise do precursor APTS (b); e do processo de
formação das nanoesferas de -Fe2O3/SiO2-NH2 (c).

A abordagem apresentada acima permite a compreensão geral dos
mecanismos envolvidos nos processos de formação das nanoesferas de Fe2O3/SiO2-NH2. No entanto, para explicar de forma satisfatória as
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características particulares das amostras obtidas nas sínteses dos grupos A
e B, é necessário levar em consideração a influência de outros fatores. A
tabela 4.12 apresenta, de forma qualitativa, um resumo das características
dos ferrofluidos utilizados nas sínteses, bem com das amostras de
nanoesferas magnéticas de sílica dos grupos A e B.
Podem-se destacar três fatores principais, os quais contribuíram
efetivamente para as características apresentadas pelas amostras dos
grupos A e B. Tais fatores referem-se ao número e tamanho dos núcleos
magnéticos disponíveis nas misturas reacionais e ao modo de organização
das NPM nos núcleos. Esses fatores estão associados não só com os
parâmetros variados intencionalmente nas sínteses (teor de material
magnético e tipo de ferrofluido), mas também com a possível formação de
grandes agregados de NPM (maiores do que os pré-existentes nos
ferrofluidos de partida) durante os procedimentos de preparação das
amostras.
A maioria das amostras de NMS (exceto a 3B) apresentou um elevado
número de NPM incorporadas (ECoal, principalmente). Entretanto, esse
número foi bastante superior aos tamanhos médios dos agregados
estimados por birrefringência magnética (SMB) para os ferrofluidos FFA e
FFB (QFFA = 7,2 e QFFB = 5,6). Essas evidências sugerem que em algum
momento do procedimento de síntese das nanoesferas tenha ocorrido a
união dos agregados pequenos (pré-existentes), resultando na formação de
grandes aglomerados de NPM (agregados grandes).

Tabela 4.12. Características dos ferrofluidos utilizados nas sínteses e das amostras de nanoesferas magnéticas de sílica (NMS) dos grupos
A e B.

Síntese/
amostra

Tipo de ferrofluido
utilizado nas sínteses

1A
2A

Tipos de partículas observadas
nFe/nTEOS

0,05
FFA- ferrofluido

0,01

envelhecido

NMS (e)
Somente EInd
“vazias”
Somente EInd

ECoal

(c)

NMS

NMS

NMS

NMS

NMS

1B

0,05

NMS

NMS

0,01

NMS

NMS

0,002

NMS (f)

NMS (f)

FFB- ferrofluido
recém-preparado

“vazias”

ECG

predominantes
ECoal
EInd
“vazias”
EInd
“vazias”
ECoal

Não foi
observado

nFe/nTEOS - razão molar entre ferro e TEOS;
EInd - Esferas individuais de sílica;
(c)
ECoal - Esferas coalescidas de sílica;
(d)
ECG - Esferas coalescidas grandes (dimensões submicrométricas);
(e)
NMS - Nanoesferas magnéticas de sílica (ou partículas de sílica contendo material magnético incorporado); e
(f)
Nanoesferas magnéticas de sílica com tamanhos maiores do que os observados nas outras amostras.
(b)

(d)

NMS

0,002

3B
(a)

EInd

(b)

3A

2B

Partículas

(a)

ECoal
ECoal
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A formação de agregados grandes pode ter ocorrido em dois momentos:
i) na ocasião da diluição das alíquotas de FFA e FFB com água desionizada,
antes de serem adicionadas na mistura reacional e ii) na ocasião da adição
das alíquotas diluídas de ferrofluido (ADFF) nas misturas reacionais. No
primeiro caso, o estudo realizado por SMB (subitem 4.3.2.2) mostrou que a
diluição de FFA e FFB leva ao aumento do tamanho médio dos agregados.
No segundo caso, porém, além do efeito da diluição mais acentuada, uma
vez que 20 mL de ADFF foram diluídos para um volume de 231 mL nas
misturas reacionais, pode ter ocorrido uma redução da estabilidade coloidal
devido ao elevado volume de etanol (solvente “ruim”) presente nas misturas
e à elevada força iônica do meio devido à amônia e monômeros de TEOS
hidrolisados.
Um aspecto relevante a ser considerado sobre o processo de agregação
é que o aumento do tamanho dos agregados reflete na redução do número
de núcleos magnéticos (núcleos heterogêneos) disponíveis para nucleação e
crescimento da sílica. Sendo assim, em relação ao número de núcleos
magnéticos, acredita-se que esse fator tenha interferido nos processos de
nucleação (homogênea ou heterogênea) e crescimento da sílica, sendo
responsável pelos tipos de partículas de sílica formadas, os quais se referem
às partículas de sílica “vazias” (SiO2-NH2) e partículas de sílica magnética (Fe2O3/SiO2-NH2).
Por outro lado, o tamanho dos núcleos e o modo como as NPM
encontram-se organizadas (na forma compacta ou mais dispersa) foram os
fatores determinantes das características morfológicas das partículas de
sílica formadas (esferas individuais ou esferas coalescidas).
Nos subitens a seguir serão discutidas as diferentes características das
amostras dos grupos A e B à luz do modelo apresentado, levando-se em
consideração a influência dos fatores descritos acima.

