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RESUMO
ALMEIDA, S.N. Aplicação de Nanopartículas Superparamagnéticas na
Tecnologia de Terras Raras. 2018. 187p. Tese de Doutorado – Programa de
Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo,
São Paulo.

As Terras Raras (TRs), particularmente a série dos lantanídios, são consideradas
elementos estratégicos da tecnologia moderna devido ao seu papel essencial na
catálise petroquímica, lasers, materiais luminescentes, e na fabricação de
superimãs necessários para conversão de energia em carros elétricos e
geradores eólicos. Atualmente, o comércio internacional de TRs é dominado pela
China (> 90%). O Brasil apresenta um enorme potencial em termos de reservas
de TRs, mas o país ainda carece de uma tecnologia competitiva para o
processamento mineral, incluindo a separação e produção de elementos.
Processos hidrometalúrgicos baseados na extração por solvente e troca iônica
são normalmente empregados pelos produtores, mas os processos são bastante
caros e poluentes, envolvendo centenas de reatores e colunas para superar as
propriedades químicas muito similares dos elementos. Esta tese relata uma
tecnologia alternativa verde chamada Nanohidrometalurgia Magnética (NHMM),
que faz parte dos nossos esforços para introduzir a nanotecnologia na área
mineral. A tecnologia é baseada em nanopartículas superparamagnéticas,
previamente projetadas com um revestimento protetor e um agente complexante
específico, como o DTPA, para sequestrar os elementos estratégicos da solução
lixiviada. NHMM permite a captura e processamento de elementos metálicos
diretamente a partir de solução aquosa, sem empregar solventes orgânicos.
Depois de confinar o elemento com o uso de um ímã externo (Nd 2Fe14B), ele
pode ser facilmente separado da mistura e liberado pela aplicação de condições
ácidas leves, enquanto as nanopartículas magnéticas retornam ao processo, para
um novo procedimento em lote. Na escala laboratorial, todo o procedimento pode
ser

realizado

no

mesmo

reator, cumprindo, além

das instalações de

processamento e recuperação, os requisitos mais importantes da Química Verde.
Esta tese foi concentrada na extração e separação de elementos de lantanídios
da monazita. Um estudo detalhado termodinâmico e cinético foi realizado para
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compreender

o

processo.

O

intrigante

comportamento

magnético

das

nanopartículas magnéticas revestidas de lantanídios também foi investigado,
fornecendo um ensaio crítico de seu comportamento magnetoforético em solução
aquosa.

O

comportamento

magnetoforético

das

nanopartículas

superparamagnéticas permitiu monitorar sua interação direta com os íons
lantanídeos, ilustrando uma nova perspectiva no processo de separação.

Palavras-chave: nanohidrometalurgia magnética; separação de terras raras;
enriquecimento de terras raras.
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ABSTRACT
ALMEIDA, S.N. Superparamagnetic Nanoparticles in Rare Earth Technology.
2018. 187p. Ph.D Thesis – Graduate Program in Chemistry Institute, Chemistry
Institute, University of São Paulo, São Paulo.

Rare earths (RE), particularly the lanthanide series, are considered strategic
elements in modern technology because of their essential role in petrochemical
catalysis, lasers, luminescent materials, and in the fabrication of strong magnets
required for energy conversion in electric cars and aeolic generators. Currently,
the international RE commerce is dominated by China (> 90%). Brazil exhibits a
huge potential in terms of RE reserves but the country still lacks a competitive
technology for mineral processing, including the element separation and
production. Hydrometallurgy processes based on solvent extraction and ionic
exchange are normally employed by the producers, but the processes are rather
expensive and polluting, involving hundred reactors and columns to overcome the
challenge of dealing with elements exhibiting very similar chemical properties. This
thesis

reports

an

alternative

green

technology

named

Magnetic

Nanohydrometallurgy (MNHM), reinforcing our attempts and efforts to introduce
Nanotechnology in the mineral area. The MNHM technology is based on
superparamagnetic nanoparticles, previously engineered with a protecting coating
and a specific complexing agent, such as DTPA, for sequestering the strategic
elements from the lixivia solution. MNHM allows the capture and processing of
metal elements directly from aqueous solution, without employing organic
solvents.

After confining the element with the use of an external magnet

(Nd2Fe14B), it can be easily separated from the mixture, and released by applying
mild acidic conditions, while the magnetic nanoparticles return to the process, for a
new batch procedure. At the laboratory scale, the entire procedure can be
performed in the same reactor, fulfilling, in addition to the processing and recovery
facilities, the most

important requisites of Green Chemistry. This thesis was

concentrated on the extraction and separation of lanthanide elements from
monazite. A detailed thermodynamic and kinetic study was carried out to support
the ideas, leading to a new separation technology, capable of obtaining and
processing the lanthanides under green and sustainable conditions. The
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magnetophoretic behavior of the superparamagnetic nanoparticles allowed to
monitor their direct interaction with the lanthanide ions, illustrating a new
perspective in the separation process.

Keywords: Magnetic nanohydrometallurgy; Rare earth separation; rare earth
enrichment.
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I.

Apresentação da Tese e Objetivos

Esta tese tem como objetivo o desenvolvimento de um novo processo de
extração e separação de terras raras, com o emprego de nanopartículas
superparamagnéticas de magnetita, protegidas com sílica e funcionalizadas com
agentes complexantes.
Para atingir esse objetivo, foram desenvolvidos métodos de síntese e
funcionalização das nanopartículas de ferro, visando a captura por afinidade com
íons de terras raras. Os trabalhos foram acompanhados por exaustiva
caracterização morfológica, espectroscópica e analítica, incluindo a obtenção de
parâmetros como tamanho, recobrimento e carga elétrica superficial.
Outra meta a ser alcançada era a obtenção de um material com
características de captura mais elevadas, mais resistente a altas temperaturas e
envelhecimento, proporcionando maior número de reciclagens para o processo
ser mais sustentável e eficiente.
Após a síntese das nanopartículas magnéticas e modificações de superfície,
o objetivo foi voltado para a captura das terras raras que fazem parte do minério
monazita, além do disprósio proveniente de um trabalho em paralelo. Para isso, o
ambiente químico em que essa captura foi feita foi devidamente planejado em
função da natureza dos grupos complexantes (pH, tampão, concentração) e as
isotermas de adsorção de TRs (terras raras) nas nanopartículas foram
construídas para melhor entender a formação de complexos na superfície. A partir
daí, a meta foi verificar o comportamento das nanopartículas magnéticas frente a
diferentes concentrações das soluções de terras raras, testando a capacidade de
captura seletiva em uma mistura de elementos em diferentes proporções.
Explorou-se para isso diferentes ligantes na superfície das nanopartículas
magnéticas, como o DTPA e o anidrido succínico.
O maior objetivo atingido foi a de poder aplicar os conhecimentos gerados
na separação dos elementos presentes na monazita. Esse objetivo foi alcançado,
com bons resultados.
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II.
2.1.

Introdução

Terras raras e seus aspectos gerais

São denominados terras-raras o conjunto de dezessete elementos químicos
da tabela periódica formado pelos quinze lantanídios mais o escândio e o ítrio,
que também são considerados terras-raras por ocorrerem, normalmente, nos
mesmos depósitos minerais que os lantanídios e possuem uma distribuição
eletrônica do tipo [Xe] 4fn 5dx 6s2. Existe uma contração sistemática de raio iônico
ao longo da série (Figura 2.1), conhecida como contração lantanídica. Isso resulta
em pequenas diferenças nas propriedades químicas entre os elementos do
mesmo estado de oxidação, refletindo na diminuição do caráter eletropositivo com
o aumento do peso atômico, e no aumento da constante de estabilidade dos
complexos com a contração radial. Umas das características dos íons de terras
raras é a blindagem eletrônica sobre os elétrons 4f exercida pelos elétrons das
subcamadas preenchidas 5s2 e 5p6,[1] praticamente isolando da influência do
ambiente químico.

Figura 2.1. Contração radial na série lantanídica em função do número atômico
(esquerda), e distribuição radial dos orbitais 4f, como um nível interno, recoberto pelos
níveis 5s e 5p mais externos, dando origem a um efeito de blindagem com relação aos
elétrons dos ligantes.
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A expressão terras raras advém do fato de que esses elementos foram
primeiramente descobertos na forma de seus óxidos (anteriormente denominado
“Terras”) que geralmente encontram-se dispersos, sem formar jazidas dos
elementos que viabilizam a exploração comercial. Um fato marcante são suas
propriedades químicas semelhantes, principalmente na série dos lantanídios,
tornando difícil a separação. Mas ao contrário do que o nome possa sugerir, as
terras raras são mais abundantes do que outros elementos como, por exemplo,
cádmio e mercúrio [2], como apresentado na Figura 2.2. O cério (Ce) é o mais
abundante dos elementos de TR e o 25º elemento mais abundante na crosta
terrestre. Por sua instabilidade isotópica, o promécio (Pm) é o mais raro dos
elementos de TR

Figura 2.2: (b) Abundância relativa dos elementos na crosta terrestre[3] e (a) seus
respectivos óxidos de terras raras.

Esses elementos têm uma grande importância econômica, por exemplo,
como agentes catalíticos, ou em aplicações na metalurgia, eletrônica, cerâmicas,
vidros, medicina, equipamentos eletrônicos de alta tecnologia como celulares e
TV LCD, entre outros. São normalmente encontradas no estado divalente,
trivalente (mais comum) e tetravalente. Eles são largamente distribuídos, em
baixas concentrações, na crosta terrestre (Figura 2.2) e seus minerais e depósitos
são encontrados em ambientes geológicos dispersos, com raras ocorrências de
jazidas para exploração comercial, fato que deu origem à conotação de minerais
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raros, ou terras raras. Aproximadamente 95% dos óxidos de terras raras são
obtidos a partir de três minérios: monazita ((Ln, Th)PO4), bastnaesita (LnFCO3) e
xenotima ((Y, Ln)PO4). Os dois primeiros são os principais portadores dos
elementos de fração leve (La, Ce, Pr, Nd) e a xenotima é a principal fonte de ítrio
e de outros elementos que compõem a fração pesada (Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu).
Jazidas de outros minerais podem ser também importantes fontes de terras raras,
como goyazita (7% de óxido de terras raras).[4] Na atualidade, principalmente
esses três minerais são aproveitados para a produção de elementos de terras
raras. Na Tabela 2.1 apresenta-se a composição percentual em terras raras e de
tório em cada um deles.

Tabela 2.1. Composição percentual das Terras Raras e Tório nos principais
minerais[5]
Elemento

Monazita

Bastnaezita

Xenotíma

La

23

32

_

Ce

46

50

_

Pr

5

4

_

Nd

19

13

_

Pm

_

_

_

Sm

3

0,5

1,2

Eu

0,1

0,1

0,01

Gd

1,7

0,15

3,6

Tb

0.16

_

1,0

Dy

0,5

0,12

7,5

Ho

0,009

_

2,0

Er

0,13

_

6,2

Tm

0,01

_

1,27

Yb

0,06

0,015

6

Lu

0,006

_

0,63

Y

2

0,1

60

Sc

_

_

_

Th

9

0,1

0,5
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Ainda que abundantes, os minerais portadores de elementos de TR são
difíceis de extrair, o que encarece sua produção. Por serem encontrados em
baixas concentrações na crosta terrestre, se torna difícil a sua separação. Essas
pequenas variações nas constantes de estabilidade dos complexos já foram
exploradas pelo Prof. Pawell Kruhmolz, na antiga empresa Orquima e depois,
docente da USP, acoplando a complexação com EDTA e o uso de resinas
trocadoras de íons no processo de separação das terras raras.[6] Esse tipo de
tecnologia envolve a utilização de grandes colunas e instalações para
processamento em regime de batelada. Processos eficientes de separação por
meio de complexação e resinas também foram desenvolvidos pelos ex-alunos do
laboratório, Drs. Luiz Augusto Morino, Fernando Tadeu P. Lellis e Herenilton P.
Oliveira, há cerca de duas décadas, na empresa Solvay (Antiga EletroCloro).
Infelizmente, nessa época, o impacto econômico das terras raras era
relativamente baixo, e esse investimento foi descontinuado no Brasil.
Para a separação das terras raras, as técnicas mais modernas incluem a
troca catiônica, a cristalização fracionada e a extração líquido-líquido. Nas etapas
de exploração e transformação são obtidos, sucessivamente, os seguintes
produtos contendo elementos de TR: (i) mineral portador; (ii) concentrados
químicos; (iii) óxidos em elevados graus de pureza; e (iv) metais e ligas metálicas
[7]. Um fluxograma de etapas está ilustrado na Figura 2.3
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Figura 2.3. Rotas de processamento de terras raras para três principais portadores
minerais. O estágio de "purificação de minerais de terras raras" envolveria, na maioria
dos casos, a separação delas, por exemplo, por extração de solvente. A rota “Mountain
Pass” refere-se ao processo usado antes do fechamento da mina em 2002. [8]

A partir da extração mineral de terras raras, o processo subsequente
assumido produz produtos como o concentrado de cério (60% de óxido de cério),
óxido de lantânio, óxido de neodímio, óxido de praseodímio e samário, európio,
gadolínio (produto concentrado médio com 94% de óxido de terras raras). Esse
processo incluiu torrefação e quebra do concentrado de TRs com ácido sulfúrico a
98% a 500°C num forno rotativo. A extração por solvente (ES) foi utilizado para a
separação dos diferentes óxidos de terras raras, onde foram utilizados produtos
químicos orgânicos. O produto óxido de terras raras obtido tem uma pureza de
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até 99,9%. [9] Apesar de muito utilizada, é uma rota de separação que traz sérios
danos ao meio ambiente, como o efeito estufa.
A cromatografia de troca iônica também foi utilizada para separação, porém
não é de real importância comercial para a produção em grande escala, mas
historicamente foi o método pelo qual a separação rápida de alta pureza dos
lantanídios primeiro tornou-se viável. Como os isótopos de lantanídios radioativos
são considerados importante produtos da fissão de

235

U e, portanto, precisam ser

separados do urânio, pois os actinídios após plutônio tendem a se assemelhar
aos lantanídios, o desenvolvimento da técnica seguiu no projeto de Manhattan.
Verificou-se que se os íons Ln3+ fossem adsorvidos no topo de uma resina de
troca catiônica, então tratada com um agente complexante como ácido cítrico
tamponado, então os cátions tenderam a ser eluídos na ordem inversa do número
atômico.[4]
Na figura 2.4(a) o ligante aniônico se liga mais fortemente ao mais pesado (e
menor) cátion, que tem a maior densidade de carga. Uma desvantagem dessa
abordagem quando ampliada para alta concentração é que os picos tendem a se
sobrepor (Figura 1.2b).

