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INTRODUÇÃO 

 Nanopartículas magnéticas de óxido de ferro dispersas em meio aquoso têm 

sido alvo de grande interesse em aplicações biomédicas, tanto in vitro quanto in vivo 

(TARTAJ, P. et al., 2003), por serem não-tóxicas, biocompatíveis (GUPTA; WELLS, 

2004) e ainda passíveis de funcionalização com agentes biologicamente ativos 

(SOUSA et al., 2001). Dentre as principais aplicações das nanopartículas suspensas 

em meio aquoso, destacam-se seu uso na vetorização de medicamentos (JAIN et 

al., 2005), na manipulação magnética de células (WILHELM et al., 2002), no 

tratamento de câncer por hipertermia (ITO et al., 2005) e como agente de contraste 

em imagens por ressonância magnética (PORTET et al., 2001). 

 Para estes propósitos, as nanopartículas passam por modificações 

adequadas em sua superfície. Na literatura, encontram-se pesquisas relacionadas à 

funcionalização de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro com diferentes 

ligantes como polietilenoglicol (KIM et al., 2003), ácido meso-2,3-

dimercaptossuccínico (FAUCONNIER et al., 1997) e ainda bicamadas de laurato 

(PRADHAN et al., 2007) ou bicamadas de oleato/Pluronic (JAIN et al., 2005). A 

funcionalização pode alterar as interações das nanopartículas com as células em 

termos da eficiência de sua adesão e internalização. Além disso, visa melhorar a 

biocompatibilidade, resistir à adsorção de proteínas e aumentar o tempo de 

circulação das nanopartículas no organismo (ZHANG; KOHLER; ZHANG, 2002). 

 Estudos já demonstraram que a interação eletrostática entre a nanopartícula 

carregada positivamente e a membrana plasmática carregada negativamente é 

decisiva na internalização das nanopartículas nas células (PETRI-FINK et al., 2005). 

A literatura relata ainda que nanopartículas com potencial de superfície negativo 

demonstraram alta afinidade por sítios catiônicos na superfície celular (WILHELM et 

al., 2003). Assim, o conhecimento do comportamento das nanopartículas 



funcionalizadas com diferentes ligantes quando interagem com as células é uma 

etapa importante para o desenvolvimento de novas aplicações biomédicas e a 

avaliação de sua eficiência (FREITAS et al., 2008). 

 

 

2 OBJETIVOS 

Nesse trabalho, foram preparadas e caracterizadas suspensões coloidais 

aquosas de nanopartículas de magnetita que foram funcionalizadas com 

monocamada de laurato e posteriormente, foram funcionalizadas com laurato, 

dodecilamina e Pluronic (surfactantes aniônico, catiônico e não-iônico, 

respectivamente), formando bicamadas. Testes biológicos em células de melanoma 

humano foram realizados para avaliar o efeito dos diferentes valores de potencial 

zeta na internalização das nanopartículas. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Preparação das nanopartículas de magnetita 

 As nanopartículas de magnetita foram sintetizadas misturando-se soluções 

aquosas de cloreto ferroso e férrico seguida da adição de amônia concentrada sob 

agitação vigorosa (KHALAFALLA; REIMERS, 1980). O precipitado negro de 

magnetita foi lavado várias vezes, sedimentado com o auxílio de um magneto e o 

sobrenadante foi retirado. 

 

3.2 Caracterização das nanopartículas de magnetita 

 

3.2.1 Estrutura cristalina e diâmetro médio estimado 

A análise de difração de raios X (DRX) da magnetita foi realizada em um 

equipamento XRD 6000 (Shimadzu) equipado com um tubo de radiação Cu-Kα. Os 

dados foram obtidos em 2θ de 10º a 80º. O diâmetro médio do domínio 

nanocristalino foi estimado usando a fórmula de Debye-Scherrer. 

 

3.2.2 Teores de ferro total, Fe(II) e Fe(III) 



Para avaliar a composição das nanopartículas, foram determinados os teores 

de ferro total, de Fe(II) e de Fe(III). O método utilizado foi o da orto-fenantrolina 

(EATON et al., 1995), cujas medidas de absorvância foram obtidas em um 

espectrofotômetro Biospectro SP-220. 

