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“Não pretendemos que as coisas mudem se 

sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor 

benção que pode ocorrer com as pessoas e 

países, porque a crise traz progressos. A 

criatividade nasce da angústia, como o dia nasce 

da noite escura. É na crise que nascem as 

invenções, os descobrimentos e as grandes 

estratégias. Quem supera a crise, supera a si 

mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise 

seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio 

talento e respeita mais os problemas do que as 

soluções. A verdadeira crise é a crise da 

incompetência. Sem crise não há desafios, sem 

desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. 

Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora 

o melhor de cada um…” 

Albert Einstein 



 

 

RESUMO 

 
 

SOUZA, R. P. A.; Estudo das propriedades self-cleaning em substrato têxtil e magnéticas 

do ZnO:Ag nanoestruturado. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016. 
 

Foram sintetizadas nanoestruturas de ZnO:Ag com nanopartículas (NPs) de prata a 100 °C 

através de energia micro-ondas com o objetivo de obter um material com propriedades 

fotocatalíticas (self-cleaning) em baixos níveis de energia e magnéticas. As aplicações 

práticas do nanomagnetismo são diversas que vão da geologia, da gravação magnética, até a 

medicina. Desse modo, o material foi obtido a partir dos precursores: acetato de zinco di-

hidratado e nitrato de prata em diferentes concentrações tais como ZnO1-x:Agx (x= 0, 0.01 e 

0.02). Adicionando a síntese polivinilpirrolidona (como agente surfactante) e 

hexametilenotetramina como agente redutor/agente de precipitação. Para sua caracterização 

foram realizadas Difrações de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura e por 

Efeito de Campo (MEV/FEG), Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), análises de 

área de específica por isortermas Brunauer, Emmett e Taller (BET), Fotoluminescência (PL) e 

Espectrofotometria. Os resultados de DRX apontaram principalmente fases cristalinas de 

Wurtzita para o ZnO e cúbica de face centrada para nanopartículas de prata metálica. Através 

da espectrofotometria foi possível confirmar por absorbância no comprimento de onda do 

corante alaranjado de metila a fotocatálise do ZnO dopado com 1 mol% de prata, sintetizado 

em 10 min no tempo médio de 2 horas e 30 min. Por transmitância foi obtido o gap direto e 

indireto das composições estudadas. Todas as composições obtidas apresentaram a 

propriedade de fotoluminescência gerada por defeitos estruturais. A dopagem ocasionou para 

o material puro um deslocamento do verde para o amarelo e o vermelho em consequência da 

diminuição do gap. Apresentou também pico referente às nanopartículas metálicas de prata 

em torno de 390 nm. As propriedades magnéticas foram investigadas através da análise das 

curvas de magnetização em temperaturas específicas e da magnetização em função da 

temperatura, obtidas utilizando-se um sistema PPMS. Com estes resultados, foi realizada a 

etapa de impregnação das nanopartículas em poliamida pelo método de deposição por 

imersão, para isso foi utilizado estireno e acrilato de butila. A caracterização do 

nanorevestimento foi realizada através das análises de DRX, MEV/EDS, análise térmica 

(TG/DTA), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia de Força Atômica (AFM) e ângulo de contato. A avaliação da propriedade self-

cleaning foi baseada na alteração da cor (ΔE) usando o espectrofotômetro por reflectância. 
 

Palavras-chave: óxido de zinco, dopante, prata, self-cleaning, propriedades magnéticas e 

têxteis funcionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

SOUZA, R. P. A.; Study of self-cleaning properties in textile substrate and magnetic of 

ZnO:Ag nanostructured. Thesis (DSc.) - Program of Graduate Studies in Science and 

Federal University of Materials Engineering of Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2016. 

ZnO:Ag/Ag nanostructures were synthesized at 100 °C by microwave energy in order to 

obtain a material with photocatalytic properties on low energy levels and magnetics. The 

applications of nanomagnetism are diverse ranging from geology, magnetic recording, to 

medicine. Thus, the material was obtained from the precursors: zinc acetate dihydrate and 

silver nitrate (as dopant) in different concentrations such as ZnO1-x:Agx (x= 0, 0.01 e 0.02). 