Figura 2.4. a) Cromatografia de troca de cátions de lantanídios; eluição da escala do
traçador com 5% de citrato a pH 3,20 (b) eluição em macroescala com citrato a 0,1% a
pH 5,30 [10,30]
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A química de coordenação dos elementos lantanídios tem aspectos
interessantes por causa da relativamente elevada densidade de carga dos
cátions, natureza fortemente eletrostática sua ligação, e da variedade de números
de coordenação obtidos em diferentes complexos. A ligação eletrostática domina
a natureza de ligação destes complexos, e é pouco evidente de qualquer
contribuição da sobreposição dos orbitais f em ligação. A diminuição
relativamente pequena do raio iônico chamada contração lantanídica, percorrendo
a família de La a Lu , resulta em pequenas diferenças nas propriedades químicas
entre os elementos do mesmo estado de oxidação, que consiste na diminuição do
caráter eletropositivo, com o aumento do massa atômica. Isso faz surgir, nas
extremidades

dos

elementos

do

grupo,

propriedades

cristaloquímicas

suficientemente diferentes para que se possa dividir as terras raras em dois
grupos:céricas ou leves e ítricas ou pesadas.[1]
Várias propriedades foram encontradas a respeito do comportamento das
propriedades ópticas, magnéticas e espectroscópicas. Essa é a razão de esses
elementos serem considerados estratégicos.[11] No final do último século os
cientistas focaram nas aplicações dos elementos terras raras e de forma ampla
como em catalisadores automotivos, no craqueamento do petróleo, materiais
magnéticos, materiais luminescentes em amplificadores para comunicação óptica,
tubos de raios catódicos, lasers, OLEDs, marcadores luminescentes para
bioensaios, entre outros.[12-19] Há também industrias consumidoras de terras
raras em desenvolvimento constante de novos materiais e de novas tecnologias,
como é o caso dos supercondutores (ítrio), da refrigeração magnética (gadolínio)
e da termoeletricidade (cério ou térbio).[1]
Como origem do ordenamento magnético nos sistemas das terras raras,
podemos citar o fato de que mesmo sem participar diretamente das ligações
químicas, os elétrons do orbital 4f inﬂuenciam sensivelmente no magnetismo e na
óptica do material.
Devido a essa camada 4f parcialmente preenchida (Tabela 2.2), os átomos
de terras raras exibem comportamento paramagnético em altas temperaturas,
podendo manifestar alguma ordem magnética a mais baixas temperaturas. Isso
os torna elementos interessantes para obtenção de novos compostos com
propriedades magnéticas relevantes.

45

Tabela 2.2: Configuração eletrônica dos átomos de terras raras e dos seus íons
trivalentes.
elemento

config.

Z

𝜇 (MB)

log KDTPA

M3+
Lantânio, La

4f0

57

0

19,48

Cério, Ce

4f1

58

2,51

20,50

Praseodímio,

4f2

59

2,56

21,07

Neodímio, Nd

4f3

60

3,4

21,7

Promécio, Pm

4

4f

61

-

-

Samário, Sm

4f5

62

1,74

22,34

Európio, Eu

4f6

63

8,48

22,39

Gadolínio, Gd

4f7

64

7,98

22,46

Térbio, Tb

4f8

65

9,77

22,71

Disprósio, Dy

4f9

66

10,83

22,82

Holmio, Ho

4f10

67

11,2

22,78

Erbio, Er

4f11

68

9,9

22,74

Túlio, Tm

4f12

69

7,61

22,72

Yterbio, Yb

4f13

70

Lutécio, Lu

14

71

Pr

4f

22,62
0

22,44

Nos sólidos magnéticos, devemos questionar qual a interação (ou
interações) responsável pela ordem magnética. Como primeira aproximação
considera‐se a interação dipolar magnética, a qual pode ser estimada entre dois
momentos magnéticos (μ) de aproximadamente 1 μB (um magnéton de Bohr)
cada, separados por uma distância r aproximada de 1 Å (um angstron). Como as
temperaturas de ordenamento em alguns materiais são muito maiores (em alguns
materiais ao redor de1000 K), vemos que a interação dipolar não dá conta do
ordenamento em muitos materiais magnéticos.[20]
De fato, o mecanismo responsável pelo aparecimento do ordenamento
magnético é a chamada interação de troca. A troca pode ser realizada por
elétrons num mesmo átomo (troca intra‐atômica), por spins localizados em
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diferentes átomos (troca interatômica) ou num misto de ambas em metais, como o
ferro (troca itinerante). Durante o processo de reorientação de spin há uma
competição entre o campo cristalino, que tende a manter a magnetização na
direção de fácil magnetização, e a temperatura, que tende a diminuir a
magnetização favorecendo o alinhamento desta na direção do campo magnético
quando este aponta em uma direção cristalográfica arbitrária.[21]

2.2.

Impacto mundial das TRs

A importância dos compostos de terras raras vem tendo grande
desempenho em diversas áreas do conhecimento. Nos últimos anos, as
pesquisas envolvendo esses íons estão voltadas para as seguintes áreas: novos
luminóforos para iluminação [22] dispositivos eletroluminescentes com alta
eficiência [23], agente de contraste para ressonância magnética nuclear de
imagem [24], sonda luminescente para biomoléculas [25], marcadores para
proteína e aminoácidos [26], sensores emissores de luz para fluoroimunoensaios
[27].
As jazidas na China contém as maiores reservas de terras raras no mundo
e, atualmente, é fonte de 97% da produção mundial [6]. Recentemente, novas
jazidas de terras raras tem sido descobertas no Brasil, e isso tem renovado o
interesse na mineração de terras raras. Vários minerais contendo esses
elementos são na verdade bastante abundantes no solo brasileiro (Figura 2.5),
como a monazita.
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Figura 2.5. Jazida de monazita pertencente à Vale em Tapira, cidade da região de Araxá

Adiciona-se também esta procura crescente para o fato de que a China
impôs recentemente limites à exportação de terras raras na tentativa de garantir o
abastecimento para os fabricantes nacionais. Entre janeiro e maio de 2011, estes
materiais muito procurados tiveram um aumento de três a cinco vezes nos preços.
Este forte aumento e declarações chinesas de que os limites de exportação
estavam aqui para ficar inspirou políticos brasileiros e líderes de mineração para
transformar em um olhar crítico a mineração nacional de terras raras.[28] Outro
motivo que aumenta o interesse é o uso como superímãs.
Infelizmente as terras raras são um exemplo adicional de recursos
brasileiros subaproveitados graças à falta de políticas estratégicas de gestão. O
Brasil figura na maioria dos livros e revisões sobre a história, a ocorrência e
prospecção desses elementos [29-33], mas é ponto pacífico entre os diversos
setores da academia e da indústria que o papel efetivo ocupado pelo país na
atualidade está bastante aquém do potencial brasileiro (figura 2.6). Contudo, a
situação não é peculiar ao Brasil. As TR revelaram ao mundo, recentemente, um
fenômeno de perda de competências em áreas como química, geologia e
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engenharias de minas e produção, por mais que os indicadores gerais em tais
setores sejam normalmente crescentes [34].

Figura 2.6. Distribuição dos minérios de terras raras em solo brasileiro [35]

Apesar de a China dominar esse mercado, devido principalmente a razões
econômicas e a dificuldade de separação, o fornecimento desses materiais
importantes está se tornando cada vez mais difícil. O processo de extração de
metais a partir de minérios envolve uma série de operações mecânicas e
químicas, ilustradas na Figura 2.3, conhecidas como metalurgia extrativa
No setor ambiental, a metalurgia se tornou uma grande oportunidade para a
aplicação da nanotecnologia. No setor de mineração, um novo destaque tem sido
dado às terras raras. Apesar da amplitude do assunto e do seu impacto mundial
(Tabela 2.3), a dificuldade de separação desses elementos para que ele seja
aplicado ainda é bem alta, principalmente considerando os critérios de
sustentabilidade.
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Tabela 2.3. Terras Raras – Tipos de Minérios no Mundo.[36]

2.3.

Nanopartículas de ferro e o regime superparamagnético

Os sistemas magnéticos nanoestruturados apresentam propriedades únicas
que não são apresentadas em materiais com outras dimensões. Nesse sentido,
tem sido lembrado que a nanociência é o campo da ciência que se ocupa em
sintetizar, conhecer, modificar e dominar as propriedades físicas e químicas de
uma porção da matéria que apresente pelo menos uma de suas dimensões
físicas menor que, ou da ordem de, alguns nanômetros [37].
Os nanomateriais de óxido de ferro têm atraído grande atenção de muitos
campos de pesquisa. Eles são considerados como uma fonte altamente aplicável
e versátil em baterias de íon de lítio [38], supercapacitores [39], catálise [40],
liberação de tecido específico de agentes terapêuticos [41], rotulagem e
classificação de células [42], também como a separação de produtos bioquímicos
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[43,44]. Tratando-se de propriedade superparamagnética e baixa toxicidade, as
nanopartículas de óxido (Fe3O4 e γ-Fe2O3) são especialmente interessantes e,
para adquirir essas características, são geralmente menores que 20 nm, onde
exibem propriedades superparamagnéticas, isto é, uma alta saturação magnética
momento e coercividade quase zero à temperatura ambiente.
O campo magnético externo pode induzir prontamente nanopartículas de
óxido de ferro para ressonância magnética, se movendo ao longo da atração do
campo. Este comportamento realmente depende da qualidade das nanopartículas
de óxido de ferro, como cristalização, tamanho e forma. Isto indica a importância
das abordagens de síntese, ou seja, que podem produzir o material bem
cristalizado e de tamanho controlado. Por outro lado, após a síntese, essas
nanopartículas precisam de superfície modificada para torná-las mais compatíveis
em biosistemas para conjugação molecular e funcionalização ou mesmo para
proteger o tipo de óxido formado. Portanto, a modificação da superfície e uma
pós-síntese são críticos para determinação da estabilidade.
As nanopartículas magnéticas funcionalizadas ou quimicamente modificadas
são constituídas basicamente de um núcleo magnético, envolvido por uma
camada polimérica com sítios ativos (grupos funcionais) e seletivos para íons ou
moléculas, que por meio das modificações químicas em sua superfície permitem
diferentes tipos de reações específicas que possibilitam uma ampla variedade de
aplicações. Estas partículas podem ser consideradas como materiais híbridos,
orgânico-inorgânico, de grande interesse em aplicações comerciais devido à
particularidade das propriedades obtidas, que não são encontradas nos materiais
convencionais. Os materiais híbridos tendem a ser uma alternativa para a
produção de novos materiais multifuncionais específicos, comuns a ampla faixa
de aplicações.
Esses recentes avanços na nanotecnologia têm levado a um crescente
aperfeiçoamento na síntese e funcionalização das nanopartículas em geral,
visando as mais diferentes aplicações no setor químico ou biológico, incluindo a
medicina e a biotecnologia. Além disso, apresentam alta área superficial, para
interação com as espécies presentes em um meio, favorecendo, por exemplo, os
processos de catálise. As nanopartículas também apresentam propriedades
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intrínsecas a serem exploradas, como ressonância plasmônica, fotoseparação de
cargas, e superparamagnetismo, que podem ser utilizadas para as mais variadas
aplicações.
Para todos os materiais, o magnetismo pode ser dividido em cinco grupos:
diamagnetismo,

paramagnetismo,

ferromagnetismo,

antiferromagnetismo,

e

ferrimagnetismo. O diamagnetismo é uma propriedade base de todas as
substâncias e é uma tendência a se opor um campo magnético aplicado. O
material diamagnético não tem elétrons desemparelhados, e os elétrons
emparelhados têm rotação em direções opostas, então o momento magnético
será modificado. Substâncias paramagnéticas têm elétrons desemparelhados
cujos spins têm direções aleatórias ao momento magnético. Ao aplicar um campo
magnético, os spins se alinham com a direção do campo e variam com a
temperatura, cujo seu comportamento é descrito pela lei Curie-Weiss. [45]
Substâncias ferromagnéticas também têm elétrons desemparelhados, e eles
também podem fazer com que seus momentos magnéticos se alinhem ao campo
magnético

aplicado.

A

diferença

entre

substâncias

paramagnéticas

e

ferromagnéticas consiste no momento magnético. A substância ferromagnética
permanecerá no estado de energia reduzida e paralelo uns aos outros, e este
estado pode permanecer, mesmo com a remoção do campo magnético aplicado.
Um antiferromagneto tem um momento total nulo devido aos momentos
magnéticos intrínsecos de elétrons vizinhos de valência estarem em direções
opostas. Um material ferrimagnético tem duas características básicas: 1) ele pode
manter o momento magnético em que o campo magnético está ausente; e 2)
spins eletrônicos estão nas direções opostas. A classificação detalhada do
magnetismo pode ser encontrada na literatura. [46]
Os materiais Fe3O4 e γ-Fe2O3 são ferrimagnéticos. Eles eram classificados
como materiais ferromagnéticos há muito tempo, antes da descoberta de Neel
sobre ferrimagnetismo e antiferromagnetismo em 1948. [47] A pesquisa em
materiais magnéticos nanométricos descobriu que o magnetismo de materiais é
altamente dependente de tamanho [48,49]. A regra geral é que, como o tamanho
de substâncias ferromagnéticas é suficientemente pequena, elas serão como
único spin magnético, que tem uma resposta maior ao campo magnético aplicado.
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Abaixo

desse

tamanho,

as

substâncias

exibem

a

propriedade

superparamagnética, onde Fe3O4 e γ-Fe2O3 menores que 20 nm são
freqüentemente considerados na faixa de um único domínio e exibem uma
propriedade superparamagnética (Figura 2.7). Na região de monodomínio, a
coercividade diminui com a diminuição do tamanho de partícula quando o
tamanho é maior que Dc (o diâmetro crítico). A coercividade se tornará zero
quando o tamanho da partícula é menor que Dc, o que pode ser atribuído à
randomização causada pela energia térmica.

Figura 2.7. Orientação dos spins na presença do campo magnético, ou na ausência.

A energia anisotrópica por partícula, que é responsável por manter os
momentos magnéticos em uma certa direção (eixo fácil de magnetização), pode
ser expressa por
Eq. 1
onde V é o volume da partícula, K é a constante anisotrópica (dependente do
material e da temperatura) e é o ângulo entre a direção de magnetização
externa e o eixo de fácil magnetização. Com a diminuição do tamanho da
partícula, a energia térmica kBT (kB é a constante de Boltzmann e T é a
temperatura) excede esta barreira energética e a magnetização
invertida.

Portanto,

uma

partícula

superparamagnética

é

é facilmente
um

sistema

monodomínio que tem sua magnetização invertida espontaneamente, ou seja,
quando kBT>KV e o sistema se torna superparamagnético [49a]
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A coercitividade e a remanência de um material superparamagnético são
nulas. A coercitividade de um material é a intensidade do campo magnético
necessária para reduzir a magnetização desse material a zero, a partir da sua
magnetização de saturação. A remanência é a magnetização de um material após
a remoção de um campo aplicado a ele. Existe uma coercividade máxima que
existe na transição de vários domínios para um domínio único. Na região de
multidomínio, o movimento da parede do domínio determina a propriedade
magnética, e a coercividade diminui quando o tamanho total aumenta. Quando as
nanopartículas são extremamente pequenas, o momento magnético

de

nanopartículas é muito pequeno, e a magnetização tem uma relação linear com o
campo magnético. [50] Um alto campo magnético irá saturar a magnetização. Por
causa da flutuação do momento magnético causado pela energia térmica,
nanopartículas

superparamagnéticas

não

apresentam

a

remanência

e

coercividade. [50–53]
O superparamagnetismo é uma propriedade especial apresentada pelas
nanopartículas constituídas por sítios paramagneticos, como a magnetita, Fe 3O4.
Esse óxido em particular é formado por um espinélio misto, apresentando íons de
Fe(II) em ambiente tetraédrico, e íons de Fe(III) divididos em ambientes
octaédricos e tetraédricos. Na presença de um campo magnético, os spins
eletrônicos das nanopartículas se alinham instantaneamente, levando a um
aumento exorbitante de magnetização de várias ordens de grandeza em relação
aos íons paramagnéticos. Já nos sistemas macroscópicos, o alinhamento dos
domínios magnéticos é menos efetivo, diminuindo acentuadamente o grau de
magnetização observado. Além disso, pode surgir o efeito de memória, ou
histerese, que dificulta a reversão da magnetização dos sítios envolvidos. Esse
efeito está ausente no caso das nanopartículas superparamagnéticas, e é uma
das vantagens apresentadas, facilitando os processos de reciclagem ao longo dos
processos (Figura 2.8).
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Figura 2.8. Curvas de magnetização no sentido de ida e volta, mostrando a existência de
histerese

Partículas ferromagnéticas suficientemente pequenas terão um domínio
único, uma vez que o custo energético da formação de paredes de domínio
supera qualquer economia de energia desmagnetizante. Neste domínio único das
partículas, a magnetização é muitas vezes considerada paralela ou antiparalela
para uma determinada direção, chamada de eixo fácil (Figura 2.9). Isto pode ser
devido a diferentes contribuições de anisotropia, por exemplo, magnetocristalino,
forma, tensão e anisotropias superficiais [54].

