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Resumo: O presente trabalho descreve a síntese de nanopartículas magnéticas de óxido
de ferro (NPOFe) e sua caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
e  espalhamento  de  luz  dinâmico  (DLS).  Foram  avaliadas  metodologias  de  síntese
baseadas em procedimentos convencionais em comparação à aplicação de perturbação
por ultrassom, bem como o efeito da funcionalização superficial com citrato.
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Abstract: The present work describes the synthesis of iron oxide magnetic nanoparticles
(IONP) and their characterization by scanning electron microscopy (SEM) and dynamic
light scattering (DLS). Synthesis methodologies based on conventional procedures were
evaluated in comparison to the application of ultrasound perturbation, as well as the
effect of surface functionalization with citrate.
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1. Introdução

Nanopartículas de óxido de ferro (NPOFe) têm sido largamente estudadas em função
de seu potencial para aplicação em diversos sistemas, incluindo carreadores de fármacos,
em tratamentos baseados em hipertermia e como agente de contraste em diagnósticos por
imagem. De forma geral, duas abordagens para o ancoramento de fármacos em NPOFe
são apresentadas na literatura; uma envolvendo o encapsulamento das nanopartículas com
um polímero,  em um processo que inclui o fármaco; e outra,  na qual a superfície da
NPOFe é diretamente funcionalizada com espécies moleculares, as quais interagem com
as  moléculas  do  fármaco  a  ser  ancorado  [1].  No  presente  trabalho,  NPOFe  foram
sintetizadas utilizando-se íons citrato como agente de recobrimento superficial (capping)



IX Encontro Técnico de Materiais e Química
Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017

para posterior avaliação do sistema como carreador para o fármaco doxorrubicina (DOX).
O principal objetivo do presente trabalho é avaliar a influência da metodologia de síntese
e funcionalização sobre o tamanho de nanopartículas de NPOFe empregando as técnicas
de espalhamento de luz dinâmico (DLS) e MEV.

2. Parte Experimental

Rota  de  Síntese  1. Partindo-se  de  NPOFe  previamente  sintetizadas  [2],  foi
desenvolvido um procedimento de funcionalização superficial com ácido cítrico, o qual
consistiu nas seguintes etapas: (i) preparação de uma solução de ácido cítrico (pH 3,0) e
uma suspensão das nanopartículas em água destilada; (ii) agitação da suspensão até a
observação de um sistema homogeneamente disperso; (iii) adição da solução de ácido
cítrico; (iv) adição de solução aquosa de KOH até obtenção uma solução final de pH 6,0;
(v) repouso por 24 h; (vi) aquecimento a 90 ºC até alcançar 20% do volume inicial. O
sólido em suspensão foi separado magneticamente e armazenado.

Rota  de  Síntese  2. Concomitantemente  ao  estudo da  funcionalização  das  NPOFe
previamente sintetizadas, foi desenvolvida uma metodologia de síntese adaptada a partir
do procedimento descrito por Munnier [3]. A síntese das NPOFe foi realizada utilizando-
se  a  proporção 1 Fe+2 : 2 Fe+3,  tendo como precursores  Fe(NO3)3.9H2O e FeCl2.3H2O.
Uma solução de NH4OH foi adicionada lentamente até pH=10 e o sistema resultante foi
agitado  sob  uma  temperatura  de  60 ºC  durante  1 h.  Em  seguida,  as  NPOFe  foram
submetidas à decantação magnética e a solução lavada com água destilada até pH=7,0. À
esta suspensão, foi adicionada uma solução aquosa de ácido cítrico com pH=3 e a mistura
resultante  submetida  à  agitação  por  1 h  a  60 °C.  Formou-se  uma  solução  de  cor
alaranjada, a qual foi deixada em repouso por cerca de 24h. A suspensão foi separada por
decantação magnética, seguida de secagem em estufa a 50 ºC por não mais que 20 min.
Por  fim,  a  secagem  foi  terminada  a  temperatura  ambiente  e  então  extraído  o  pó
magnético.

Rota de Síntese 3. A síntese sob ultrassom seguiu o mesmo procedimento da Rota de
Síntese 2, substituindo-se a agitação e aquecimento pela aplicação de banho de ultrassom
durante 1h (a 40 °C).