4.5.1.1. Formação das partículas de sílica nas sínteses do grupo B.

As sínteses do grupo B foram realizadas a partir do ferrofluido FFB
(ferrofluido recém-preparado), sendo variado o teor de material magnético
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(nFe/nTEOS) utilizado nas sínteses. Em outras palavras, tais sínteses diferem
entre si apenas em relação ao número de núcleos heterogêneos presentes
nas misturas reacionais. Como descrito anteriormente, considera-se que os
núcleos heterogêneos são caracterizados tanto por agregados pequenos
(agregados pré-existentes no ferrofluido), quanto por agregados grandes.
Uma vez que foi observado nas imagens de HRTEM que nas três
amostras do grupo B, todas as partículas de sílica apresentam material
magnético

incorporado,

pode-se

dizer

que

o

número

de

núcleos

heterogêneos disponíveis nas misturas reacionais foi suficiente para que a
maioria das partículas de sílica tenham se formado por mecanismos de
nucleação heterogênea, resultando na predominância de NMS.
Entretanto, a amostra 3B apresentou partículas individuais (E Ind) e
coalescidas (ECoal) de tamanhos superiores aos das amostras 1B e 2B (ver
Tabela 4.8). Embora a mistura reacional da síntese 3B contivesse um
número reduzido de núcleos hetorogêneos, decorrente da baixa relação
Fe/TEOS (nFe/nTEOS = 0,002) e da agregação, esse número foi suficiente
para que o processo de nucleação da sílica ocorresse, predominantemente,
na superfície dos núcleos (nucleação heterogênea). Portanto, no início da
síntese 3B ocorreu a formação de uma pequena quantidade de partículas
primárias de -Fe2O3/SiO2 e, durante a etapa de crescimento, os monômeros
hidrolisados foram se condensando na superfície dessas conduzindo à
formação de NMS maiores.
Por outro lado, o tamanho dos núcleos heterogêneos e o modo como as
NPM

encontram-se

organizadas

nos

núcleos

influenciaram

nas

características morfológicas das partículas de sílica (EInd e ECoal).
Uma explicação razoável para a formação das esferas individuais com
morfologia esférica (EInd) é que no início do processo tenha ocorrido a
nucleação da sílica na superfície de agregados pequenos (esféricos ou não),
bem como na superfície de agregados grandes e compactos com um arranjo
aproximadamente esférico de nanopartículas. Esses agregados grandes
favoreceram a formação de partículas primárias de -Fe2O3/SiO2 também
com

morfologia

funcionalização)

esférica.

As

consistiram

na

etapas
deposição

seguintes
contínua

(crescimento
de

e

monômeros
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hidrolisados (TEOS e, posteriormente APTS) na superfície das partículas
primárias, culminando na formação das partículas finais de -Fe2O3/SiO2NH2, as quais se caracterizaram por partículas maiores com preservação da
morfologia esférica. No caso dos agregados pequenos, independentemente
do arranjo das NPM, as partículas resultantes apresentaram morfologia
esférica.
A figura 4.27 apresenta um esquema representativo do modelo para a
formação das esferas individuais (EInd) de -Fe2O3/SiO2-NH2, tendo como
exemplos de núcleo heterogêneo, um agregado pequeno (Figura 4.27.a) e
um agregado grande com um arranjo de nanopartículas aproximadamente
esférico (Figura 4.27.b).
Por outro lado, a formação das esferas coalescidas (ECoal) ocorreu a
partir da nucleação e crescimento da sílica na superfície dos agregados
grandes com um arranjo de NPM não esférico, podendo ser um linear ou
ramificado. Nesse caso, considera-se que no início do processo tenha
ocorrido a nucleação da sílica na superfície desses agregados grandes,
formando estruturas primárias de -Fe2O3/SiO2 não esféricas e com
morfologias semelhantes às exibidas pelos agregados. Em virtude do
formato das estruturas primárias, cada extremidade dessas estruturas atuou
como se fosse uma partícula primária para o posterior crescimento da sílica.
A etapa seguinte consistiu na deposição contínua de monômeros de TEOS
hidrolisados na superfície das extremidades das estruturas primárias, na
tentativa de formar partículas esféricas, o que é uma consequência do
processo de Stöber. Sendo assim, no decorrer da etapa de crescimento,
foram se formando múltiplas esferas de sílica na superfície de um único
núcleo magnético, sendo que o número de esferas formadas parece
corresponder ao número de extremidades exibidas pelos agregados
grandes. Como resultado desse processo, formaram-se as partículas finais
de -Fe2O3/SiO2-NH2, as quais se caracterizaram por estruturas maiores,
não esféricas e com aparência de serem constituídas por esferas
coalescidas.

Figura 4.27. Esquema representativo do modelo para a formação das esferas individuais (E Ind) de sílica magnética, tendo como exemplos
de núcleo heterogêneo um agregado pequeno (a) e um agregado grande, com um arranjo de nanopartículas aproximadamente esférico (b).
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A figura 4.28 apresenta um esquema representativo do modelo para a
formação das estruturas de ECoal, tendo como exemplos de núcleo
heterogêneo,

agregados

grandes

organizados

num

arranjo

aproximadamente linear (Figura 4.28.a) e num arranjo ramificado (Figura
4.28.b).
Pode-se observar no esquema da figura 4.28.a que a partícula final
parece ter sido formada pela coalescência de duas esferas de sílica, uma
vez que o agregado com arranjo linear exibe duas extremidades, as quais
atuam como núcleo para a deposição de sílica. No caso do esquema da
Figura 4.28.b, a partícula final parece ter sido formada pela coalescência de
quatro esferas de sílica, já que o agregado com arranjo ramificado exibe
quatro extremidades, as quais atuam como núcleos para a deposição de
sílica.
Pelo fato de ter sido observado nas amostras do grupo B, um maior
número de ECoal em relação ao número de E Ind (ver Tabela 4.12), pode-se
dizer que a maioria dos núcleos heterogêneos presentes nas misturas
reacionais era constituída por agregados grandes de NPM, os quais estavam
organizados num arranjo não esférico. Por outro lado, também estavam
presentes nas misturas reacionais, embora em menores quantidades,
agregados grandes, organizados num arranjo aproximadamente esférico e,
também, agregados pequenos (esféricos ou não), os quais foram recobertos
por sílica dando origem às estruturas EInd.

Figura 4.28. Esquema representativo do modelo para a formação das esferas coalescidas (E Coal), tendo como exemplos de núcleo
heterogêneo, agregados grandes organizados num arranjo aproximadamente linear (a) e num arranjo ramificado (b).