Figura 2.9. Imagem esquemática da energia livre de um único domínio partícula com
anisotropia uniaxial em função da magnetização direção. 𝐸𝐵 é a barreira de energia que
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dificulta a rotação livre da magnetização e 𝜃 é o ângulo entre a magnetização M e o eixo
fácil [54a].

Cada material tem um volume crítico característico para se tornar
superparamagnético:

Eq. 2

A separação magnética é uma técnica altamente eficiente, sendo uma
ferramenta de separação rápida. Nos últimos anos, o nosso Laboratório tem se
empenhado

no

aperfeiçoamento

de

nanopartículas,

especialmente

as

superparamagneticas, para aplicações em biocatálise enzimática [55-56],
determinações analíticas de metais pesados [57-58], nanossensoriamento,
petróleo, e nanohidrometalurgia [59].

2.4.

Conceito nano da hidrometalurgia = Nanohidrometalurgia

Em termos tecnológicos, a exploração dos minérios envolve várias etapas de
processamento e beneficiamento, de natureza física ou química, até chegar à
obtenção dos elementos metálicos em estado puro, com alto valor agregado.
Esse tem sido o objetivo dos países importadores, como a China e os Estados
Unidos, tanto para o consumo interno, como para a exportação, inclusive até para
os próprios fornecedores da matéria prima
O processo de extração de metais a partir de minérios envolve uma série de
operações mecânicas e químicas conhecidas como metalurgia extrativa.[60-65]
Em termos mais amplos, ele contempla a pirometalurgia, a hidrometalurgia e a
eletrometalurgia. A pirometalurgia é voltada para o processamento de minérios de
alto teor, por meio da redução com carvão ou pela ação de elementos
eletropositivos,

como

o

alumínio

(Processo

de

aluminotermia).

Esse

procedimento, que ainda é dominante, está se tornando menos atrativo do ponto
de vista da química verde em todo o mundo, pelas consequências ambientais
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nefastas geradas, tanto em termos da deterioração do meio ambiente, como pelo
impacto que exerce nas mudanças climáticas e aquecimento global.
A hidrometalurgia[62,66] é um campo bastante amplo e de importância
crescente. Ela parte da lixiviação dos minérios por meio de tratamento ácido ou,
alternativamente, com bactérias geradoras de ácidos, seguido do tratamento
químico com agentes complexantes de metais[63]. Depois é feita a purificação por
meio da extração com solventes, geralmente em múltiplas etapas e finalmente, a
liberação dos íons metálicos mediante tratamento ácido para posterior
processamento até a obtenção do metal em estado puro, desempenhando um
papel importante na produção de alumínio, cobalto, cobre, ouro, molibdênio,
níquel, platina, selênio, prata, telúrio, tungstênio, urânio, de zircônio e outros
metais.[64] Em comparação com a pirometalurgia, a hidrometalurgia é
considerada uma tecnologia “verde”, por diminuir a produção de gases de efeito
estufa, e empregar condições de trabalho mais próximas da ambiente. Mesmo
assim, ela lida com grandes quantidades de solvente, agentes químicos e
emprega várias etapas de processamento. Sua principal vantagem é viabilizar o
aproveitamento de minérios de baixo teor, adquirindo assim um caráter universal,
que poderá diminuir a dependência com os países exportadores de commodities.
A hidrometalurgia pode ser acoplada ao processo de eletrometalurgia, onde
a deposição do elemento metalico se faz em reatores eletroquímicos
especialmente projetados para a redução do metal, como é o caso do cobre. Esse
processo, conhecido pela rubrica SX-EW, ou solvent extraction (SX) and
electrowinning (EW), já responde por mais de 25% da produção mundial de cobre,
com impacto crescente na economia, movimentando dezenas de bilhões de
dólares anualmente.[60,62]
Ainda assim, o principal contribuinte para a emissão de gases do efeito
estufa no processamento de TRs é o ácido clorídrico (38%), seguido pelo uso de
vapor (32%) e eletricidade (12%). No geral, 51% desses gases são devidos ao
uso de várias formas de energia (isto é, diesel, vapor, óleo combustível e
eletricidade). Os restantes elementos secundários são de outras produtos
químicos e transporte. Para reduzir esse impacto no processamento, o foco deve
estar

em

como

reduzir

o

consumo

de

ácido

e

energia

durante

processamento.[67] Os gases do efeito estufa originados do processo

o
de
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separação de elementos TRs dos respectivos materiais e a contribuição
energética é mostrada na Figura 2.10

Figura 2.10. Produtos provenientes gás de efeito estufa de selecionados de terras raras
(nota: disposição inclui incineração por solvente perigoso )[67]

Por outro lado, a têndência de esgotamento de minérios de alto teor já vem
sendo apontada como um fator limitante, que está se tornando cada vez mais
crítico sob o ponto de vista econômico [64]. Uma das alternativas exploradas
recentemente foi a extração de terras raras a partir de materiais já no fim de sua
vida útil, como lâmpadas e baterias. [28,69]
Visando a mineração de terras raras, a tecnologia para essa separação é
relativamente sofisticada, e envolve um processo semelhante à hidrometalurgia,
onde as terras raras são convertidas em soluções concentradas com teores
variáveis de cada elemento, após o devido processamento químico. Esses
concentrados são tratados com agentes complexantes, e sua separação química
pode ser feita através do emprego de resinas de troca-iônica, ou de extração com
solventes. A base dos processos de separação está nas diferenças das
constantes de estabilidade dos complexos, modulada em parte, pelas variações
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periódicas nos raios iônicos, no sentido da contração radial com o aumento do
número atômico ao longo da série.
Recentemente, as pesquisas realizadas em nosso Laboratório levaram ao
desenvolvimento de um novo processo hidrometalúrgico [70] patenteado com o
nome de Nanohidrometalurgia Magnetica, (NHM)[71]. Uma nova tecnologia
emergente será discutida. Ela incorpora os recentes avanços na nanotecnologia,
explorando o uso de nanopartículas superparamagnéticas funcionalizadas para a
captura e transporte, concentrando e promovendo a deposição eletroquímica de
metais em condições sustentáveis. Este processo tem sido chamado de
nanohidrometalurgia magnética [72] que consiste na ligação de íons metálicos na
superfície modificada da nanopartícula magnética, formada segundo a equação
química abaixo, seguindo os princípios básicos da química de coordenação,
realizando reações seletivas de superfície. A técnica está sendo aplicada às
Terras Raras, explorando as variações nas constantes de estabilidade dos
complexos ao longo da série lantanídica, e as diferenças no comportamento
magnético dos mesmos.
Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH-  Fe3O4 + 4H2O
Eq. 3

Essas

nanopartículas

superparamagnéticas

de

magnetita

foram

especialmente desenvolvidas, utilizando o método de coprecipitação, sendo
silanizadas

sucessivamente

com

tetraetoxisilano

e

aminoetilaminopropiltrietoxisilano, e finalmente funcionalizadas com um ácido
carboxílico, formando na superfície moléculas do tipo EDTA[73] (Figura 2.11a), no
caso abaixo com a molécula de DTPA (figura 2.11b)

Figura 2.11a: Interação da nanopartícula superparamagnética MagNP/APTS/DTPA com
íons lantanídios, Ln3+, (omitindo as moléculas de água coordenadas).
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Figura 2.11b: Estrutura da molécula de anidrido de DTPA utilizada para funcionalização
das nanopartículas já protegidas com silanos.

O estudo de novas rotas de síntese que resultem num maior rendimento,
maior economia de energia e menor uso de solventes prejudiciais ao meio
ambiente, mostra-se de extrema importância, já que atualmente estes compostos
modificados estão se tornando um dos focos da ciência nanotecnológica.[74]
Nessa categoria, adsorventes magnéticos têm importantes aplicações industriais,
pois propriedades de adsorção são combinadas com propriedades magnéticas
para a produção de novos adsorventes para a remoção de poluentes da água[75]
e de outros materiais. A principal vantagem dos adsorventes magnéticos é a sua
capacidade de concentrar poluentes e fazer sua remoção, com possibilidade de
reciclagem, dependendo da natureza química das espécies envolvidas.
Nesse caso, é possível usar nanopartículas superparamagnéticas como
carreadora com um ligante específico na sua superfície onde ocorrerá a
complexação

com

os

íons

lantanídicos.

Seguindo

esse

raciocínio,

o

processamento das terras raras será realizado através da técnica de
nanohidrometalurgia.
Vários minerais contendo esses elementos são na verdade bastante
abundantes na natureza. Entretanto, devido principalmente a razões econômicas
e da dificuldade de separação, o fornecimento desses materiais importantes está
se tornando cada vez mais difícil de se obter.
A complexação controlada, em função do pH, já tem sido utilizada no
processo de separação das terras raras, e pode ser aplicada de forma
semelhante no processamento das mesmas, após a sua concentração na
superfície das nanopartículas. Partindo das nanopartículas confinadas sob ação
do campo magnético, espera-se que com a acidificação progressiva do meio, os
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elementos mais leves sejam liberados com maior facilidade, em virtude de suas
menores constantes de estabilidade, deixando os elementos mais pesados na
superfície das nanopartículas.
Nessa

linha

de

procedimento

é

possível

especular

uma

variável

interessante, que é a variação do campo magnético e aplicação de um regime de
fluxo, com pH controlado. Os íons lantanídios tem diferentes graus de
magnetização em campo magnético. Assim, mesmo em um bloco de elementos
com constantes de estabilidade semelhantes, é possível que a força de atração e
a mobilidade das nanopartículas varie com a intensidade de magnetização das
mesmas, produzindo um perfil de distribuição com a aplicação de um gradiente de
campo magnético. Essa idéia já foi testada com sucesso no laboratório,
empregando um arranjo de pesagem externa em balança analítica, acoplado ao
método de Gouy, na presença de um campo magnético [98]. Nas condições de
trabalho, mostrou apenas uma pequena atração pelo imã, em virtude do
paramagnetismo dos íons. Na presença das nanopartículas complexantes, o
confinamento dos íons lantanídios na superfície levou a uma diminuição
expressiva da magnetização induzida pelo campo, em relação à resposta obtida
sem incorporação dos íons.
As sínteses das nanopartículas magnéticas em geral são bem descritas na
literatura. Entretanto, as reações de modificação na superfície são consideradas
mais complexas. As rotas sintéticas utilizadas no trabalho são diversificadas, com
o intuito de avaliar o comportamento das diferentes superfícies da nanopartícula
magnética com as terras raras. Seguindo essas definições, é possível usar
nanopartículas superparamagnéticas como carreadora com um ligante específico
na sua superfície onde ocorrerá a complexação com terras raras e,
consequentemente, haverá um diferença na magnetização total.
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Capítulo III
Materiais e Métodos
____________________________________________________________________
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III. Materiais e Métodos

3.1.

Reagentes e solventes



Cloreto de ferro(III) (FeCl3.6H2O) - Synth.



Sulfato de ferro(II) (FeSO4.7H2O) - Synth.



Hidróxido de amônio (NH4OH) - Synth.



Nitratos de terras raras ((TR(NO3)3.XH2O) - Aldrich



Óxidos de terras raras – Aldrich ou Solvay.



APTMS (3-aminopropiltrimetoxisilano) - Sigma



AEAPTS (aminoetilaminopropiltrietoxisilano) - Sigma



TEOS (tetraetilortossilicato) - Sigma



AEAEPTS (aminoetilaminoetilaminopropiltrietoxisilano) – Sigma



Ácido clorídrico (HCl) - Synth



Acido acético (CH3COOH) - Synth.



Ácido bórico (H3BO3) - Synth



DTPA (dietilenotriaminopentaacético) (C14H23N3O10) – Aldrich



Anidrido de DTPA (C14H19N3O8) - Aldrich



Anidrido succínico (C₄H₄O₃) - Merck



Ácido bromoacético (C2H3BrO2) - Aldrich



Ácido cloroacético (C2H3O2Cl )- Aldrich



Brometo de potássio (KBr) – Aldrich



Etanol (C2H6O )- Synth



Glicerol (C3H8O3) - Synth



Dimetilformamida (C3H7NO)(DMF) – Synth



Hidróxido de tetrametilamônio (C₄H₁₃NO) - Sigma.
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N-etil-N’-(3-(dimetilamino)propil)carbodiimida

(EDC)

(C8H17N3.HCl)

-

Aldrich


3.2.

N-hidroxisuccinimida (NHS) (C4H5NO3)- Aldrich

Métodos

3.2.1. Fluorescência de raio-x por Dispersão de Energia (EDXRF)
Os espectros de fluorescência de raio-x por energia dispersiva foram obtidos
em um modelo EDX-720 (Projeto FAPESP 08584-6/2009) da Shimadzu (Japão),
que emprega tubo de ródio (Rh), voltagem 15-50kV, corrente variável de 11000A e detector semicondutor de Si(Li) refrigerado à temperatura do nitrogênio
líquido. As amostras são inseridas em porta amostras de polietileno e ficam
posicionadas sobre um filme fino de poliestireno especial (Mylar @), podendo ser
acomodadas em um carrossel contendo 16 posições com funcionamento
automático programável.
As amostras foram analisadas com o material puro no estado sólido,
preenchendo o fundo do porta amostras. Para análises quantitativas, obteve-se
curvas analíticas de calibração na forma de pastilhas com massa total de 200mg
contendo ácido bórico e 10mg nanopartículas magnéticas de interesse (na
ausência e presença de terras raras), em concentrações de 0,5-25% (m/m).

3.2.2. Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) e Potencial Zeta
As determinações do tamanho das nanoparticulas por espalhamento de luz
dinâmico e análise de potencial zeta foram realizadas empregando equipamento
ZetaSizer Nanorange (Projeto SISNANO CNPq 402281/2013-6) da empresa
Malvern (Reino Unido). Para análise de tamanho, utilizou-se cubetas de plástico
com volume total de 4mL e caminho óptico de 1cm, fazendo-se metodologia
padrão do equipamento em meio aquoso à 25°C. Para determinação do potencial
zeta dos materiais, operou-se com o detector de 13° em uma cubeta de plástico
com volume total de 1mL.
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3.2.3. Espectroscopia Vibracional
Os espectros de transmitância na região do infravermelho foram registrados
num espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier, da marca
Bruker (Alemanha) modelo Alpha-Eco, de resolução 2cm-1, faixa de análise 4000400cm-1 e com acumulação de 32 espectros, empregando-se pastulhas de KBr a
0,1% em massa do material, homogeneizadas com auxílio de um almofariz e
pistilo de ágata e prensadas sob 8ton.cm-2 por 20 minutos sob vácuo em
pastilhador, obtendo-se discos de 13mm de diâmetro.