Adding polyvinylpyrrolidone synthesis (as surfactant) and hexamethylene as a reducing 

agent/precipitating agent. For its characterization, the following techniques were performed to 

evaluate, Diffraction of X-Rays (XRD), Scanning Electron Microscopy and Field Effect 

(SEM/FEG), Transmission Electron Microscopy (TEM), analysis by isotherms Brunauer 

surface area Emmett and Taller (BET), Photoluminescence (PL) and Spectrophotometry. The 

XRD results indicated mainly crystalline phases of wurtzite ZnO for the and for face-centered 

cubic metallic silver nanoparticles. By undertaking spectrophotometric absorbance it was 

confirmed by the orange color wavelength methyl photocatalysis ZnO doped with 1 mol% 

silver synthesized in 10 minutes in an average time of 2 hours and 30 min. Transmittance was 

obtained with direct and indirect gap of the compositions. All powders obtained showed the 

photoluminescence property generated by structural defects. The doping of the pure material 

caused a shift from green to  between yellow and red, thus confirming changes in the 

electrical properties of the same due to decrease in the gap and also showed peak regarding 

the metal nanoparticles silver around 390 nm. The magnetic properties of the samples were 

performed using the physical property measurement system (PPMS) from Quantum. Under 

these conditions the doping improved the photocatalytic property of ZnO. With these prior 

results, to prove this application the impregnation step was carried out with particles of 

polyamide by immersion deposition method (dip coating),  for this a styrene and butyl 

acrylate was utilised. The characterization of nano coating ware used using the following 

techniques: XRD, SEM/EDS, thermal analysis (TG/DTA), Infrared Spectroscopy Fourier 

Transform (FTIR), atomic force microscopy (AFM) and contact angle. For evaluation of the 

self-cleaning for photocatalysis property was based on the color change (ΔE) using the 

spectrophotometer by reflectance before and after subjecting the samples to ultraviolet 

radiation for anthocyanins. 

Keywords: zinc oxide dopant, silver, self-cleaning, magnetic properties and functional 

textiles. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Esta tese foi elaborada no âmbito do doutorado em ciência e engenharia dos 

materiais visando explanar os conhecimentos relacionados à nanociência em fotodegradação 

heterogênea com os materiais constituídos de óxido de zinco em substituição parcial por prata 

e com a obtenção de um material magnético sem átomos magnéticos típicos, campo de 

interesse tanto da engenharia dos materiais, como da engenharia eletrotécnica. A escolha 

desta temática foi pretendida com o objetivo de aprofundar e a consolidar o enquadramento 

teórico e prático nestes amplos ramos da tecnologia. 

 

Desta forma, a primeira etapa a realizar foi o levantamento e reunião de informações 

dispersas relacionadas com os materiais semicondutores fotocatalíticos e magnéticos e suas 

propriedades físico-químicas, numa perspectiva de materiais em nanoescala com e sem 

substituição parcial, sendo essa etapa o capítulo 1 e 3.  Esse é fundamental para embasar, 

apresentar e refletir sobre alguns procedimentos experimentais possíveis para obtenção do 

nanohíbrido (ZnO:Ag + Ag0) e avaliação das características obtidas, constituindo o capítulo 4 

e 5. Ainda nesta fase, procura-se introduzir uma componente prática, componente esta que se 

considera fundamental num trabalho bastante teórico e que resulta da obtenção de um 

nanocompósito/nanorevestimento com propriedade self-cleaning, sendo todos fundamentais 

para obter os resultados esperados pontuados no capítulo 2 e concluídos no capítulo 6.  

 

Para alguns autores a nanotecnologia vem sendo tratada de maneira transdisciplinar 

por pesquisadores de diversas áreas com o intuito de desenvolver novos materiais alicerçados 

em quatro fundamentos básicos: I. Síntese/preparação, II. Caracterização, III. Estudo de 

propriedades e relação estrutura-propriedade e IV. Aplicações. Recentemente, a preparação de 

nanopartículas tem recebido uma grande atenção por parte da comunidade acadêmica devido 

às propriedades catalíticas, ópticas, eletrônicas, magnéticas e bactericidas. 
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As propriedades diferenciadas que muitos materiais apresentam quando em escala 

nanométrica têm como ponto principal a alta relação entre superfície e volume, fazendo com 

que ocorra um aumento do número de átomos que estão localizados na superfície do material. 

