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RESUMO 

Neste trabalho de mestrado foram sintetizadas nanopartículas (NPs) de NiFe2O4 

e CoFe2O4 pelo método Sol-Gel-Protéico, a partir de uma solução aquosa 

contendo gelatina comestível (GelitaTM) e sais de níquel (II), cobalto (II) e 

ferro(III). A resina obtida pelo método Sol-Gel-Protéico após secagem, recebeu 

tratamento térmico, com o objetivo de calcificar o produto formado e melhorar a 

cristalinidade das NPs: foram utilizadas diferentes temperaturas, 250ºC, 300ºC, 

400ºC, 500ºC, 600ºC, 800ºC e 1000ºC. Para remover a matéria orgânica 

residual, as NPs foram lavadas com peróxido de hidrogênio. As técnicas 

utilizadas para a caracterização das estruturas eletrônica e geométrica das NPs 

foram: Fluorescência de Raios-X (FRX), Difração de Raios-X (DRX), Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) e Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados 

por Raios-X (XPS). Após a caracterização estrutural e eletrônica, foi verificada a 

hemocompatibilidade (hemácias e leucócitos) das NPs de NiFe2O4 calcinadas a 

250°C e 800ºC e de CoFe2O4 calcinadas a  400°C e 800ºC. Os resultados de 

citotoxicidade foram semelhantes ao ensaio controle, sugerindo, portanto, 

hemocompatibilidade dos materiais avaliados. Para o teste in vivo foi avaliado a 

toxicidade aguda, utilizando ratos Wistar fêmeas, em que foram administrados 

por gavagem 2000mg/kg da ferrita de níquel e 500 mg/kg da ferrita de cobalto. 

Os animais foram observados por 14 dias para avaliação da toxicidade aguda, 

depois foram coletadas amostras de sangue dos animais para avaliação 

hematológica e retirados fígado, rim, baço e pulmão para avaliação 

histopatológica. Os resultados dos testes de toxicidade in vivo demonstraram 

que as NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 apresentaram biocompatibilidade, 

contribuindo para avaliação de uma futura utilização destes materiais na área da 

saúde. 

Palavras chave: Nanopartículas, Testes de toxicidade, Cobalto, Níquel. 
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ABSTRACT 

 

In this work for master degree magnetic nanoparticles (NPMs) of NiFe2O4 and 

CoFe2O4 were synthesized by the sol-gel-protein method from an aqueous 

solution containing gelatin (GelitaTM) and nickel (II) salts, cobalt (II) and iron (III). 

The resin obtained by the sol-gel after drying was submitted to a  heat treatment 

in order to calcify the product formed and to impove  the crystallinity of the 

nanoparticles at different temperatures, 250°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C, 

800°C and 1000°C. To remove residual organic matter, the nanoparticles were 

washed with hydrogen peroxide. The techniques used to characterize the 

electronic and geometric structures of NPs were: X-Ray Fluorescence (XRF); X-

Ray Diffraction (XRD); Transmission Electron Microscopy (TEM); and X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy (XPS). After the electronic and structural 

characterization, the hemocompatibility (erythrocytes and leukocytes) of the NPs 

of NiFe2O4 calcined at 250 °C and 800°C and CoFe2O4 calcined at 400 °C and 

800 °C was checked . Cytotoxicity results were similar to those of the  control 

test, therefore suggesting hemocompatibility of the tested  materials.For in vivo 

test it  was evaluated the acute toxicity with Wistar female rats, which were 

administered gavage 2000mg / kg of nickel ferrite and 500 mg / kg of cobalt ferrite. 

The animals were observed for 14 days for acute  toxicity evaluation; then 

samples of animal blood, for hematological evaluation, and samples of the liver, 

kidney, spleen and lung were collected  for histopathological evaluation. The 

results of in vivo toxicity tests demonstrated that NPs of NiFe2O4 and CoFe2O4 

presented biocompatibility, contributing to the evaluation of a future use of these 

materials in health. 

Key words: Nanoparticles, Toxicity test, Cobalt, Nickel 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia é uma área da ciência em crescente desenvolvimento nas 

últimas décadas no Brasil. A produção de materiais em escala nanométricas (10-

9metros) com novas propriedades, tais como: propriedades eletrônicas e ópticas, 

de transporte, fotoquímicas, magnéticas, eletroquímicas e catalíticas (ROGACH 

et al,2002) tem possibilitado a melhoria da qualidade de vida da população a 

nível mundial. 

A aplicação de nanomateriais é relatada em diversas áreas do 

conhecimento, como na física, química, biologia, e na área da saúde, através da 

produção de nanofios, nanotubos, e NPs de diferentes materiais (ROGACH et 

al.,2002; POOLE, OWENS,2003; ALVES,2010; NOGUEIRA,2013). 

Em sistemas nanoparticulados, da ordem de alguns poucos nanômetros de 

raio, a maior parte dos átomos estão presentes nas superfícies das partículas 

(em uma partícula cúbica de face centrada - cfc de aproximadamente 1nm esta 

razão é quase de 80%). É importante ressaltar que grande parte das 

propriedades físico-químicas como reatividade química, estrutura de banda, 

propriedades ópticas, assim como as propriedades magnéticas das NPs são 

definidas pelas interações entre e/ou através dos átomos presentes na superfície 

das NPs (SIERVO, 2002; CULLITY, GRAHAM,2009; SMITH, HASHEMI,2012).  

Obviamente, as propriedades gerais das superfícies de NPs dependem de 

uma série de fatores complexos, envolvendo a estrutura eletrônica e a 

configuração geométrica dos átomos na superfície, que em última análise podem 

ser entendidas como resultado das interações eletrônicas. Ou seja, a estrutura 

eletrônica define a melhor configuração geométrica dos átomos ou o estado de 

menor energia do sistema, que definirão em conjunto as propriedades do 

material (ou no caso específico aqui abordado, a superfície) (SIERVO, 2002; 

CULLIT, GRAHAM,2009). 

Considerando as novas características destas partículas com dimensões 

nanométricas, destaca-se a necessidade de controlar o tamanho, morfologia e 

organização estrutural destes materiais. Sendo fundamental conhecer as 
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possíveis técnicas de síntese e caracterização destas partículas com dimensões 

nanométricas.  

Na literatura é relatado a síntese de NPs pelos métodos de co-precipitação 

(BRANQUINHO et al. 2013), de reação do estado sólido (ZABOTTO,2012), 

hidrotérmico (CARNEIRO,2012), sol-gel (SOUZA et al., 2007), sol-gel-proteico 

(NOGUEIRA,2013), dentre outros.  Para a caracterização de NPs diversas 

técnicas são relatadas, quanto ao tamanho e morfologia, uma técnica utilizada é 

a TEM, para avaliar a estrutura cristalina XRD, a composição química por XRF, 

e a estrutura eletrônica por XPS (LOVE et al., 2012). 

Destaca-se que a caracterização de NPs é desafiadora, tanto do ponto de 

vista experimental, quanto do ponto de vista teórico, em função do seu tamanho 

extremamente reduzido, o que dificulta a caracterização através das técnicas 

convencionais de medida e de cálculo computacionais que usam aproximações 

muito sofisticas, entre elas o cálculo da Teoria da Funcional de Densidade 

(DFT).Outra dificuldade é a obtenção de amostras homogêneas, com uma 

distribuição uniforme de tamanho das NPs (amostras ideais) (ROGACH et 

al.,2002; LOVE et al., 2012; NOGUEIRA,2013). 

Para a aplicação biomédica de NPs, é fundamental conhecer os riscos 

potenciais à saúde humana, assim como entender detalhadamente as 

propriedades estruturais e eletrônicas, através da utilização de diversas técnicas 

que foram mencionadas para a caracterização do material (TOMITAKA et 

al.,2009; LOVE et al.,2012). 

Para a avaliação da resposta biológica de uma substância química, as 

técnicas de caracterização físico-químicas do material não são suficientes, 

sendo necessário ensaios de avaliação da toxicidade. Os ensaios de toxicidade 

de nanomateriais não possuem padronização específica e são realizados 

segundo parâmetros utilizados em materiais que não estão em escala 

nanométrica (BEDÊ,2010). 

 Os estudos toxicológicos são fundamentais, contudo nota-se a intensa 

preocupação por parte de diferentes órgãos nacionais e internacionais em 

relação ao uso de animais nas pesquisas. Neste contexto, nas últimas décadas 

foram propostas e implementadas normativas que contribuem para eliminação 

ou redução no número de animais nas experimentações, além de dispor sobre 

condições para o bem-estar animal. Recomenda-se testes preliminares, como 
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por exemplo de hemocompatibilidade para reduzir o número de animais nas 

pesquisas, porém não substituem a experimentação in vivo (BEDMARCZUK et 

al., 2010). 

 Diferentes ensaios de toxicidade in vivo podem ser realizados, como por 

exemplo, testes de toxicidade aguda, que consiste na avaliação da toxicidade 

produzida por uma substância teste administrada em um período de até 24horas, 

seguido de observação por 14 dias, avaliando parâmetros hematológicos, 

comportamento dos animais e comprometimento de diferentes órgãos dos 

animais (OEDC,2001). 

Neste trabalho de mestrado, foram realizadas as sínteses de NPs 

magnéticas de NiFe2O4 e CoFe2O4. O material foi caracterizado e avaliado 

quanto a toxicidade in vitro e in vivo, extrapolando os limites superiores de 

dosagens reportados na literatura, visando contribuir para futuras aplicações na 

área da saúde.  

A síntese foi realizada pelo método Sol-Gel-Proteíco, usando como 

precursores os sais de Ni (NO3)2, Fe (NO3)3, Co(NO3)2 de alta pureza (99,99%). 

Destaca-se que as NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 são materiais potencialmente 

interessantes, devido a baixa toxicidade, boa estabilidade química e 

propriedades magnéticas (FONTANIVE,2012; NOGUEIRA,2013). 

O contexto atual referente à nanotecnologia biomédica é de destaque nas 

pesquisas científicas, e esta realidade vem produzindo avanços significativos na 

forma de diagnosticar doenças, instituição de terapias, desenvolvimento na 

biologia molecular e bioengenharia. Neste sentido, nota-se o avanço, no uso de 

NPs magnéticas, que possuem características relevantes para as aplicações na 

área da saúde (BEDÊ,2010). Diante da relevância do estudo envolvendo 

materiais em escala nanométricas, a realização deste projeto se justifica, tendo 

em vista a necessidade de investigar além de características físicas e químicas 

do material, a toxicidade das NPs para futuras aplicações na área biomédica. 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, será apresentada 

uma introdução do trabalho no contexto atual, assim como os objetivos. No 

capítulo 2, será apresentada uma revisão da literatura e será discutida a teoria 

básica no processo de preparação de NPs magnéticas. Em seguida no capítulo 

3, será abordado toda a metodologia experimental utilizada para a preparação 

das amostras na Central Analítica da UFG/Jataí, assim como a caracterização 
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das NPs preparadas pelo método Sol-Gel-Proteíco, tais como medidas de 

estrutura eletrônica (XPS, XRF),medidas de estrutura cristalográfica (MET, XRD) 

e metodologia utilizada para os testes de toxicidade in vitro e in vivoNo capítulo 

4, serão apresentados os resultados, discussão e conclusões para dois sistemas 

de NPs preparados: NiFe2O4 e CoFe2O4. No capítulo 5 serão abordados os 

resultados dos testes realizados de toxicidade in vitro e in vivo para as NPs 

preparadas, abordando os resultados de toxicidade aguda. Finalmente, no 

capítulo 6, será apresentado a conclusão geral e perspectivas futuras do trabalho 

de mestrado. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

Realizar a síntese de NPs metálicas magnéticas de NiFe2O4 e CoFe2O4 

através do método Sol-Gel-Proteíco, seguido por caracterização e avaliação da 

toxicidade in vitro e in vivo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 

-  Aplicar tratamento térmico nas NpMM de NiFe2O4 e CoFe2O4 nas 

temperaturas: 250ºC, 300ºC, 400ºC, 500ºC, 600ºC, 800ºC, 1000ºC; 

-  Determinar a composição e concentração dos materiais com a técnica de 

FRX e XPS; 

-  Caracterizar estruturalmente as NpMM de NiFe2O4 e CoFe2O4 através da 

técnica de DRX; 

-  Estudar a morfologia e definir o tamanho de cristalito usando TEM; 

-  Avaliar a citotoxicidadein vitro, analisando os efeitos sob as hemácias, a 

partir da quantidade de hemoglobina liberada e a viabilidade de leucócitos pelo 

método de coloração com azul de tripan;  

-  Avaliar a toxicidade aguda in vivo das NPs utilizando ratos para avaliar 

parâmetros hematológicos, determinar peso úmido relativo dos órgãos vitais e 

realizar análise histológicas de fígado, rim e baço. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0 REVISÃO BIBLIOGRAFIA 

2.1 Nanotecnologia 

A Nanotecnologia, atualmente é uma das áreas da ciência que está 

recebendo grande destaque e que tem demonstrado excelente desenvolvimento 

em diversas áreas, e isto se deve ao enorme potencial de inovação para o 

progresso industrial e econômico a nível mundial. Nota-se nesses últimos anos 

grandes investimentos realizados em pesquisas com materiais em escala 

nanoscópicas. Os Estados Unidos é o país que mais contribuiu neste sentido, 

seguidos da Alemanha e Japão (ALVES,2010; SANTANNA et al.,2013).  

No Brasil, as pesquisas relacionadas à nanotecnologia, tem o incentivo do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), desde 2001 quando foram 

implementadas quatro redes de pesquisa em nanotecnologia: a) materiais 

nanoestruturados, b) Interfaces e nanotecnologia molecular, c) 

nanobiotecnologia e d) nanodispositivos semicondutores (ALVES,2010; 

ABDI,2013; SANTANNA et al., 2013). 

 Há várias previsões para o mercado global da nanotecnologia, dentre as 

mais otimistas, todas convergem para o valor de mais de um trilhão de dólares, 

no ano de 2015. Neste contexto, diversos seguimentos são beneficiados, tais 

como, alimentício, eletrônico, farmacêutico, cosméticos, agrícola, médico-

hospitalar, biotecnológico e outros (PASCHOALINO et al.,2010; ABDI,2013 

SANTANNA et al.,2013). 

  

2.2 Ferritas 

O Ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, pode 

ser encontrado na forma de óxidos, hidróxidos e sulfetos (CULLITY, 

GRAHAM,2009). Para a síntese de NPs, com aplicações na área da saúde, os 

óxidos de ferro são frequentemente estudados, porém a aplicação na medicina 

ainda é escassa (SOUZA,2012).  
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São conhecidos diversos tipos de óxidos de ferro, como por exemplo: 

goethita (αFeOOH), lepidocrocita (γFeOOH), hematita (αFe2O3), a maghemita 

(γFe2O3) e a magnetita (Fe3O4) (FABRIS, COEY,2002). O uso de maghemitas e 

magnetitas na forma de nanopartículas, em aplicações biomédicas são mais 

frequentes em função da baixa toxicidade, quando comparadas com os óxidos 

de transição (SOUZA,2012). 

 As ferritas são materiais cerâmicos obtidas a partir da mistura de óxido de 

ferro com outros óxidos ou carbonatos na forma de pó, em geral, com 

propriedades magnéticas. Podem ser divididas cristalograficamente em quatro 

subgrupos: Magnetoplubita, granadas, perovskita e espinélio (CULLITY, 

GRAHAM,2009; SMITH, HASHEMI,2012). 

