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RESUMO 

 

A nanotecnologia vem tendo grande destaque em muitas áreas da ciência, apresentando-se 

como excelente alternativa na área biomédica no tratamento e diagnóstico de câncer. Entre 

as substâncias capazes de serem aplicadas as células cancerígenas têm-se com 

proeminentes expectativas os óxidos de ferro magnéticos, como magnetita (Fe3O4) e 

maghemita (γ-Fe2O3). O uso de nanopartículas magnéticas permite a detecção precoce de 

tumores por ressonância magnética nuclear. Sua impregnação em células tumorais também 

pode facilitar a erradicação de tumores por hipertermia. Neste trabalho foram sintetizadas 

magnetitas pura e dopadas com Mg2+ e Mn2+ com diferentes proporções, por via úmida 

com solução de Fe2+ e Fe3+ (2:1) em meio alcalino de NaOH. A caracterização dessas 

magnetitas foi feita pela técnica de difração de raios X, método do pó, bem como a 

determinação dos tamanhos médios de partículas pela equação de Sherrer. A magnetita 

pura teve a = 0,83719 nm, próxima de uma estequiométrica, com tamanho de partícula de 

15 nm. Algumas amostras de magnetitas dopadas com Mg2+ apresentaram impurezas 

residuais, seus tamanhos de partículas foram estimados entre 10 a 12 nm. As amostras de 

magnetitas dopadas com Mn2+ tiveram parâmetros de rede entre 0,83554 a 0,83950 nm, 

seguindo praticamente ordem inversa de teor crescente de Mn2+, e apresentaram tamanho 

médio de partículas entre 10 a 18 nm. 

 

Palavras-chave: Óxidos de ferro, Difração de raios X, Magnetita. 
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ABSTRACT 

 

Nanotechnology comes with great highlight in many areas of science, presenting itself as 

an excellent alternative in the biomedical sciences in the cancer treatment and diagnosis. 

Between the substances capable of being applied in cancer cells have been as prominent 

expectations the magnetic iron oxides, as magnetite (Fe3O4) and maghemite (γ-Fe2O3). Use 

of magnetic nanoparticles allows early detection of tumors in magnetic resonance imaging. 

Impregnation in the tumor cells can also facilitate the eradication of tumors in 

hyperthermia. In this work, were synthesized pure and doped magnetite with Mg2+ e Mn2+ 

with different proportions, by wet halt with Fe2+ and Fe3+ solution (2:1) in alkaline half of 

NaOH. Characterization of magnetite was made by the X-ray powder diffraction methods, 

and the determination of particle size by Sherrer equation. Pure magnetite has 

a = 0,83719 nm, next to a stoichiometric, with particle size of 15 nm. Some samples of 

doped magnetites with Mg2+ showed residual impurities, their particle sizes were estimated 

between 10 to 12 nm. Samples of doped magnetites with Mn2+ had cell parameters of 

0,83554 to 0,83950 nm, almost using the reverse order of increasing content of Mn2+, and 

showed average particle size between 10 to 18 nm. 

 

Keywords: Iron oxides, X-ray diffraction, magnetite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia está associada à manipulação da matéria em escala nanométrica, 

ou seja, uma escala tão pequena quanto à de um bilionésimo do metro. Na escala 

nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à 

temperatura, cores, reatividade química, condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de 

intensidade extraordinária. Estas características explicam o interesse industrial pelos 

nanomateriais que já são fabricados para emprego em cosméticos, tintas, revestimentos, 

tecidos, catalisadores ou para proporcionar mais resistência aos materiais (PAVON e 

OKAMOTO, 2007). 

A nanotecnologia vem surgindo também como uma excelente alternativa na área 

biomédica, podendo ser incluídos o câncer, infecções, doenças metabólicas e autoimunes, 

inflamações etc. As nanopartículas na forma de tubo, conchas, espirais e até mesmo na 

forma de bola de futebol vêm sendo utilizadas para diversas aplicações, dentre as quais 

surgiram como uma nova esperança no tratamento e diagnóstico de câncer. As 

nanoestruturas, principalmente as formadas por óxidos de ferro magnéticos ligadas aos 

hormônios LHRH, interagem muito rapidamente com as células cancerígenas bloqueando-

as e, desta forma, funciona como uma droga quimioterápica sistêmica geral (COUVREUR 

e VAUTHIER, 2006). 