153

4.5.1.2. Formação das partículas de sílica nas sínteses do grupo A.

As sínteses do grupo A foram realizadas a partir do ferrofluido FFA
(ferrofluido envelhecido), sendo variado apenas o teor de material magnético
(nFe/nTEOS) utilizado nas sínteses.
Embora as sínteses dos grupos A e B tenham sido realizadas a partir das
mesmas variações de teor de material magnético, as amostras resultantes
de cada grupo apresentaram características diferentes, principalmente
aquelas preparadas a partir de baixas razões nFe/nTEOS (nFe/nTEOS = 0,01 e
nFe/nTEOS = 0,002). Obviamente, esses resultados estão associados com as
características dos ferrofluidos FFA e FFB empregados como fonte de
material magnético.
Um importante aspecto que deve ser considerado previamente à
apresentação do modelo é que o ferrofluido FFA era constituído por
agregados maiores de NPM do que FFB. Portanto, mesmo que ambos os
ferrofluidos apresentassem teores de material magnético equivalentes, a
concentração de agregados por unidade de volume no ferrofluido FFA era
menor do que a no FFB. Adicionalmente, o estudo realizado por
birrefringência magnética mostrou que na diluição dos ferrofluidos, os
tamanhos médios dos agregados nas amostras derivadas do ferrofluido FFA
eram maiores do que nas do ferrofluido FFB.
Considerando esse aspecto e que durante o procedimento de preparação
das NMS, tenha ocorrido a formação de agregados grandes de NPM, é
conveniente assumir que as sínteses de nanoesferas do grupo A foram
realizadas na presença de um número menor de agregados em relação às
sínteses do grupo B. Em outras palavras, comparando-se as sínteses dos
grupos A e B, realizadas a partir do mesmo teor de material magnético (ou
seja, 1A e 1B, 2A e 2B e, 3A e 3B), pode-se dizer que as sínteses do grupo
A foram realizadas na presença de menores quantidades de núcleos
heterogêneos. Essas considerações serão utilizadas no decorrer desse
tópico como argumentos para explicar as diferenças entre as características
apresentadas pelas amostras do grupo A em relação às do grupo B.
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Em relação à síntese 1A, a qual foi realizada a partir da maior razão
nFe/nTEOS (nFe/nTEOS = 0,05), ainda que a quantidade de núcleos
heterogêneos disponíveis na mistura reacional tenha sido menor do que na
síntese 1B, tal quantidade foi suficiente para que a formação das NMS
ocorresse, predominantemente, por mecanismos de nucleação heterogênea,
seguido pelo crescimento. Em consequência desse processo, a maioria das
partículas de sílica formadas na síntese, tanto as esferas individuais (E Ind),
quanto as esferas coalescidas (ECoal), apresentaram agregados de NPM
incorporados, como observado nas micrografias de HRTEM (Figura 4.18).
Para a amostra 1A, as características de ambos os tipos de partículas de
sílica (EInd e ECoal) apresentaram o mesmo padrão em relação à morfologia e
ao modo de organização das NPM que as partículas formadas nas sínteses
do grupo B. Por essa razão, considera-se que na síntese 1A, os
mecanismos envolvidos no processo de formação das estruturas de E Ind e
de ECoal foram equivalentes aos propostos para as amostras do grupo B, os
quais foram representados nos esquemas das figuras 4.27 e 4.28.
Outro aspecto observado na amostra 1A é que o número de estruturas
de ECoal foi maior do que o número de EInd (ver Tabela 4.12). Sendo assim,
uma maior quantidade de núcleos heterogêneos, constituídos por agregados
grandes de NPM organizadas num arranjo não esférico, estavam presentes
na mistura reacional. Por outro lado, também estavam presentes na mistura
reacional, embora em menor quantidade, agregados grandes com arranjo
aproximadamente esférico, bem como agregados pequenos.
No caso das sínteses 2A e 3A, as quais foram realizadas a partir de
baixas razões nFe/nTEOS (nFe/nTEOS = 0,01 e nFe/nTEOS = 0,002), certamente, o
número de núcleos heterogêneos disponível nas misturas reacionais foi
reduzido. Como consequência, tais sínteses resultaram em menor
quantidade de partículas de sílica magnéticas, assim como em maior
quantidade de partículas de sílica “vazias”.
Um aspecto interessante observado nas amostras 2A e 3A é que as
partículas de sílica magnéticas caracterizaram-se, exclusivamente, por
estruturas de ECoal contendo grandes agregados, os quais estavam
dispostos de forma não esférica no interior das estruturas. De acordo com
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esses resultados, pode-se dizer que os núcleos heterogêneos presentes nas
misturas reacionais das sínteses 2A e 3A eram constituídos por agregados
grandes de NPM organizadas num arranjo linear ou ramificado. Não foram
observadas nas amostras 2A e 3A partículas de sílica magnéticas com
morfologia esférica (EInd), o que indica a ausência de agregados pequenos e
de agregados grandes com arranjo esférico de NPM nas misturas
reacionais.
Por outro lado, as partículas de sílica “vazias” caracterizaram-se por
esferas individuais (EInd) e, provavelmente, devido à reduzida quantidade de
núcleos heterogêneos presentes na mistura reacional, tais estruturas foram
formadas

por

mecanismos

de

nucleação

homogênea,

seguido

de

crescimento. Essa nucleação homogênea resultou em partículas de sílica
esféricas com dimensões variando de 100 a 200 nm (ver Tabela 4.9), sendo
menores do que as NMS obtidas nas sínteses. Essa faixa de tamanho das
partículas de sílica “vazias” foi aquela prevista, conforme a proporção molar
de reagentes utilizada na síntese de Stöber (FERREIRA, 2004).
Resultados semelhantes aos obtidos nas sínteses 2A e 3A foram
publicados por Mohammad-Beigi e colaboradores (2011), como descrito no
subitem 1.2 do capítulo 1. Esses pesquisadores apresentaram que as NPM,
provenientes de um ferrofluido menos estável (ferrofluido contendo NPM não
funcionalizadas) formam agregados maiores e, consequentemente, o
número de núcleos heterogêneos disponíveis no sistema reacional é
reduzido, conduzindo à formação de poucas partículas de sílica com elevado
teor de material magnético e um maior número de partículas de sílica
“vazias”.
A figura 4.29 mostra um esquema representativo dos processos
envolvidos na síntese 1A (Figura 4.29.a) e nas sínteses 2A e 3A (Figura
4.29.b), podendo-se observar os tipos de partículas de sílica formadas em
função da disponibilidade de núcleos heterogêneos presentes na mistura
reacional.