 O subgrupo com estrutura do tipo espinélio, se caracterizam pelo 

empacotamento de íons de oxigênio em um arranjo cfcformando dois sítios: 

tetraédricos (sítio A); e octaédrico (sítio B). Estes sítios são ocupados por íons 

metálicos conforme apresentado na figura 01 (CULLITY, GRAHAM,2009; 

SMITH, HASHEMI,2012). 

 

 

Figura 1 - Sítio tetraédrico (A) e Sítio octaédrico (B) de uma estrutura f. Fonte: Adaptada de 

CARDOSO,2011. 

Uma célula unitária de uma ferrita cúbica apresenta oito fórmulas 

químicas, resultando em um total de 56 íons, sendo 24 íons metálicos e 32 

oxigênios, em função da grande quantidade de íons é inviável desenhar a célula 

unitária completa, na figura 02 pode-se observar a divisão da celular unitária em 

oito partes. Os cubos em cinza possuem a mesma estrutura (cátions ligados em 

simetria octaédricas), e os cubos brancos também apresentam estruturas iguais 

entre si (cátions ligados em simetria tetraédrica) (CULLITY, GRAHAM,2009; 

CARDOSO,2011; SMITH, HASHEMI,2012). 
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Figura 2 - Célula unitária de uma estrutura cúbica de face centrada. Fonte: Adaptada de 

CARDOSO, 2011. 

Em uma estrutura espinélio normal, oito íons divalente ocupam as oito 

posições tetraédricas e os 16 íons trivalente ocupam as 16 posições octaédrica. 

Na estrutura espinélio inversa, há uma disposição diferente dos íons: oito íons 

divalente ocupam oito posições octaédricas e os 16 íons Fe3+ são divididos de 

maneira que oito, ocupam as posições octaédricas e oito as posições 

tetraédricas (SMITH, HASHEMI,2012). 

 

2.3 Propriedades Magnéticas das Ferritas 

O movimento de cargas resulta no fenômeno conhecido como 

magnetismo, no entanto é conhecido que os elétrons possuem um momento 

magnético intrínseco, denominado de spin, responsável por determinar o seu 

estado quântico. As propriedades magnéticas dos materiais são decorrentes 

principalmente do movimento orbital e o movimento de rotação de seus elétrons, 

porém podem ocorrer outras contribuições como efeitos magnéticos nucleares 

(NOGUEIRA,2013). 

As propriedades magnéticas são definidas a partir dos spins eletrônicos 

dos cátions e suas interações. Em metais ocorrem interações entre átomos 

situados em sítios vizinhos, mas nas ferritas, não há contato direto entre os 

cátions em função do empacotamento dos átomos de oxigênio, portanto as 

interações nas ferritas acontecem via elétrons dos átomos de oxigênio e são 

denominadas de interações de supertroca, esta interação refere-se a 

sobreposição da onda dos orbitais p do oxigênio à onda dos orbitais 3d dos 

cátions (CARDOSO,2011). É importante destacar que as interações de 
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supertroca podem favorecer um alinhamento antiparalelo dos spins, 

determinando uma ordem antiferromagnética (CULLITY, GRAHAM,2009). 

Sabe-se que a força da interação entre os íons que ocupam sítios 

tetraédricos e íons de sítios octaédricos geram um comportamento 

ferromagnético ou antiferromagnético. Quando há uma diferença entre o número 

de cátions nos sítios tetraédricos e octaédricos, o comportamento de uma ferrita 

é ferrimagnético (CARDOSO,2011).  

A ferrita cúbica é representada pela formula MFe2O4, sendo M um íon 

divalente, que proporciona uma estrutura espinélio invertida, em que metade dos 

íons Fe trivalente ocupam sítios tetraédricos e a outra metade sítios octaédricos. 

Assim os momentos magnéticos dos íons Fe trivalente são alinhados 

antiparalelamente, resultando em uma interação nula. Desta forma a 

característica magnética de ferritas cúbicas é determinada pelos íons M2+ 

presentes nos sítios octaédricos, estes íons ficam alinhados na mesma direção 

(CULLITY, GRAHAM,2009; CARDOSO,2011; SMITH, HASHEMI,2012). 

No material apresentado neste estudo, cuja a estrutura é cristalina tipo 

espinélio inverso, metade dos íons de Fe3+ ocupam os sítios tetraédricos e o 

restante o sítios octaédricos, resultando em um alinhamento antiparalelo dos 

spins destes íons (magnetização nula). Os íons de Ni2+ ou Co2+ ocupam as 

posições octaédricas, de maneira que os spins ficam alinhados em mesma 

direção, sendo o íon divalente responsável pelas propriedades magnéticas 

destas ferritas (CULLITY, GRAHAM,2009; NOGUEIRA,2013). 

 

2.4 Técnicas de Caracterização 
 

2.4.1 Fluorescência de Raios – X (XRF) 
 

 A Fluorescência de Raios-X consiste em uma técnica não destrutiva que 

permite a identificação da composição e concentração de elementos presentes 

em uma amostra. Esta técnica incide raios-X para excitar os níveis eletrônicos 

de átomos de uma amostra desconhecida (OLIVEIRA,2011). 

Quando um átomo no estado fundamental fica sob a ação dos raios-X, ele 

absorve energia, promovendo elétrons a níveis mais energéticos (Estado 

excitado do átomo). É comum na natureza a busca pelo estado de menor 



10 
 

energia, aonde o átomo excitado tende retornar ao seu estado fundamental, 

ocorrendo a emissão fótons de raios-X, por isso, é chamada de Fluorescência 

de Raios-X (OLIVEIRA,2011). 

 A análise por XRF é baseada no fato de que cada elemento químico emite 

uma radiação característica, com comprimento de onda e energia bem definido, 

quando submetidos a uma excitação adequada, permitindo assim sua 

identificação e correspondente a quantificação dos elementos presentes na 

amostra (BECKHOFF et al.,2006; OLIVEIRA,2011).  

Quando uma amostra é irradia por um feixe de raios-x, os átomos na 

amostra geram raios-X característicos que são emitidos da amostra. Tais raios 

são conhecidos como raios-X "fluorescentes" e possuem um comprimento de 

onda e uma energia específicos que são característicos de cada elemento. 

Consequentemente, a análise qualitativa pode ser feita pela investigação dos 

comprimentos de onda dos raios-X. Como a intensidade dos raios-X 

fluorescentes é função da concentração, a análise quantitativa também é 

possível pela medição da quantidade de raios-X com o comprimento de onda 

específico de cada elemento (BERMÚDEZ-POLONIO,1981; BECKHOFF et 

al.,2006).  

A figura 3, ilustra o processo de fluorescência detalhadamente. Após a 

incidência de raios-X, em elétrons de um determinado nível eletrônico de um 

átomo, se os elétrons desse nível, tiverem uma energia de ligação menor que a 

energia do fóton, ocorre o processo de efeito fotoelétrico, gerando uma vacância 

na camada eletrônica. Esta vacância é preenchida por um elétron de um nível 

de maior energia, este processo gera liberação de energia na forma de um fóton 

de raio-X, denominada fluorescência (BERMÚDEZ-POLONIO,1981; 

BECKHOFF et al.,2006).  

 

 

Figura 3 - Ilustração esquemática das etapas que ocorrem na fluorescência por raios-X: (A) Nota-

se a irradiação por raios-X; (B) elétron ejetado para fora da amostra gerando vacância 

(C)Emissão de raios-X secundário quando a vacância é preenchida por outro elétron. Fonte: 

Adaptado de http://www.if.ufrgs.br/pixe/pics/xray-a.htm 
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2.4.2 Difração de Raios - X (XRD) 

 

 A Difração de Raios-X é uma técnica não-destrutiva e possibilita a 

obtenção de informações sobre as características estruturais cristalográfica de 

diversos tipos de materiais, podendo ser naturais e sintéticos (BEDÊ,2010). 

 Toda estrutura cristalina tem como característica a distribuição regular 

tridimensional de átomos no espaço, que estão organizados e formam uma série 

de planos paralelos separados entre si por uma distância representada por d, 

variável de acordo com a natureza do material (BEDÊ,2010). 

 Todos os cristais possuem planos com diversas orientações diferentes 

(cada uma com seus próprios espaçamentos d específicos).  A equação baseada 

na lei de Bragg, ilustrada na figura 04, demonstra que ao incidir um feixe de 

Raios-X monocromático com determinado comprimento de onda λ, em um 

ângulo θ, ocorrerá a difração somente quando a distância percorrida pelos raios 

refletidos de planos sucessivos for igual a um múltiplo inteiro n de comprimento 

de onda (BEDÊ,2010). 

 

 

Figura 4 - (A) Equação baseada na Lei de Bragg, em que λ = comprimento de onda dos raios X 

incidente; d = espaçamento interplanar; θ = ângulo de difração; n = múltiplo inteiro do 

comprimento de onda (B) Esquema ilustrativo da Lei de Bragg. 

 

A formação de um feixe difratado só acontece quando as condições 

expressas pela lei de Bragg, são satisfeitas (NOGUEIRA,2013). 

 

2.4.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 
 

 Os microscópios eletrônicos foram implantados a partir da necessidade 

de visualizar materiais em escalas muito reduzidas, estes aumentam o poder de 

resolução espacial do olho humano. A resolução espacial refere-se ao limite da 
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capacidade de distinguir completamente dois pontos, necessários à formação da 

imagem. O poder de resolução da TEM está na faixa de 0,2 nm (ROA,2008; 

YOUNG, FREEDMAN,2009) 

 Um microscópio de TEM é composto por: canhão de elétrons; lentes 

eletromagnéticas (lentes condensadoras, lente objetiva, lentes intermediárias e 

lentes projetoras); conjunto de aberturas (aberturas das lentes condensadoras, 

aberturas do plano focal e aberturas de difração de elétrons de área 

selecionada), conforme ilustrado na figura 05 (ROA,2008). 

 

 

Figura 5- Diagrama esquemático dos componentes mais importantes do microscópio eletrônico 

de transmissão. Fonte: Adaptado de YOUNG, FREEDMAN, 2009. 

 O feixe de elétrons gerados pelo canhão são convergidos e direcionados 

de forma a serem focalizados no conjunto de ânodos que está localizado abaixo 

para que ocorra a aceleração dos elétrons. O primeiro cruzamento de feixes é 

denominado de crossover, e é a fonte de iluminação do microscópio (limita a 

resolução). Abaixo do canhão há os conjuntos de lentes condensadoras, cuja a 

função é fazer com que os feixes atinjam a amostra o mais paraxiais possível ou 

com um certo ângulo, junto as lentes condensadoras tem um conjunto de 

aberturas (placa com vários orifícios de tamanhos variados), em que pode-se 
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definir qual abertura a corrente de elétrons do feixe e o ângulos máximo de 

convergência sobre a amostra (ROA,2008; YOUNG, FREEDMAN,2009).  

 A lente objetiva é a principal lente do TEM e a que possui menor distância 

focal, abaixo da lente objetiva, temos o plano onde o feixe é convergido e mais 

abaixo temos o plano no qual é formada a imagem intermediária. Abaixo do plano 

imagem temos as lentes intermediárias. As lentes projetoras juntamente com as 

lentes intermediárias fazem a magnificação do plano imagem, ou plano focal, da 

lente objetiva (ROA,2008; YOUNG, FREEDMAN,2009). 

 

2.4.4 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

 

 A técnica de Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X pode 

ser utilizada para a análise da superfície de diversos tipos de materiais. Através 

desta técnica é possível identificar quase todos elementos da tabela periódica, 

com exceção do H e He, pois esses átomos têm baixa interação com o fóton. A 

técnica é baseada no efeito fotoelétrico, que consiste na absorção de fótons de 

raios-X por elétrons de um nível eletrônico de um átomo. Se os elétrons 

possuírem uma energia de ligação menor que a energia do fóton, ocorre a 

emissão de elétrons, os quais são chamados de fotoelétrons (CEZAR,1998; 

RIBEIRO et al,2003). 

A energia cinética do fotoelétron ejetado é expressa pela equação 

fotoelétrica de Einsten, descrita pela seguinte equação:  

 

Ec = hv – E1 – ϕ 

 

Onde hv, é a energia do fóton incidente, E1 a energia de ligação do 

fotoelétron em relação ao nível de Fermi e ϕ é a função trabalho (equipamento + 

amostra), fator que corrige o meio eletrostático do elétron medido (RIBEIRO et 

al.,2003). 

 É através da determinação da energia cinética do fotoelétron que são 

identificados os elementos presentes na superfície de um material. Através da 

medida da energia cinética do elétron, pode-se determinar qual o tipo e a 

concentração do átomo na amostra. A técnica de XPS é uma técnica elemento 
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específica, o que permite distinguir qual de qual tipo de átomo o elétron foi 

emitido (CEZAR,1998; RIBEIRO et al.,2003).  

O XPS também permite saber estado químico do átomo e também é 

possível sondar os tipos de ligações químicas envolvidas entre os átomos na 

matéria. Em razão dos elétrons possuírem baixo livre caminho médio, a técnica 

de XPS é específica ao estudo da superfície dos materiais. A identificação dos 

elementos na superfície do material é realizada pela determinação das energias 

de ligações dos picos dos fotoelétrons de caroço, sendo a intensidade 

proporcional ao número de átomos no volume detectado (CEZAR,1998). 

 

2.5 Teste de toxicidade in vitro e in vivo 
 

O impacto das NPs em organismos vivos começou a ser estudado no final 

da década de 1980 e atualmente, é denominado de nanotoxicologia, a qual 

passou a ser uma área de estudo fundamental antes das aplicações clínicas 

(MONTEIRO, TRAN,2007). Para o desenvolvimento dos estudos toxicológicos é 

necessário o envolvimento multidisciplinar, para relacionar as características 

físico-químicas do material com os processos clínicos, patológicos e bioquímicos 

que ocorrem no organismo (MURADOR, DEFFUNE,2007). 

 A toxicidade refere-se a capacidade inerente e potencial de uma 

substância em provocar efeitos nocivos para o organismo do indivíduo. Aspectos 

que devem ser avaliados envolvem a determinação da intensidade do efeito 

adverso, concentração/dose e a duração da exposição (OECD,2001; 

ANVISA,2010; BEDÊ,2010). 

Além de importantes para a compreensão dos mecanismos de interação 

com organismos vivos, os ensaios de toxicidade constituem a primeira etapa 

para avaliação da viabilidade de utilização de diversos materiais para a saúde. 

O Órgão Internacional de Padronização, (International Standard Organization -

ISO), define na norma ISO 10993, as técnicas para avaliação biológica dos 

dispositivos médicos, desde a síntese, formas de esterilização, resposta 

biológica local ou sistêmicas, propriedades físicas, químicas entre outras 

(ISO,1992).  

Outros fatores relevantes que devem ser considerados para a realização 

de testes de citotoxicidade, como a compreensão de mecanismos celulares 
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perante a diversos tipos de materiais; o baixo custo e rapidez dos testes e 

redução da utilização de animais na experimentação (ROGERO et al.,2003). 

Diversos tipos células são utilizados em testes de citotoxicidade e são 

selecionados segundo as possíveis aplicações do material em estudo. Dentre 

estas células, pode-se utilizar células sanguíneas para materiais que que 

entrarão na corrente sanguínea e terão distribuição sistêmica, constituindo-se 

como testes de hemocompatibilidade. Para a realização destes testes, utiliza-se 

hemácias cuja medida da viabilidade celular baseia-se na quantificação de 

hemoglobina liberada e leucócitos, nos quais verifica-se integridade da 

membrana celular pela absorção do corante Azul de Tripan (LUNARDI,2004; 

MURADOR, DEFFUNE,2007; SANTOS,2009; CAMARGO,2010).  