 

3.2.3 Caracterização das nanopartículas por DRIFTS 

As bandas devidas às absorções características de óxido de ferro foram 

observadas nos espectros obtidos por análises de espectroscopia vibracional na 

região do infravermelho em um espectrofotômetro FTIR Bomem. Foram obtidos os 

espectros utilizando-se a técnica de reflectância difusa (DRIFTS) e a região 

espectral variou de 4000 a 400 cm-1. 

 

3.3 Funcionalização das nanopartículas de magnetita 

 

3.3.1 Funcionalização das nanopartículas com monocamadas de laurato 

 Para a formação da monocamada, as nanopartículas foram dispersas em 

água a 70-75 ºC. O ácido láurico foi então adicionado e a mistura foi mantida sob 

agitação por 10 minutos. As nanopartículas de magnetita funcionalizadas com uma 

única camada de laurato, evidenciadas pelo caráter hidrofóbico que adquirem, foram 

sedimentadas com um magneto e lavadas várias vezes com água destilada. 

 

3.3.2 Funcionalização das nanopartículas com bicamadas laurato/laurato 

(MAGN-FBL) 

 Para a preparação das nanopartículas de magnetita funcionalizadas com 

bicamadas laurato/laurato, 2,5 g das nanopartículas funcionalizadas com 

monocamadas de laurato foram dispersas em água destilada a 70-75 ºC. Ácido 

láurico (0,75 g) foi adicionado sob agitação contínua por 10 minutos. A suspensão 

coloidal aquosa de nanopartículas foi dialisada contra água deionizada para 

remoção de laurato livre. A amostra foi centrifugada a 5000 rpm por 5 minutos para 

remover grandes agregados. 

 

3.3.3 Funcionalização das nanopartículas com bicamadas laurato/dodecilamina 

(MAGN-FBLD) 



 As nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina foram 

preparadas a partir da dispersão de 2,5 g das nanopartículas de magnetita 

funcionalizadas com monocamadas de laurato em água destilada. A uma 

temperatura de 70-75 ºC e sob agitação, foi adicionada a dodecilamina (0,5 g). A 

suspensão coloidal aquosa de nanopartículas foi dialisada para eliminar 

dodecilamina em excesso e centrifugado a 5000 rpm por 5 minutos. 

 

3.3.4 Funcionalização das nanopartículas com bicamadas laurato/Pluronic 

(MAGN-FBLP) 

 Para a preparação de nanopartículas de magnetita funcionalizadas com 

bicamadas laurato/Pluronic, 2,5 g das nanopartículas funcionalizadas com 

monocamadas de laurato foram dispersas em água. Pluronic F127 (0,7 g) foi 

adicionado sob sonicação e após trinta minutos as nanopartículas dispersaram na 

fase aquosa. A suspensão coloidal aquosa foi centrifugada a 5000 rpm por 5 

minutos (MAGN-FBLP). 

 

3.4 Caracterização das nanopartículas funcionalizadas por DRIFTS 

Medidas de espectroscopia vibracional na região do infravermelho foram 

realizadas em um espectrofotômetro FTIR Bomem. Foram obtidos os espectros 

utilizando-se a técnica de reflectância difusa (DRIFTS) e a região espectral variou de 

4000 a 400 cm-1. 

 

3.5 Caracterização das suspensões coloidais aquosas de nanopartículas  

 

3.5.1 Teor de ferro total 

Para determinar o teor de ferro total presente nas suspensões coloidais 

obtidas, foram realizadas medidas de espectroscopia de absorção atômica usando 

um espectrofotômetro Perkim Elmer 5000. 

 

3.5.2 Diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta 

As medidas de diâmetros hidrodinâmicos das nanopartículas em suspensão 

foram obtidas por medidas de espalhamento dinâmico de luz em um equipamento 

Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments). 