Por outro lado, muitas propriedades físicas e químicas de materiais nanoestruturados 

emergem dos defeitos presentes em suas superfícies, como é o caso do nível de ordem e 

desordem a curto alcance, por exemplo, elétron/buraco, defeitos intersticiais e vacância de 

oxigênios, sendo esses materiais obtidos por diferentes métodos e para diferentes fins.  

 

Como por exemplo, Garcia (2007) realizou um estudo onde seu trabalho demonstra 

experimentalmente que recobrir nanopartículas de ZnO com moléculas orgânicas leva ao 

ferromagnetismo à temperatura ambiente, as ligações entre essas moléculas e os átomos de Zn 

na superfície da nanopartícula alteram a sua estrutura eletrônica. Este resultado apontou para a 

possibilidade de observar o ferromagnetismo em nanoescala em semicondutores sem átomos 

magnéticos típicos (metais de transição e terras rara) em temperatura ambiente.  Por outro 

lado, os semicondutores magnéticos diluídos (DMS), que consistem em semicondutores com 

matrizes contendo uma pequena quantidade de impurezas magnéticas, ainda estão entre a 

maioria dos novos materiais magnéticos interessantes, em vista de suas aplicações potenciais 

para spintrônica (spintronics).  Trabalhos recentes e não conclusivos, sobre este campo 

mostraram que as propriedades magnéticas não estão exclusivamente relacionadas com a 

presença dessas impurezas, mas também estão fortemente determinadas pelos defeitos na 

matriz hospedeira. Sendo esses pontos fortes para avaliação das propriedades magnéticas das 

nanoestruturas sintetizadas (ZnO e ZnO:Ag + Ago). 

 

Desse modo, é possível observar que o método escolhido para obtenção de um 

nanomaterial tem um papel determinante nas propriedades magnéticas, ópticas e elétricas, 

pois resulta em mudanças sensíveis na sua morfologia, bem como na sua estrutura cristalina e 

composição, determinando assim sua futura aplicação tecnológica. Portanto no desafio de 

obtenção de novos materiais, várias metodologias e técnicas de preparação vêm sendo 

desenvolvidas com o intuito de se controlar a fase, a morfologia e o tamanho de partícula, e 

como conseqüência, melhorar e maximizar suas propriedades.  
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Uma área na nanotecnologia que vem sendo estudada por diversos autores tem sido a 

concepção e fabricação de novos materiais. Com isso, tem se tornado um campo de interesse a 

interação de nanopartículas metálicas sobre determinadas superfícies, como no caso de fibras 

têxteis impregnadas com nanopartículas metálicas.  Segundo Wang (2012), a incorporação de 

nanopartículas metálicas se dá principalmente via dois métodos: por substituição parcial 

(alguns autores utilizam o termo dopagem) ou ainda por impregnação do metal.  

 

No âmbito tecnológico, materiais de ordem de grandeza nanométrica podem 

apresentar as mais diversas aplicações em diferentes áreas, como, por exemplo, na 

optoeletrônica, condutores transparentes, sensores de gás, fotocatálise e fotoluminescência 

(OLIVEIRA, 2009). Na área médica, as nanopartículas metálicas e seus óxidos têm se 

mostrado promissoras na sua utilização como fármacos, principalmente, na ação contra 

microorganismos. Nesse sentido, materiais semicondutores nanoparticulados têm algumas 

propriedades peculiares e a elucidação destas propriedades tem levado à descoberta de 

diferentes campos da ciência e da tecnologia (KHAIRUTDINOV, 1998). Nanopartículas de 

ZnO têm recebido grande atenção devido a uma variedade de aplicações tais como, absorção 

no UV, desodorização e tratamento antibacteriano (SEHILI, 1989; VILLASER, 1998). O  

ZnO tem um band gap de 3.37 eV em temperatura ambiente e é um dos mais importantes 

materiais inorgânicos, com propriedades catalítica (MUSIC, 1997), elétrica (ZHANG, 2001; 

LOOK, 2003), óptico-eletrônica (PURICA, 2000; LIN, 2005) e fotoquímica (SCHUBNELL, 

1997) o que tem estimulado cada vez mais a ampla investigação em sua aplicabilidade.  