Os óxidos de ferro também vêm sendo aplicados como auxiliar na ressonância 

magnética nuclear (CORR et al., 2008), na hipertermia de célula malignas (GUEDES et 

al., 2004), quimioterapia (YANG et al., 2008), seleção de células, biossensores etc. (JUN 

et al., 2005; LIU et al., 2008). 
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2. OBJETIVOS 

 

5.1. Geral 

 Sintetizar e caracterizar uma série nanopartículas de óxidos de ferro magnéticos 

para realização de exames diagnósticos de câncer em outro trabalho de pesquisa. 

 

5.2. Específicos 

 Sintetizar óxidos de ferro magnéticos na ordem de nanopartícula por precipitação 

de Fe2+ e Fe3+ em meio alcalino; 

 Estudar a estrutura dos óxidos sintetizados por difração de raios X. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.3. Óxidos de Ferro Magnéticos no Tratamento do Câncer 

 

A interseção da química, biologia e nanotecnologia possibilitam uma contribuição 

importante no campo da diagnose e terapia de doenças. Por exemplo, nanopartículas de 

óxido de ferro têm sido usadas em diversas aplicações biomédicas na terapia e tratamento 

do câncer. No primeiro caso os óxidos de ferro são usados como agentes que provocam 

uma hipertermia das células cancerígenas e no segundo, como contrastantes nos exames de 

imagens realizados com ressonância magnética para o diagnóstico do câncer (GOYA et al., 

2003, FUKUMORI e YCHIKAWA, 2006, MAJEWISKI e THIERRY, 2007). 

Entre as substâncias capazes de serem aplicadas às células cancerígenas surgiram 

com proeminentes expectativas os óxidos de ferro magnéticos magnetita (Fe3O4) e 

maghemita (γ-Fe2O3), (Fig.1). Com o advento da nanotecnologia, as pesquisas relacionadas 

à aplicação de óxidos de ferro como contrastante moleculares de células cancerígenas 

avançou consideravelmente, principalmente pelo fato da biocompatibilidade dessas 

substâncias nos organismos vivos (PRADHAN et al., 2007). 

  

Figura 1. Estruturas da magnetita e da maghemita. (Fonte: BANERJEE et al., 1991). 

 

5.4.  Métodos de Sínteses de Óxidos de Ferro Magnéticos 

 

Até o momento a literatura registra várias rotas sintéticas capazes de produzir 

nanopartículas magnéticas. Todas as técnicas utilizadas para a síntese de nanomaterial 
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magnético têm como principal objetivo incorporar a magnetita ou maghemita em 

emulsões, polímeros etc. (LIU et al., 2006). 

A Tabela 1 apresenta alguns dos mais variados métodos de síntese encontrados na 

literatura. 

Tabela1. Métodos de síntese de materiais magnéticos. 

Síntese Comentário Referência 

Tirosina e histidina As nanopartículas foram sintetizadas in situ aquecidas, 

cujos resultados demonstram que esses aminoácidos se 

encontraram quimiosorvido sobre a superfície das 

nanomagnetita. 

Culita et al., 2008 

Quitosana e N-trimetil 

quitosana 

A magnetita é produzida a partir de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 

em solução alcalina, sendo o ferrofluido produzido 

homogeneizado  com  quitosana em solução acética.  As 

nanopartículas produzidas são bastante estáveis e 

superparamagnéticas a temperatura amb iente, com alta 

saturação magnética e baixa quantidade de matéria 

orgânica, possuem ordenamento ferrimagnético perfeito 

com um baixo grau de frustação de spin, entre outras. 

Belessi et al., 2008 

Poli(L-lisina) ou L-lysina O Fe3+ e Fe2+ são precipitados com NH4OH, sendo as 

impurezas retiradas com água desmineralizada e a 

magnetita oxidada para maghemita com hipoclorito de 

sódio em meio de citrato de sódio. Os colóides obtidos são 

misturados com poli(L-lisina) e L-lisina. 

Babič et al., 2008 

 

5.5.  Principais Técnicas de Análises Utilizadas no Estudo de Ferro 

 

Dentre as diversas técnicas que podem ser aplicadas nos estudos de ferro 

(microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microssonda 

pontual, difração de nêutrons, difração de elétrons, espectroscopia no infravermelho etc.), a 

difratometria de raios X e a espectroscopia Mössbauer se destacam, quer que seja por seus 

custos relativamente baixos, pela grande variedade de parâmetros que podem ser 

estudados, pela rapidez e confiabilidade das técnicas e ainda pelas relativas facilidades 

operacionais da mesma (GOULART et al., 1994). 
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4. METODOLOGIA 

 

5.6. Síntese de Óxidos de Ferro 

 