3.2.4. Microscopia de Força Atômica (AFM)
A análise de microscopia de força atômica foi realizada utilizando um
microscópio de força atômica da Bruker (Estados Unidos), modelo Icon.
Depositou-se 1L da amostra no HOPG (carbono pirolítico altamente organizado)
previamente clivado com fita transparente à temperatura ambiente e aguardou-se
secar. Em seguida, o substrato contendo a amostra foi colocado no microscópio,
em contato intermitente com o cantilever de silício retangular com constantes de
mola 40N.m-1 e frequência de operação de 330Khz, para captura de imagens. As
imagens topográficas em 3D, da fase e de amplitude, e as medidas de diâmetro
das nanopartículas magnéticas foram obtidas e editadas a partir do software
NanoScope Analysis, próprio do AFM. Estas medidas foram realizadas pelo Dr.
Marcelo Nakamura, do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia
(LQSN) do prof° Henrique E. Toma, do IQ/USP.

3.2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As micrografias foram obtidas através da microscopia eletrônica de
varredura com canhão de elétrons por emissão de campo da marca JEOL
(Japão), modelo 7200 a 7kV e distância de trabalho de 3 ou 8mm, com detectores
de elétrons secundários e retroespalhados. Para colocar a amostra, utilizou-se um
porta amostra (stub) de ouro, coberto com fita de carbono dupla face e suporte de
vidro condutor (FTO) ou HOPG (carbono pirolítico altamente organizado).
Adicionou-se 1mL das nanopartículas magnéticas de interesse em água (1mg em
10mL sonicados durante 15 minutos) e aguardou-se evaporar (dropcasting).
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3.2.6. Microscopia Raman Confocal
As imagens de Raman foram obtidas com microscópio Raman Confocal
modelo Alpha 300R da Witec (Alemanha) equipado com lasers de 488, 532 e
633nm e uma mesa de varredura piezoelétrica. As lentes objetivas (Nikon)
empregadas são de 10x (NA 0,25), 20x (NA 0,40) e 100x (NA 0,80). A potência do
laser utilizado é a menor possível para evitar a degradação da amostra. O
tamanho de abertura (pinhole) de 20mm, utilizado em conjunto com a CCD
convencional e EMCCD. As análises foram realizadas pelo Dr. Daniel Grassesch.

3.2.7. Espectrofotômetro de Fibra Óptica
O espectrofotômetro de fibra óptica modelo FieldSpec - NIR foi utilizado para
a obtenção dos espectros eletrônicos na região de 350 a 1600nm. As medidas
foram efetuadas com o sólido aderido no papel de filtro após sua secagem.

3.2.8. Análise Elementar
As análises de porcentagem de carbono, hidrogênio e nitrogênio (CNH)
foram obtidos na Central Analítica do IQ-USP. Para a mesma, utilizou-se 10mg
das amostras sem a necessidade de preparo prévio e realizadas em duplicata, a
partir da combustão de amostras sólidas dos compostos em atmosfera de
oxigênio, em um instrumento Perkin Elmer modelo 2400.

3.2.9. Espectrômetro de difração de raio-x de pó (DRX)
As análises de difração de raio-x foram executadas em um difratômetro
Bruker (Alemanha) modelo D2 Phaser em varredura contínua, com energia de
30kV/14mA, na faixa de 2de 8 a 80°, tempo de integração de 0,5s e passo
0,05°, utilizando-se radiação gerada por fonte de cobre (1,5408).

3.2.10. Curvas de Magnetização
As curvas de magnetização por campo aplicado foram obtidas no LMM
(Laboratório de Materiais Magnéticos) do Instituto de Física da USP, no
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departamento de Física dos Materiais, em um magnetômetro de amostra vibrante,
modelo 4500, fabricado pela EF&G Princeton Applied Research, que consegue
medir momentos magnéticos na faixa de 10-3 a 103emu. O eletroímã utilizado,
modelo HR8, foi fabricado pela Walker Scientific e gera campos magnéticos de
até 10kOe (2T). Já o Gaussímetro, modelo 450, foi fabricado pela Lake Shore. As
análises foram realizadas pelo Dr. Fernando Menegatti de Mello, do LQSN.
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IV.

Síntese de nanopartículas magnéticas

4.1.

Introdução

Materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos são divididos em domínios
magnéticos, pequenas regiões espontaneamente magnetizadas à sua saturação
(material multi-domínio). No entanto, abaixo de um determinado tamanho crítico, o
material apresenta apenas um domínio, sendo chamado de mono-domínio (Figura
4.1). Ou seja, o tamanho, por exemplo, influencia diretamente nas propriedades
magnéticas das nanopartículas, como sua classificação como ferrimagnético ou
superparamagnético e sua magnetização de saturação.

Figura 4.1. Domínios magnéticos e efeito do tamanho, adaptado de CULLITI, B. D.;
GRAHAM, C. D. [76]

Em geral, a magnetita é produzida pelo processo de co-precipitação e
cristalizada num processo quase imediato à temperatura ambiente, por um
mecanismo mais complexo.[77] De fato, várias forças propulsoras são
combinadas para causar essa transformação de fase. Se aumentado o fator R
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(Figura 4.2), a estabilidade termodinâmica da hematita e maguemita, e a
absorção de Fe2+ origina as transformações de goetita para hematita [78,79],
hematita para maguemita e maguemita para magnetita, respectivamente. Portanto
esse fator R para a formação de magnetita deve ser R>3.

Figura 4.2. Caminhos de formação das nanopartículas de magnetita pelo método de coprecipitação. As fases intermediárias principais estão destacadas em amarelo [80].

A síntese realizada pelo método de co-precipitação é o método mais simples
de formação de nanopartículas que envolve o uso de hidróxidos de sódio ou
amônio em uma mistura de sais de ferro II e III em proporção estequiométrica e
que, se realizada em um ambiente controlado, a obtenção de nanopartículas em
regime superparamegnético é inevitável. Para isso, os fatores cinéticos de
formação foram estudados e envolvem basicamente 3 etapas, apresentado na
Figura 4.3 pelo diagrama de LaMer. A etapa II envolve a nucleação dessas
nanopartículas,

que

ocorre

quando

a

atinge

uma

certa

condição

de

supersaturação (etapa I). É um processo muito rápido que depois de iniciado
ocorre simultaneamente com o processo III que diz respeito ao crescimento
desses núcleos pela difusão do soluto até a sua superfície, ou seja, a estreita
distribuição do tamanho das partículas pode ser alcançada por uma rápida
explosão inicial de nucleação, seguida por um crescimento de difusão, limitado a
adição de monômeros hidrolisados diretamente na superfície da partícula.

70

Figura 4.3. Diagrama de LaMer com as etapas de formação das nanopartículas. I:
nucleação simples e crescimento uniforme/ II: nucleação, crescimento e agregação de
pequenas sub-unidades/ III: evento de multipla nucleação e crescimento.

As

nanopartículas

compostas

por

magnetita

são

excepcionais

transportadores magnéticos que apresentam uma resposta de magnetização
muito intensa como consequência da predominância de um único domínio
magnético, oferecendo ao mesmo tempo uma grande área superficial para
interagir com as espécies químicas em solução.
Neste sentido, as nanopartículas superparamagnéticas de magnetita (óxido
de ferro), exibem uma grande área superficial e apresentam uma alta
transferência de massa, podendo ser facilmente recuperadas usando um campo
externo magnético.[81]
Conforme o efeito de histerese aparece o efeito de superparamagnetismo
que irá desaparecer quando o tamanho da partícula, a temperatura constante,
ultrapassar o diâmetro crítico (Dc), ou quando as partículas de determinado
tamanho são resfriadas até abaixo de determinada temperatura chamada
temperatura de bloqueio (TB), onde o material começa a exibir um comportamento
tipicamente paramagnético.
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4.2.

Procedimentos de Síntese

As nanopartículas magnéticas foram sintetizadas com o objetivo de obter-se
o óxido na fase de magnetita com o esquema de síntese apresentado na figura
4.4. Algumas análises foram realizadas, como difratometria de raio-X, DLS,
infravermelho, AFM e MEV para caracterização do material.

Figura 4.4. Esquema de síntese das nanopartículas superparamagnéticas pura.

4.2.1. Nanopartícula magnética sintetizada com NaOH com adição de
estabilizante
Em um balão de duas bocas de 2000mL adicionou-se 500mL de água
destilada já nitrogenada. Adicionou-se então 9,2g de FeCl3.6H2O (0,034mol) e
após a sua dissolução, adicionou-se 4,7g de FeSO4.7H2O (0,017mol) e depois
mais 500mL de H2O destilada também já nitrogenada para completar o volume
em que a síntese ocorrerá. Deixou-se o sistema sob agitação mecânica por 15
minutos para a dissolução completa desses sais. A uma velocidade de 1000rpm,
iniciou-se a adição da base por fluxo de N2. Para impedir o crescimento das
nanopartículas, após 30 minutos, adicionou-se hidróxido de tetrametilamônio e
deixou o sistema em agitação por mais 10 minutos. Todo o processo de síntese
foi realizado a temperatura ambiente. Logo após, as nanopartículas (4,0g) foram
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separadas com o auxílio de um imã, lavadas 5x com H2O (até pH=7 da última
lavagem) e mantidas em meio aquoso nitrogenado para sínteses posteriores.

4.2.2. Nanopartícula magnética sintetizada com NH4OH com adição de
estabilizante
Em um balão de duas bocas de 2000mL adicionou-se 500mL de água
destilada já nitrogenada. Adicionou-se então 9,2g de FeCl3.6H2O (0,034mol) e
após a sua dissolução, adicionou-se 4,7g de FeSO4.7H2O (0,017mol) e depois
mais 500mL de H2O destilada também já nitrogenada para completar o volume
em que a síntese ocorrerá. Deixou-se o sistema sob agitação mecânica por 15
minutos para a dissolução completa desses sais. A uma velocidade de 1000rpm,
iniciou-se a adição da base por fluxo de N2. Para impedir o crescimento das
nanopartículas, após 30 minutos, adicionou-se hidróxido de tetrametilamônio e
deixou o sistema em agitação por mais 10 minutos. Todo o processo de síntese
foi realizado a temperatura ambiente. Logo após, as nanopartículas foram
separadas com o auxílio de um imã, lavadas 5x com H2O (até pH=7 da última
lavagem) e mantidas em meio aquoso nitrogenado para sínteses posteriores, com
uma massa final obtida de 4g.

4.2.3. Síntese das nanopartículas magnéticas Fe3O4 em maior escala
(final)
Em um balão de duas bocas de 3000mL adicionou-se 2000mL de água
destilada já nitrogenada. Adicionou-se então 69g de FeCl3.6H2O e após a sua
dissolução, adicionou-se 40g de FeSO4.7H2O e depois mais 500mL de H2O
destilada também já nitrogenada para completar o volume em que a síntese
ocorrerá. Deixou-se o sistema sob agitação mecânica por 15 minutos para a
dissolução completa desses sais. A uma velocidade de 1030rpm, iniciou-se a
adição da base NH4OH por fluxo de N2. Para impedir o crescimento das
nanopartículas, após 60 minutos, adicionou-se hidróxido de tetrametilamônio e
deixou o sistema em agitação por mais 30 minutos. Todo o processo de síntese
foi realizado a temperatura ambiente. Logo após, as nanopartículas foram
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separadas com o auxílio de um imã, lavadas 5x com H2O (até pH=6 da última
lavagem), 2x com etanol e mantidas em etanol nitrogenado. O produto obtido foi
de aproximadamente 30g de nanopartículas magnéticas.

4.3.

Caracterização das Nanopartículas Magnéticas

4.3.1. Nanopartícula Sintetizada com NaOH com adição de estabilizante
A análise da distribuição de tamanho foi realizada e sugere que as
nanopartículas

de

magnetita

apresentam

um

diâmetro

médio

de

aproximadamente 49nm (Figura 4.5).

Figura 4.5. Distribuição de tamanho das nanopartículas superparamagnéticas de
magnetita, com um diâmetro médio de aproximadamente 49nm.

A análise de microscopia de força atômica (AFM) dessas partículas também
foi realizada, apresentando um diâmetro de nanopartículas de 50 à 70nm. Esse
resultado está de acordo com a análise de distribuição de tamanhos, podendo
indicar também a formação de alguns agregados de nanopartículas de magnetita,
como é possível visualizar na Figura 4.6.
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Figura 4.6. Imagem de microscopia de força atômica (AFM) com uma velocidade de 1Hz
e resolução de 256 pontos por linha, no modo topográfico apresentando a formação de
múltiplos núcleos de tamanhos mais variados.

4.3.2. Nanopartícula Sintetizada com NH4OH com adição de estabilizante
A análise da distribuição de tamanho foi realizada e sugere que as
nanopartículas

de

magnetita

apresentam

um

diâmetro

médio

de

aproximadamente 21nm (figura 4.7).

Figura 4.7. Distribuição de tamanho das nanopartículas superparamagnéticas de
magnetita, com um diâmetro médio de aproximadamente 21nm.
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Com a análise de microscopia de força atômica (AFM), foi possível observar
que o tamanho médio das nanopartículas magnéticas está em torno de 30nm
(Figura 4.8), sendo esse um valor que está próximo com o valor encontrado na
análise de distribuição de tamanho. É possível observar também alguns
agregados maiores, que possuem um tamanho variável entre 50 à 100nm.

Figura 4.8. Imagem de microscopia de força atômica (AFM) com uma velocidade de 1Hz
e resolução de 256 pontos por linha, no modo topográfico apresentando a formação de
múltiplos núcleos de tamanhos mais uniformes.

Através da análise realizada pelo MEV foi possível observar pontos na
imagem das nanopartículas de óxido de ferro com cerca de 20 à 50nm de
diâmetro, onde os núcleos de ferro aparecem em contraste claro enquanto o
fundo composto por carbono aparece escuro (figura 4.9). É possível observar
nanopartículas dispersas e de tamanhos próximos e uniformizados.
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Figura 4.9. Imagem da microscopia de varredura (MEV) das nanopartículas magnéticas
sintetizadas com estabilizante apresentando nanopartículas dispersas e de tamanhos
próximos.

Com base nessas analises e na literatura [82], observou-se que as
nanopartículas apresentavam um maior distanciamento e menor agregação
devido à maior estabilização estática realizada pelo NH4OH do que o NaOH,
apresentando assim um material mais uniforme e de maior interesse para
sínteses posteriores.
No espectro de infravermelho (Figura 4.10) é possível observar um sinal em
450cm-1 característico de ligação Fe-O. Em 585 cm-1 observa-se um sinal
característico de magnetita (Fe3O4) e um ombro em 629 cm-1 característico de
maguemita[83] (-Fe2O3), indicando um pouco de oxidação da amostra pela
exposição ao ar. Em 1386, 2849 e 2924 cm-1 observa-se sinais de C-H,
provenientes do estabilizante (hidróxido de tetrametilamônio) utilizado na síntese.
Em 1626 e 3414 cm-1 são sinais de –OH da nanopartícula magnética.
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Figura 4.10. Espectro de infravermelho das nanopartículas magnéticas estabilizadas
MagNP pura.