Figura 4.29. Esquema representativo dos processos envolvidos na síntese 1A (a) e nas sínteses 2A e 3A (b), podendo-se observar os tipos
de partículas de sílica formadas em função da disponibilidade de núcleos heterogêneos presentes na mistura reacional.
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O fato de agregados pequenos de NPM não estarem presentes nas
misturas reacionais das sínteses 2A e 3A, sugere que houve um maior grau
de agregação das NPM nas sínteses realizadas a partir de baixas razões
nFe/nTEOS, que foram aquelas nas quais a diluição das alíquotas de ferrofluido
durante

os

procedimentos

de

síntese

foi

mais

acentuada.

Esse

comportamento está de acordo com o estudo realizado por birrefringência
magnética e, provavelmente, foi observado apenas nas amostras do grupo A
pelo fato de ter sido empregado um ferrofluido envelhecido, o qual já se
encontrava num menor estado de estabilidade coloidal.
Outro aspecto interessante a ser enfatizado é que a agregação das NPM
durante as sínteses do grupo A ocorreu de forma mais efetiva do que nas
sínteses do grupo B, o que também foi uma consequência da menor
estabilidade coloidal do ferrofluido FFA em relação ao FFB. Essa conclusão,
ainda

que

óbvia,

é

fundamentada,

principalmente,

nas

evidências

experimentais (HRTEM) de que, apenas nas amostras do grupo A foram
observadas estruturas de esferas coalescidas grandes (ECG), as quais
apresentaram

dimensões

submicrométricas

e

continham

inúmeros

agregados de NPM incorporados (ver Figura 4.17). Embora as estruturas de
ECG tenham sido observadas em pequena quantidade, não sendo
representativo para as amostras, sua existência é um indicativo do maior
grau de agregação das NPM durante a preparação das amostras do grupo
A, em relação às do grupo B.

Capítulo 5
Considerações Finais,
Conclusões e Perspectivas
Futuras
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5.1. Considerações Finais.

Nesse trabalho, foram realizadas seis sínteses, com o intuito de obter
compósitos do tipo caroço/casca, constituídos por nanopartículas de
maghemita recobertas com uma cobertura de sílica aminofuncionalizada, as
quais foram denominadas nanoesferas magnéticas de sílica (NMS). O
procedimento de síntese utilizado baseou-se numa adaptação do método de
Stöber, o qual consistiu na adição de uma alíquota de ferrofluido na mistura
de Stöber. Em todos os experimentos, as concentrações dos reagentes
precursores da síntese de Stöber (alcoxisilano, álcool, amônia e água) foram
mantidas fixas e foram variados dois parâmetros de síntese: i) o teor de
material magnético (nFe/nTEOS = 0,05, nFe/nTEOS = 0,01 e nFe/nTEOS = 0,002) e
ii) o tipo de ferrofluido (ferrofluido recém-preparado ou ferrofluido
envelhecido).
Embora ambos os ferrofluidos utilizados tenham sido preparados por
uma mesma metodologia: a partir de nanopartículas de maghemita
funcionalizadas com íons citrato e menores do que 10 nm, caracterizando-se
por dispersões coloidais macroscopicamente estáveis, sem sedimentos, e
com concentrações de ferro semelhantes (~ 0,2 mmol/mL), tais ferrofluidos
diferiam entre si quanto ao estado de estabilidade coloidal. O ferrofluido FFB
caracterizava-se por uma dispersão coloidal mais estável, uma vez que foi
utilizado logo após o seu preparo e era constituído por agregados de
nanopartículas magnéticas menores. Por outro lado, o ferrofluido FFA
caracterizava-se por uma dispersão coloidal menos estável, uma vez que foi
utilizado após dois anos da data de preparação e era constituído por
agregados de nanopartículas magnéticas maiores. Segundo o estudo
realizado por birrefringência magnética estática (SMB), os agregados
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contidos no ferrofluido FFA eram constituídos em média por 7 ou 8
nanopartículas magnéticas (QFFA = 7,2), enquanto que no FFB, os agregados
eram constituídos em média por 5 ou 6 nanopartículas (Q FFB = 5,6).
De acordo com os parâmetros variados nas sínteses e com resultados
obtidos das caracterizações dos materiais (ferrofluidos e amostras de NMS),
as quais foram realizadas por medidas do teor de ferro, microscopia
eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM) e medidas de
magnetização, foi possível chegar a várias conclusões.
Em princípio, acreditava-se que as nanopartículas magnéticas individuais
e os pequenos agregados de nanopartículas, pré-existentes nos ferrofluidos,
atuariam como núcleos heterogêneos para a deposição de sílica (nucleação
heterogênea). Entretanto, as nanopartículas individuais e agregadas,
aglomeraram-se