As hemácias representam cerca de 90% das células sanguíneas e 

possuem características estruturais e moleculares interessantes como modelos 

experimentais em estudos toxicológicos (SANTOS,2009). Possuem estrutura 

complexa, tendo em sua superfície grande quantidade de lipídeos e proteínas, 

sua membrana consiste em uma bicamada fosfolipidica (barreira 

intra/extracelular), que representa 50% de sua massa, são responsáveis por 

fenômenos como a comunicação entre as células, reconhecimento imunológico 

e adesão celular (MURADOR, DEFFUNE,2007).  

A ruptura desta membrana e a liberação da hemoglobina presente nas 

hemácias é denominado de hemólise, quando a hemoglobina está livre no 

plasma pode acarretar danos a órgãos vitais como fígado, rins e coração, sendo 

importante como forma de avaliação em testes de citotoxicidade. Diversos 

métodos estão disponíveis para avaliação da atividade hemolítica, dentre elas 

destaca-se a observação da absorbância em ultravioleta, técnica recomendada 

pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (BEDMARCZUK et al., 2010). 

Os leucócitos estão presentes no sangue, linfa, órgãos linfoides e tecidos 

conjuntivos, exercem função importante no combate de microorganismos que 

podem gerar diversas patologias. São classificados em granulócitos (neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos) e agranulocitos (monócitos e linfócitos), estão presente 

no sangue de um adulto normal em uma quantidade que varia entre 6.000 a 

10.000, sendo a maior parte composta por neutrófilo (CUNHA,2014). 

Os testes de hemocompatibilidade são recomendados para reduzir o 

número de animais nas pesquisas, porém não substituem a experimentação in 
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vivo.  A resolução 1/78 do Conselho Nacional de Saúde, publicada no Diário 

Oficial da União no dia 17 de outubro de 1978, estabeleceu cinco ensaios de 

toxicidade: aguda, subaguda, crônica, teratogenicidade e embriotoxicidade. 

Além de outros estudos especiais como o de comportamento e 

carcinogenicidade (BRASIL,1978). 

Em 1996, a “Organization for EconomicCo-operationandDevelopment” 

(OECD) disponibilizou diretrizes para ensaios de produtos químicos, 

posteriormente foi realizada uma revisão e implementadas algumas alterações. 

Para avaliação de toxicidade aguda utiliza-se o protocolo 423, que refere-se um 

procedimento gradual com a utilização de três animais do mesmo sexo em cada 

etapa, a partir de doses fixas administrada uma única vez, cuja a finalidade é 

determinar a dose de exposição que pode ocasionar a morte ou prejuízo ao 

animal.  Este protocolo apresenta vantagens em relação ao 420 e 425 pois é 

capaz de classificar as substâncias de modo semelhante, porém com a redução 

significativa no número de animais utilizados no experimento (OEDC,2001). 
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CAPÍTULO III 

 

3.0 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

3.1 Síntese - Ferrita de Níquel e Ferrita de Cobalto 
 

 Como método de síntese foi utilizada a variação da técnica Sol-Gel, que 

consiste em método dividido em duas etapas: A fase sol  correspondendo a uma 

suspensão coloidal de partículas sólidas em um líquido e a fase gel que 

corresponde a imobilização da fase líquida nos interstícios de uma cadeia 

polimérica (NOGUEIRA,2013). 

A variação deste método é denominado de Sol-Gel-Proteíca, pois utiliza-

se como agente de polimerização fontes proteicas como por exemplo a gelatina 

e água de coco (NOGUEIRA,2013). 

A primeira etapa para a síntese das NPs foi o balanceamento 

estequiométrico de sais metálicos, considerando os seguintes precursores 

inorgânicos para ferrita de níquel: 

 Fe(NO3)3 . (H2O)9   

 Ni (NO3)2 .(H2O)6 

 E para a ferrita de cobalto: 

 Fe(NO3)3 . (H2O)9   

 Co (NO3)2 .(H2O)6 

 A análise estequiométrica dos sais indicou a possibilidade de obtenção 

das ferrita de níquel e cobalto. Os subprodutos desta reação química foram 24 

moléculas de água (H2O) e quatro mols de pentóxido de dinitrogênio (N2O5).    

 Além dos sais metálicos foi utilizada a gelatina como precursora para 

obtenção das ferritas. O percentual da gelatina foi determinado a partir da revisão 

bibliográfica em outros estudos, tendo em vista a incerteza em relação a fórmula 

química da gelatina. A proporção de 50% da massa dos sais de Fe apresentou 

o melhor resultado levando em consideração o tamanho da ferrita e sua pureza. 

Definiu-se portanto a relação de gelatina:sal de 1:2. 

 Para obtenção de 1g de ferrita de níquel, foram usados 3,447 gramas de 

Fe(NO3)3. (H2O)9 (Sigma-Aldrich) , 1,241 de Ni (NO3)2. (H2O)6 (Sigma-Aldrich) e 

1,7235 de gelatina (figura 06). 
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Figura 6 - Rota de síntese Ferrita de Níquel. A – Gelatina foi dissolvida em 15 ml de água 

destilada, assim como o nitrato de ferro, depois foram misturados. B - Gelatina foi dissolvida em 

15 ml de água destilada, assim como o nitrato de níquel, depois foram misturados. C- As soluções 

de gelatina + nitrato de ferro e gelatina + nitrato de níquel foram misturadas. 

 

 Conforme ilustrado na figura 7, para a obtenção de 1g de ferrita de 

cobalto, foram usados as mesmas proporções utilizadas na ferrita de níquel. 

 

 

Figura 7 - Rota de síntese Ferrita de Cobalto A – Gelatina foi dissolvida em 15 ml de água 

destilada, assim como o nitrato de ferro, depois foram misturados. B - Gelatina foi dissolvida em 

15 ml de água destilada, assim como o nitrato de cobalto, depois foram misturados. C- As 

soluções de gelatina + nitrato de ferro e gelatina + nitrato de cobalto foram misturadas. 

 

A primeira etapa foi a dissolução do pó de gelatina em 15mL de água 

destilada, sob agitação constante e aquecimento à 40ºC, afim de promover um 

desenovelamento da estrutura do colágeno (formando a primeira suspensão 

coloidal). Posteriormente, os sais metálicos foram adicionados em 15mL de água 

destilada, em beckers separados, as soluções também foram mantidas sob 

agitação constante em uma temperatura à 40ºC. Em seguida, a solução com os 
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sais foram adicionados na suspensões de gelatina, de forma separada e mantida 

sob agitação constante na mesma temperatura. As soluções dos metais 

acrescidos na solução de gelatina foram misturadas, completando assim a 

complexação dos óxidos na cadeia gelatinosa. As amostras foram colocada na 

estufa para secagem sob temperatura de 100º C, por aproximadamente 24 

horas, para a remoção de água (figura 08). 

  

 

Figura 8 - (A) Precursores para síntese de Ferrita de Niquel; (B) Precursores para síntese de 

Ferrita de Cobalto; (C) secagem sob temperatura de 100º C. 

 

O processo de tratamento térmico para calcinação da amostra foi 

realizado a diferentes temperaturas, 250ºC, 300ºC, 400ºC, 500ºC, 600ºC, 800ºC 

e 1000ºC. A elevação da temperatura foi gradativa de 4ºC em 4ºC, afim de 

preservar a qualidade do material. O tempo total de calcinação, após atingir a 

temperatura determinada, foi de 4 horas. 

 Para remover a matéria orgânica residual foi realizado o tratamento 

químico com peróxido de hidrogênio (H2O2), seguido por 3 lavagens com água 

destilada e centrifugação para eliminar o excesso de H2O2. O processo de 

secagem foi à 100º C por 24 horas. 

 

3.2 Caracterização das Amostras 
 

Utilizou-se o aparelho de XRF modelo Ray Ny EDX-720 da Shimadzo, da 

Central Analítica do Curso de Física da UFG-Regional Jataí (Figura 09). As 

amostras foram preparadas de acordo com orientações do fabricante do 

equipamento, foram medidas em um vácuo primário, sob pressão de 2,0x10-

2mBar. Utilizou-se nitrogênio líquido para refrigerar o detector de fótons, 

melhorando-se a resolução do aparelho. 
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Figura 9 - Equipamento utilizado para a realização de medidas experimentais de fluorescência 

de raios-X  na Central Analítica do Curso de Física. 

 

 Para análise dos resultados, foi construído uma tabela utilizando o 

programa Excel, organizando as proporções dos elementos presentes nas 

amostras. Os espectros das amostras foram analisadas pelo programa Origin 

Pro8. 

 As medidas de XRD das amostras foram realizadas usando um 

difratômetro do Curso de Física da UFG Regional Jatai. O equipamento é da 

empresa Rigaku. Foram utilizados como parâmetros de medidas 40 kV e 20 mA, 

com radiação proveniente de um ânodo de cobre. O intervalo angular de 

varredura típico foi de 10º - 80º, com velocidade de varredura de 0,5º/min e um 

passo de 0,04o (2θ). A figura 10 ilustra o equipamento utilizado nesta etapa. A 

preparação das amostras constituiu na aplicação de uma fina camada do pó 

depositado sobre uma fita adesiva dupla face, fixada em um porta amostra (figura 

10-C). 

 

 

Figura 10 - (A) Difratometro de raios-X da Rigaku; (B) Tubo de raios-X e Detector; (C) Amostra 

de NiFe2O4 dentro da câmara de análise preparada para medidas de XRD 
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Foi realizado também análise de XRD de alta resolução no Laboratório 

Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas-SP. Existe 3 linhas de luz 

dedicadas a experimentos envolvendo difração de raios-X: XRD1, XRD2 E XPD. 

A linha XRD1, é utilizada para amostras na forma de pó, o sistema de detecção 

consiste em um arco de 24 detectores lineares, que disponibilizam difratogramas 

de até 120º de range. Foram utilizados capilares de borosilicado de 0,7mm para 

fixar as amostras em seu exterior (figura 11 c). A radiação utilizada foi gerada 

por um monocomador de duplo cristal de silício monocrislalino, gerando um 

comprimento de onda de 1,033 Å. A região angular 2θ de varredura foi de 2º a 

120º, com passos de varredura de 0,004º. 

 

 

Figura 11 - (A) Anel acelerador de elétrons do LNLS; (B) Difratometro Newport; (C) Amostra de 

NiFe2O4 e CoFe2O4 preparada para técnica de XRD; (D) Detectores Mythem. 

 

A técnica de XPS é uma técnica de análise de superfície de materiais, 

neste estudo a técnica foi aplicada com o objetivo de analisar a composição 

química da superfície das amostras, o estado químico de cada tipo de átomo e 

determinar as ligações entre os átomos. Estas análises foram realizadas em um 

aparelho de XPS na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) no grupo 

de Física de Superfície (GFS) do Instituto de Física. Usamos uma fonte de Raios-

X de Al Kα, com fótons de 1486,6 eV.  As amostras foram analisas em Ultra-Alto-

Vácuo, em pressão de 1, 0.10-9mBar. O ângulo de detecção dos fotoelétrons foi 

de 30º em relação à normal da amostra. Foram medidos os espectros de XPS 

para os emissores Ni 2p, Fe 2p e O1s. 
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Figura 12 - Equipamento de espectroscopia de fotoelétrons (XPS) do Grupo GFS da Unicamp 

utilizado nas análises de composição e estado quimico das nanopartículas magnéticas 

sintetizadas. 

 A técnica de TEM consiste em uma técnica de espectroscopia de alta 

resolução espacial. As medidas foram realizadas no Laboratório Multiusuário de 

Microscopia de Alta Resolução da UFG- Regional Goiânia, utilizando 

microscópio eletrônico de transmissão Jeol, JEM-2100, equipado com EDS, 

Thermoscientic. A figura 11 ilustra o equipamento utilizado.  

 

 

Figura 13 - Microscópio Eletrônico de Transmissão. Fonte: www.labmic.ufg.br 
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3.3 Teste de toxicidade in vitro  
 

 Foram realizados testes in vitro de hemocompatibilidade das NPs, nos 

quais se colocou frações de sangue em contato com os materiais estudados, em 

tempos pré-determinados, afim de verificar se houve lise de hemácias e de 

leucócitos (ISO,1992).  

As amostras foram esterilizadas utilizando óxido de etileno, em 

concentração de 20%, com tempo de exposição de 6 horas, com pressão média 

de 0,750 kgf.cm2, temperatura média de 55oC e umidade média de 60%. Para o 

controle de qualidade foi usado o ATTEST RAPID 1294 (lote 2016-08TD) como 

indicador biológico e fita multiparametrica para óxido de etileno (lote 2015-01AA) 

como controle químico. 

Os testes foram realizados no Laboratório de Análises Clínicas do Curso 

de Medicina Veterinária, utilizando-se sangue de equinos hígidos, que não 

apresentaram alterações hematológicas e leucocitárias, submetidos e aprovados 

pelo comitê de Ética no Uso de Animais Universidade Federal de Goiás, sob 

protocolo 041/15. 

 

3.3.1 Citotoxicidade em Hemácias 
 

A primeira etapa antes da separação das hemácias foi a determinação do 

hematócrito através de um tubo microcapilar, no qual o sangue foi centrifugado 

em microcentrifuga por 5 minutos a 2500 rpm e comparado em tabela para 

verificar a porcentagem de células no sangue (Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Determinação do hematócrito de sangue de equino, pelo método micro-hematócrito. 
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Verificadas as condições de normalidade volumétrica das células 

sanguíneas, procedeu-se para a realização dos testes. Para isso foram utilizados 

5 mL de sangue venoso de equinos (acondicionado em tubo de ensaio com 20 

μL de heparina), centrifugados por 10 minutos à 2500 rpm com a finalidade de 

separar plasma e hemácias. Após este período, o plasma foi removido por 

aspiração e o mesmo volume de solução salina tampão fosfato foi acrescentado 

ao tudo. Este processo foi repetido por três vezes consecutivas (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Etapas do processo de separação das hemácias de sangue equino. (A) Sangue 

centrifugado no qual observa-se hemácias concentradas no fundo do tubo de ensaio, anel 

leucocitário e plasma de coloração amarelada. (B) Observa-se a coloração translucida da 

solução acima das hemácias após retirada do plasma e substituição por tampão. 

 

Em seguida o volume globular foi ajustado para 5% através da diluição de 

2,5 mL de hemácias em 47,5 mL de soro glicofisiológico e foi acrescentado 10 

μL de penicilina (30 mg/mL) e 10 μL estreptomicina (50mg/mL). 

O material foi preparado para ser colocado em contato com as hemácias. 

Para isto, diferentes massas do biomaterial (1mg/10mg/60mg/400mg) foram 

diluídas em um volume de 50mL de solução salina tampão fosfato, resultando 

nas seguintes concentrações, 0,02, 0,2, 1,2 e 8 mg/mL. 

Foram pipetadas 100μL da solução do biomaterial e acrescentada em 

4900μL do concentrado de hemácias em um tubo de ensaio. Para o ensaio 

controle, foi adicionado 100μL de solução salina tampão fosfato e 4900μL do 

concentrado de hemácias.  

Os tubos foram incubados à 38ºC em estufa, sob agitação constante à 

aproximadamente 50rpm. Após 24 horas de incubação, os tubos foram 
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centrifugados por cinco minutos em 4000 rpm, para então serem testados quanto 

à liberação de hemoglobina (figura 16). 