No difratograma obtido (Figura 4.11) observou-se sinais em regiões que
caracterizam a amostra como fase de espinélio cúbico da magnetita, segundo a
informação indexada no JCPDS Nº 89-43191.
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Figura 4.11. Difratograma das nanopartículas magnéticas estabilizadas MagNP pura.

As análises realizadas no DLS (Figura 4.12) apresentaram um perfil de
partícula com um raio hidrodinâmico de aproximadamente 30nm, fato esse
explicado pela amostra ter sido tratada com ácido clorídrico, protonando-as e,
portanto, encontrando-se mais distantes umas das outras.

Figura 4.12. Distribuição de tamanho das nanopartículas superparamagnéticas de
magnetita MagNP pura tratado com HCl, com um diâmetro médio de aproximadamente
30nm.
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V.

Funcionalização e estudo das reações na superfície das
nanopartículas magnéticas

5.1.

Recobrimento das nanopartículas com TEOS (NP@SiO2)

As nanopartículas, para evitar ou adiar ao máximo a sua oxidação,
transformando-se assim em um óxido diferente do desejado, devem ser
submetidas a um processo de recobrimento protetivo. Para isso é comum fazer
um recobrimento das nanopartículas com sílica, usando o reagente TEOS
(tetraetoxissilano). O ideal é obter uma estrutura do tipo core-shell (Figura 5.1), e
para isso o método mais utilizado é o de Stober[84]. Esse método foi
primeiramente empregado para a fabricação de nanopartículas de sílica, em
1968. Essas partículas com formato esférico são formadas através da hidrólise e
condensação de um alquil-silicato gerada pela hidrólise do alquil-silano
correspondente, em solução alcoólica na presença de água, como representadas
nas Figuras 5.1 e 5.2.

É uma síntese que forma partículas uniformes

condensadas em matrizes altamente ordenadas, funcionais por camadas ou
multifuncionais.

Figura 5.1. Reações envolvidas na formação de nanopartículas de sílica pela hidrólise e
condensação de alcóxidos de silício (método de Stöber).
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Figura 5.2. Esquema representativo das reações de hidrólise e condensação do TEOS
que ocorrem no método de Stöber [86].

Stöber et al. mostraram que na ausência de amônia as partículas se formam
com aspectos irregulares, em vez de esferas. A formação de esferas depende da
concentração

de

amônia

na

mistura

reacional,

e

isso

não

interfere

significativamente no tamanho das partículas, como apresentado na figura 5.3.

Figura 5.3. Micrografia das esferas obtidas em etanol [84].

Sabe-se que o TEOS possui uma afinidade maior pelo próprio silano do que
pela superfície das nanopartículas superparamagnéticas [85]. Portanto, o estudo
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da velocidade de adição, quantidade de reagente e efeito de solvente foi realizado
para obter a menor quantidade de material amorfo na superfície da nanopartícula.
Agentes de acoplamento de silano, com quatro grupos alcoxi são os usuais para a
modificação do substrato de partida. Estes materiais tendem a formar depósitos
de filmes poliméricos, efetuando cobertura total e maximizando a apresentação de
funcionalidade orgânica.

Figura 5.4. Esquema de reação das nanopartículas superparamagnéticas com TEOS
MagNP@SiO2.

Os agentes de acoplamento de silano têm a capacidade de formar uma forte
ligação entre materiais orgânicos e inorgânicos. A fórmula geral para um agente
de acoplamento de silano apresenta um grupo hidrolisável tipicamente alcoxi,
halogênio ou amina. Após a hidrólise, um grupo reativo de silanol é formado, e
isso é seguido pela condensação com outros grupos para formar ligações de
siloxano.
A reação desses silanos envolve quatro etapas. Inicialmente, hidrólise dos
três grupos lábeis ocorre e caminha para a condensação para oligômeros. Os
oligômeros, em seguida, formam ligação de hidrogênio com grupos OH do
substrato. Finalmente, uma ligação covalente é formada e, simultaneamente,
ocorre a perda de moléculas de água. Embora descrito sequencialmente, estas
reações podem ocorrer simultaneamente após o passo inicial de hidrólise. Na
interface, geralmente há apenas uma ligação de cada silício do organossilano à
superfície do material desejado. Os dois grupos silanol restantes estão presentes
na forma condensada ou livre. O grupo R permanece disponível para reação
covalente ou interação física com outras fases. Os silanos podem modificar
superfícies sob condições anidras com os requisitos de deposição de fase única
com um. tempo de reação prolongado (4-12 horas) à temperaturas elevadas (50°-
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120°C) são típicos. dos alcoxissilanos, apenas metoxissilanos são eficazes sem
catálise (Figura 5.5)

Figura 5.5. Taxa de hidrólise relativa dos grupos hidrolisáveis.

A água para hidrólise pode vir de várias fontes. Pode ser adicionado, pode
estar presente na superfície do substrato, ou pode vir da atmosfera. O grau de
polimerização dos silanos é determinado pela quantidade de água disponível e o
substituinte orgânico. Se o silano é adicionado à água e tem baixa solubilidade,
um alto grau de polimerização é favorecido. A espessura de uma camada de
polissiloxano também é determinada pela concentração da solução de siloxano.
Embora a formação de monocamadas seja geralmente desejada, pode ocorrer a
adsorção de multicamadas. Essas multicamadas podem ser interconectadas
através de uma estrutura de rede solta, ou misturadas, ou ambos, e são formadas
pela maioria das técnicas de deposição. A orientação dos grupos funcionais é
geralmente horizontal, mas não necessariamente planar, na superfície do
substrato. A formação de ligações covalentes à superfície procede com certa
influência de reversibilidade. Como a água é removida geralmente por
aquecimento a 120° C por 30 a 90 minutos, as ligações podem se formar, quebrar
e reformar. O mesmo mecanismo pode permitir um deslocamento ou um rearranjo
das moléculas na superfície das nanopartículas.
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5.2.

Recobrimento das nanopartículas de magnetita com TEOS
(MagNP@SiO2)

Procedimento: Em um balão se 2000 mL de três bocas adicionou-se 29 g de
nanopartículas estabilizadas com hidróxido de tetrametilamônio juntamente com
540 mL de H2O e 1200 mL de glicerol. O sistema foi sonicado por 10 minutos,
colocado sob agitação mecânica em seguida e o aquecimento foi realizado com o
auxílio de um banho de areia. O sistema foi aquecido a uma temperatura de 90°C
numa velocidade de agitação de 670 rpm. A adição de 58 mL de TEOS foi feita
gotejando o TEOS por um tubo capilar com fluxo de N2. A reação foi deixada por 2
horas após o fim da adição.

A síntese realizada em glicerol[85-86] com adição de TEOS realizada com
uma micropipeta aparentemente não oxidou a nanopartícula, porém durante a
síntese houve uma perda relativa de solvente (água). Procurou-se então trabalhar
em sistema fechado para que não houvesse eventuais perdas de reagentes
(Figura 5.6).

Figura 5.6. Foto do esquema de síntese para recobrimento das nanopartículas com
TEOS.

Em um sistema adaptado para comparação, realizou-se a síntese em etanol
e glicerol com a mesma quantidade de TEOS e observou-se primeiramente uma
diferença na coloração das nanopartículas (Figura 5.7). Isso sugere que o
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recobrimento realizado é melhor quando a nanopartícula não sofre oxidação (88),
ou seja, quanto mais escura ele permanecer melhor o recobrimento e menos
oxidada, obtendo-se em maior quantidade a magnetita.

Figura 5.7. Nanopartículas superparamagnéticas recobertas com TEOS (MagNP@SiO2)
pelo método (1) em glicerol, e (2) em etanol.

Através dos espectros de infravermelho é possível observar a mudança de
perfil na região de 1050cm-1, sendo essa a região de ligação Si-O-Si. Na síntese
em etanol (Figura 5.8) observa-se um sinal em 1059 cm-1 e um ombro em 1166
cm-1, sugerindo que o TEOS pode ter ligado na superfície da nanopartícula em
diferentes formas. Isso sugere que não se tem uma partícula recoberta com uma
única espécie ou de uma única forma. Por outro lado, o desdobramento do sinal
583 em 631cm-1 indica a mudança da fase da magnetita (Fe3O4) para maguemita
(Fe2O3).

Figura 5.8. Espectro no infravermelho das nanopartículas superparamagnéticas
funcionalizadas com TEOS, em meio de etanol.
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Já a síntese realizada em glicerol (solvente) apresentou um espectro no
infravermelho (Figura 5.9) indicando uma melhor eficiência na síntese das
nanopartículas, permanecendo como essencialmente como magnetita (Fe3O4).

Figura 5.9. Espectro no infravermelho das nanopartículas superparamagnéticas
funcionalizadas com TEOS, em meio de glicerol.

Os resultados comparativos de microanálise da MagNP e MagNP@SiO2
indicam a presença de glicerol recobrindo as nanopartículas silanizadas. Isso é
compatível com os picos de C-H e O-H na região de 2800 e 1600 cm-1
observados nos espectros na região do infravermelho.

Amostra

%C

%H

%N

MagNP pura

0.07

0.5

0.08

MagNP@SiO2

6.72

2.02

0.02

A análise de difração de raios-X foi realizada, comparando a partícula pura e
a estabilizada com TEOS (Figura 5.10). Observa-se que não houve mudança de
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intensidade relativa dos sinais nem aparecimento de novos sinais que indicassem
mudança de fase do material. A análise também não indicou a presença de
material amorfo livre.

Figura 5.10. Difratogramas comparativos da MagNP (Fe3O4) pura (azul) e da
MagNP@SiO2 obtida em glicerol (vermelho).

De acordo com Gao e colaboradores [88], é possível discriminar o SiO2 livre
pela difratometria de raios-X dependendo da quantidade de TEOS adicionado e
das condições em que a síntese é realizada. Segundo esses autores, o aumento
da intensidade do sinal amorfo em 23° corresponde à sílica (SiO2) livre, que pode
ser observado quando se aumenta o volume de TEOS, conforme reproduzido na
Figura 5.11.
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Figura 5.11. Difratogramas[88] das nanopartículas magnéticas sintetizadas com
diferentes volumes de TEOS (a: 1mL de TEOS; 2 mL de TEOS; 3 mL de TEOS; 5 mL de
TEOS; 8 mL de TEOS para uma massa igual a 4mL da suspensão coloidal de Fe3O4).

A análise com MEV foi realizada e através da imagem obtida podemos
observar a existência de pontos mais escuros contidos dentro das esferas mais
claras, que sujerem a presença das nanopartículas de óxido de ferro com um
tamanho médio de 70nm de diâmetro, recobertas com TEOS, apresentado como
a parte mais clara envolvendo os pontos escuros, num fundo composto por
carbono (figura 5.12).
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Figura 5.12. Imagem da microscopia de varredura (MEV) das nanopartículas magnéticas
recobertas com sílica.

Completando

a

caracterização,

avaliou-se

a

magnetização

das

nanoparticulas funcionalizadas com TEOS, por meio de medidas de VSM (Figura
5.13). Com o levantamento da curva de histerese foi possível observar uma
magnetização de saturação de 66,8 emu.g-1, que pode ser considerado muito boa,
aproximando-se da nanopartícula pura. Observou-se apenas uma quantidade
pequena de remanência magnética nas nanopartículas.
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Figura 5.13. Gráfico da curva de histerese das nanopartículas recobertas com TEOS (em
glicerol) à temperatura ambiente, e detecção de pequena remanência magnética
mostrada no quadro expandido.

5.3.

Recobrimento das nanopartículas pré-silanizadas com AEAPTS
(NP@AEAPTS)

As nanopartículas recobertas com TEOS (em glicerol) tiveram sua superfície
modificada com aminas com o objetivo de realizar posteriores reações de
acoplamento. O reagente utilizado foi AEAPTS (aminoetilpropiltrietoxisilano)
contendo dois grupos amina (Figura 5.14).

Figura 5.14. Esquema de reação das NP@TEOS com AEAPTS (MagNP@AEAPTS).

Procedimento: Em um balão de 2000 mL de três bocas adicionou-se 10g de
nanopartículas recobertas com TEOS (MagNP@SiO2) (processadas em glicerol)
a 1250 mL de etanol e 10 mL de H2O. Sonicou-se durante 45 minutos e
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adicionou-se 19 mL de AEAPTS (aminoetilaminopropiltrimetoxisilano). A reação
foi deixada à 800rpm por 24 horas. Depois, as nanopartículas foram confinadas
magneticamente e lavadas 3 vezes com H2O, e depois com etanol.
As análises comparativas de CHN mostram a presença das aminas e a
diminuição de carbono, indicando o deslocamento da camada de glicerol existente
nas nanopartículas iniciais modificadas pelo método de Stöber.

Amostra

%C

%H

%N

MagNP@SiO2

6,72

2,02

0,02

MagNP@AEAPTS

4,17

1,22

1,4

As nanopartículas foram caracterizadas por microscopia de força atômica.
Na Figura 5.15, pode ser vista a imagem de AFM indicando um diâmetro médio
das nanopartículas de 70 nm, o que está de acordo com a análise de DLS e MEV.
Para se obter essas imagens, depositou-se 5 mL da solução contendo as
nanopartículas sobre mica recém clivada, então deixou-se secar ao ar. As
imagens foram obtidas por MAC Mode SFM usando MAClevers tipo II com uma
velocidade de 1Hz e resolução de 256 pontos por linha. É possível observar um
perfil core-shell das nanopartículas através das imagens em fase, alcançando
assim o objetivo inicial da síntese, pois é preciso que as nanopartículas estejam
recobertas o mais uniforme possível para o estudo de reciclagem das mesmas.
Ela estando totalmente recoberta ajuda a prevenir a sua oxidação e,
consequentemente, a mudança de fase.
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Figura 5.15. Imagem de microscopia de força atômica (AFM) com uma velocidade de 1Hz
e resolução de 256 pontos por linha, no modo de topografia (esquerda) e de contraste de
fase (direita), apresentando a formação de nanopartículas com tamanhos e recobrimento
com TEOS uniformes.

A quantificação dessas aminas livres na superfície de nanopartículas é
essencial para o estudo de captura de metais ou reações de acoplamento,
visando a eficiência dessas reações. Foi testado o método com o reagente 4nitrobenzaldeído [89], formando uma ligação imínica, porém esse método não se
mostrou eficiente nem reprodutível.
O método que mostrou ser mais confiável para avaliação de aminas livres na
superfície de nanopartículas superparamagnéticas foi o da titulação de superfície
[90-91] (Figura 5.16). Com a titulação ácido base, foi possível determinar a
quantidade de grupos amina disponíveis na superfície das nanopartícula
recobertas com TEOS-AEAPTS (MagNP@AEAPTS) (Figura 5.17).
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Figura 5.16. Foto do esquema de titulação ácido base para nanopartículas magnéticas.

Figura 5.17. Curva de titulação ácido base da (MagNP@AEAPTS) com HCl 1 mM.

Assim chegou-se a um valor efetivo de 220nmol de aminas livres por mg de
MagNP@AEAPTS. Esse teste se mostrou eficiente e com alta reprodutibilidade,
nos permitindo quantificar as aminas disponíveis para futuras reações de
acoplamento.
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5.4.

Funcionalização com anidrido succínico (NP@SUCC)

A funcionalização com anidrido succínico foi realizada visando a formação
de ligações de amidas na superfície das nanopartículas (Figura 5.18).