quando

colocadas

na

mistura

reacional,

formando

agregados ainda maiores do que os pré-existentes. Devido à deposição de
sílica sobre esses agregados grandes formaram-se partículas de sílica
contendo elevado teor de nanopartículas de maghemita. Logo, conclui-se
que ao utilizar um ferrofluido constituído de nanopartículas magnéticas
funcionalizadas com íons citrato na preparação dos compósitos via o método
de Stöber modificado ocorre aglomeração das nanopartículas magnéticas,
independentemente do estado de estabilidade coloidal inicial do ferrofluido.
Entretanto, o grau de aglomeração das nanopartículas provenientes de um
ferrofluido envelhecido é mais significativo, o que leva à formação de NMS
contendo agregados maiores do que os observados quando se utiliza um
ferrofluido recém-preparado.
Outro aspecto observado é que com a agregação ocorre redução da
quantidade de núcleos heterogêneos disponíveis para a deposição de sílica,
sendo esse efeito mais significativo para as sínteses realizadas a partir do
ferrofluido menos estável. Sendo assim, as sínteses realizadas a partir de
quantidades bastante reduzidas de núcleos heterogêneos, que são aquelas
onde foram empregadas quantidades pequenas do ferrofluido envelhecido,
tendem a formar uma menor quantidade de NMS e uma maior quantidade de
partículas de sílica “vazias”, isentas de material magnético.
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Considerando-se a faixa de teor de material magnético empregada
(nFe/nTEOS = 0,05 a nFe/nTEOS = 0,002), pode-se dizer que nas sínteses
realizadas a partir do ferrofluido mais estável, a quantidade de núcleos
heterogêneos presentes nas misturas de Stöber foi suficiente para que a
formação das partículas de sílica ocorresse, predominantemente, por
mecanismos de nucleação heterogênea, sendo formadas, de forma
representativa, NMS.
Em adição, as características dos núcleos heterogêneos presentes nas
misturas reacionais, tais como o tamanho dos núcleos e o modo de
organização das nanopartículas magnéticas nos núcleos (arranjo compacto
ou disperso), influenciaram na morfologia e no tamanho das partículas de
sílica formadas, bem como nas propriedades magnéticas do material.
Em relação à morfologia, foram observadas partículas de sílica eféricas,
bem como partículas coalescidas, as quais não exibiam morfologia esférica.
A formação das NMS com morfologia esférica foi atribuída à deposição de
sílica sobre os agregados pequenos, independentemente do arranjo dos
mesmos e sobre os agregados grandes com arranjo aproximadamente
esférico e compacto. Por outro lado, a sílica depositada sobre agregados
grandes contendo um arranjo mais disperso de nanopartículas magnéticas
(arranjo linear ou ramificado), resultou na formação de partículas maiores e
com morfologia não esférica (esferas coalescidas).
Em relação ao tamanho, as partículas de sílica contendo material
magnético incorporado foram maiores do que o previsto pela síntese de
Stöber, sendo que o tamanho foi proporcional à dimensão dos agregados. O
diâmetro das NMS esféricas variou de 140 a 400 nm e das NMS coalescidas
variou de 180 a 700 nm. Já a faixa de tamanho das partículas de sílica
“vazia”, formadas nas sínteses preparadas a partir do ferrofluido envelhecido
e de mais baixos teores de material magnético (nFe/nTEOS = 0,01 e nFe/nTEOS =
0,002), foi de 100 a 200 nm, sendo aquela prevista conforme a proporção
molar de reagentes utilizada nas sínteses de Stöber (em torno de 150 nm).
Em relação às propriedades magnéticas do material, vários aspectos
podem ser apontados. Primeiramente, pode-se dizer que mesmo após o
recobrimento

das

nanopartículas

de

maghemita

com

sílica,

essas
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mantiveram

o

comportamento

superparamagnético

na

temperatura

ambiente. Porém, a magnetização de saturação das amostras de NMS
variou conforme o teor de material magnético e a magnetização de
saturação do material magnético incorporado. Em relação ao primeiro
aspecto, pode-se dizer que as amostras preparadas a partir de quantidades
maiores de material magnético tendem a apresentar maiores valores de
magnetização. Em relação ao segundo aspecto, a magnetização de
saturação do material magnético incorporado varia de acordo com o grau de
recobrimento das nanopartículas de maghemita com sílica, bem como com o
tamanho das mesmas. Ambos os fatores estão relacionados ao efeito de
superfície “spin canting”,

o qual é responsável pela redução da

magnetização de saturação de materiais nanoparticulados em relação aos
materiais em volume (“bulk”). Nanopartículas magnéticas menores tendem a
apresentar valores de magnetização de saturação inferiores, já que o efeito
“spin canting” é mais pronunciado quanto maior é a razão superfície/volume.
Por outro lado, quanto maior o grau de recobrimento das nanopartículas por
sílica, menor é a magnetização de saturação, pois o efeito “spin canting” é
mais pronunciado em virtude das interações entre a superfície das
nanopartículas e a sílica.
O grau de recobrimento pôde ser analisado em função do arranjo das
nanopartículas magnéticas no interior das partículas de sílica. Quando as
nanopartículas magnéticas incorporadas encontram-se dispostas num
arranjo disperso, como por exemplo em cadeias de nanopartículas, o grau
de

recobrimento

das

nanopartículas

por

sílica

é

elevado

e,

consequentemente, a magnetização de saturação do material magnético é
diminuída. Por outro lado, quando as nanopartículas incorporadas
encontram-se organizadas num arranjo compacto (agregado esférico), o
grau de recobrimento por sílica é menor, uma vez que apenas as
nanopartículas da superfície dos agregados interagem diretamente com a
sílica. Nesse caso, a diminuição da magnetização de saturação do material
magnético não será tão reduzida.
Em relação às amostras de NMS preparadas nesse trabalho, as mais
adequadas para a aplicação como grãos magnéticos são aquelas
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preparadas a partir de altos teores de material magnético (nFe/nTEOS = 0,05),
tanto a amostra preparada a partir do ferrofluido envelhecido, quanto a
amostra preparada a partir do ferrofluido recém-preparado. Entretanto, a
aplicabilidade da amostra preparada a partir de um ferrofluido envelhecido
(menos estável) sobrepõe-se à da amostra obtida a partir do ferrofluido
recém-preparado (mais estável), uma vez que a primeira amostra exibiu
maior valor de magnetização de saturação, além de ter sido isolada com o
auxílio de um imã num intervalo de tempo menor.
Por outro lado, as demais amostras são menos adequadas para o uso
como grãos magnéticos, seja pelo baixo teor de material magnético
incorporado ou pelo fato de serem constituídas por uma fração de partículas
de sílica “vazias”.