A liberação de hemoglobina foi avaliada usando espectrofotometria com 

espectro Ultra-Violeta-Vísivel, em comprimento de onda de 540nm, que permite 

avaliar a quantidade de hemoglobina livre na solução. 

 

 

Figura 16 - Etapas do processo de preparação do material para leitura de absorbância em 

espectrofotômetro. (A) Homogeneização do sangue de equino com diferentes concentrações das 

nanopartículas de ferrita de níquel e cobalto. (B) Material após centrifugação, observa-se o 

sobrenadante translucido acima das hemácias depositadas no fundo do tubo de ensaio. 

 

3.3.2 Citotoxicidade em Leucócitos 
 

 Foram utilizados 5mL de sangue venoso de equinos (acondicionado em 

tubo de ensaio com 10μL de heparina). Foram adicionados 2mL de expansor 

plasmático, a solução foi mantida por 20 minutos em estufa sob temperatura de 

38ºC, com inclinação de 45º para favorecer a precipitação e separação das 

hemácias e leucócitos (figura 17). 
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Figura 17 - Etapas do procedimento de separação dos leucócitos. (A) Tubos preparados com 

sangue de equinos e expansor plasmático, incubados em estufa. (B). Após 20 minutos de 

incubação foi possível observar a separação do plasma, anel leucocitário e hemácias 

depositadas no fundo do tubo de ensaio. 

 

Posteriormente, foi feito através da aspiração do plasma (camada 

leucocitária), as quais foram transferidos para outro tubo de ensaio e 

centrifugados por 10 minutos à 2500 rpm. Desta forma, os leucócitos formaram 

pellets e o sobrenadante foi desprezado para que os leucócitos fossem 

ressuspendidos em 2ml de soro fisiológico 0,9%. Foi acrescentado a solução de 

Turk (1:20) para promover a lise de hemácias e plaquetas (figura 18).  

 

 

Figura 18- Etapas do procedimento de separação dos leucócitos. (A) PELLETS de leucócitos 

formados após centrifugação à 4000 rpm. (B) Amostras com solução Turk para promover lise 

das hemácias e plaquetas. 

 

Em seguida foram pipetadas 20μL da solução do biomaterial e 

acrescentada em eppendorfs contendo 980μL do concentrado de leucócitos. 

Para o ensaio controle, foi adicionado 20μL de solução salina tampão fosfato e 

980μL do concentrado de leucócitos.  
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Para determinar a viabilidade celular, a solução teste e controle foram 

incubadas, por 6 horas à 38º C em constante agitação de 50 rpm. 

Posteriormente, foi acrescentado o corante Azul de Tripan 1,5% na mesma 

proporção da solução. Após três minutos foi realizada a contagem de leucócitos 

em câmara de Neubauer (figura 19). Os leucócitos que incorporaram o corante 

azul, foram contados como células inviáveis, ou seja que sofreram danos na 

membrana, e as que não incorporaram o corante, foram contadas como células 

viáveis. 

 

Figura 19 - Preparo para contagem de viabilidade celular de leucócitos. (A) Corante azul de 

Tripan acrescentado nas soluções. (B) Câmera de Neubauer usada para contagem dos 

leucócitos. 

 

 Os teste de citotoxicidade para hemácias e leucócitos foram analisados 

em triplicada. Os resultados foram analisados estatisticamente por analise de 

variância (ANOVA) seguido de teste de Dunnett`s (múltiplas comparações com 

um único controle com p < 0,05). Foi utilizado o software Sigmaplot 12.0 para 

realização das análises. 

 

3.4 Toxicidade in vivo 
 

Este estudo baseou-se no protocolo 423 da OECD, como referência para 

os testes de toxicidade in vivo. Este protocolo utiliza um método de classificação 

de toxicidade aguda a partir de doses fixas administradas uma única vez, cuja a 

finalidade é determinar a dose de exposição para avaliar seu comportamento no 

organismo animal.  

Foram utilizados ratos Wistar do sexo feminino, com peso aproximado de 

200g do Biotério da UFG, Regional Jataí. Os veterinários responsáveis pelo 

manejo dos animais foram:  Prof. Dr. Valcinir Aloisio ScallaVulcani e Prof. Dr. 

Gustavo Almeida, ambos docentes do curso de medicina veterinária da UFG-

Regional Jataí.  
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Os animais foram separados em três grupos, cada um contendo três 

animais: grupo NiFe2O4; grupo CoFe2O4; e grupo controle (tratados com solução 

salina). Foi considerado neste trabalho os princípios éticos relacionados a 

pesquisa envolvendo animais, buscou-se reduzir ao máximo o número de 

animais para o experimento. 

Foram administradas por gavagem 2000mg/kg de NPs de NiFe2O4  

diluídas em 3mL de solução salina tampão fosfato (PBS), para cada animal. 

Devido as dificuldades encontradas na administração do grupo da ferrita de 

níquel, para as ferritas de cobalto foram administradas 500mg/kg de NPs diluídas 

em 3mL de PBS. Para os animais do grupo controle foram administradas 3mL 

de PBS.  

Os animais foram submetidos a jejum antes da administração da solução, 

e os alimentos foram retidos por um período entre 3 horas após a administração 

da solução de NPs. O procedimento de administração foi realizado com os 

animais anestesiados, por meio de injeção intraperitoneal da associação de 

xilazina e cetamina (8mg/kg e 60 mg/kg) (MASSONE,2003). 

Os animais foram observado individualmente após a administração nos 

primeiros trinta minutos após a administração, periodicamente após as primeiras 

horas e diariamente durante 14 dias. As observações foram quanto aos aspectos 

da pele, pelos, olhos e mucosa, aparelho respiratório, aparelho circulatório, 

sistema nervoso autónomo e central, atividade motora e padrão de 

comportamento (OEDC,2001). 

Os animais foram sacrificados do 14º dia utilizando anestésico inalatório, 

após o procedimento foram coletados sangue dos animais para estudos de 

parâmetros hematológico. Os órgãos, fígado, rim, baço e pulmão foram pesados 

e posteriormente os fragmentos destes órgãos foram desidratados em soluções 

alcoólicas crescentes de 70% a 100%, em seguida foram diafanizados em xileno 

e incluídos em parafina. Os blocos foram seccionados utilizando micrótomo, 

foram realizados cortes semi-seriados de 5μm fixados em lâminas para análise 

histopatológica (figuras 20 e 21). 
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Figura 20 - (A) coleta de órgãos. (B) Pesagem dos órgãos (fígado); (C) Baço; (D) Pulmão; (E) 

Rim. 

 

Figura 21 - (A) Início das etapas em que os órgãos (Fígado, baço, rim e pulmão) são preparados 

para fixação nas lâminas; (B)  Órgãos colocados na parafina para serem cortados e fixados nas 

lâminas; (fígado); (C) Órgãos fixados nas lâminas e corados com hematoxilina e eosina. Baço; 

(D) Pulmão; (E) Rim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CAPÍTULO IV 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Técnicas de Caracterização 
 

4.1.1 Fluorescência de Raios-X (NiFe2O4) 
 

Utilizou-se a técnica de XRF para determinar a composição e a 

concentração dos metais presentes na síntese química das NPs e avaliar a 

eficiência do processo de síntese química Sol-Gel-Proteíco. 

A técnica de XRF expressa diretamente a composição e concentração de 

cada átomo metálico em unidades de concentração percentual.  No caso da 

amostra de NiFe2O4 estudada, obteve-se que as concentrações dos átomos 

metálicos variaram em função da temperatura utilizada no tratamento térmico do 

material. Por exemplo, a concentração referente ao átomo de ferro (Fe) das 

amostras calcinadas, apresentaram uma variação percentual de 60,3% à 66,7% 

para o átomo de Fe, e para o átomo de níquel (Ni) a variação foi de 28,7% à 

35,1%.  

Para as amostras que não receberam tratamento térmico a proporção foi 

de 55,9% de Fe e 42,1% de Ni.Sugere-se, que diferença na concentração, antes 

e após o tratamento térmico, deve-se ao fato da reação química não ter sido 

completada antes da realização do tratamento térmico. 

Antes de determinar a concentração dos átomos de Fe e Ni em cada 

síntese realizada, foi identificado a composição química da amostra. No aparelho 

utilizado não foi possível medir o sinal do oxigênio, pois o detector não era 

sensível a este tipo de elemento químico.  

Analisando o espectro de XRF das amostras calcinadas à T= 2500C, e 

T=8000C, pode-se determinar a presença de átomo de Fe na amostra. Foi 

observado a presença da linha kα próximo à 6,4 KeV e linha Kβ próxima à 7,0 

KeV. A presença de Ni na amostra foi determinada pelas linhas kα próximas à 

7,4 KeV e Kβ próximo à 8,2 KeV. Os picos referente aos elementos Ca, Si, S, P 

e outros não aparecem na figura, por um problema de escala gráfica (figura 22). 

Após o processo de identificação dos tipos de átomos na amostra, 

determinou-se a concentração de cada átomo presente na amostra. Esse 
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processo foi feito através da razão entre a integração da área do pico deXRF 

para cada átomo presente, dívida pela área total de todos os elementos 

presentes na amostra (processo realizado automaticamente pelo software). 

 

 

Figura 22- Espectros de fluorescência de raios-X para nanopartículas magnéticas obtidos por  

XRF. (A) apresenta os dados referentes as amostras calcinadas à 2500C. (B) apresenta os dados 

referentes as amostras calcinadas. 

 

A Tabela 01, apresenta a concentração dos diferentes átomos metálicos 

para cada tratamento térmico efetuado. As baixas concentrações encontradas 

de P, S, Ca e Si são devidas ao uso de gelatina comercial no método Sol-Gel-

Proteíco. No entanto esses valores não interferem na síntese do material, 

conforme observado pelos dados de XRD. 

Também observamos na Tabela 01, que a amostra calcinada a 250º teve 

o valor de Fe e Ni diferente das demais temperaturas, provavelmente isso era 

devido o fato da síntese química ainda não ter sido completada, indicando uma 

possível formação incompleta do material. Observa-se que para temperaturas 

maiores, a concentração do Fe diminui e a de Ni aumenta, favorecendo a 

formação da ferrita de níquel. 
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Tabela 1: Dados de concentrações referentes as proporções de metais nas amostras da ferrita 

de níquel calcinadas em diferentes temperaturas, de acordo com resultado apresentado na 

análise por XRF 

TEMP. 2500C 3000C 4000C 5000C 6000C 8000C 10000C ST 

Fe(%) 66,7 61,9 60,3 62,7 62,8 61,8 61,9 53,9 

Ni (%) 28,7 33,5 34,6 33,8 34,8 34,8 35,1 42,1 

P (%) 2,4 1,4 1,0 0,9 0,7 0,2 0,1 - 

S (%) 0,7 0,6 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 2,2 

Si (%) 0,9 0,7 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 

Ca (%) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 - - 0,5 

* ST – Sem Tratamento Térmico. 

 

A massa molar do composto NiFe2O4 é igual a 234,385g. A fórmula 

molecular mostra que em um mol de ferrita de níquel temos também um mol de 

átomo de níquel (58,6934g), dois moles de átomo de ferro (111,694g) e quatro 

moles de átomos de oxigênio (63,9976g), equivalendo as respectivas 

proporções: Ni = 25%, Fe = 47,6% e O =27,3%.  

Comparando os valores obtidos no cálculo teórico, com os valores 

indicados na técnica XRF, verifica-se que os mesmos apresentam concordância, 

dentro do erro, previsto por este tipo de técnica, que está entre 20 a 30%. A 

concentração de Fe e Ni presente na amostra calcinada a 800ºC foi mais próxima 

do valor esperado, de acordo com os cálculos teóricos.  

Os resultados apresentados mostram que o cálculo estequiométrico 

utilizado para síntese das ferritas de níquel pelo método Sol-Gel-Proteíco foi 

eficiente, obtendo a proporção dos metais definidos na rota de síntese, de 1:2 

para o níquel em relação ao ferro (NOGUEIRA, 2013). 

 

4.1.2 Fluorescência de Raios-X – (CoFe2O4) 
 

Para as análises de fluorescência de raios-X das NPs de CoFe2O4, foi 

utilizado o mesmo procedimento aplicado para as ferritas de níquel. A diferença 

foi que para estas amostras foram avaliadas apenas duas séries, as amostras 

sintetizadas a 400ºC e 800ºC. O critério de escolha foi baseado em medidas 
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prévias de XRD, que sugeriram que nestas temperaturas as NPs estão na forma 

policristalina. 

A figura 23 (a-b) apresenta os espectros de XRF das duas séries de 

amostras sintetizadas e calcinadas à T=4000C e T=8000C. Em ambos os 

espectros observamos os picos de XRF referente aos átomos de Fe e Co.  

Para o caso do Fe, a linha kα está próximo à 6,4 KeV e a linhas Kβ próxima 

à 7,0 KeV. A linha referente ao átomo de Co tem o pico kα próximo à 6,9 KeV e 

Kβ próximo à 7,6 KeV. O pico kα de Co está convoluído com o pico Kβ do átomo 

de Fe. 

As concentrações referente aos átomos de Fe e Co se mantiveram 

constantes em ambos os tratamentos térmicos efetuados, por exemplo, a 

concentração referente a amostra calcinada a T=400°C, apresentou uma 

concentração de Fe igual a 65,5% e 31,9% de concentração para o átomo de 

Co. Para a amostra tratada a 800ºC, obtemos uma concentração de átomos de 

Fe = 65,5% e Co= 32,7% de . A baixa concentração de Ca, S e Si também não 

interferiu na síntese das NPs de ferrita de cobalto. 

 

 

Figura 23 - Espectros de fluorescência de raios-X apresentados pela análise dos dados de XRF. 

(A) apresenta os dados referentes as amostras calcinadas à 4000C. (B) apresenta os dados 

referentes as amostras calcinadas a 800ºC. 

 

 Observa-se na Tabela 2 que a concentração de átomos de Co e Fe se 

manteve na proporção de 1:2, sendo correspondente com os cálculos teóricos 

realizados na síntese química desse material. 
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Tabela 2:Dados referentes as proporções de metais nas amostras da ferrita de cobalto 

calcinadas a 400ºC e 800ºC, de acordo com resultado apresentado na análise por XRF. 

TEMP. Fe(%) Co (%) P (%) S (%) Si (%) Mn (%) 

400ºC 65,5 31,9 0,2 1,2 0,8 0,1 

800ºC 64,0 32,7 - 1,3 0,9 0,1 

 

A massa molar do composto CoFe2O4 é igual a 234,6246 g. A fórmula 

molecular mostra que em um mol de ferrita temos também um mol de átomos de 

cobalto (58,933g), dois moles de átomos de ferro (111,694g) e quatro moles de 

átomos de oxigênio (63,9976g), equivalendo as respectivas proporções: Co = 

25%, Fe = 47,6 e O =27,3%. Assim como para ferrita de níquel, apresentam 

concordância entre os valores do cálculo teórico e os resultados apresentados 

pela técnica de XRF. 

 

4.2.1 Difração de Raios-X – (NiFe2O4): Obtido com fonte kα de Cu 
 

As medidas de XRD foram utilizadas para verificar o grau de cristalinidade 

das amostras sintetizadas pelo método Sol-Gel-Proteíco. Para análise dos 

difratogramas de XRD foi utilizado o programa CrystalographicaSearch Match, 

afim de indexar todos os picos de difração encontrados nos difratogramas, 

baseado na carta cristalográfica de referência.  