Figura 5.18. Esquema de reação com anidrido succínico na superfície das nanopartículas
superparamagnéticas recobertas com TEOS e AEAPTS (MagNP@AEAPTS).

Procedimento: Em um balão de 2 bocas de 1000 mL adicionou-se 2,15 g de
nanopartículas recobertas com TEOS e AEAPTS (NP@AEAPTS) seguido de 700
mL de DMF e sonicou-se por 15 minutos e aqueceu-se numa manta com um
controlador de temperatura a 50°C. Ao atingir esse temperatura, adicionou-se
2,03 g de anidrido succínico e a reação foi deixada por 24 horas. Através dos
espectros de infravermelho, observou-se que o perfil das nanopartículas não
havia modificações significativas. A temperatura foi então aumentada para 70°C e
deixada por mais 24 horas.

Os resultados de microanálise CHN indicaram um ligeiro aumento no teor de
carbono, mantendo o patamar relativo dos outros elementos, consistente com a
incorporação do grupo succínico nas partículas.

Amostra

%C

%H

%N

MagNP@AEAPTS

4,17

1,22

1,4

MagNP@SUCC

5,59

1,08

1,22
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É interessante notar que a síntese foi acompanhada durante as 48 horas de
reação através da técnica de espectroscopia de infravermelho (Figura 5.19).
Observou-se que quando a reação após 22 horas a 50oC, ainda não havia uma
mudança significativa no espectro. Aumentando-se a temperatura foi possível
observar, após 4 horas, uma mudança maior no espectro de infravermelho na
região de 1407cm-1, que pode ser atribuído como estiramento simétrico de –COOe na região de 1559cm-1 atribuído como estiramento assimétrico de –COO-.

Figura

5.19.

Espectros

no

infravermelho

(normalizado)

obtidos

durante

o

acompanhamento de síntese das nanopartículas superparamagnéticas com TEOSAEAPTS com anidrido succínico.

Como não foi possível observar os estiramentos na região entre 1650 e 1700
cm-1, as nanopartículas foram protonadas para avaliar se há algum deslocamento
no espectro de infravermelho (Figura 5.20). Observou-se algumas mudanças no
espectro de infravermelho, como o aparecimento de um sinal em 1690cm-1
atribuído como estiramento do grupo amida (N-COOH), indicando que o grupo
encontra-se protonado. Os sinais em 1407 e 1430cm-1 continuam constantes
antes e depois do contato das nanopartículas com ácido, o que pode ter ocorrido
por não ter protonado todos os grupos presentes na superfície, encontrando-os
assim na forma iônica e, consequentemente em um menor número de onda. Em
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1383 cm-1 que pode ser do deformação de ângulo –C-H, que não estava sendo
possível visualizar devido ao sinal estar encoberto pelo estiramento em 1407cm-1.

Figura

5.20.

Espectro

de

infravermelho

(normalizado)

superparamagnéticas com TEOS-AEAPTS-SUCC (

das

nanopartículas

) sem tratamento ácido e (

)

protonado.

5.5.

Funcionalização com DTPA

Inicialmente, as tentativas de acoplamento do DTPA na superfície das
nanopartículas magnéticas foi realizada com o auxílio das reagentes EDC e NHS.
O estudo foi realizado em varias proporções dos reagentes e na presença e
ausência do NHS [92] para avaliar a melhor condição em que a reação de
acoplamento ocorre (Figura 5.21).
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Figura 5.21: Reação de formação de amida mediada pelo EDC (A) sem e (B) com
assistência do N-hidroxisuccinimida (NHS)

Através dos espectros no infravermelho foi possível acompanhar os
acoplamentos realizados com EDC e com EDC/NHS para avaliar a eficiência do
processo (Figura 5.22). Observa-se um sinal não muito pronunciado de um
provável estiramento de –COOH em 1383cm-1, porém mais tarde, os
experimentos de captura de terras raras com essas partículas não produziram
bons resultados. Concluiu-se então que a síntese não estava ocorrendo como
esperado.
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Figura 5.22. Gráfico do espectro de infravermelho (normalizado) das nanopartículas
superparamagnéticas com ( )TEOS, (

) TEOS-AEAPTS-DTPA com EDC, (

) com

EDC/NHS, ( ) com EDC por 20 horas e ( ) com EDC/NHS por 20 horas.

O estudo também foi realizado em maior escala (4x mais que o inicial),
entretanto observou-se a formação de bolhas na solução. Essas bolhas,
coletadas em água de barita formaram um precipitado branco, indicando a
liberação de CO2. Isso pode ter acontecido devido ao fato de a reação não ter um
único caminho (Figura 5.23).
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Figura 5.23. Esquema das reações de ativação: (1)Interação entre os ácidos e o EDC,
formando o O-acilureia, e subsequentemente por vários caminhos (2-5) com formação de
ester, anidrido e ureia. A competição cinética entre vários caminhos determina a
composição final da superfície. [93]

Deve ser lembrado que quando se trata de acoplamento de apenas alguns
pontos de uma molécula, por exemplo uma proteína, considera-se que a reação
de acoplamento com EDC/NHS funciona bem, desde que se controle os
parâmetros como concentração relativa entre os reagentes EDC e NHS. No nosso
caso, porém, almeja-se uma reação em toda a superfície da nanopartícula para
maximizar o número de grupos funcionais ativos. Trata-se de uma tarefa mais
complexa, que ainda garanta a homogeneidade de carboxilatos na superfície, não
bastando portanto o acoplamento em um único ponto da uma molécula, como é o
caso de enzimas.
Por esses motivos, optou-se, depois dos experimentos iniciais, pelo uso da
rota de acoplamento através do anidrido do DTPA, disponível no comércio.
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5.5.1. Funcionalização via acoplamento com Anidrido do DTPA
(NP@DTPA)
Após realizar a síntese e caracterização das nanopartículas com anidrido
succínico, a síntese foi feita com anidrido de DTPA com o mesmo esquema de
reação (Figura 5.24).

Figura 5.24. Esquema de reação com anidrido DTPA na superfície das nanopartículas
superparamagnéticas recobertas com TEOS e AEAPTS (MagNP@AEAPTS).

Procedimento: Em um balão de 2 bocas de 1000 mL adicionou-se 5,0g de
nanopartículas recobertas com TEOS e AEAPTS (NP@AEAPTS) seguido de 850
mL de DMF, sonicou-se por 15 minutos e aqueceu-se em manta com um
controlador de temperatura a 70°C. Ao atingir esse temperatura, adicionou-se
2,5g de anidrido DTPA (0,55mmol) e a reação foi deixada por 20 horas.

Os

resultados

comparativos

de

microanálise

CHN

mostraram

um

significativo aumento dos teores de C, H e N, consistentes com a presença dos
resíduos terminais de DTPA nas nanopartículas.

Amostra

%C

%H

%N

MagNP@AEAPTS

4,17

1,22

1,4

MagNP@DTPA

7,17

1,38

2,15
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Através dos espectros comparativos no infravermelho (Figura 5.25) foi
possível observar a mudança na região de 1400cm-1 que pode ser o estiramento
simétrico do -COOH, indicando que o anidrido de DTPA reagiu e se ligou na
superfície das nanopartículas.

Figura

5.25.

Espectro

superparamagnéticas (

no

infravermelho

)MagNP@AEAPTS e (

(normalizado)

das

)MagNP@DTPA.

nanopartículas
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VI.

Estudo das nanopartículas magnéticas em solução e
interação com íons de terras raras

6.1.

Introdução

As aplicações das nanopartículas em solução dependem de vários fatores,
como a) estabilidade frente a processos de agregação, b) estabilidade térmica, c)
estabilidade em relação ao oxigênio molecular, d) reatividade dos grupos
funcionais existentes na superfície, e) concentração de grupos ativos na
superfície, f) propriedades ácido-base dos grupos ativos.
A estabilidade das nanopartículas depende da distribuição de cargas e
das forças que atuam na superfície. Em solução, a carga presente nas
nanopartículas é imediatamente contrabalançada pela adsorção de ions de carga
oposta, formando uma camada iônica fortemente ligada à partícula, chamada
camada de Stern, que se move juntamente com a mesma. Esse movimento é
acompanhado pelo deslizamento de outra camada iônica ligada mais fracamente,
com a qual está em contacto, gerando uma espécie de plano de cisalhamento.
Esse plano determina o potencial elétrico efetivo na superfície da dupla camada,
também conhecido como potencial Zeta. Com o distanciamento gradual, as
camadas ficam mais difusas até se confundirem com a própria solução. A
representação desse modelo está ilustrada na Figura 6.1.
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Figura 6.1. Distribuição das cargas elétricas nas nanoparticulas em solução, com as
respectivas camadas, e a curva de potencial correspondente, em função da distância.[94]

A teoria mais utilizada para descrever a estabilidade nanopartículas em
solução é conhecida pelo acrônimo DLVO, referente aos seus autores: Derjaguin,
Landau, Verwey e Overbeek. Ela foi proposta em 1948, e leva em conta o balanço
entre as forças atrativas de van der Waals e as forças repulsivas, de natureza
coulômbica e estérica, entre as nanopartículas (Figura 6.2).

Figura 6.2. Repulsão eletrostática entre nanopartículas carregadas eletricamente, e
repulsão estérica entre nanopartículas recobertas por surfactantes ou polímeros [94]
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O potencial de repulsão eletrostática (Velec) entre duas nanoparticulas
depende do potencial elétrico de superfície (o), do raio (R1, R2) das mesmas e
da espessura da dupla camada. Ele é expresso pela equação 6.1:
𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐 = 4𝜋𝜀𝜓02

𝑅1 𝑅2
ln[1 + exp(−𝜅𝑥)]
(𝑅1 + 𝑅2 )

onde  é o fator de Debye,
1000𝑒 2 𝑁𝐴 2𝐼
𝜅=
𝜀𝑘𝐵 𝑇

1 2

representa a força iônica, (I = 1/2(ciZi2),

Eq. 6.2

I

e = carga elétrica, NA = número de

Avogadro, Zi = carga elétrica do ion, kb = constante de Boltzmann,  = constante
dielétrica, e T = temperatura Kelvin.
O potencial de atração de van der Waals, Vvdw, é expresso pela equação 6.1:
𝑉𝑣𝑑𝑤 = −

𝐴𝐻
2𝑅1 𝑅2
2
6 𝑑 − 𝑅1 + 𝑅2

+
2

2𝑅1 𝑅2
2
𝑑 − 𝑅1 − 𝑅2

− ln
2

𝑑2 − 𝑅1 + 𝑅2
𝑑2 − 𝑅1 − 𝑅2

2
2

Eq. 6.3
onde d é distância de separação medida entre os centros, e AH é conhecida como
constante de Hamaker, igual a 2.5 x 10-19 J.
Espécies derivadas de ácidos carboxílicos, como os íons citratos conseguem
interagir com os átomos de ouro na superfície, formando partículas com alta
densidade de carga negativa, que se repelem mutuamente e dessa forma,
previnem a formação de agregados. Quanto maior for o potencial Zeta maior será
a repulsão eletrostática entre as partículas, e portanto mais estável será a
emulsão. De fato, existem aparelhos que medem o espalhamento de luz pelas
partículas na presença de um campo elétrico, ou potencial, que é aplicado para
induzir o deslocamento em função de suas cargas. Variando o potencial aplicado,
é possível o obter potencial zeta das partículas em movimento.
No caso de nanopartículas recobertas por surfactantes e polímeros, as
cadeias expostas ao solvente exercem uma espécie de bloqueio estérico ao redor
dos núcleos metálicos, preenchendo o espaço necessário para a aproximação e a
interação entre os mesmos (Figura 6.2). Dessa forma, os efeitos estéricos
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impedem uma interação mais forte entre as nanopartículas, evitando a formação
de agregados.
Assim, para manter as nanopartículas suspensas, formando uma solução
coloidal estável, é necessário controlar as forças que atuam na superfície, e são
influenciadas pela cargas,
possível

modifica-las

força iônica, pH e efeitos repulsivos. Também é

quimicamente,

introduzindo

agentes

estabilizantes

adequados, que incluem agentes catiônicos ou aniônicos, bem como surfactantes.
Se a proteção não for efetiva, as nanopartículas tenderão a se agregar, podendo
formar precipitados.

6.2.

Comportamento

solvodinâmico

das

nanopartículas

funcionalizadas

Neste capítulo o ponto de partida foi o conhecimento do comportamento das
nanopartículas em solução, visando aplicações na captura e processamento de
terras raras.
Primeiramente foi feita a avaliação dos raios hidrodinâmicos das
nanopartículas pela técnica de espalhamento de luz (DLS). Na Figura 6.3. estão
ilustrados as curvas DLS obtidas para as nanopartículas funcionalizadas com
AEAPTS

e

com

a

AEAPTS-DTPA.

As

nanopartículas

em

regime

superparamagnético Fe3O4@SiO2(AEAPTS) apresentaram uma distribuição
média de raio tamanho de 35 nm. Já na presença de DTPA, há um aumento do
raio para aproximadamente 45 nm.
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Figura 6.3. Gráfico da distribuição de tamanho do raio hidrodinâmico das nanopartículas
Fe3O4@SiO2(AEAPTS) e da Fe3O4@SiO2(AEAPTS)DTPA.

Além do tamanho nanopartículas, os potenciais zeta são outro aspecto
importante a ser investigado, visando a compreensão das suas cargas elétricas e
a estabilidade em solução [95]. Por conseguinte, um estudo comparativo potencial
zeta das nanopartículas Fe3O4@SiO2(AEAPTS) e Fe3O4@SiO2(AEAPTS)DTPA
foi realizado em função do pH, como mostra a Figura 6.4.
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Figura 6.4. Potencial zeta das nanopartículas de (I) Fe3O4@SiO2(AEAPTS) e (II)
Fe3O4@SiO2(AEAPTS)DTPA em função do pH.

A partir desse ponto, a representação das nanopartículas funcionalizadas
será simplificada para NP@DTPA, em vez de Fe3O4@SiO2(AEAPTS)DTPA, para
facilitar a leitura e apresentação dos resultados.
As nanopartículas de NP@AEAPTS contendo os grupos etilenodiamina
estão protonados abaixo de pH 8, exibindo potenciais zeta estáveis de cerca de
30 mV, com uma distribuição de carga positiva que ajuda a estabilizar as
partículas em solução. O ponto isoelétrico é observado no pH de 9,12. No caso
das nanopartículas NP@DTPA, os potenciais zeta com baixo pH é muito menor,
começando com 20 mV em pH 3, o que indica uma carga positiva a partir da
protonação dos grupos amino, na presença do grupos ácido carboxílicos neutros.
O ponto isoelétrico é observado a pH 4,4, onde a desprotonação parcial dos
grupos carboxílicos compensa as cargas positivas dos grupos amino protonados.
Acima de pH 5, a maioria dos grupos carboxílicos estão desprotonados, e tornam-
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se eletrostaticamente estabilizadas por um potencial de -30 mV, com a aquisição
de cargas predominantemente negativa.

6.3.