5.2. Conclusões.

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir
que:
- ao utilizar um ferrofluido constituído de nanopartículas magnéticas
funcionalizadas com íons citrato na preparação dos compósitos via o método
de Stöber modificado ocorre aglomeração das nanopartículas magnéticas,
independentemente do estado de estabilidade coloidal inicial do ferrofluido.
Entretanto, o grau de aglomeração das nanopartículas provenientes de um
ferrofluido envelhecido é mais significativo, o que leva à formação de NMS
contendo agregados maiores do que os observados quando se utiliza um
ferrofluido recém-preparado;
- as sínteses realizadas a partir de quantidades bastante reduzidas de
núcleos

heterogêneos,

que

são

aquelas

onde

foram

empregadas

quantidades pequenas do ferrofluido envelhecido, tendem a formar uma
menor quantidade de NMS e uma maior quantidade de partículas de sílica
“vazias”, isentas de material magnético;
- nas sínteses realizadas a partir do ferrofluido mais estável, a quantidade de
núcleos heterogêneos presentes nas misturas de Stöber foi suficiente para
que a formação das partículas de sílica ocorresse, predominantemente, por
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mecanismos de nucleação heterogênea, sendo formadas, de forma
representativa, NMS.
- as características dos núcleos heterogêneos presentes nas misturas
reacionais, tais como o tamanho dos núcleos e o modo de organização das
nanopartículas magnéticas nos núcleos (arranjo compacto ou disperso),
influenciaram na morfologia e no tamanho das partículas de sílica formadas,
bem como nas propriedades magnéticas do material.
- a faixa de tamanho das partículas de sílica “vazia” formadas foi de 100 a
200 nm, sendo aquela prevista conforme a proporção molar de reagentes
utilizada nas sínteses de Stöber (em torno de 150 nm). Por outro lado, a
maioria das partículas de sílica magnética formadas apresentou tamanhos
maiores, sendo observadas NMS na faixa de diâmetro de 90 a 850 nm.
- mesmo após o recobrimento das nanopartículas de maghemita com sílica,
essas mantiveram o comportamento superparamagnético na temperatura
ambiente. Porém, a magnetização de saturação das amostras de NMS
variou conforme o teor de material magnético e a magnetização de
saturação do material magnético incorporado.
- a partir de uma avaliação minuciosa das características morfológicas
internas e externas das NMS obtidas foi possível relacioná-las com as
características dos agregados presentes nas misturas reacionais e propor
um modelo teórico para explicar de forma satisfatória o processo de
formação das NMS, o qual se baseou nos mecanismos de nucleação
heterogênea e crescimento por adição de monômeros; e
- a amostra mais adequada para a aplicação como grãos magnéticos foi
aquela preparada a partir do ferrofluido envelhecido e de alto teor de
material magnético empregado na síntese (nFe/nTEOS = 0,05), uma vez que a
amostra não foi fracionada (resultando numa quantidade satisfatória de
material), exibiu elevado valor de magnetização de saturação, além de ter
sido isolada com o auxílio de um imã num intervalo de tempo menor.
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5.3. Perspectivas Futuras.

Do ponto de vista tecnológico, nanocompósitos magnéticos do tipo
“core/shell”

são

materiais

bastante

promissores

na

confecção

de

biosensores para diagóstico médico. Esses compósitos, os quais se
apresentam funcionalizados com grupos reativos, podem ser utilizados para
ligar covalentemente biomoléculas à superfície, como fragmentos de DNA e
anticorpos, resultando na confecção de sistemas multiplex, os quais podem
se utilizados em kit de diagnóstico médico, na detecção específica de genes
portadores de mutações genéticas, bem como de células tumorais. Nos
testes de diagnósticos, os biosensores utilizados nas reações de conjugação
com as moléculas específicas (como, fragmentos de DNA portadores de
patologia e proteínas indicadoras de tecido tumoral) podem ser facilmente
isolados com o auxílio de um imã permanente para posterior análise. Sendo
assim, propõe-se para trabalhos futuros:
- Investigar a metodologia de síntese de compósitos multiplex adequados
para o uso como kit de diagnóstico. Para um trabalho inicial, pretende-se
investigar o sistema constituído por nanoesferas magnéticas de sílica
conjugadas com o gene portador da doença fibrose cística.
- Realizar trabalhos em parceria com outros grupos de pesquisadores
das áreas médica e biomédica, com o intuito de testar a aplicabilidade dos
materiais.

Capítulo 6
Atividades Acadêmicas
Desenvolvidas
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6.1. Trabalhos realizados em colaboração.

Durante o desenvolvimento do projeto de doutorado, foram realizados
alguns trabalhos em colaboração com outros grupos de pesquisas. Desses,
pode-se destacar dois trabalhos, os quais foram realizados a partir da
utilização

de

amostras

de

nanoesferas

magnéticas

de

sílica

aminofuncionalizadas (NMS), preparadas a partir de procedimento similar ao
utilizado no presente trabalho. Foram realizadas reações de conjugação das
NMS com biomoléculas (complexo biocatalítico e fragmentos de DNA),
sendo as amostras resultantes utilizadas em reações específicas (catálise
heterogênea e hibridização) e, posteriormente, isoladas com o auxílio de um
imã.
Um dos trabalhos foi realizado em colaboração com o grupo de pesquisa
em biocatálise coordenado pela professora Dra. Marilda das Dores Assis da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo (USP) e resultou na elaboração de um artigo intitulado “Iron(III)
Porphyrin

Covalently Supported

onto

Magnetic

Amino-Functionalized

Nanospheres as Catalyst for Hydrocarbon and Herbicide Oxidations”, o qual
foi publicado no Journal of the Brasilian Chemical Society.
Nesse trabalho, após a síntese de uma amostra de NMS, foi realizada a
reação de conjugação, a qual consistiu em ligar covalentemente o complexo
cloreto de [5,10,15,20-tetraquis-(pentafluorofenil)porfirina]ferro(III), FeP, na
superfície das nanoesferas (-Fe2O3/SiO2-NH2), resultando na formação do
catalisador heterogêneo -Fe2O3/SiO2-NH2FeP. A figura 6.1 mostra um
esquema representativo dos procedimentos envolvidos na preparação do
material.
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Figura 6.1. Esquema representativo dos procedimentos envolvidos na preparação
do suporte catalítico (catalisador heterogêneo) -Fe2O3/SiO2-NH2FeP. A figura foi
reproduzida com permissão de (SANTOS et al, 2012). Copyright (2012) Brazilian
Chemical Society.