Os valores de potencial zeta das nanopartículas funcionalizadas nas 

suspensões coloidais foram calculados usando medidas de mobilidade eletroforética 

realizadas em um equipamento Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments). Para a 

realização das medidas, 50 µL da suspensão coloidal foram diluídos para 2000 µL 

com água deionizada. 

 

3.6 Atividade biológica em células de melanoma humano (citotoxicidade) 

 A fim de avaliar o efeito do potencial zeta das nanopartículas estudadas, na 

internalização celular, foram realizados testes de atividade biológica em células de 

melanoma humano da linhagem SK-Mel-37. As células foram rotineiramente 

mantidas e semeadas em frascos de cultura segundo metodologia descrita 

(FREITAS et al., 2008). A concentração final de ferro das suspensões coloidais de 

nanopartículas foi mantida constante para todas as nanopartículas estudadas, sendo 

de 500 µg/mL. Após 24 e 48 horas de incubação, os frascos de cultivo foram 

diretamente observados ao microscópio óptico e a porcentagem de morte celular foi 

avaliada visualmente. O cultivo e o tratamento das células foram realizados pela 

Mestre Paula Roberta Otaviano Soares e pela acadêmica Paula Roberta Nunes em 

colaboração com o Laboratório de Bioquímica Celular do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular do ICB-II/UFG. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização das nanopartículas 

 Os picos de DRX (Figura 1) indicam a formação de uma estrutura cristalina do 

tipo espinélio inverso, característica da magnetita (MILLAN et al., 2007). Entretanto, 

não pode-se afirmar que as nanopartículas são compostas de magnetita pura. O 

diâmetro médio estimado das partículas foi de ~10 nm, calculado a partir da largura 

a meia altura do pico de difração (311) através da fórmula de Debye-Scherrer 

(TOURINHO et al., 1998). 
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Figura 1. Difratograma de raios X das nanopartículas magnéticas. 

 

Relações entre ferro total, de Fe(II) e de Fe(III) das nanopartículas são 

mostrados na Tabela 1. A presença de Fe(II) na composição das amostras 

confirmam a existência de suspensões coloidais aquosas de nanopartículas de 

magnetita, uma vez que a magnetita pode ser identificada pelo fato de apresentar 

Fe(II) e Fe(III) em sua estrutura na proporção 1:2 (CHAUDHURI; LACK; COATES, 

2001). Entretanto, como as razões Fe(II):Fe(III) das amostras apresentaram uma 

proporção em mol de Fe(II):Fe(III) entre 1:2 e 1:4, sugere-se que as nanopartículas 

sofreram uma leve oxidação. 

Tabela 1. Relações entre ferro total, Fe(II) e Fe(III) das amostras. 
Amostras Fe(II):Fe(III) Fe(II):Fetotal 

MAGN-FBL 0,32 0,24 
MAGN-FBLD 0,41 0,29 
MAGN-FBLP 0,21 0,17 

 

No espectro obtido por DRIFTS das nanopartículas de magnetita (Figura 2), 

observa-se a existência de bandas em 640 e em 592 cm-1, que pertencem aos 

estiramentos da ligação Fe-O nos interstícios tetraédricos e octaédricos da rede 

cristalina do sólido (YU; ZHENG; YANG, 2000). O surgimento destas duas bandas 

está relacionado à leve oxidação sofrida pela amostra durante a secagem, sugerindo 

a formação de maguemita, forma oxidada da magnetita (TARTAJ et al., 2003). 
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Figura 2. Espectro de DRIFTS das nanopartículas de magnetita. 

 

4.2 Caracterização das nanopartículas funcionalizadas 

 O espectro de DRIFTS das nanopartículas funcionalizadas com uma primeira 

camada de laurato é mostrado na Figura 3, onde a funcionalização com laurato é 

sugerida pela presença das bandas em 2922 e em 2852 cm-1 atribuídas às vibrações 

de estiramento dos grupos –CH2– e em 1533 e em 1431 cm-1, proveniente das 

vibrações assimétricas e simétricas de COO-. Ainda na Figura 3, é apresentado o 

espectro do ácido láurico puro para comparação. 
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Figura 3. Espectros de DRIFTS: (A) nanopartículas de óxido de ferro funcionalizadas com laurato; (B) 
ácido láurico puro. 
 