Interação das Nanopartículas Funcionalizadas com Terras Raras

Os ensaios de interação e separação de terras raras foram iniciados com as
nanopartículas funcionalizadas com DTPA. Nosso interesse inicial foi concentrado
na monazita, que é o minério de terras raras mais facilmente encontrado no
território brasileiro. Sua composição apresenta 46% de Ce, 23% de La e 19% de
Nd, com teores menores de Pr (5%), Sm (3%) e Gd (1,7%). Portanto, é um
minério com abundância de terras raras leves. O Eu está presente em torno de
0,1%. Os elementos mais pesados compõem menos que 0,1% da monazita. O Ce
é removido facilmente sob a forma de CeO2, insolúvel, e não entra nas etapas de
processamento dos íons metálicos. Por outro lado, o maior interesse se
concentrou nos elementos mais abundantes, La3+, utilizado na catálise
petroquímica, e Nd3+ que é empregado na fabricação de super-imãs. O Gd3+
também foi nosso alvo, pois esse elemento é atualmente empregado como
agente de contraste em RMI.

6.4.

Ensaios de Captura de Terras Raras

6.4.1. Agentes tamponantes
O controle do pH é um fator essencial, visto que ele afeta o poder de
complexação dos grupos DTPA (principalmente carboxilatos), exigindo um pH
normalmente acima de 5. Ao mesmo tempo, a desprotonação do grupos
carboxilicos confere uma carga negativa que estabiliza as nanopartículas em
solução. Por outro lado, em pHs acima de 7, a hidrólise das terras raras é outro
fator crítico a ser considerado (Tabela 6.1). Isso reduz a janela de trabalho no
intervalo de pH 5-7, exigindo o uso de um tampão adequado, com características
não complexantes.
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Tabela 6.1. Valores do pH de hidrólise dos nitratos das terras raras[96]
Elemento

Nitrato

La

7,82

Ce

7,60

Pr

7,35

Nd

7,31

Sm

6,92

Eu

6,82

Gd

6,83

Tb

-

Dy

-

Ho

-

Er

6,76

Tm

6,40

Yb

6,30

Lu

6,30

Vários agentes tamponantes foram testados, contudo os melhores
resultados

foram

obtidos

com

ácido

acético

e

de

ácido

2-(N-

morfolino)etanosulfônico hidratado (MES), conforme Figura 6.5. A proporção foi
avaliada

segundo

o

melhor

desempenho

de

captura

experimentalmente, correspondendo às proporções 1Ac:1Ln
(mol/mol).

ou

observado
1MES:1Ln
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A

B

Figura 6.5. Agentes tamponantes utilizados (A) ácido acético/acetato pKa 4.7 e (B) ácido
2-(N-Morfolino)etanosulfônico/sulfonato, pKa 6.1.

6.4.2. Curvas de calibração
Curvas de calibração dos elementos foram construidas para viabilizar a
quantificação dos lantanídios pelo método de dispersão de raios-X (EDX). As
amostras foram analisadas em forma de pastilhas com massa total de 200 mg
contendo ácido bórico e 10mg nanopartículas magnéticas, com diferentes
concentrações dos respectivos óxidos de lantanídios, tais como lantânio,
neodímio, praseodímio, gadolínio e samário. As análises sempre foram feitas em
triplicatas para avaliar o erro e a repetibilidade dos resultados obtidos,
apresentando um R2 considerado bom, pois os erros encontram-se dentro do
limite dos valores experimentais (Figuras 6.6-6.11).
A partir dessas curvas, foi possível calcular e quantificar a quantidade de
lantanídios presentes nas amostras de nanopartículas utilizadas para captura de
terras raras.
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Figura 6.6: Curvas de calibração de lantânio em pastilhas de ácido bórico.

Figura 6.7. Curvas de calibração de praseodímio em pastilhas de ácido bórico.
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Figura 6.8. Curvas de calibração de neodímio em pastilhas de ácido bórico.

Figura 6.9. Curvas de calibração de samário em pastilhas de ácido bórico.
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Figura 6.10. Curvas de calibração de gadolínio em pastilhas de ácido bórico.

Figura 6.11. Curvas de calibração de disprósio em pastilhas de ácido bórico.
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6.4.3. Captura de Terras Raras
A captura de terras raras foi feita partindo de uma solução de 1 á 100 mM do
lantanídio de interesse (10mL) e 10 mg de NP@DTPA em tampão ácido 2-(Nmorfolino)etanosulfônico hidratado (MES) ajustado em pH 6 com NaOH 0,1 M, e
depois colocado em frasco de 40 mL mantido em um shaker à 25°C. Depois da
captura, as nanopartículas foram então lavadas 3x com água, secas sob vácuo e
usadas para análise quantitativa com auxílio da técnica de EDX. As isotermas
foram feitas a partir de análises de pastilhas preparadas com ácido bórico e 10mg
de NP@DTPA-Ln, compondo uma massa total de 200mg. O tempo de captura foi
variado de 100 até 500 min para avaliar o ponto ideal de trabalho.
Foram utilizadas as mesmas condições do ambiente para complexação com
as terras raras. Inicialmente foram realizados testes com soluções de Nd(NO3)3 e
La(NO3)3 (25mM) para avaliar o perfil de captura.
Com o auxílio da técnica de EDX, foi possível avaliar a captura de terras
raras, analisando tanto as nanopartículas quanto as soluções antes e depois do
contato com as nanopartículas.
Tratando-se das partículas com anidrido DTPA (NP@DTPA), foi possível
mostrar o sinal do lantânio e do neodímio nas nanopartículas e a diferença de
intensidade do sinal em relação à solução de terras raras. Esse efeito de
intensificação do sinal deve-se ao fato de pré-concentração das terras raras nas
nanopartículas, promovendo esse aumento. Isso ocorre tanto com a captura de
lantânio (Figura 6.12) quanto com a captura de neodímio (Figura 6.13).
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Figura 6.12. Espectro de EDX da solução de La(NO3)3 25mmol.L-1 e das nanopartículas
NP@DTPA depois da captura.

Figura 6.13. Espectro de EDX da solução de Nd(NO3)3 25mmol.L-1 e das nanopartículas
NP@DTPA depois da captura.

Além de avaliar o poder de captura das nanopartículas, avaliou-se também o
poder de liberação das terras raras mantendo o controle do pH. Foi possível então
observar que, nesse caso, após o tratamento ácido das nanopartículas é
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observado a liberação do lantânio, permanecendo assim a partícula com o seu
perfil inicial (antes da captura) (Figura 6.14).

Figura 6.14. Espectro de EDX das nanopartículas com La(NO3)3 25mmol.L-1 antes e
depois do tratamento ácido.

6.4.4. Análise das Nanopartículas por Microscopia Eletrônica de
Transmissão(TEM)
Na imagem de TEM (Figura 6.15), é possível observar nanopartículas de
aproximadamente 15nm formando agregados maiores devido ao método de
secagem da amostra. Uma análise de EDS permitiu confirmar a presença de
silício e neodímio na amostra de NP@DTPA-Nd.
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Figura 6.15. Imagem de microscopia de transmissão e o EDS das nanopartículas
NP@DTPA-Nd

6.5.

Isotermas de Adsorção

Isotermas de adsorção tem sido bastante utilizadas para descrever a
interação de moléculas gasosas com a superfície de materiais, principalmente de
natureza porosa (Tabela 6.2). No caso das nanopartículas funcionalizadas com
agentes complexantes o modelo de adsorção não é muito adequado, pois estão
sendo envolvidas forças de natureza química que dependem das interações
covalentes e eletrostaticas, que são direcionais e especificas.
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Tabela 6.2. Comparação de adsorção física e química [97]
Adsorção Física

Adsorção Química

Causada por forças de van der Waals

Causada por forças eletrostáticas e
ligações covalentes

Fenômeno geral para qualquer

Fenômeno específico e seletivo

espécie
Formação de multicamadas abaixo da

Há somente a formação de

temperatura crítica

monocamadas

Acontece somente abaixo da

Acontece também a altas

temperatura crítica

temperaturas

Lenta ou rápida

Instantânea

Para descrever as interações entre as espécies químicas (íons e moléculas)
com a superfície das nanopartículas (fase sólida), o modelo que mais se aproxima
da abordagem química convencional é o proposto por Langmuir.
Em termos genéricos, o modelo de Langmuir considera uma variação
constante de energia livre (G°ads) para todos os sítios, isto é, que os sítios de
adsorção são equivalentes. Além disso, assume que cada sítio é capaz de ligar,
no máximo, a uma molécula de adsorvato, ou seja, o modelo de Langmuir permite
a acumulação de somente uma camada de adsorvato sobre a superfície do
adsorvente. Esse pressuposto é coerente com a complexação dos metais na
superfície, onde a formação de ligações químicas efetivas restringe a adsorção ao
nivel de monocamadas. Por isso, modelos alternativos como os de Freundlich que
consideram multicamadas de adsorção ficam mais distantes da abordagem
conceitual que estamos utilizando, e não foram considerados nesta Tese.
Adaptando o modelo de Langmuir, podemos considerar o equilíbrio (Eq.6.4)

NP@DTPA + Ln3 ⇌ NP@DTPA-Ln
Eq. 6.4
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cuja constante de adsorção K pode ser expressa por

Eq. 6.5
Sendo  a fração dos sítios de adsorção aos quais os íons Ln3+ estão
ligados, então a fração dos sítios livres é (1-). Portanto,

Eq. 6.6
Considerando a concentração de íons lantanídios no equilíbrio [Ln3+] =
Ceq a constante adsorção pode ser escrita como

Eq. 6.7

Eq. 6.8
A massa de ions lantanídios adsorvidos na condição de equilíbrio é igual à
diferença entre a quantidade inicial de Ln3+, Co, e a concentração medida no
equilíbrio, Ceq, isto é (Co – Ceq).
Definindo qeq como a massa de íons lantanídios adsorvidos na condição
de equilíbrio, em relação à massa das nanopartículas adsorventes, m(magNP) em
um dado volume V,

Eq. 6.9
e, considerando que

Eq. 6.10
segue-se que
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Eq. 6.11
Dessa forma, o gráfico de qeq versus Ceq

deve apresesentar uma

curvatura característica, aproximando-se da saturação em concentraçòes mais
elevadas, correspondendo a qmax.
Outra forma mais conveniente de lidar com as equações, é na forma
linearizada,

Eq. 6.12
Com o auxílio das curvas de calibração apresentadas acima, foi possível
montar as isotermas para avaliar a capacidade de captura das nanopartículas
para os variados metais de terras raras, juntamente com o valor da constante k
que indica a energia de ligação envolvida.
As isotermas foram criadas em diferentes condições experimentais, variando
os meios tamponantes em diferentes pH para avaliar o comportamento e a
eficiência de captura envolvida nos processos num tempo de 500 minutos. O
primeiro meio avaliado foi o meio tamponante com acetato, e apresentou uma
eficiência de captura de aproximadamente 18mg de La/gNP@DTPA (Figura 6.16).

Figura 6.16. Isoterma de Langmuir para NP@DTPA-La em tampão acetato pH 4.5.

122

De fato, há alguns problemas observados como a faixa de pH utilizada ser
um pouco baixa para ter o maior número de carboxilatos desprotonados e permitir
que a reação ocorra com mais eficiência. Outro possível agravamento é o uso do
acetato, sendo um agente coordenante pode atrapalhar competindo com os
carboxilatos na superfície das nanopartículas, diminuindo assim a eficiência de
captura.
Seguindo esse raciocínio, utilizou-se um agente tamponante conhecido
como MES-Hydrate (ácido 2-(N-Morfolino)etanosulfônico hidratado), que possui
uma faixa de trabalho em pH mais alto, tratando-se de um agente não
coordenante, portanto não competidor com a superfície das nanopartículas
magnéticas para complexação com terras raras.
O início do estudo baseou-se no tempo em que as nanopartículas
alcançariam um tempo ótimo para que a capacidade de captura de terras raras
fosse máxima na superfície, admitindo que todo o processo ocorra à temperatura
ambiente. A primeira terra rara a ser testada foi o disprósio, pois havia um
trabalho em paralelo sendo desenvolvido com esse elemento juntamente com um
aluno de doutorado do laboratório.
Para calcular o qmax das nanopartículas nesses vários tempos de contato, o
modelo utilizado foi o modelo de Langmuir, pois foi o que se apresentou mais
adequado em relação ao modelo de Freundlich. Os tempos testados foram de
200, 400 e 500 minutos e em cada uma delas avaliou-se principalmente a
capacidade de captura. Em 200 minutos (Figura 6.17), observou-se que essa
capacidade estava em aproximadamente 12 mgDy/mgNP@DTPA. Em 400
minutos (Figura 6.18), obteve-se um aumento significativo para aproximadamente
63 mgDy/gNP. Em 500 minutos (Figura 6.19) estabilizou-se em aproximadamente
63 mgDy/gNP@DTPA. A linearização também pelo modelo de Langmuir dessa
curva em 500 minutos foi realizada e obteve-se o valor da constante de equilíbrio
1.94 × 10−4 g(NP) L−1. Esse experimento foi estudado também para avaliar e
minimizar erros experimentais e, assim, propor um mecanismo de reação,
avaliando também tanto o comportamento da mesma nanopartícula frente à
captura de outras terras raras quanto com outras funcionalizações das
nanopartículas magnéticas.
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Figura 6.17. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Dy3+ à 298 K com
200min de reação.

Figura 6.18. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Dy3+ à 298 K com
400min de reação.

124

Figura 6.19. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Dy3+ à 298 K com
500min de reação.

Outro método, uma balança analítica com pesagem externa [98], foi utilizado
para avaliar o tempo ótimo para captura das terras raras em solução. Com isso, o
uso dos 500 minutos para que essa captura ocorra de maneira eficiente fica ainda
mais correto de se afirmar (Figura 6.20).

125

Figura 6.20. Resposta magnetoforética do sistema MagNP @ DTPA-Dy [98]

Trabalhando então em pH 6 observou-se através das curvas das isotermas
um aumento na captura de lantânio (Figura 6.21), com o auxílio das equações 1 e
2, o valor de qmax foi de aproximadamente 56 mg La/gNP@DTPA. A isoterma
também foi feita para neodímio (Figura 6.22), apresentando um qmax de 28 mg
Nd/gNP@DTPA.

Figura 6.21. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de La3+ à 298 K.
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Figura 6.22. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Nd3+ à 298 K.

Os valores de qmax das isotermas de praseodímio (figura 6.23) e samário
(Figura

6.24)

também

foram

calculadas

e

apresentam

respectivamente

23mg/gNP@DTPA e 22mg/gNP@DTPA. Esses resultados condizem com a
discussão, pois apresentam um valor baixo e bem próximo de qmax do neodímio, e
indicam uma ligação tão forte quanto a de neodímio pelos valores da constante k,
calculadas e apresentadas posteriormente.
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Figura 6.23. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Pr3+ à 298 K.

Figura 6.24. Isoterma de adsorção das NP@DTPA em solução de Sm3+ à 298 K.
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Para extrair os valores de K e qmax foi feita a linearização dos isotermas de
lantânio (Figura 6.25), neodímio (Figura 6.26), samário (Figura 6.27) e
praseodímio (Figura 6.28) segundo a equação 6.12.

Figura 6.25: Isoterma de adsorção linearizada das NP@DTPA em solução de La3+ à
298K.
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Figura 6.26. Isoterma de adsorção linearizada das NP@DTPA em solução de Nd3+ à
298K.

Figura 6.27. Isoterma de adsorção linearizada das NP@DTPA em solução de Sm3+ à
298K.
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Figura 6.28. Isoterma de adsorção linearizada das NP@DTPA em solução de Pr3+ à
298K.