O catalisador -Fe2O3/SiO2-NH2FeP foi utilizado em testes catalíticos
para a reação de oxidação de hidrocarbonetos (estireno, (Z)-ciclo-octeno e
R-(+)-limonemo) e de um herbicida (simazina), utilizando os reagentes
oxidantes peróxido de hidrogênio ou ácido 3-cloroperoxibenzóico.
O teor de complexo não imobilizado na superfície das nanoesferas
magnéticas (contido no sobrenadante da reação) foi determinado por
espectrofotometria UV-Vis, medindo-se a absorbância do sobrenadante em
420 nm. A partir dessa medida, foi fossível estimar o teor de ferroporfirina
imobilizada, sendo igual a 84 % em massa, o que corresponde a uma
concentração de 11 mg de ferroporfirina por grama de material. Os
resultados dos testes catalíticos (obtidos pelos colaboradores) mostraram
que o material preparado é altamente eficiente e seletivo para promover a
reação de oxidação de hidrocarbonetos, obtendo-se altos rendimentos de
produtos, a partir da oxidação do estireno (89%), do (Z)-ciclo-octeno (71%),
e do R-(+)-limoneno (86%), e para promover a reação de oxidação do
herbicida simazina, nesse caso com uma seletividade de 100% para a
produção de produto não-clorado, como desejado. O suporte catalítico (Fe2O3/SiO2-FeP) pôde ser facilmente recuperado (100%) por separação
magnética com o auxílio de um imã e lavado no final de cada reação. A
reutilização do material nos experimentos de oxidação mostrou que a
eficiência catalítica foi mantida mesmo após inúmeras reações consecutivas.
O outro trabalho foi realizado em colaboração com a profa. Dra. Giselda
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Maria Kalil de Cabello do Laboratório de Genética Humana do Instituto
Oswaldo Cruz, durante o desenvolvimento do seu projeto de pós-doutorado,
no qual também houve a participação dos grupos de pesquisa da professora
Dra. Zulmira Gerrero Marques Lacava do Instituto de Biologia da
Universidade de Brasília e do professor Dr. Paulo César de Morais do
Instituto de Física da Universidade de Brasília.
Nesse trabalho, após a síntese de uma amostra de NMS, foi realizada a
reação de bioconjugação, a qual consistiu em ligar covalentemente na
superfície

das

nanoesferas

(-Fe2O3/SiO2-NH2)

oligonucleotídeos

modificados (OH-(5'-(CH2)6-S-S-(CH2)6-PO3-oligonucleotideo-3'), contendo
sondas específicas do alelo selvagem (não portador da mutação) e do alelo
mutante (portador da mutação) F508 do gene da Fibrose Cística. O
procedimento de conjugação envolveu basicamente três etapas: (1)
modificação da superfície das nanoesferas magnéticas a partir da reação
dos grupos amino com os grupos N-hidroxisuccinimida do reticulador
heterobifuncional
ester

succinimidil-[(N-maleimidopropionamido)-dietilenoglicol]

(NHS-PEO2-maleimida),

deixando grupos maleimida

livres na

superfície das mesmas (Figura 6.2.a); (2) quebra da ligação S-S (ponte
dissulfeto) dos oligonucleotídios modificados a partir do tratamento com o
reagente ditiotreitol (DTT), a fim de liberar os grupos tiol (Figura 6.2.b); e (3)
reação entre os grupos maleimida das nanoesferas magnéticas com os
grupos tiol dos oligonucleotídios modificados (Figura 6.2.c).
As

amostras

de

nanoesferas

magnéticas

conjugadas

com

os

oligonucleotídeos contendo as sondas específicas do alelo selvagem e do
alelo mutante, denominadas respectivamente NMS-S e NMS-M foram
submetidas ao teste de hibridização com fragmentos de DNA sintético (75
bases nitrogenadas) e DNA genômico contendo a região codificante
(sequência complementar) para o alelo selvagem e mutante. Após as
reações de hibridização, as nanoesferas magnéticas de sílica foram isoladas
com o auxílio de um imã e os sobrenadantes foram analisados por
espectroscopia UV-Vis ( = 260 nm), visando analisar o teor de fragmentos
de DNA livres (não hibridizado).
De acordo com os resultados obtidos por espectroscopia constatou-se que
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houve a hibridização específica dos fragmentos de DNA (sintético e
genômico) selvagem apenas na amostra NMS-S e de fragmentos de DNA
mutante apenas na amostra NMS-M. Não ocorreu hibridização nos
experimentos alternados, ou seja, nos testes da amostra NMS-S com os
fragmentos de DNA mutante e vice-versa.

Figura 6.2. Esquema representativo das etapas envolvidas no procedimento de
conjugação do oligonucleotídeo modificado na superfície das nanoesferas de Fe2O3/SiO2-NH2: modificação da superfície das nanoesferas magnéticas com
grupos maleimida (a); quebra da ponte dissulfeto dos oligonucleotídeos modificados
(b); e conjugação do oligonucleotídeo tiol-modificado na superfície das nanoesferas
magnéticas (c).
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Em adição, as amostras resultantes das reações de hibridização específica
foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão, sendo possível
identificar diferenças morfológicas na superfície das nanoesferas magnéticas
antes (Figuras 6.3.a e 6.3.b) e após a hibridização (Figura 6.3.c).
Como se pode observar nas micrografias, as nanoesferas de Fe2O3/SiO2NH2 apresentaram contornos bastante regulares (Figura 6.3.a), enquanto
que as nanoesferas referentes às amostras de NMS-M (Figura 6.3.b) e do
conjugado NMS-M com o DNA genômico mutante (Figura 6.3.c) encontramse mais agregadas e exibem um filme fino e irregular de material com
contraste mais claro depositado na superfície das mesmas. A hibridação com
o DNA genômico resultou, por sua vez, em nanoesferas ainda mais
agregadas e com contornos mais irregulares, o que sugere a presença do
DNA genômico associado à superfície das mesmas.