Para o estudo da ferrita de níquel foram utilizadas as cartas 

cristalográficas indexada na Inorganic Crystal StructureDatabase - ICSD PDF nº 

86-2267 e PDF nº25-1402, intituladas como Nickel Iron Oxide e Iron Oxide 

Maghemite, sendo o PDF nº25-1402. 

 A carta cristalográfica PDF nº 86-2267, refere-se ao material cuja a 

fórmula química é NiFe2O4 com estrutura de um sistema cfc, cujo grupo espacial 

é Fd-3m (no. 227, Z=8), parâmetro de rede 8,33790.  

 A figura 24 representa o espectro de difração em função da posição 

angular 2θ para cada pico de difração de ferrita de níquel NiFe2O4. 

 



35 
 

1000

800

600

400

200

0

Ferrita de Níquel  - PDFnº 86-2267

 

In
te

n
s

id
a

d
e

 (
u

.a
)

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

 

Figura 24- Picos de Difração obtido utilizando o software CrystalographicaSearchMatch, 

correspondente a  ficha cristalográfica (nº 86-2267), obtida com radiação Kα do Cu, λ =1 54.Å. 

 

No difratograma da amostra de níquel calcinada à T=800ºC, foram 

identificados 11 picos, os quais são devidos a ferrita e os demais picos 

experimentais observados são referentes a formação da fase maghemita do 

óxido de ferro. De modo geral em todos os processos de comparação, foram 

obtidos um grau de concordância de 85% de acerto com as fichas 

cristalográficas. 

Os dados foram divididos em dois grupos: Grupo 1 - 250ºC, 300ºC, 400ºC 

e 500ºC; e Grupo 2 - 600ºC, 800ºC e 1000ºC, para serem analisados. A figura 

25 apresenta os espectros de difração para as amostras do Grupo 1. As 

amostras sintetizadas neste grupo, apresentaram um baixo grau de 

cristalinidade, ou seja, com características de material amorfo. Para a amostra 

calcinada a T=250ºC, sugere-se a formação de NiFe2O4, porém os demais 

difratogramas das outras amostras do grupo 1, não apresentam todos os picos 

de difração do composto de NiFe2O4. 

Na amostra de NiFe2O4, calcinada à T=250ºC, foi possível identificar os 

planos (220), (311), (222), (400), (422), (511), (440) da estrutura espinélio 

aproximadamente centrados nos seguintes valores de ângulos 2θ: 30°, 35º, 

37°,43°, 53º, 57°e 62º, respectivamente, o pico de maior intensidade, refere-se 

ao plano de difração (311).   
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Figura 25-Difratograma da amostra NiFe2O4, calcinada à 250º C 300ºC, 400ºC e 500ºC, em um 

período de 4 horas 

A figura 26, apresenta os difratogramas das ferrita de níquel do grupo 2. 

Em todas estas amostras foi observado a formação de NiFe2O4. Nota-se a 

presença de picos de difração mais intensos e mais estreitos, refletindo um bom 

ordenamento cristalino das NPs formadas.  De maneira geral, a formação de 

NPs de ferrita de níquel com alto grau de pureza e cristalinidade foi observada 

para temperaturas de calcinação superiores a T=800ºC. O difratograma da 

amostra de NiFe2O4 calcinada à 800º C, apresenta picos de difração para os 

planos cristalinos (220), (311), (222), (400), (422), (511), (440), (620), (533) e 

(622) da estrutura espinélio, aproximadamente centrados nos seguintes valores 

de 2θ: 30°, 35º, 36°,43°, 53º, 57°, 63º, 71º, 74º e 75º, respectivamente. 

Em todos os difratogramas da figura 26, pode-se observar a presença da 

fase majoritária NiFe2O4 e traços discretos de maghemita, ou ainda, de picos 

artefatos que podem ser atribuído ao porta amostra utilizado no experimento.  

 

 

Figura 26 - Difratograma da amostra NiFe2O4 calcinada à 600ºC, 800ºC e 1000ºC, em um 

período de 4 horas. * - Porta amostra/planos maghemita. 
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4.2.2 Difração de Raios-X – (NiFe2O4): Obtido com luz síncrotron no LNLS 

em Campinas-SP 

 

Para a análise dos difratogramas obtidos na linha de luz de alta resolução, 

XRD1 do LNLS, foi realizada a correção da energia do feixe de luz, para 

comparação com as fichas cristalográficas utilizadas como referência neste 

estudo. As amostras de NiFe2O4 calcinadas a baixas temperaturas (250º C, 

500ºC) também não apresentaram característica de material cristalino, e as 

amostras calcinadas em temperaturas mais elevadas (800º C e 1000º C), 

demonstram os principais picos apresentados na ficha cristalográfica de 

referência, confirmando a formação das NPs de NiFe2O4 com alto grau de 

cristalinidade (Figura 27). 

 

 

Figura 27 - Difratograma de alta resolução obtido com radiação gerada por um duplo cristal de 

silício com λ = 1.033 Å, da amostra NiFe2O4 calcinada à 250ºC, 500ºC, 800ºC  e 1000ºC, em um 

período de 4 horas. 

 

As distâncias interplanares (d) foram estimadas a partir das posições 

angulares dos picos observados no difratograma das NPs de ferrita de níquel 

calcinadas a 800º C (considerando a correção de energia do feixe de luz). 

Utilizou-se a Lei de Bragg para estimar d. Na tabela 4 os resultados são 

apresentados assim como os valores de referência da ficha cristalográfica 

utilizada para analisar o XRD da ferrita de níquel. 
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Tabela 3 - Distância interplanar (d) para os diferentes planos cristalinos das nanopartículas de 

ferritade níquel calcinadas a 800º C e os respectivos valores da ficha cristalográfica de referencia  

(ICSD - nº 86-2267), assim como a posição angular (2Ɵ), obtido com λ = 1.033 Å 

Plano Ângulo (2Ɵ) 

Referência 

d (Å) 

Referência 

Ângulo (2Ɵ)  

Amostra 

d (Å) 

Amostra 

(111) 12,3 º 4,81           12,2 4,81 

(220) 20,1º 2,94 21,1º 2,94 

(311) 23,7º 2,51 23,3º 2,51 

(222) 24,7º 2,40 24,8º 2,40 

(400) 28,6º 2,08 28,6º 2,08 

(331) 31,3º 1,91 32,6º 1,84 

(422) 35,3º 1,70 35,5º 1,69 

(511) 37,5º 1,60 37,5º 1,60 

(440) 41,0º 1,47 41,0º 1,47 

(531)  43,0 º 1,40 43,0 º 1,40 

(620) 46,1º 1,31 46,1º 1,31 

(533) 47,9 º 1,27 47,8 º 1,27 

(622) 48,5 º 1,25 48,5 º 1,25 

(444) 50,8 º 1,20 50,8 º 1,20 

(551) 52,5 º 1,16 53,1 º 1,15 

(642) 55,1 º 1,11 55,1 º 1,11 

 

A partir dos valores encontrados para as distâncias interplanares 

correspondentes aos planos cristalinos, foram estimados os valores 

dosparâmetros de rede (a) dos picos mais intensos da ferrita de níquel. Os 

valores obtidos foram próximos ao da carta cristalográfica de referência, 

correspondendo a 8.33Å (tabela 4). Utilizou-se a equação:  
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Tabela 4 -  Parâmetro de rede (a) encontrado para os picos mais intensos da ferrita de níquel 

calcinada à 800°C. 

Planos (111) (220) (311) (400) (511) (440) 

a (Å) 8,33 8,31 8,32 8,32 8,31 8,31 

 

Dados de outros estudos apresentam resultados semelhantes as 

informações encontradas neste estudo quanto à caracterização de NPs de 

NiFe2O4, observados pela técnica XRD (BEZERRA et al, 2010; ZABOTTO et al., 

2012; HOYOS et al., 2013). 

 

4.2.3 Difração de Raios-X – (CoFe2O4): Obtido com fonte kα de Cu 
 

Os difratogramas das ferritas de cobalto calcinadas em diferentes 

temperaturas, também foram analisados no programa CrystalographicaSearch 

Match. Para o estudo da ferrita de cobalto, foi utilizada as cartas cristalográficas 

indexada na ICSD PDF nº 22-1086 e PDF nº25-1402, intituladas como Cobalt 

Iron Oxide e Iron Oxide Maghemite, sendo o PDF nº25-1402. 

 A carta cristalográfica PDF nº 22-1086, refere-se à CoFe2O4 com estrutura 

de um sistema cfc, cujo grupo espacial é Fd-3m (no. 227, Z=8), parâmetro de 

rede 8,3919.  

 A figura 28 representa os picos de difração referente à CoFe2O4 e os 

respectivos ângulos 2θ.  
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Figura 28- Picos de Difração obtido utilizando o software CrystalographicaSearch Match, 

correspondente a ficha cristalográfica (n 22-1086), obtida com radiação Kα do Cu, λ =1 54.Å. 
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 Semelhante a análise dos difratogramas da ferrita de níquel, as amostras 

de ferrita de cobalto calcinadas a diferentes temperaturas foram divididas em 

dois grupos. Diferentemente das NPs de NiFe2O4 do primeiro grupo, no primeiro 

grupo, para as NPs de CoFe2O4, observa-se características da fase cristalina, 

entretanto, em algumas temperaturas, como para a amostra calcinada à 

T=300ºC, não se observa NPs totalmente cristalina. Com a temperatura de 

calcinação à T = 400ºC, foi possível identificar os picos: (220), (311), (400), (331), 

(511) e (440), conforme representado na Figura 29. 

 

 

Figura 29- Difratograma obtido com .radiação Kα do Cu, λ =1 54.Åda amostra CoFe2O4, calcinada 

à 250º C 300ºC, 400ºC e 500ºC, em um período de 4 horas. 

 

Os difratogramas das NPs de CoFe2O4, calcinados a temperaturas 

maiores, também apresentaram uma forma cristalina de melhor qualidade. 

Observamos que, para as amostras calcinadas a temperaturas superiores 

à 800ºC, uma melhor formação de NPs cristalinas. A amostra calcinada a 800ºC, 

apresentou picos de difração: (220), (311), (400), (331), (511), (440) e (531) 

aproximadamente, centrados nos seguintes valores de ângulos 2θ:  30°, 35º,43°, 

47º, 57º, 63º, e 67º, respectivamente (figura 30). 
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Figura 30- Difratogramaobtido com radiação Kα do Cu, λ =1 54.Å da amostra CoFe2O4 calcinada 

à 600ºC, 800ºC, e 1000ºC, em um período de 4 horas. *  Porta amostra/planos de maghemita. 

 

4.2.4 Difração de Raios-X – (CoFe2O4): Obtido com luz síncrotron no LNLS 

em Campinas-SP 

 

Os difratogramas obtidos na linha de luz de alta resolução, XRD1, do 

LNLS, para as amostras de CoFe2O4, semelhante às amostras de NiFe2O4, 

obtidas para amostras tratadas termicamente à baixas temperaturas (400º C, 

600ºC) também sugeriram a não formação de NPs ordenadas a essas 

temperaturas. Para tratamento térmico a temperaturas mais elevadas (800º C e 

1000º C), observou-se a presença de picos correspondentes aos da ficha 

cristalográfica de referência, para ferrita de cobalto, evidenciando assim, a 

formação de NPs de CoFe2O4, com alto grau de ordenamento (Figura 31). 
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Figura 31-Difratograma de alta resolução obtido com radiação gerada por um duplo cristal de 

silício com λ = 1.033 Å, da amostra CoFe2O4 calcinada à 400ºC, 600ºC, 800ºC e 1000ºC, em um 

período de 4 horas. 

Os valores obtidos através da aplicação da Lei de Bragg, das distâncias 

interplanares referente a cada plano cristalino e os valores dos ângulos 2θ para 

amostra de NPs de ferrita de cobalto, assim como os valores da ficha 

cristalográfica de referência, são apresentados na tabela 05 (para análise dos 

dados foi realizada a correção de energia do feixe de luz).  
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Tabela 5 - Distância interplanar (d) para os diferentes planos cristalinos das nanopartículas de 

ferritade cobalto calcinadas a 800º C e os respectivos valores da ficha cristalográfica de 

referencia  (ICSD - nº 22-1086), assim como a posição angular (2Ɵ), obtidos com λ = 1.033 Å 

Plano Ângulo (2Ɵ) 

Referência 

d (Å) 

Referência 

Ângulo (2Ɵ)  

Amostra 

d (Å) 

Amostra 

(111) 12,5º 4,84 12,2º 4,86 

(220) 20,0º 2,96 20,0º 2,96 

(311) 23,5º 2,53 23,5º 2,53 

(222) 24,6º 2,42 24,6º 2,42 

(400) 28,4º 2,09 28,4º 2,09 

(331) 31,1º 1,92 30,0º 1,99 

(422) 35,0º 1,71 35,0º 1,71 

(511) 37,3º 1,61 37,3º 1,61 

(440) 40,7º 1,48 40,7º 1,48 

(531) 42,6º 1,41 42,6º 1,41 

(620) 45,8º 1,32 45,8º 1,32 

(533) 47,3º 1,27 47,3º 1,27 

(622) 48,1 º 1,26 48,1 º 1,26 

(444) 50,4 º 1,21 50,4 º 1,21 

(642) 54,8 º 1,12 54,9 º 1,12 

(731) 56,4 º 1,09 56,4 º 1,09 

(800) 58,9 º 1,04 59,0 º 1,04 

(660) 62,9 º 0,98 62,8 º 0,98 

(751) 64,4 º 0,96 64,4 º 0,96 

(662) 64,8 º 0,96 64,8 º 0,96 

(840) 66,8 º 0,93 66,8 º 0,93 

(931) 71,9 º 0,87 71,9 º 0,87 

(844) 74,1 º 0,85 74,1 º 0,85 

(1020) 77,5 º 0,82 77,8 º 0,82 

(951) 79,0 º 0,81 79,1 º 0,81 

(1022) 79,5 º 0,80 79,6 º 0,80 
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Os valores dos parâmetros de rede (a) dos picos mais intensos da ferrita 

de cobalto, foram semelhantes ao da carta cristalográfica de referência, 

correspondendo a 8,39 Å conforme apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Parâmetro de rede (a) encontrado para os picos mais intensos da ferrita de cobalto 

calcinada à 800°C 

Planos (111) (220) (311) (400) (511) (440) 

a (Å) 8,41 8,37 8,39 8,38 8,36 8,37 

 

Em um estudo realizado por Fontanive (2012), as NPs de ferrita de 

cobalto, calcinadas à 300ºC, 400ºC e 500ºC foram caracterizadas por XRD, 

demonstrando que as NPs calcinadas à 400ºC foram as que apresentaram 

menor quantidade de fases secundárias, sendo possível identificar de forma 

mais clara a presença da ferrita de cobalto. Outro estudo, caracterizou ferritas 

de cobalto, calcinadas em temperaturas mais elevadas (400ºC, 600ºC, 800ºC e 

1000ºC), e o padrão de difração foi semelhante ao apresentado neste estudo 

(GONÇALVES, 2011). 

 

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão – (NiFe2O4) 

 

Diferentemente da técnica de XRD, a TEM mostra informações diretas do 

espaço real. Com esta técnica podemos obter uma média dos tamanhos de grão 

para o material formado. As imagens de TEM das amostras de NiFe2O4, 

calcinada à T=250ºC, estão apresentadas na figura 32. As micrografias revelam 

características de material amorfo, desta forma complementando os dados da 

XRD é possível afirmar que não houve a formação de fase cristalina, como 

esperava-se deste material calcinado a esta temperatura. 
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Figura 32- Imagens de TEM da amostra NiFe2O4, calcinada 250ºC, em um período de T = 4 

horas. A imagem mostra estruturas amorfas. 