Os valores da constante k envolvida na captura de lantânio e neodímio são,
respectivamente, 2,9.10-4 e 4,2.10-4. Já as constantes de captura de praseodímio
e samário são respectivamente, 4,1.10-4 e 6,74.10-4
As constantes de afinidade obtidas podem ser comparadas na Tabela 6.3

Tabela 6.3. Constantes de Afinidade baseadas na Isoterma de Langmuir
Terra Rara

K

Log K

Log K Ln-DTPA

La3+ (4f0)

2,9 x 10-4

-3,53

19,4

Pr3+ (4f2)

4,1.10-4

-3,38

21,0

Nd3+ (4f3)

4.2 x 10-4

-3,37

21,7

Sm3+ (4f5)

6.7 x 10-4

-3,17

22,3

Dy3+ (4f8)

2.5 x 10-3

-2,60

22,8
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Observa-se uma correlação entre as constantes de afinidade das
nanopartículas e as respectivas constantes de estabilidade dos complexos de
DTPA com as terras raras, dado que o perfil crescente da curva (Figura 6.29) está
de acordo com os dados da literatura já bem estabelecidos

Figura 6.29. Gráfico das constantes de afinidade dos complexos de terras raras na
superfície das nanopartículas.

6.6.

Separação de terras raras (Monazita)

Iniciamente as nanopartículas foram submetidas a testes com a mistura de
duas terras raras em soluções equimolares de 20 mmol.L-1 e observou-se que as
mesmas são capazes de diferenciar lantânio de outras terras raras (Figura 6.30).
através da constante de estabilidade do complexo formado, observando que
lantânio tem valor de constante menor que os outros íons da série.
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Figura 6.30. Fracionamento de misturas binárias (equimolares) de terras raras, ( )La3+ e
(

)Ln3+ por captura com nanopartículas superparamagnéticas funcionalizadas com

DTPA.

As nanopartículas funcionalizadas com anidrido succínico também foram
submetidas a testes com a mistura de duas terras raras em soluções equimolares
de 20mmol.L-1 e observou-se que as mesmas também são capazes de realizar
essa diferenciação binária de

terras raras (Figura 6.31) muito provavelmente

seguindo a constante de estabilidade dos complexos formados. Além disso, é
possível observar um decaimento na capacidade de carga de terras raras na
superfície das nanopartículas. Uma hipótese seria que ocorre uma reação
semelhante a que ocorreu com o enriquecimento de La/Nd, uma vez que os
complexos formados aumentam a força da ligação e ocupam maior número de
ligantes –COO- conforme a constante de estabilidade dos complexos aumenta.
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Figura 6.31. Fracionamento de misturas binárias (equimolar) de terras raras, ( )La3+ e
(

)Ln3+ por captura com nanopartículas superparamagnéticas funcionalizadas com

anidrido succínico.

6.7 Processos de enriquecimento

Através dos experimentos com os pares de terras raras com as
nanoparticulas com DTPA, foi possível planejar um processo de enriquecimento
(equação 6.13), trabalhando com a proporção de La/Nd nas nanopartículas.
Começando com uma mistura equimolar, a análise dos elementos capturado
pelas nanopartículas levou a uma distribuição de 66% para Nd 3 e 33% para La3+,
seguindo as tendências prevista a partir da constantes de estabilidade DTPA-Ln3+.
Um tratamento subsequente com ácido diluído, 200uL HCl 0,05M, em uma reação
por 2 minutos com as nanopartículas (10mg) em agitação seguida de três
lavagens com água, levou a uma liberação completa dos íons lantanídios. Num
segundo passo, o mesmo procedimento foi repetido, mas utilizando a nova
proporção de 70/30 Nd3+/ La3+. Já no segundo ciclo, as quantidades relativas
capturadas pelas nanopartículas de íons de Nd3+ eram> 99%, uma vez que
nenhum evidência de La3+ pode ser detectado por meio da técnica de EDXRF
(Figura 6.32), sob condições similares.
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NP@DTPA + La3+ + Nd3+

NP@DTPA(1/3La3+ 2/3Nd3+)

Eq. 6.13

Figura 6.32. Etapas de enriquecimento de neodímio na presença de lantânio partindo de
uma solução equimolar com as NP@DTPA, seguindo do confinamento magnético,
lavagem e redispersão em HCl 0.05 M, tamponamento até pH 6, e nova extração.

Curiosamente foi observada uma diferença entre a quantidade de neodímio
e lantânio capturada pelas nanopartículas. Admitindo-se que a ligação com
neodímio seja preferencial comparado ao íon lantânio, como observado
experimentalmente, considera-se mais forte a ligação com neodímio. Contudo, a
quantidade de neodímio foi aproximadamente a metade comparada à quantidade
de lantânio na superfície. Isso pode ser devido ao ligante da superfície acaba
envolvendo todo o íon, impedindo assim que ele faça ligação com mais de um
metal (Figura 6.33). Esse fato pode ser explicado pela força da ligação entre o
ligante e o metal envolvidas, como mostram os valores das constantes k das
isotermas.
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Figura 6.33. Modelagem dos complexos na superfície das nanopartículas com lantânio
(A) e neodímio (B).

Esse mesmo raciocínio pode ser feito quando analisados as isotermas com
praseodímio (Figura 6.34) e samário (Figura 6.35) visto que os valores das
constantes de estabilidade dos complexos e a quantidade dessas terras raras
capturadas com o qmax das isotermas foram bem próximos.

Figura 6.34. Etapas de enriquecimento de praseodímio na presença de lantânio partindo
de uma solução equimolar com as NP@DTPA.
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Figura 6.35. Etapas de enriquecimento de samário na presença de lantânio partindo de
uma solução equimolar com as NP@DTPA

6.8 Separação de terras raras (trios, teores de monazita e enriquecimento)

A separação de terras raras também foi realizada em trios para avaliar o
comportamento das nanopartículas magnéticas e como essa complexação
poderia ocorrer. Os experimentos ainda têm caráter exploratório, e por isso as
isotermas para o Gd3+ não estão sendo apresentadas. Partindo de uma solução
equimolar de lantânio, gadolínio e neodímio observou-se a preferência das
nanoparticulas pelo elemento com maior constante de estabilidade (Figura 6.36),
como esperado, seguindo a ordem gadolínio, neodímio e lantânio.

137

Figura 6.36. Etapas de separação e enriquecimento de gadolínio na presença de lantânio
e neodímio partindo de uma solução equimolar com NP@DTPA

A partir daí, sabendo-se que é possível trabalhar com 3 íons de terras raras
diferentes em concentrações equivalentes e, ainda assim, conseguir resultados
significativos que indicam a separação e o enriquecimento de cada íon com
sucesso, o experimento seguinte foi voltado para a separação de uma provável
monazita, imitando em iguais teores dos diferentes íons de terras raras
encontrados nessa areia. Sua composição apresenta 46% de Ce, 23% de La, 5%
de Pr, 19% de Nd, 3% de Sm e 1,7% de Gd, porém, como já discutido, o cério
não entra nesse experimento, pois pode ser removido facilmente sob a forma de
CeO2. Como observado na Figura 6.37, foi possível realizar essa separação, em
algumas etapas a mais devido à proximidade das constantes de estabilidade dos
complexos com samário e gadolínio, com sucesso. As análises realizadas por
EDXRF indicam um teor de gadolínio de aproximadamente 100% de pureza, de
acordo com o limite de detecção do aparelho, e torna o experimento com muita
viabilidade em maior escala, pois é um método rápido que indica a resistência da
nanopartícula e a eficácia do método, como resultado um produto de alto valor
agregado.
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Figura 6.37. Etapas de enriquecimento partindo de uma solução com os mesmos teores
relativos de íons terras raras encontrados na monazita.

6.9.

Estudo magnetoforético de captura dos íons lantanídeos com
NP@DTPA

O estudo realizado em paralelo com o auxílio da metodologia acoplada à
uma balança analítica, desenvolvida pelo aluno do laboratório Fernando
Menegatti de Melo, foi importante para a complementação dessa Tese, intitulado
“Magnetoforese de Nanopartículas Superparamagneticas para Extração de Terras
Raras” [98] (Apêndice). A magnetoforese foi aplicada para a captura de íons Dy3+
pelas nanopartículas NP@DTPA (equação 6.14), previamente desenvolvidas e
caracterizadas, como apresentado anteriormente.

MagNP @ DTPA + Dy3+ ⇌ MagNP @ DTPA-Dy
Eq. 6.14
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Deve-se notar que, embora a solução Dy3+ (0,1 mol L-1) exiba um
comportamento paramagnético típico, sob condições normais, sua contribuição
para o aumento de peso durante os experimentos de magnetoforese é
completamente

insignificante,

em

relação

à

resposta

magnética

das
3+

nanopartículas. Deste modo, após a adição de NP@DTPA à solução Dy , a
resposta magnetoforética é semelhante à observada em água pura, indicando que
a captura dos íons metálicos decorre lentamente. De modo a monitorar a cinética,
a mistura foi mantida sob agitação constante num microtubo e após um intervalo
de tempo de 25 minutos a amostra foi submetida à magnetoforese monitorada
pela balança analítica. Em vez do aumento de peso esperado devido à captura
dos íons Dy3+, o oposto foi observado, prosseguindo até o ponto de equilíbrio
após 300 min. conforme ilustrado na Figura 6.38

Figura 6.38. Captura dos íons Dy3+ monitorada magneticamente: (A) solução inicial 0.1
mol L-1 de Dy3+, (B) depois de adicionar NP@DTPA e agitação sem campo, (C)
acompanhando magnetoforético em balança analítica aplicando campo.

Ao final, a diminuição do magnetismo correspondeu a 5,9% após a ligação
dos íons Dy3+. Os resultados indicaram que os íons Dy3+ paramagnéticos
diminuem o magnetismo global das nanopartículas, implicando em um
acoplamento anti-ferromagnético dipolar entre os spins do lantanídeo e do núcleo
magnético. A velocidade magnetoforética também diminuiu ligeiramente após a
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ligação dos íons Dy3+, consistente com a diminuição da magnetização das
nanopartículas e com o aumento dos raios hidrodinâmicos devido à presença dos
íons metálicos capturados.
A microscopia eletrônica de transmissão de varredura (STEM) equipada com
detecção de campo escuro anular de ângulo elevado (HAADF) (realizada pelo
aluno de doutorado Fernando Menegatti de Melo) e análise de EDX, permitiu
sondar a distribuição do elemento ao redor das partículas MagNP@DTPA-Dy.
Como ilustrado na Figura 6.39, os elementos são discriminados pelas suas cores
correspondentes, Dy (vermelho), Fe (azul), C (amarelo) e Si (verde) na superfície
(Figura 6.40). Uma observação importante é que as manchas vermelhas que
representam os íons disprósio estão localizadas principalmente sobre o corante
amarelo, compreendendo o ligante de DTPA, como esperado a partir da captura
do íon lantanídeo pelo agente complexante.

Figura 6.39. Representação pictórica da interação entre MagNP @ DTPA e Dysprósio
indicando uma imagem HAADF de acoplamento antiferromagnético de um aglomerado
de uma nanopartícula MagNP @ DTPA-Dy [99]
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(A)

(B)

Figura 6.40. (A) Imagem do mapa elementar obtida por análises de EDS do mesmo
aglomerado de nanopartículas MagNP @ DTPA-Dy. (B) imagem ampliada da área
selecionada da imagem do A. As cores vermelha, azul, amarela e verde correspondem à
presença de Dy, Fe, C e Si nas nanopartículas, respectivamente.

Considerando o núcleo magnético, pode-se observar que os íons Dy3+ estão
localizados em uma região de gradientes de campo negativos, permitindo
interações
observado.

dipolares

responsáveis

pelo

acoplamento

anti-ferromagnético
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7. Considerações Finais e Perspectivas

A hidrometalurgia convencional tem sido um campo bastante explorado que
coloca à disposição inúmeras formas de realizar a extração de minérios. Contudo,
por ser uma tecnologia agressiva ao meio ambiente, seu melhoramento ou
mesmo substituição por tecnologias alternativas mais limpas e sustentáveis é um
ponto que vem sendo perseguido em todo o mundo.
A nossa proposta, de nanohidrometalurgia magnética, permite olhar para a
mineração com outros olhos, visto que o método provém de um material
desenvolvido com reagentes green (óxido de ferro) e usa um procedimento que
pode ser executado da forma mais sustentável possível, em meio aquoso,
temperatura ambiente, com alta reciclabilidade. O uso de imãs permanentes
dispensa a maioria das operações unitárias da indústria química, como filtração,
concentração, lavagem, etc. O processo de confinamento magnético permite o
uso de um único reator, ao contrário das centenas de torres e tanques utilizados
na hidrometalurgia convencional. Além disso os imãs permanentes dispensam o
uso de energia elétrica.
Nesta tese, o estudo dessas nanopartículas em regime superparamagnético
foi feito minunciosamente, desde a síntese das nanopartículas de magnetita até
os tipos de acoplamentos em sua superfície, sempre pensando no maior
aproveitamento para complexação dos íons terras raras.

Para isso foram

modificados parâmetros como utilização de um agente estabilizante, tamanho da
capa de sílica e a utilização de anidridos derivados do EDTA para realizar reações
de acoplamento, tornando assim o processo de reação mais eficiente e uniforme.
A partir daí, estudos de captura foram realizados, a fim de obter uma
variedade de nanopartículas com diferentes superfícies e suas interações com
terras raras, observando o efeito das variáveis de complexação e liberação das
mesmas e pH. Os experimentos realizados e as análises mais detalhadas
proporcionaram uma visão do alto potencial da nanohidrometalurgia no campo
das terras raras. Experimentos com alta reprodutibilidade e sustentáveis,
possíveis de serem feitos em um curto espaço de tempo com metodologias bem
estabelecidas fazem com que seja explorada, já em uma etapa inicial, a pura
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química de coordenação de superfície. O avanço desse estudo permite entender
o início do processamento das terras raras e a real possibilidade da sua aplicação
em escala industrial, sendo esse um método verde, sustentável e relativamente
barato, diminuindo assim futuramente um dos problemas do nosso país,
passando de uma exportação de commodities para o uso e exportação desses
elementos com alto valor agregado.
Apesar dos bons resultados alcançados, e do importante aprendizado dos
conceitos envolvidos na nanohidrometalurgia magnética, os desafios se fazem
maiores que no início desta Tese. O desenvolvimento de novas nanopartículas
funcionalizadas deve ser um motivo constante, considerando a riqueza de
aspectos a ser explorados na química de coordenação, e na constante evolução
da síntese de nanopartículas. Além da própria tecnologia de extração e separação
de terras raras, não pode ser esquecido que as nanopartículas carregadas com
esses elementos podem atuar como catalisadores recicláveis, como agentes de
contraste na medicina, como carreadores de drogas, como marcadores
magnéticos ou fluorescentes, ou como novos materiais magnéticos ainda a serem
explorados na tecnologia de fluidos.
Finalmente, a Tese demonstra a importância do conhecimento da química
de coordenação e como ela pode contribuir para uma área ainda pouco visível
para os químicos, que é extração e processamento de mineral. Sem isso, o Brasil
será sempre dependente da importação de produtos e tecnologias, a despeito de
sua notável riqueza mineral.
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A.1. Espectros de Fluorescência de raio x por Energia Dispersiva (EDX)



A.1.1. Solução de Nitrato de Lantânio 100mM



A.1.2. Solução de Nitrato de Praseodímio 100mM
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A.1.3. Solução de Nitrato de Samário 100mM



A.1.4. Solução de Nitrato de Disprósio 100mM
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A.1.5. Solução de Nitrato de Neodímio 100mM
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