Para a síntese dos óxidos de ferro foi utilizada 100 mL da mistura das soluções de 

FeSO4.6H2O e FeCl3.6H2O, na proporção 2:1, respectivamente. No caso da síntese dos 

óxidos de ferro magnético dopados, foi preparada uma solução estoque de acordo com a 

descrição acima. A cada 100 mL dessa solução foi adicionado 0,25 g de MgSO4 e MnSO4, 

denominadas de Mg01 e Mn01, respectivamente, sob aquecimento por cerca de 30 min em 

meio básico (25mL de NaOH a 10 %), permanecendo em repouso até o resfriamento 

completo. O precipitado negro formado foi lavado sucessivamente com água destilada e 

cetona, sendo finalmente seco em placa de Petri à temperatura ambiente. Esse 

procedimento foi repetido para as seguintes quantidades: 0,50 g de MgSO4 e MnSO4, 

denominadas de Mg02 e Mn02, respectivamente; 0,75 g de, MgSO4 e MnSO4 

denominadas de Mg03 e Mn03, respectivamente; 1,00 g de MgSO4 e MnSO4 denominadas 

de Mg04 e Mn04, respectivamente; 1,25 g de MgSO4 e MnSO4, denominadas de Mg05 e 

Mn05, respectivamente. 

5.7. Difração de Raios X (DRX) 

 

As amostras foram submetidas à análise por DRX em um difratômetro Shimadzu, 

modelo Lab X – XRD-6000, dotado de um tubo de cobre e fonte de CuKα. Os dados foram 

registrados com velocidade de varredura de 2º/(2 min-1) no intervalo de 3 a 60o (2. Para 

efeito de calibração foi Si com padrão interno. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Aspectos Visuais 

 

A magnetita pura foi sintetizada a partir da mistura de sulfato ferroso amoniacal 

(Fe(NH4)2(SO4)2.2H2O) e cloreto férrico (FeCl3), na proporção de 2:1, em uma solução de 

NaOH 10 %. 

A Figura 2 mostra essa aparente magnetita pura sintética que apresentou cristais 

virtualmente negros, secos, desagregados e em forma de agulhas, observados visualmente. 

 

Figura 2. Cristais da aparente magnetita sintética. 

As magnetitas dopadas com Mg2+ e Mn2+
 em diferentes proporções molares 

apresentaram visualmente aspectos semelhantes ao da fase da aparente magnetita pura. 

Todas as amostras apresentaram qualitativamente comportamento magnético 

quando colocadas a frente de um imã de mão, esse fato é um forte indício de sucesso na 

obtenção dos materiais magnéticos. 

 

5.2. Caracterizações dos Materiais Sintetizados 

 

A Figura 3 mostra o perfil gráfico da aparente magnetita sintética (código “Fe”), com 

as reflexões alargadas e de baixas contagens. As posições e as intensidades de todas as 
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reflexões de difração foram comparadas com a base de dados PCPDFWIN v.1.30 para a 

magnetita (ficha JCPDS no 19-0629). A mesma foi confirmada pelas reflexões 30,312 (220), 

35,663 (311), 43,307 (400), 53,717 (422) e 57,241o (2) (511) conforme indicado na Figura 3. 
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Figura 3. Difratograma da amostra de magnetita sintética pura. Em detalhe, o refinamento da reflexão 

(311) para se obter a largura e posição desta reflexão utilizada no cálculo do tamanho de partícula. 

Com base nas posições e nos planos (hkl) foi possível calcular o parâmetro de rede 

para essa magnetita, e para tal, foi utilizado o Programa UNITCELL (Holland e Redfern, 

1997), com sistema cristalográfico cúbico e grupo espacial Fd3m, em que se obteve 

a = 0,83719 nm. Esse resultado comparado com o da literatura, a = 0,8396 nm 

(Schwertamann e Cornell, 2003), difere muito pouco de uma magnetita estequiométrica. 

O cálculo da dimensão média coerente (DMC) dos cristais (tamanho de partícula), na 

dimensão perpendicular ao plano (311), foi obtido através da equação de Sherrer (Klug e 

Alexander, 1974), , onde  é o comprimento de onda da radiação de raios 

do Cu (K = 0,1541838 nm),  é a largura a meia altura da reflexão,  é a posição da reflexão 

de difração (em detalhe na Figura 3) e K é a constante do parâmetro da forma (valor 0,9 para 

estrutura cúbica). Assim sendo, essa magnetita apresentou um tamanho médio de partícula 
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estimado de 15 nm, ou seja, o material está próximo de ser uma nanopartícula magnética 

(possuindo um tamanho médio de cerca de 10 nm para aplicações como agentes de contraste 

para ressonância magnética nuclear) (PAVON e OKAMOTO, 2007). 