 No espectro de DRIFTS das nanopartículas de magnetita funcionalizadas com 

bicamadas laurato/laurato (Figura 4), observam-se bandas referentes aos grupos –

CH2– (2922 e 2852 cm-1), da estrutura COO- (1543 e 1441 cm-1) e a presença da 



banda em 1714 cm-1, atribuída às absorções C=O de ácido láurico protonado, 

indicando a presença de ácido láurico livre na suspensão coloidal (JAIN et al., 2005). 
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Figura 4. Espectro de DRIFTS das nanopartículas de magnetita funcionalizadas com bicamadas 
laurato/laurato. 

 

A Figura 5 apresenta espectros de DRIFTS das nanopartículas 

funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina e da dodecilamina pura, para 

comparação. No espectro das nanopartículas de magnetita funcionalizadas, a 

dodecilamina funcionalizada nas nanopartículas é sugerida pela presença das 

bandas em 2923, 2852 e em 1408 cm-1, referentes às vibrações dos grupos –CH2– e 

em 1537 e 1466 cm-1, atribuídas às vibrações de estiramento da ligação N–H 

(NAKAMOTO, 1997). 
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Figura 5. Espectros de DRIFTS: (A) nanopartículas de magnetita funcionalizadas com bicamadas 
laurato/dodecilamina; (B) dodecilamina pura. 
 



Na Figura 6 são apresentados os espectros do Pluronic puro e das 

nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic. Por se tratar de um 

copolímero tribloco de poli(óxido de etileno) e poli(óxido de propileno) (SHARMA et 

al., 2008), o Pluronic apresenta uma banda de forte intensidade em 1115 cm-1, 

característica da ligação C–O de éter. Dessa forma, no espectro das nanopartículas 

funcionalizadas, a presença do Pluronic é sugerida pela banda de forte intensidade 

em 1113 cm-1, atribuída às vibrações C–O de éter. 
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Figura 6. Espectros de DRIFTS: (A) nanopartículas de magnetita funcionalizadas com bicamadas 
laurato/Pluronic; (B) Pluronic F127 puro. 
 

4.3 Caracterização das suspensões coloidais aquosas de nanopartículas  

 A Tabela 2 apresenta dados de ferro total e o valor estimado do número de 

partículas por mL das amostras. Para estimar o número de partículas por mL, 

considerou-se a densidade da magnetita presente na literatura (5,1 g/cm3) 

(BUDAVARI, 1996). Foram obtidas suspensões coloidais aquosas com 

concentrações em termos de ferro total que variaram entre 12,8 a 38,0 mg/mL, o que 

corresponde a uma estimativa de 1015 a 1016 partículas/mL. 

Tabela 2. Concentração de ferro total e número de partículas/mL das amostras. 
Amostras Concentração de ferro (mg/mL) Número de partículas/mL (x1016) 

MAGN-FBL 33,6 1,88 
MAGN-FBLD 12,8 0,72 
MAGN-FBLP 38,0 2,12 

 

 A Tabela 3 apresenta valores de potencial zeta e de diâmetro hidrodinâmico 

das nanopartículas funcionalizadas nas suspensões coloidais aquosas. Devido a 

presença de grupos carboxilato nas nanopartículas de magnetita funcionalizadas 



com bicamadas laurato/laurato, provindo do ácido láurico, a superfície das 

nanopartículas adquire altos valores de carga negativa. Na suspensão coloidal 

aquosa das nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina, a 

presença de grupos amino na dodecilamina oferece à superfície das nanopartículas 

uma distribuição de cargas positivas. O Pluronic, por ser um surfactante não iônico, 

proporciona às nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic 

valores negativos de potencial zeta de menor magnitude quando comparados com 

as nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/laurato. O alto valor de 

diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 

laurato/Pluronic deve-se ao tamanho do copolímero Pluronic quando comparado 

com o ácido láurico e a dodecilamina. Como esperado, obteve-se menores valores 

de diâmetro hidrodinâmico para as nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 

laurato/laurato e laurato/dodecilamina. 

