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RESUMO

Os materiais em nanoescala ou as nanopartículas é uma área da ciência com grande destaque, onde as propriedades alteram-se adquirindo características únicas, diferenciando

do material de origem. Os estudos sobre as nanopartículas são, em sua maioria, relacionados aos processos de síntese, este sendo um dos objetivos do trabalho,

relacionando-as com a sua composição e propriedades. No caso das nanopartículas magnéticas a descoberta de seu superparamagnetismo contribui para que sejam

promissoras, visto que se estende ao desenvolvimento de tecnologias limpas e, principalmente, à busca de soluções que diminuam os rejeitos, facilitem sua reutilização e a

reciclagem de produtos e aperfeiçoem os processos industriais. A primeira etapa se referiu à pesquisa bibliográfica envolvendo referenciais teóricos referentes à síntese de

nanopartículas e suas características. Em seguida foi realizada a execução de testes laboratoriais, referentes à síntese de nanopartículas, para que possam ser feitas devidas

observações dos dados obtidos. O método escolhido para a realização da síntese das nanopartículas magnéticas foi o método de Coprecipitação, sendo um método simples e

eficaz. A síntese foi realizada através de íons Fe3+ e Fe2+ na proporção de 2:1, sendo estável na faixa de pH entre 8 e 14 sob agitação. Foi possível obter o material

nanoestruturado e observar a sua característica superparamagnética, sendo feitas análises minuciosas nas variáveis presentes no processo. A próxima etapa a ser desenvolvida

constitui a tabulação de uma base de dados com os resultados obtidos em análises e testes laboratoriais.  Na etapa final, a partir do estudo e síntese das nanopartículas,

contemplará a prospecção das possíveis aplicações das mesmas no setor metalúrgico em áreas de filtragens e hidrometalurgia.

Projeto 1