Os difratogramas das amostras resultantes da síntese da magnetita dopada com Mg2+ 

apresentaram as reflexões (220), (311) e (400) típicas da magnetita estequiométrica (Figura 4). 

10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

50

100

150

Mg01

Mg02

Mg03

Mg04Mg04

 2/
o
 (CuK)

 Mg05

 

In
te

n
si

d
a
d

e/
co

n
ta

g
en

s

 

(400)

(311)

 

(220)

 

Figura 4. Difratograma das amostras de magnetitas dopadas com Mg2+. 

Devido ao número insuficiente de reflexões não foi possível estimar o parâmetro de 

rede através do programa UNITCELL, conforme procedimento realizado com a amostra de 

magnetita pura. Os perfis gráficos dos difratogramas dessas amostras mostram reflexões 

alargadas e com pouca intensidade (contagem estatística de espalhamento), o que sugerem 

ter pequenos tamanhos de partículas. Com base na reflexão (331) foi estimada o tamanho 
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médio de partícula para todas as amostras (exceto amostra Mg04, devido à sobreposição 

das reflexões das impurezas), em que teve os seguintes valores: Mg01, 11 nm; Mg02, 

12 nm; Mg03, 10 nm e Mg05, 10 nm. 

Os difratogramas das amostras Mg02, Mg04 e Mg05 apresentam outras reflexões 

que não típicas do grupo espacial Fd3m cúbico, o que sugere que essas amostras contêm 

impurezas residuais decorrente de alguma falha no procedimento da síntese, possivelmente 

na etapa de lavagem e purificação do material. 

A Figura 5 mostra os difratogramas das amostras resultantes da síntese da 

magnetita dopada com Mn2+. Todas as amostras apresentaram padrão gráfico virtualmente 

semelhante com reflexões (220), (311), (400), (422) e (511) típicas do grupo espacial 

Fd3m cúbico de uma magnetita estequiométrica. 
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Figura 5. Difratogramas das amostras de magnetitas dopadas de Mn2+. 
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De modo análogo, foi estimado o parâmetro de rede para todas as amostras. E teve 

os seguintes valores: Mn01, a = 0,83950 nm; Mn02, a = 0,83633 nm; Mn03, 

a = 0,83879 nm; Mn04, a = 0,83656 nm e Mn05, a = 0,83554 nm. 

Para essas amostras, também foram feitos os cálculos dos tamanhos médios de 

partículas em que apresentaram os seguintes valores: Mn01, 18 nm; Mn02, 14 nm; Mn03, 

10 nm; Mn04, 12 nm e Mn05, 13 nm. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A síntese de dissolução com os sais de Fe2+ e Fe3+ conduziu a obtenção de material 

sintético com aparente caráter magnético típicos da magnetita, que foi caracterizado por 

DRX com tamanho de partícula de 15 nm. 

Algumas amostras de magnetitas dopadas com proporções diferentes de cátions de 

Mg2+ apresentaram impurezas residuais. 

Os tamanhos de partículas estimados para magnetitas dopadas com Mg2+ tiveram 

valores entre 10 a 12 nm, apresentando pouca variação de distribuição de tamanho dos 

cristalitos. 

As amostras de magnetitas dopadas com Mn2+ de diferentes proporções 

apresentaram padrões gráficos semelhantes. Os parâmetros de rede variaram entre 0,83554 

a 0,83950 nm, seguido praticamente ordem inversa de teor crescente de Mn2+. Essas 

amostras apresentaram uma maior variação do tamanho médio de partículas comparadas 

com as dopadas com Mg2+, onde os valores variaram entre 10 a 18 nm. 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Nº Descrição 
2008 2009 

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 

1 Revisão Bibliográfica R R R R R R R R R R R R 

2 Síntese via úmida  R R R R R R R R R R R 

3 Síntese via seca   N N N        

4 Análise química de 

especiação de ferro 
    N N       

5 Análise de difração de raios X    R R R R R R R R  

6 Apresentação parcial    R         

7 Análise de espectroscopia 

Mössbauer 
    N N N N N N   

8 Relatório parcial      R       

9 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 
           R 

10 Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 
           R 

Legenda: 

R – realizado. 

N – não realizado. 

 

Observação: 

Vale ressaltar que os itens 3 e 4 não realizados estão em fase de ensaios, e a realização do 

item 7 será no Laboratório do Grupo Mössbauer da UFMG. 
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