 

As características do material nanoparticulado de NiFe2O4, calcinados a 

T=800ºC, apresentadas nos gráficos de XRD, foram confirmadas pelas imagens 

de TEM. Observa-se na figura 33, que a frequência de distribuição dos cristalitos 

desta amostra e evidencia-se a morfologia esférica dos cristalitos.  

 

Figura 33- Distribuição do tamanhos das nanopartículas de NiFe2O4 calcinada 800ºC, através 

da imagem de TEM. 

 

Na figura 34, observa-se uma imagem ampliada, dessa mesma amostra, 

em uma escala de 10 nm, de ferrita de níquel, demonstrando a formação de 

partículas com 24,2 nm de diâmetro.  
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Figura 34-Imagens de TEM de amostra NiFe2O4 calcinada 800ºC, em um período de 4 horas. 

 

 As micrografias demonstraram uma tendência de aglomeração das NPs, 

característico de materiais magnéticos. Os nanocristais estão orientados 

aleatoriamente, e apresentam cristalitos com uma larga distribuição de tamanho. 

Resultados semelhantes foram apresentados na caracterização de NPs de 

ferrita de níquel no estudo de Nogueira,2013.  

 

4.3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão – (CoFe2O4) 

 

A micrografia da amostra de CoFe2O4 calcinada à 400ºC, apresentada na 

figura 35, demonstra a formação das NPs, com formas esféricas e características 

de material cristalino, complementando assim as informações obtidas na técnica 

de XRD.  

 

 

Figura 35 - Distribuição do tamanhos das nanopartículas de CoFe2O4 , calcinada 400ºC, através 

da imagem de TEM. 
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As micrografias das NPs de ferrita de cobalto calcinadas à T=800ºC 

também apresentaram forma esférica e características de material cristalino. 

Quanto ao tamanho é possível notar que há uma grande distribuição de 

tamanhos. Predominando NPs entre 22,5nm e 35nm de diâmetro (figura 36).  

 

 

Figura 36- Distribuição do tamanhos das nanopartículas de CoFe2O4 calcinada 800ºC, através 

da imagem de TEM. 

 

Em todas as micrografias apresentadas neste estudo, exceto da ferrita de 

níquel calcinada à 250ºC, pode – se observar áreas mais escurecidas que são 

atribuídas a sobreposição de cristalitos, uma vez que os difratogramas dessas 

amostras não apresentaram indícios de material amorfo. 

4.4.1 Espectroscopia de Fotoelétrons por Raios-x – (NiFe2O4) 

 

 Foram medidos espectros de XPS para as NPs de NiFe2O4 calcinadas à 

250ºC e 800ºC. A discussão dos espectros de XPS deste trabalho foi realizada 

através da comparação da energia de ligação de cada emissor com sistemas 

equivalentes encontrados na literatura, medidos para sistemas nanoparticulados 

de ferrita de níquel sintetizados por outros métodos, para os emissores Ni 2p, Fe 

2p e O 1s. 

 Para a mostra calcinada a 250 ºC, no caso de NPs de NiFe2O4, com íons 

de Fe3+, o espectro de XPS para a região do Fe 2p3/2 pode ser dividida em dois 

picos nas energias de ligação igual a 709,7 eV e 712,9 eV, as quais indicam que 

as espécies de íon Fe3+ existem em mais de um ambiente de coordenação 



48 
 

(ZHANG, SHI, GONG, 2009). Esses dois estados químicos podem ser 

relacionados a ambientes de coordenação do Fe3+ na estrutura do espinelio, ou 

seja, sítios tetraédrico e octaédrico: o íon (Fe3+ tetraédrico) está presente no 

espectro de XPS em altas energias de ligação e o íon (Fe3+ octaédrico) está 

presente no espectro de XPS em baixas energias de ligação (ZHANG, SHI, 

GONG, 2009).  

Existe uma estrutura no espectro de XPS tipo satélite de Shake-up para 

os íons tetraédrico ou octaédrico ao redor de 717,7 eV para o Fe 2p3/2 e 731,6 

eV para o Fe 2p1/2. O espectro de XPS do nível Fe 2p3/2 da fase γ-Fe2O3 é muito 

similar ao espectro de XPS do Fe 2p3/2 da ferrita de níquel, enquanto que no 

Fe3O4, a estruturas de satélites estão espalhadas entre 714 eV e 720 eV (FUJII 

et al, 1999). Isso é principalmente devido a sobreposição de picos dos íons Fe3+ 

dos sítios tetraédrico e octaédrico e dos íons Fe2+ do sítio octaédrico, com 

diferentes intensidades na mesma energia de ligação (FUJII et al, 1999).  

O ponto chave é a existência da componente Fe2+, que aparece no 

espectro de XPS na energia de ligação igual a 708,45 eV com o satélite de 

Shake-up em 715,16 eV. Os valores de energia de ligação para o 2p3/2 dos sítios 

tetraédrico e octaédrico são muito próximos do reportado na literatura, 712,70 e 

710,51 eV, respectivamente, enquanto o valor para o 2p3/2 do íon Fe2+ do sítio 

octaédrico é igual a 708,45 Ev (FUJII et al, 1999). 

A figura 37 (b) mostra o espectro de XPS para o nível 2p do Fe de NPs 

calcinadas a 250ºC, este espectro foi ajustado com funções galssianas e está de 

acordo com os dados experimentais. 

 A figura 37 (a), mostra o espectro de XPS para o nível 2p do Ni. Como 

pode ser visto a partir da Figura 37 (a), existe neste espectro de XPS do nível 

2p3/2, 4 picos. Os picos com energia de ligação igual a 852,8 e 855,2 eV, são 

referentes aos sítios tetraédrico e octaédrico para o pico principal. O pico satélite 

do nível 2p3/2 do sítio tetraedrico e octaedrico encontra-se na enegia de ligação 

igual 862,4 eV e 859,1 eV.  Observa-se nesta amostra calcinada a 250 ºC a 

presença de dois ambientes químicos, Ni 2+ localizados em sítios octaedricos e 

tetraedricos. Os valores encontrados de energias de ligação no espectro de XPS 

apresentado para o Ni 2p, são muito próximos dos valores reportados na 

literatura (ZHAO, et al, 2013). 
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 A figura 37(c), mostra o espectro de XPS para o nível 1s do átomo de 

oxygênio. Como pode ser visto a partir da Figura 37 (c), existe neste espectro de 

XPS do nível 1s do O, 2 picos. Os picos com energia de ligação igual a 527,5 e 

529,4 eV, são referentes a rede cristalina do NiFe2O4 e defeitos ou adsorção de 

oxigênio nas nanopartículas. Os valores encontrados de energias de ligação no 

espectro de XPS apresentado para o O 1s, são muito próximos dos valores 

reportados na literatura para nanopartículas de NiFe2O4 (ZHAO, et al, 2013). 

 

 

Figura 37 - Espectros de XPS das amostras de NiFe2O4 calcinada à 250ºC. (a) referente à Ni 

2p, (b) referente à Fe 2P e (c) representado O 1s. 

 

 Para a mostra calcinada a 800 ºC, no caso de NPs de NiFe2O4, com íons 

de Fe3+, o espectro de XPS para a região do Fe 2p3/2 pode ser dividida em dois 
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picos nas energias de ligação igual a 710,5 eV e 723,8 eV, as quais indicam que 

as espécies de íon Fe3+, neste caso,existem apenas no ambiente de 

coordenação octaédrico (ZHANG, SHI, GONG, 2009). 

A figura 38 (b) mostra o espectro de XPS para o nível 2p do Fe de NPs 

calcinadas a 800ºC, este espectro foi ajustado com funções galssianas e está de 

acordo com os dados experimentais. 

 A figura 38 (a), mostra o espectro de XPS para o nível 2p do Ni. Como 

pode ser visto a partir da Figura 38 (a), existe neste espectro de XPS do nível 

2p3/2, 2 picos. Os picos com energia de ligação igual a 852,8 e 861,2 eV, são 

referentes aos  pico principal e estrura tipo satélite de Shake-up.  

 A figura 38(c), mostra o espectro de XPS para o nível 1s do átomo de 

oxigênio.  Como pode ser visto a partir da Figura 38 (c), existe neste espectro de 

XPS do nível 1s do O, 2 picos. Os picos com energia de ligação igual a 529,8 e 

531,7 eV, são referentes a rede cristalina do NiFe2O4 e a outra energia é 

referente a defeitos ou adsorção de oxigênio nas NPs. Os valores encontrados 

de energias de ligação no espectro de XPS apresentado para o O 1s, são muito 

próximos dos valores reportados na literatura para NPs de NiFe2O4 

(BIESINGERA et al, 2011). 
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Figura 38- Espectros de XPS das amostras de NiFe2O4 calcinada à 800ºC. (a) referente à Ni 2p, 

(b) referente à Fe 2P e (c) representado O 1s 

 

4.4.2 Espectroscopia de Fotoelétrons por Raios-X – (CoFe2O4) 
 

Foram realizados análises de XPS das NPs de CoFe2O4 calcinadas à 

400ºC e 800ºC, os espectros estudados foram: Co 2p, Fe 2p e O 1s.  

Em outro estudo analisando CoFe2O4, espectros de Co 2p foram ajustados 

a partir de três picos com energia de ligação correspondente à 779.8 eV, 781.9 

eV e 785.9 eV. A energia de ligação em 779,8 eV é atribuída aos íons Co2+ 

situado nos sítios octaédricos e 781,9 eV aos íons Co2+ nos sítios tetraédricos. 

O sinal a 785,9 eV caracteriza-se por ser a pico de satélite (WANG et al, 2012). 
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Dado de outro trabalho demonstra que para Co metálico são usados picos 

com energia de ligação de 778,1 eV, 781,1 eV e 783,1 eV, para o ajuste. No caso 

de CoO foram usados quatro picos com as seguintes energias de ligação, 780 

eV, 782,1 eV, 785,5 eV e 786,5 eV. E para Co3O4 779,6 eV, 780,9 eV, 785,2 eV 

e 789,5 eV(BIESINGERA et al, 2011). Resultados semelhantes foram obtidos 

com estudo de Wang e colaboradores (2012).  

Para a amostra de ferrita de cobalto calcinadas à 400ºC, no nível Co 2p, 

foram identificados três picos com energias de ligação de 779,6 eV, 782,4 eV e 

786.3 eV conforme apresentado na figura 39-a. os picos nas energias de ligação 

iguais a 779,6 eV e 782,4 eV são associados aos íons Co2+ presentes em sítios 

octaédricos e tetraédricos. O pico presente na energia 786,3 eV é característico 

de pico satélite da linha principal do Co 2p3/2 (BIESINGERA et al, 2011; WANG 

et al, 2012). 

Os espectros de XPS para Fe 2p, assim como para as NPs de NiFe2O4 

foram comparados com valores das energias de ligação dos picos de outros 

estudos. Neste trabalho, foram usados para ajuste, cinco picos com a seguintes 

energias de ligação, 709,4 eV, 712,2 eV , 717,3 eV, 722,9 eV, 725,5 eV e 731,2 

eV.  O pico principal Fe 2p3/2 e Fe 2p1/2, apresenta picos satélites em 717,3 e 

731,2 eV.  A energia de ligação igual a 709,4 eV (Fe 2p3/2) e 722,9 eV (Fe 2p1/2) 

é referente ao íon  Fe3+ presente em sítio octaédrico. A energia de ligação igual 

a 712,2 eV e 725,5 eV é referente à íons de Fe3+ presentes em sítios tetraédricos. 

(figura 39-b). 

O sinal de XPS mostrado na figura 39-cesta dividido em duas 

componentes em 530,0 eV e 528,0 eV. A energia de ligação igual 528,0 eV é 

atribuída ao átomo de oxigênio da rede cristalina do material 

nanoparticuladoformado por CoFe2O4. A energia de ligação igual a 530,0 eV é 

referente a oxigênio quimicamente adsorvido nas NPs.  
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Figura 39 - Espectros de XPS das amostras de CoFe2O4 calcinada à 400ºC. (a) referente à Co 

2p, (b) referente à Fe 2P e (c) representado O 1s. 

. 

Os espectros de XPS para a NPs de cobalto calcinada à 800ºC, no nível 

Co 2p, foram ajustados usando três picos, com energia de ligação à 781,1eV, 

784,0 eV e 788,2 eV (figura 40-a), correspondentes aos valores de referência 

para CoFe2O4. Os picos nas energias de ligação iguais a 781,1 eV e 784,0 eV 

são associados aos íons Co2+ presentes em sítios octaédricos e tetraédricos. O 

pico satélite do Co 2p3/2 presente na energia 786,3 eV não está mostrado no 

ajuste.  

Da mesma foi a análise do componente Fe na ferrita de cobalto calcinada 

à 800ºC, cujo os picos usados para ajuste tiveram energias de ligação 

correspondente à 711,3 eV, 714 eV, e 725,5 eV, conforme mostrado na figura 

(figura 40-b). A energia de ligação igual a 711,3 eV (Fe 2p3/2) e 725,5 eV (Fe 
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2p1/2) é referente ao íon  Fe3+ presente em sítio octaédrico. A energia de ligação 

igual a 714,0 eV é referente à íons de Fe3+ presentes em sítios tetraédricos.  

O espectro O 1s, também foi compatível com a descrição na literatura 

para o composto CoFe2O4, apresentando dois picos em 530,0 eV e 528,5 eV 

(figura 40-c). A energia de ligação igual 528,5 eV é atribuída ao átomo de 

oxigênio da rede cristalina do material nanoparticulado formado por CoFe2O4. A 

energia de ligação igual a 530,0 eV é referente a oxigênio quimicamente 

adsorvido nas NPs(BIESINGERA et al, 2011). 

 

 

Figura 40 - Espectros de XPS das amostras de CoFe2O4 calcinada à 800ºC. (a) referente à Co 

2p, (b) referente à Fe 2P e (c) representado O 1s. 
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4.5 Conclusão da caracterização das amostras 
 

 O método de síntese utilizado mostrou-se eficiente para a obtenção das 

NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4., sendo confirmados através das técnicas de 

caracterização da estrutura eletrônica e cristalográfica (XRF, XRD, XPX e MET). 

 Quanto a composição das NPs de NiFe2O4 os resultados demonstraram 

que as concentrações dos íons metálicos variaram de acordo com a temperatura 

usada na calcinação do material. Para a formação da ferrita de níquel, a 

concentração dos íons de Fe em relação aos íons de Ni de acordo com os 

valores obtidos pelo cálculo teórico, considerando a massa molar de Fe, Ni e O, 

deve ser na proporção de 1:2 de Ni em relação ao Fe. 

Para a amostra que não recebeu tratamento térmico esta proporção não 

foi satisfeita, no entanto para as amostras que foram calcinadas verificou-se que 

de acordo com a elevação da temperatura de calcinação há redução na 

concentração de Fe e aumento na concentração de Ni, desta forma foi possível 

equiparar a proporçãode 1:2 de Ni em relação ao Fe, conforme vislumbrado no 

cálculo teórico. 

Os dados da composição das NPs de CoFe2O4 também indicaram a 

proporção de 1:2 de Co em relação ao Fe, conforme o esperado pelo cálculo 

teórico utilizando a massa molar de Fe, Co e O. 