Figura 6.3. Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão
referentes às amostras de -Fe2O3/SiO2-NH2 (a), de NMS-M (b) e do conjugado
NMS-M com o DNA genômico mutante (c).
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Esses resultados mostraram que o material preparado pode ser utilizado
em reações de captura seletiva de DNA portador da patologia fribose cística,
apresentando potencialidade de uso em diagnóstico médico. Em adição, o
material atua como grãos magnéticos, podendo ser facilmente isolado com o
auxílio de um imã após cada teste de hibridização.
As amostras preparadas nesse trabalho foram caracterizadas por outras
técnicas (espectroscopia vibracional DRIFTS, espectroscopia Raman e
Fotoacústica) e os resultados ainda estão sendo analisados, visando à
elaboração de um artigo para publicação.
Foram ainda realizados trabalhos em colaboração envolvendo outros tipos
de

materiais

nanoestruturados.

Foram preparadas

e caracterizadas

amostras de ferrofluido aquoso constituído de nanopartículas de maghemita
recobertas com dextrana, as quais foram doadas para os grupos de
pesquisa da profa. Dra. Zulmira Gerrero Marques Lacava do Instituto de
Biologia da Universidade de Brasília e do prof. Dr. Paulo César de Morais do
Instituto de Física da Universidade de Brasília. Tais amostras participaram do
desenvolvimento do projeto de mestrado do aluno Cléver Reis Stein
(orientada pelo prof. Dr. Paulo César de Morais) e do projeto de pósdoutorado da aluna Ana Luisa Miranda-Vilela (orientado pela profa. Dra.
Zulmira Gerrero Marques Lacava). Em adição, dois artigos foram publicados
em colaboração com esses grupos de pesquisa, os quais envolveram tais
amostras de ferrofluido.
Outra colaboração foi realizada com o grupo de pesquisa orientado pelo
prof. Dr. Noélio Oliveira Dantas do Instituto de Física da Universidade
Federal de Uberlândia, envolvendo amostras constituídas de nanocristais de
óxido de zinco dopados com manganês. Tal colaboração resultou na
publicação de dois artigos.
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6.2. Outras atividades acadêmicas desenvolvidas.

6.2.1. Trabalhos apresentados em congressos.

- JESUS, C. F. A.; CAIADO, K. L.; SARTORATTO, P. P. C. Síntese e
caracterização de nanopartículas de maghemita associada à dextrana
reticulada. In: IV Encontro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
(INCT) Nanobiotecnologia. Pirenópolis, Brasil, 2013. Apresentação de pôster.
- CAIADO, K. L.; SARTORATTO, P. P. C.; MORAIS, P. C. Colloidal stability of
dextran-coated -Fe2O3 nanoparticles in physiological medium: effect of
dextran molecular weight. In : III Encontro do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia (INCT) de Nanobiotecnologia. Goiânia, Brasil, 2012.
Apresentação de pôster.
- CAIADO, K. L.; JESUS, C. F. A.; MAIA, L. J. Q.; MORAIS, P. C.;
SARTORATTO, P. P. C. Synthesis and Characterization of Photoluminescent
Maghemite/Dextran/Rhodamine Nanoparticles. In : III Encontro do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Nanobiotecnologia. Goiânia,
Brasil, 2012. Apresentação de pôster.
- CAIADO, K. L.; SARTORATTO, P. P. C.; BAKUZIS, A. F.; MORAIS, P. C.
Caracterização Estrutural e Magnética de nanoesferas de -Fe2O3/SiO2. In :
III Encontro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de
Nanobiotecnologia. Goiânia, Brasil, 2012. Apresentação de pôster.
- CAIADO, K. L.; SARTORATTO, P. P. C.; MORAIS, P. C. Colloidal stability of
dextran-coated -Fe2O3 nanoparticles in physiological medium: Effect of
dextran molecular weight. In: 6th International Conference on Surfaces,
Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT). Cracóvia, Polônia,
2011. Apresentação de pôster e resumo simples publicado em anais.
- LA LUNA, F.M.; LEIS, G. S.; SANTOS, J. S.; FARIA, A. L.; CAIADO, K. L.;
SILVA, D. O. C.; SARTORATTO, P. P. C.; ASSIS, M.D. Oxidação de Rlimoneno catalisada por uma ferroporfirina imobilizada em nanoesferas
magnéticas de maguemita-sílica. In: 33ª. Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Química (SBQ). Águas de Lindóia, Brasil, 2010. Apresentação
de pôster e resumo expandido publicado em anais.
- CAIADO, K. L.; CABELLO, G. M. K.; SILVA, D. O. C.; LACAVA, Z. G. M.;
MORAIS, P. C.; SARTORATTO, P. P. C. Synthesis and characterization of
magnetic nanospheres Fe2O3/SiO2 conjugates as probes for Cystic Fibrosis
genetic mutation. In: 5th International Conference on Surfaces, Coatings and
Nanostructured Materials (NANOSMAT). Reims, França, 2010. Apresentação
oral e resumo simples publicado em anais.
- CAIADO, K. L.; MAIA, L. J. Q.; MORAIS, P. C.; SARTORATTO, P. P. C.
Synthesis and Characterization of Photoluminescent Maghemite/Dextran/
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Rhodamine Nanoparticles. In: 5th International Conference on Surfaces,
Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT). Reims, França, 2010.
Apresentação de pôster e resumo simples publicado em anais.
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