Caracterizações. As análises de tamanho de partícula foram realizadas através das
técnicas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) e microscopia eletrônica de varredura
(MEV). Medidas de DLS foram realizadas em um equipamento Malvern ZetaSizer S90,
em suspensões estáveis sob temperatura ambiente. A análise por Microscopia Eletrônica
de Varredura (MEV) foi executada em um microscópio eletrônico Bruker, operando com
tensão de aceleração de 30 kV. Previamente às análises, as amostras foram metalizadas
com plasma de platina.



IX Encontro Técnico de Materiais e Química
Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017

3. Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra imagens MEV representativas das amostras obtidas empregando
diferentes metodologias de síntese. Todas as imagens encontram-se na mesma ampliação
(120.000 vezes).

(a) (b) (c) (d)

Figura 1. Imagens MEV das NPOFe obtidas por diferentes rotas de síntese. (a) NPOFe
(Rota de Síntese 1); (b) NPOFe-citrato (Rota de Síntese1); (c) NPOFe-citrato (Rota de

Síntese 2); (d) NOPFe-citrato (Ultrassom, Rota de Síntese 3).

Pode-se perceber a forma aproximadamente esférica das NPOFe, como descrito por
outros autores [4]. Apesar da forma das nanopartículas exibir pouca dependência com os
diferentes métodos de síntese, o tamanho médio é nitidamente menor para os sistemas
obtidos pelas rotas de síntese 2 e 3, em comparação à rota de síntese 1. A Tabela 1 lista os
valores de tamanho médio partícula (ZAv) e índice de polidispersidade (PDI), obtidos a
partir de medidas de espalhamento de luz dinâmica (DLS).

Tabela 1. Valores de ZAv e PDI para as NPOFe sintetizadas.
Amostra ZAv (nm) PDI

NOPFe (Rota de síntese 1) 171,6 0,425
NPOFe-citrato (Rota de síntese 1) 172,6 0,377
NPOFe-citrato (Rota de síntese 2) 117,8 0,400
NPOFe-citrato (Ultrassom, Rota de síntese 3) 98,3 0,255

No presente trabalho, os dados DLS foram estudados pela teoria de Mie [5],  para
estudar  tamanho  e  distribuição  de  tamanho  das  nanopartículas  obtidas.  Deve-se
considerar que o espalhamento de luz está associado a estruturas incluindo até a quarta
camada de solvatação em torno da partícula, o que afeta (superestimando) o tamanho
médio determinado. Apesar das análises de DLS serem incapazes de distinguir a forma
das  partículas,  foi  possível  verificar,  a  partir  das  imagens  MEV,  que  as  NPOFe
apresentam  morfologia  aproximadamente  esférica,  como  discutido,  regular  para  a
nanopartícula e, portanto, o ZAv pode ser considerado como tamanho médio de diâmetro
de partícula. As NPOFe obtidas a partir da rota de síntese 1 apresentaram tamanho médio
de  171,6 nm e,  após  a  funcionalização  com ácido  cítrico,  este  valor  aumentou  para
172,2 nm. Este aumento é decorrente da adição de ácido cítrico, o qual atua como agente
de funcionalização superficial  (capping) em torno da partícula.  O raio hidrodinâmico,



IX Encontro Técnico de Materiais e Química
Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017

com a adição de citrato, aumenta também devido à maior quantidade de moléculas de
água  na  esfera  de  coordenação  da  nanopartícula.  A rota  de  síntese  2  deu  origem a
partículas com menor tamanho médio (117,8 nm) e PDI 0,400. O efeito da perturbação de
ultrassom durante a síntese foi evidenciado na diminuição do valor de ZAv para 98,3 nm
(Rota de síntese 3), com PDI 0,255. Os valores de PDI inferiores a 0,08 indicam uma
amostra quase monodispersa e, na prática, a distribuição monomodal só pode ser obtida
nesta faixa de valores. As nanopartículas em estudo exibiram valores de PDI entre 0,255
e 0,400,  valores  que se encontram em uma faixa comumente  observada em sistemas
formados por nanopartículas de óxidos inorgânicos.

4. Conclusões

Nanopartículas  magnéticas  de  óxido  de  ferro  (NPOFe)  foram  sintetizadas  e
funcionalizadas com citrato, visando sua posterior aplicação como sistemas de liberação
inteligente  de  fármacos.  As  imagens  MEV  evidenciaram  uma  morfologia  esférica,
independente  da  rota  de  síntese  empregada,  porém valores  de  tamanhos  de  partícula
diferentes foram obtidos, para os quais o efeito da perturbação de ultrassom indicou uma
diminuição nos valores de ZAv em relação à sintese convencional.
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