Considerando os planos cristalográficos identificados para as NPs de 

NiFe2O4 , conclui-se que as amostras calcinadas entre 2500 C e 6000 C, não 

apresentaram características evidentes de um material com ordenamento 

cristalino. Entretanto para as temperaturas de calcinação acima de 8000 C foram 

evidenciados que as NPs foram obtidas com um alto grau de cristalinidade. 

Diferente das NPs de NiFe2O4, em NPs de CoFe2O4 que foram calcinadas 

a 4000 C , verificou-se ordenamento cristalino e também foi possível identificar 

picos em regiões características da CoFe2O4, contudo em temperaturas mais 

elevadas (acima de 8000 C), observa-se a formação de NPs com alto grau de 

cristalinidade, demonstrada por picos mais intensos e estreitos. 

As distâncias interplanares dos planos cristalinos, assim como o 

parâmetro de rede das NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 foram próximos aos valores 

obtidos nas fichas cristalográficas de referência, confirmando assim que houve 

a formação esperada do material. 
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Destaca-se que foram obtidas NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 , com geometria 

esférica, que demonstraram tendência a aglomeração dos cristalitos. Na amostra 

de NPs de NiFe2O4 calcinada a 2500 C não houve formação dos cristalitos, 

evidenciando a característica amorfa do material apresentada no XRD. Nas 

amostras calcinadas a 8000 C as NPs de NiFe2O4o tamanho médio dos cristalitos 

foi de 29,5 nm.  

Para as NPs CoFe2O4 de calcinadas a temperaturas mais baixas (4000 C), 

foi possível estimar o tamanho médio dos cristais formados (24,8 nm). Com o 

aumento na temperatura de calcinação para 8000 C foi verificado um aumento 

no tamanho médio das NPs de 8,1 nm, quando comparadas com as amostras 

calcinadas a 4000 C. 

Quanto a estrutura NPs de NiFe2O4 calcinadas a 2500 C foi verificada a 

presenca de ions de Fe nos sitios tetraédricos e octaédricos, caracteristicos de 

estruturas do tipo espinelio. Os ions de Ni também ocuparam os dois sitios. As 

enegias de ligacao dos picos de O indicaram defeitos ou adsorção de oxigênio 

nas NPs. Nas NPs de NiFe2O4 calcinadas a 8000 C os íons Fe foram identificados 

nas posições octaédricas e os íons de Ni nas posições tetraédricas, confirmando 

a estrutura do tipo espinélio. 

As NPs CoFe2O4 também apresentam resultados de um material do tipo 

espinélio, com Fe e Co presente nas posições tetraédricas e octaédricas para as 

amostras calcinadas a 4000 C e para as amostras calcinadas a 8000 C Fe 

presente nas posições octaédricas e Co nos sítios tetraédricos e octaédricos.  
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CAPÍTULO V 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Testes de toxicidade in vitro e in vivo 
 

5.1.1 Citotoxicidadein vitro - NiFe2O4 (Hemácias e Leucócitos) 
 

A liberação da hemoglobina está associada à lise celular, sendo um 

importante marcador para determinação de hemólise (ANVISA,2010). Neste 

estudo o dano causado ás hemácias na ausência e na presença de diferentes 

concentrações das ferritas de níquel e cobalto foram semelhantes. Foi 

observado elevação nos valores de absorbância em alguns testes quando 

comparados com o ensaio controle, mas não apresentaram diferença estatística 

significante. 

Para avaliar a hemocompatibilidade das NPs foram utilizadas testes para 

verificar a hemólise sob hemácias e viabilidade celular de leucócitos através de 

técnica de coloração/contagem. Diferentes concentrações (0,02; 0,2; 1,2; 8 

mg/mL) foram testadas, foi realizado também um ensaio controle para 

comparação do efeito citotóxico sobre as hemácias e leucócitos (ISO,1992; 

OECD,2001; ANVISA,2010; BEDÊ,2010). 

 A tabela 7 demonstra o perfil de liberação da hemoglobina na ausência e 

presença de suspensões de NPs de ferrita de níquel calcinada a 250ºC e à 

800ºC. Na ausência da suspensão de NPs (tubo controle), o valor de 

absorbância foi de 0,059. Para as amostras que foram calcinadas a 250ºC, na 

primeira concentração testada o valor da absorbância foi de 0,038 e para a maior 

concentração o valor da absorbância foi 0,061, muito próximo ao o ensaio 

controle, não havendo diferenças significativas (p>0,05). Este fato demonstra 

que mesmo em altas concentrações o material não provocou lise nas hemácias.  

 As soluções de ferrita de níquel calcinadas a 800ºC nas diferentes 

concentrações demonstraram valores de absorbância de 0,087 para a 

concentração de 0,02 mg/mL, e para a concentração mais elevada, 0,050. 

Sugere-se portanto que o aumento da concentração do material até 8 mg/mL 

não esta associado a efeitos citotóxicos sobre as hemácias. Destaca-se que não 
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houve diferenças significativas quando comparados com ensaio controle 

(p>0,05). 

 

Tabela 7: Valores de absorbância da solução de hemácias e os materiais NiFe2O4, em diferentes 

concentrações e solução controle com hemácias 

                Absorbância (540 nm) 

Concentração 

mg/mL 

 NiFe2O4 - 250ºC  NiFe2O4 - 800ºC Controle 

0,02 0,038 0,087  

 

0,059 

0,2 0,056 0,089 

1,2 0,060 0,075 

8 0,061 0,050 

 

O estudo realizado por Cótica et al (2012), testou a compatibilidade de 

hemácias humanas com NPs de magnetita (Fe3O4), as NPs receberam 

tratamento térmico em diferentes temperaturas (300ºC e 500ºC) e foram 

testadas em várias concentrações. O valor da absorbância no ensaio controle foi 

de 0,062. Para os ensaios com 1,8mg/mL da solução de NPs submetidas 

tratamento térmico à 300ºC o valor da absorbância foi menor que 0,06 e com 

tratamento o térmico à 500ºC aproximadamente 0,07. Em concentrações 

menores das NPs os resultados foram semelhantes. Dados deste estudo 

corroboram com os resultados obtidos na avaliação da toxicidade das NPs de 

ferrita de níquel. 

Os resultados percentuais da viabilidade celular dos leucócitos que 

permaneceram em contato com a solução de NPs de níquel calcinadas em duas 

temperaturas diferentes, estão representados na tabela 8. 

No ensaio controle a viabilidade celular foi de 99,97% (100% - 0,026%), 

não havendo diferenças significativas (p>0,05) com a viabilidade celular de 

leucócitos testada em diferentes concentrações das soluções de NPs. Em todas 

as concentrações (0,02, 0,2, 1,2 e 8 mg/mL) das ferritas de níquel calcinadas à 

250ºC e 800ºC, a viabilidade celular foi superior à 99,95%.  
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Tabela 8 - Percentagem de leucócitos lisados na análise do ensaio controle e em contato com 

a solução de nanopartículas de NiFe2O4, em diferentes concentrações. 

                        % Células lisadas 

Concentração 

mg/mL 

 NiFe2O4 - 250ºC  NiFe2O4 - 800ºC Controle 

0,02 0,027 0,011  

 

0,026 

0,2 0,029 0,019 

1,2 0,032 0,020 

8 0,016 0,000 

 

Quanto ao ensaio de citotoxicidade sob leucócitos, um estudo 

apresentado por Vendrame (2011), utilizando NPs de magnetitas, demonstrou 

viabilidade celular de leucócitos foi acima de 95%, também próximo ao do ensaio 

controle. A partir dos resultados obtidos e comparados com outros estudos nota-

se que não há citotoxicidadedas NPs de ferrita de níquel sintetizadas, para os 

leucócitos.  

5.1.2 Citotoxicidadein vitro - CoFe2O4 (Hemácias e Leucócitos) 

 

Os valores da absorbância da hemoglobina liberada do concentrado de 

hemácias na presença de solução de ferrita de cobalto calcinada à 400ºC, na 

maior concentração testada o valor de absorbância foi de 0,147 e para menor 

concentração 0,082, os valores quando comparados com ensaio controle não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas.  

Para a ferrita e cobalto calcinadas a 800ºC, os valores de absorbância 

encontrados foram semelhantes aos da ferrita de níquel, e da ferrita de cobalto 

calcinada à 400ºC. Não havendo diferenças significativas (p>0,05). Sugerindo 

compatibilidade do material com as hemácias (tabela9). 
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Tabela 9 -Valores de absorbância da solução de hemácias e os materiais CoFe2O4, em 

diferentes concentrações e solução controle com hemácias. 

                Absorbância (540 nm) 

Concentração 

mg/mL 

 CoFe2O4 - 400ºC  CoFe2O4 - 800ºC Controle 

0,02 0,082 0,070  

 

0,059 

0,2 0,037 0,080 

1,2 0,056 0,068 

8 0,147 0,062 

 
 

Um estudo semelhante utilizou NPs de oxido de ferro sintetizadas a partir 

de diferentes precursores e massas, para avaliar a compatibilidade com 

hemácias de humanos, bovinos, caprino e ovino. Diferentes concentrações 

foram colocadas em contato com as hemácias (0,25; 0,50; 0,10; e 0,20 mg/mL). 

Os resultados demonstraram que as características físico químicas das NPs 

sintetizadas influenciam nos valores da absorbância, apresentando apenas para 

alguns materiais efeitos citotóxicos nas hemácias. O efeito das NPs nas 

hemácias humanas foram similares ao observado para bovino, demonstrando a 

possibilidade desta comparação da citotoxicidade entre diferentes espécies 

(CUNHA,2014). 

Os resultados da viabilidade celular dos leucócitos em contato com as 

soluções de ferritas de cobalto são apresentados na tabela 10 e demonstram 

que em todas as concentrações testadas a viabilidade celular de leucócitos 

foram superiores à 99,96%, não havendo diferenças significativas (p>0,05). 

 

Tabela 10 - Percentagem de leucócitos lisados na análise do ensaio controle e em contato com 

a solução de nanopartículas deCoFe2O4, em diferentes concentrações. 

                        % Células lisadas 

Concentração 

mg/mL 

 CoFe2O4 - 400ºC  CoFe2O4 - 800ºC Controle 

0,02 0,030 0,027  

 

0,026 

0,2 0,021 0,020 

1,2 0,020 0,048 

8 0,000 0,030 
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No estudo realizado por Cótica et al. (2014) com ferrita de cobalto 

sintetizada por decomposição térmica, calcinada á 400ºC, a distribuição do 

tamanho das NPs foi entre 20nm e 100nm. Diferentes concentrações das NPs 

(0,005; 0,010; 0,020 mg/mL) foram testadas em concentrado de hemácias de 

humanos, os resultados demonstraram que os valores de absorbância foram 

próximos ao do ensaio controle. As mesmas concentrações foram testadas em 

leucócitos e apresentaram viabilidade celular superior à 93%, não apresentando 

diferença significativa com o ensaio controle. Os resultados demonstrados neste 

estudo são semelhantes, reforçando que não as NPs de ferrita de cobalto não 

apresentam citotoxicidade para hemácias e leucócitos.  

Considerando que as NPs de ferrita de níquel apresentam características 

semelhantes a ferrita de cobalto e os resultados dos testes de citotoxicidade 

também foram satisfatórios, sugere se que as NPs de ferrita de níquel também 

sejam hemocompatíveis.  

É importante destacar que para a aplicação destes materiais em seres 

humanos é necessário que não haja danos celulares e em tecidos, sendo 

fundamental a prática de estudos de toxicidade. Apesar de um grande número 

de estudo relacionados as NPs magnéticas, poucos relatam ensaios in vitro e in 

vivo destes materiais. 

5.2.1 Toxicidade in vivo NiFe2O4 e CoFe2O4 

 

Os animais foram observados individualmente nos primeiros 30 minutos 

após a administração das soluções de NPs, e periodicamente durante as 

primeiras 24 horas, depois a observação foi realizada diariamente por 14 dias. 

Os animais avaliados não apresentaram alterações na pele e pelos, olhos e 

mucosas, aparelho respiratório, aparelho circulatório, sistema nervoso autónomo 

e central. A atividade motora e padrões de comportamento permaneceram 

preservados até o 14º dia de avaliação. Também não foram registrados presença 

de tremores, convulsões, salivação, diarreia, letargia, sono ou coma nos animais 

após a administração das soluções de NPs. 
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Durante os 14 dias de observação dos animais não foram detectadas 

diferenças quanto ao consumo de água e ração, quando foram comparados os 

dados dos ratos do grupo controle com aqueles dos animais tratados com ferrita 

de níquel ou ferrita de cobalto.  

Quanto ao ganho de peso dos animais também não foram observadas 

diferenças do grupo controle com o grupo de animais em que foram 

administradas as NPs de ferrita de níquel e cobalto. 

Ao término do 14º dia do ensaio de toxicidade aguda os animais foram 

sacrificados e foram retirados fígado, rim e baços, e imediatamente, foram 

pesados em uma balança de precisão. Os dados não evidenciaram nenhum 

aumento ou diminuição do tamanho dos órgãos que fossem expressivos quando 

comparados aqueles do grupo controle (tabela 11). 

 

Tabela 11 – Média e desvio padrão do peso úmido dos órgãos dos animais do grupo controle e 

tratados com NiFe2O4 e CoFe2O4 

 Grupos 

 Controle NiFe2O4 CoFe2O4 

Baço (g) 0,582±0,12 0,671±0,17 0,915±0,06 

Rim (g) 1,141±0,17 1,213±0,12 1,424±0,11 

Fígado (g) 6,902±0,48 5,927±0,80 7,137±0,48 

. 

Quanto aos parâmetros hematológicos dos animais a análise foi dividida 

em eritrograma e leucograma. Destaca-se que não houve diferenças relevantes 

entre o grupo controle e o grupo tratado com as soluções de NPs (tabela 12 e 

13). 
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Tabela 12-Média e desvio padrão dos parâmetros hematológicos  do eritrograma dos animais 

do grupo controle e tratados com NiFe2O4 e CoFe2O4 – Valores de referência para ratos. 

 

Parâmetro 

Grupos  

Controle NiFe2O4 CoFe2O4 Referência 

Hemácias(1012/µL) 4,73±0,30 4,35±0,64 4,84±0,79 7,0 a 12,5 

Hematócrito (%) 40,7±3,05 45,7±5,50 46,7±2,30 39 a 49 

Hemoglobina 

(g/dL) 

11,2±1,74 11,9±1,79 12,3±0,28 10,2 a 

16,6 

Eritroblastos 0±0 0±0 0±0 0 a 1/100 

VCM (f/L) 86,5±11,0 105,5±12,2 98,6±19,0 52,6 

HCM (pg) 23,8±3,81 27,3±2,10 25,9±3,69 18,2 

CHCM (g/dL) 27,6 

%±3,91 

25,9 

%±1,70 

26,4 %±0,57 34,6 

Plaquetas (g/dL) 279±37,9 353± 94,6 253± 104,4 160 a 410 

PPT (g/dL) 8,3 ±0,28 8,6 ±1,28 7,4 ±0,46 5,5 a 8,0 

*VCM- Volume corpuscular médio/ HCM- Hemoglobina corpuscular média/CHCM – 

Concentração de hemoglobina corpuscular média/ PPT – Proteínas plasmáticas totais 

 

 

Tabela 13 -Média e desvio padrão dos parâmetros hematológicos  do eritrograma dos animais 

do grupo controle e tratados com NiFe2O4 eCoFe2O4 – Valores de Referência para ratos. 