Tabela 3. Características físico-químicas das nanopartículas estudadas. 
Amostras Potencial zeta (mV) Diâmetro hidrodinâmico (nm) 

MAGN-FBL -38,2 66,7 
MAGN-FBLD +38,6 54,3 
MAGN-FBLP -12,7 124,0 

 

4.4 Atividade biológica em células de melanoma humano (citotoxicidade) 

 As nanopartículas funcionalizadas apresentaram diferentes atividades em 

células cultivadas de melanoma humano. As micrografias ópticas obtidas após 24 

horas e 48 horas de incubação das células são apresentadas na Figura 7. A 

suspensão coloidal de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 

laurato/laurato e de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic 

praticamente não coagularam em contato com o meio biológico e apresentaram 

baixa citotoxicidade (Figura 7 B e D). Por outro lado, a incubação das células com a 

suspensão de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina 

coagulou e apresentou-se mais eficiente na internalização, causando intensa morte 

celular (Figura 7 C). 

  



 
Figura 7. Micrografias ópticas das células em 24 horas e em 48 horas (ampliação x100): (A) células 
controle; (B) células tratadas com nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/laurato; (C) 
células tratadas com nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina; (D) células 
tratadas com nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic. A concentração final de 
ferro foi de 500 µg/mL para os três tipos de nanopartículas estudadas. 
 

A Figura 8 mostra o gráfico de porcentagem estimada de morte celular 

(citotoxicidade) em 24 horas e 48 horas. As nanopartículas funcionalizadas com 



bicamadas laurato/laurato causaram a morte de aproximadamente 30% das células 

em 24 horas de incubação e um pequeno decréscimo (cerca de 25%) após 48 horas 

de tratamento. A suspensão de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 

laurato/dodecilamina provocou a morte de cerca de 70% das células após 24 horas 

de incubação, permanecendo inalterado o efeito após 48 horas. Já a incubação com 

nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic, provocou baixa 

porcentagem de morte celular (5%), após 24 e 48 horas de tratamento. 
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Figura 8. Gráfico de porcentagem estimada de morte celular em 24 horas e em 48 horas: (A) células 
tratadas com nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/laurato; (B) células tratadas com 
nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina; (C) células tratadas com 
nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/Pluronic. 
 

De forma geral, as três nanopartículas funcionalizadas foram internalizadas, 

sendo que as nanopartículas funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina 

apresentaram maior efeito citotóxico. Dessa forma, o componente eletrostático deve 

ser importante neste processo, uma vez que as nanopartículas funcionalizadas com 

bicamadas laurato/dodecilamina possuem distribuição de cargas positivas, 

diferentemente das outras nanopartículas funcionalizadas. 

Assim, sugere-se que a interação eletrostática entre as nanopartículas 

carregadas positivamente e a superfície das células, que possui sítios de carga 

negativa, é um fator decisivo na internalização das nanopartículas pelas células 

cultivadas. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 Nesse trabalho, foi possível a preparação e caracterização de 

suspensões coloidais aquosas de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 



laurato/laurato e com bicamadas laurato/Pluronic. Além disso, foi possível o 

desenvolvimento e subseqüente preparação e caracterização de uma suspensão 

coloidal aquosa de nanopartículas funcionalizadas com bicamadas 

laurato/dodecilamina, que exibiram um valor de potencial zeta positivo. Estas 

nanopartículas de potencial de superfície positivo demonstraram internalização mais 

efetiva em células de melanoma humano e maior citotoxicidade em comparação 

com as outras nanopartículas funcionalizadas. O maior efeito citotóxico sugere uma 

aplicação terapêutica promissora para a suspensão aquosa de nanopartículas 

funcionalizadas com bicamadas laurato/dodecilamina no tratamento de células 

cancerosas. 
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