 

Parâmetro 

Grupos  

Controle NiFe2O4 CoFe2O4 Referência  

Metamielocitos (%) 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 

Mielócitos (%) 0 ±0 0 ±0 0±0 0 

Segmentados(%) 49 ±7 16 ±7 37±20 10 a 40 

Eosinófilos(%) 1 ±0,5 1±0,15 3 ±1,15 0 a 4 

Basófilos (%) 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 a 0,3 

Linfócitos (%) 35% ±8,5 67% ±10,2 54% ±21 5 a 95 

Monócitos (%) 14 ±6 13 ±5 7 ±0,5 0,1 a 3,5 

 

Foram processados fragmentos de baço, rim, fígado e pulmão para 

análise histológica, com a finalidade de avaliar possíveis alterações morfológicas 

microscópicas nos respectivos órgãos, o grupo controle foi usado como 
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parâmetro de normalidade para comparação. Os cortes foram corados com 

hematoxilina e eosina afim de realizar análise microscopia ótica. 

Histologicamente o baço é formado por um estroma (tecido de 

sustentação do órgão, que é constituído por uma cápsula fibromuscular que 

reveste o órgão por completo e estende-se para o interior do órgão em forma de 

trabéculas) e parênquima (traduz a organização citológica do baço, dividido em 

poupa branca e polpa vermelha). Os tipos celulares presentes no baço são 

linfócitos T e B, macrófagos, plasmócitos, células reticulares e células dentríticas 

(JUNQUIERA E CARNEIRO,2004).  

 A organização do tecido no baço foi semelhante em todos os grupos 

avaliados, com a presença da poupa branca/nódulos linfático e polpa vermelha. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros observados em relação à análise histológica do baço 

indicam que, o tecido não apresentou alterações, de acordo com a morfologia 

normal relatada por alguns autores, mesmo quando tratados com soluções de 

NPs de ferrita de níquel e cobalto (figura 42). 

 

 

Figura 41- Fotomicrografia de corte histológico de baço de rato do grupo controle. Em A, 

observa-se a presença da cápsula íntegra do órgão (setas escuras); manutenção da arquitetura 

histológica normal do baço, verificada pela presença de nódulo linfático na polpa branca (setas 

claras), entremeada pela polpa vermelha (asteriscos). Em B, destaca-se o nódulo linfático 

composto por linfócitos (setas claras) com artéria central (seta clara maior). 

A B 

* 
* 
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Em uma análise histológica do fígado encontra-se principalmente células  

hepáticas denominadas de hepatócitos, que apresentam núcleo central, 

arredondado com um ou dois nucléolos bem evidenciados. Estas células se 

agrupam formando os lóbulos hepáticos. Em cada lóbulo hepático encontram-se 

uma veia centrolobular, veia porta, uma artéria hepatica, um ducto biliar e vasos 

linfáticos (GUYTON,2002; JUNQUEIRA E CARNEIRO,2004).  

Os espaços entre os lóbulos são chamados de sinusóides (capilares 

hepáticos compostos por células endoteliais típicas de capilares sanguíneos e 

macrófagos chamados de células de Kupffer). As células de Kupffer são 

estreladas, ativamente fagocitárias, e tem a característica de englobar hemácias 

remanescentes, resíduos e materiais particulados (GUYTON,2002; JUNQUEIRA 

E CARNEIRO,2004).  

A análise histopatológica dos fígados de ratos que receberam NPs de 

níquel e revelaram características semelhantes, com a manutenção da 

arquitetura histológica do órgão, com distribuição normal da veia centrolobular, 

das estruturas do espaço porta e dos capilares sinusóides (Figuras 43, 44,45). 

No entanto, alguns hepatócitos de determinadas regiões apresentaram vacúolos 

no citoplasma.  Não foi constatado a presença de células inflamatórias em 

nenhum dos animais dos grupos níquel e cobalto.  

 

 

Figura 42 -Fotomicrografia de corte histológico de rato do grupo níquel. Em A, observa-se a presença 

da cápsula íntegra do órgão (setas escuras); manutenção da arquitetura histológica normal do baço, 

verificada pela presença de nódulo linfático na polpa branca (setas claras), entremeada pela polpa 

vermelha (asteriscos). Em B, destaca-se o nódulo linfático composto por linfócitos (setas claras). 

* 

* 

* 

A B 
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Figura 43- Fotomicrografia de corte histológico do fígado de rato do grupo controle. Em A, 

observa-se distribuição normal da veia centrolubular (VC) e do espaço porta e suas estruturas 

(DB – Ducto biliar; A – Artéria; VPH – Veia porta hepática). Em B, setas escuras demonstram o 

trajeto dos capilares sinusóides e setas claras mostram hepatócitos com aspecto normal. 
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Figura 44 - Em A, Aspectos da arquitetura histológica mantida, na qual se observa hepatócitos, 

veias centrolobulares e espaço porta com distribuição normal. Em B, Detalhe do espaço porta, no 

qual se observa a Veia porta hepática (VPH) congesta, Ducto biliar (DB) e Artéria (A) congesta. 

As setas indicam hepatócitos com tamanho regulares e granulares em determinadas regiões do 

fígado. 

Figura 45 -Fotomicrografia de corte histológico de rato que recebeu nanopartículas de níquel. 

Em A, Aspectos da arquitetura histológica mantida, na qual se observa a veia centrolobular. Em 

B, observa-se o  espaço porta com distribuição normal e suas estruturas, a Veia porta hepática 

(VPH), Ducto biliar (DB) e Artéria (A). Em C, as setas indicam hepatócitos com tamanho 

regulares e granulares em determinadas regiões do fígado. 



67 
 

 
A estrutura do rim sem alterações patológicas consiste na presença de 

uma cápsula de tecido conjuntivo denso e duas zonas denominadas de medular 

e cortical. Na zona medular identifica-se estruturas cônicas ou piramidais 

(pirâmides de Malpighi), tais estruturas entram em contato com a zona cortical 

que é contínua e ocupa os espaços deixados pelas pirâmides. Há ainda a 

presença de estruturas vasculares denominadas de corpúsculos de Malpighi do 

rim, formado por capilares envolvidos pela cápsula de Bowman(GUYTON,2002; 

JUNQUEIRA E CARNEIRO,2004). Nos ratos do grupo controle observa-se as 

estruturas do rim preservadas sem alterações histopatológicas (figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os ratos que receberam a as doses de solução de NPs de ferrita de níquel 

e cobalto, não apresentaram alterações nas zonas cortical e medular, 

apresentando quantidades adequadas de glomérulos, sem alterações 

histopatológicas (Figuras 47 e 48). 
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Figura 46 -Fotomicrografia de corte histológico de rato do grupo controle. Em A, observa-se a a 

cápsula renal (setas) e as regiões cortical (1) e medular (2). Em B, observa-se os glomérulos 

com aspecto normal, com a cápsula de Bowman e os vasos preservados (setas). Os túbulos 

renais apresentam aspecto normal, com a manutenção do epitélio de revestimento (*). 
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O pulmão apresenta estrutura composta principalmente por alvéolos 

pulmontares, sacos alveolares, bronquíolos e vasos sanguíneos pulmonares. 

Nos cortes de pulmão dos animais do grupo controle apresentado na figura 49 

obseva-se espessura regular dos alvéolos, a presença de caplilares e 

bronquíolos com aspectos e tamanhos normais (JUNQUEIRA E 

CARNEIRO,2004). 
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Figura 47-Fotomicrografia de corte histológico de rato do grupo níquel. Em A é possível observar os 

túbulos renais com a estrutura normal mantida (setas). Em B destacam-se corpúsculos renais, nos 

quais estão mantidos íntegros a Cápsula de Bowman (setas) e os glomérulos (*). 

Figura 48 -Fotomicrografia de corte histológico de rato do grupo cobalto. Em A é possível observar 

os corpúsculos distribuídos normalmente (setas). Em B destaca-se corpúsculo renal, no 

quai estão mantidos íntegros a Cápsula de Bowman (setas) e os glomérulos (asterisco claro). Os 

túbulos renais apresentam-se íntegros com o revestimento epitelial mantido (asterisco escuro) 
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No pulmão dos animais tratados com NPs de ferrita de níquel e cobalto, 

não foram encontradas alterações histopatológicas, sendo mantida a estrutura 

semelhante ao grupo controle dos animais (figura 50 e 51). 
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Figura 49 -Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de rato do grupo controle. Em A, 

observa-se os alvéolos (asteriscos), com aspecto normal e ausência de processo inflamatório. 

Em B, detalhe da estrutura alveolar, na qual observa-se o epitélio de revestimento íntegro (seta) 

e vaso sanguíneo (asterisco). 

Figura 50 -Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de rato do grupo níquel. Em A, 

observa-se a estrutura tubular preservada, representada pelos ductos alveolares (DA), sacos 

alveolares (SA) e alvéolos (A). Em B, detalhe da estrutura alveolar, na qual observa-se o epitélio 

de revestimento íntegro (setas) e ausência de processo inflamatório.  

Figura 51  -Fotomicrografia de corte histológico de pulmão de rato do grupo cobalto. Em A, 

observa-se brônquio (B), sacos alveolares (SA) e alvéolos (A) com estrutura preservada. Em B, 

detalhe da estrutura alveolar, na qual observa-se o epitélio de revestimento íntegro (setas) e 

ausência de processo inflamatório. 
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 Em um estudo, utilizando camundongos do sexo feminino tratadas com 

NPs magnéticas (maghemitas recobertas por citrato), também não foram 

identificadas alterações histológicas significativas, nos órgãos avaliados (fígado, 

pulmão e baço). Neste mesmo estudo a análise bioquímica também sugeriu que 

a administração endovenosa das NPs magnéticas não provocou danos renal 

(COELHO,2008).  

Outro estudo com NPs de CoFe2O4 sintetizadas pelo método Sol-Gel, 

calcinadas á 8000C administrou por via intravenosa a solução das NPs por 7 dias 

e não foram relatados sinais de toxicidade (Kim et al,2007). No estudo de 

Nogueira (2013) com NPs de NiFe2O4 administrada por via oral, foi indicada 

baixa toxicidade das NPs, e sugerido testes complementares para confirmação 

desta indicação.  

Os dados apresentados neste estudo quanto a toxicidade aguda das NPs 

de NiFe2O4 e CoFe2O4, demonstraram boa compatibilidade dos materiais para 

aplicação na área da saúde, sendo compatíveis com os dados relatados na 

literatura.  

 

5.3 Conclusões dos testes de toxicidade  in vitro e in vivo 

 

 Os resultados dos testes de citotoxicidade das soluções de NPs de 

NiFe2O4 e CoFe2O4 em contato com hemácias e leucócitos, apresentaram 

valores sem diferenças significativas quando comparadas ao ensaio controle, a 

partir desta informação sugere-se que os materiais avaliados sejam 

hemocompativeis. Destaca-se que dentre as concentrações de soluções de NPs 

de NiFe2O4 e CoFe2O4 avaliadas neste estudo, foi testada a concentração de 

8mg/mL (VENDRAME,2011; COTÍCA et.al, 2012; FONTANIVE,2012; COTÍCA 

et.al,2014) considerada elevada quando comparada com as concentrações 

avaliadas em outros estudos. E mesmo diante de uma contração extremante 

elevada não houve diferenças significativas entre os resultados dos grupos 

tratados com as soluções de NPs e o grupo controle. 

 Os resultados satisfatórios quanto a hemocompatibilidade são 

importantes pois visando futuras aplicaçõesna área da saúde, provavelmente as 

NPs entrarão em contato com a corrente sanguínea e terão distribuição 
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sistêmica. Outro ponto relevante para o estudo destes resultados da 

compatibilidade com hemácias e leucócitos foi para aplicação dos testes in vivo, 

reduzindo assim a quantidade de animais utilizados no experimento.  

O teste realizado para avaliar a toxicidade aguda in vivo das NPs 

utilizando ratos demonstrou que os parâmetros hematológicos, o peso úmido dos 

órgãos vitais e as análises histológicas de fígado, rim e baço do animais dos 

grupos em que foram administradas as soluçõesde NPs não apresentaram 

diferenças quando comparadas ao grupo controle. Durante os testes não foram 

registrados sinais de desconforto como tremores, convulsões, salivação, 

diarreia, letargia, sono ou coma nos animais. Os resultados obtidos sugerem que 

as NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 não causam toxicidade aguda, destacando assim 

a possibilidade de uso destes materiais na área da saúde. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.0  CONCLUSÕES e PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Os resultados obtidos na síntese, caracterização e avaliação da 

toxicidade das NPs de NiFe2O4e CoFe2O4visando possíveis aplicações na área 

da saúde foram: 

 

  Foi possível obter as NPs aplicando a variação do método sol-gel (sol-

gel-proteíco). Destaca-se que este método tem baixo custo e boa 

reprodutibilidade. A composição e tamanho das NPs foram comprovadas 

através da análise XRF, DRX, XPS e MET. 

 O grupo 1 das ferritas de níquel e cobalto, referente as amostras que 

foram calcinadas à 250ºC, 300ºC, 400ºC e 500ºC, considerando todos os 

planos cristalográficos, apresentam um baixo grau de cristalinidade. 

 O grupo 2 das ferritas de níquel e cobalto, referente as amostras 

calcinadas à 600ºC, 800ºC e 1000ºC, a presentaram maior cristalinidade 

e presença majoritária da fase esperada para os materiais estudados. 

Conclui-se, portanto, que em temperaturas de calcinação mais elevadas, 

os resultados são melhores.  

 As suspensões de NPs nas diferentes concentrações analisadas, 

demonstraram que não há citotoxicidade frente as hemácias e leucócitos.  

 Os animais que participaram do teste de toxicidade in vivo realizado com 

soluções de NPs de ferrita de níquel e cobalto não apresentaram 

alterações, quando comparados ao grupo controle. Sugerindo por tanto 

que estes materiais têm potencial significativo para aplicações na área da 

saúde. 

Este trabalho possui algumas extensões para futuras investigações. Dentre 

as perspectivas quando ao futuro deste trabalhos destaca-se: 

 Avaliação das propriedades magnéticas das NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4, 

através da técnica de magnetometria da amostra vibrante, afim de definir 
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se as NPs tem comportamento, ferromagnético, ferrimagnético ou 

superparmagnético.  

 Ampliar as discussões em relação aos dados de caracterização (XRD, 

TEM e XPS), afim de definir qual a melhor aplicação na área da saúde 

para o material. Vislumbra-se a possibilidade de acoplamento de 

quimioterápicos a estas NPs para contribuir para as técnicas de 

tratamento do câncer.  

 Após definir qual a melhor forma de aplicar as NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4, 

na área da saúde, pretende-se complementar os testes de toxicidade in 

vivo, de forma especifica para a via de administração das NPs. Neste 

estudo foi realizado administração via gavagem para testar toxicidade 

aguda, necessitando de outros estudos de toxicidade sub aguda e crônica 

para complementar os resultados.  

 As NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 serão testadas quanto ao potencial para 

inibição do crescimento de bactérias. Este trabalho será realizado na 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, com a colaboração do 

professor Dr. Alexandre Braoios do curso de Biomedicina e da aluna do 

curso de Enfermagem Giovana Faustino. 

 As NPs de NiFe2O4 e CoFe2O4 foram enviadas ao professor Dr.Jiale Wang 

do Collegeof Science, DonghuaUniversity, China, e ao professor Dr. 

Wagner Gouveia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, e 

serão utilizadas em estudos envolvendo o acoplamento de fármacos nas 

NPs.  
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9.0 ANEXO 

9.1 Parecer de aprovação do Comitê de Ética no uso de Animais. 

 

 

 