 

O uso do ZnO como material fotocatalisador para a degradação de poluentes 

ambientais tem sido vantajoso em relação a outros materiais devido à sua natureza não-tóxica, 

seu baixo custo e alta reatividade (AKYOL, 2004; CHAKRABARTI, 2004).  Esse material 

tem sido sintetizado por vários métodos, tais como sol-gel (KOVTYUKHOVA, 2000; 

BHATTACHARJEE, 2002), de estado sólido (CHEN, 2001; LIN, 2002), de condensação da 

fase gasosa (SANCHEZ-LOPEZ, 1998) e método químico de precipitação em fase líquida 

(SUYVER, 2001; YANG, 2001).  Segundo Silva (2010), o estudo do efeito de vários 

fotocatalisadores na descoloração e degradação do azo corante Reactive Yellow (RY14) em 

solução aquosa revelou a seguinte ordem de reatividade: ZnO > TiO2-P25 > TiO2 (anatase).  
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A propriedade fotocatalítica desse material pode ser melhorada através da construção 

de um compósito constituído por ZnO:Ag, isso acontece por causa do aumento na taxa de 

transferência de elétrons (ZHENG, 2008).  

 

Todos esses fatos revisados inspiraram o desenvolvimento de um híbrido constituído 

de ZnO:Ag NPs combinado com Ag NPs, para melhoria da atividade fotocatalítica, e, dessa 

forma, viabilizar o material para aplicação em superfícies com propriedades self-cleaning em 

comparativo também com o próprio  ZnO NPs obtido pela mesma rota, foram encontradas 

algumas dificuldades na obtenção do mesmo por processo hidrotermal assistido por micro-

ondas, pois alguns pesquisadores obtiveram Ag NPs, no entanto, obtendo o óxido de zinco em 

microsize.  

 

Para explorar as propriedades fotocatalíticas, bactericidas e outras, é essencial 

desenvolver técnicas de síntese que permitam controlar o crescimento dos cristais.  Entre os 

diversos métodos hoje relatados na literatura para obtenção de ZnO:Ag, o método hidrotermal  

é um processo viável e um dos mais promissores para boa preparação de vários óxidos 

metálicos cristalinos, homogêneos, com alta pureza, com forma submicrométrica  e 

nanométrica  bem definida,  com redução de impureza e obtidos a baixa temperatura.   

 

O uso da nanotecnologia em têxteis é uma opção estrategicamente inovadora que 

permite aos materiais produzidos tornarem-se multifuncionais. O desenvolvimento atual dos 

mercados têxteis está ligado a um constante crescimento de novas funcionalidades para 

aplicações altamente específicas e cada vez mais sofisticadas, como ao dos têxteis técnicos 

funcionais, pois em simultâneo, verifica-se uma restrição ao aparecimento de novos tipos de 

fibras sintéticas, por via de crescentes limitações de caráter ambiental. Neste contexto, a 

modificação superficial das fibras tornou-se num dos mais importantes tópicos para a criação 

de produtos têxteis inovadores.  
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Dentro deste contexto e devido ao grande interesse em nanomateriais com alta 

qualidade, com baixo custo em uso (low energy), tamanho e forma controlados para 

potenciais aplicações tecnológicas, o presente trabalho descreve uma síntese de Zno e 

ZnO:Ag via rota hidrotermal assistida por micro-ondas, usando agentes modificadores de 

crescimento e estudo experimental com foco principal das propriedades fotocatalíticas do 

particulado.  

 

Visando principalmente a obtenção de um nanorevestimento pelo método Dip 

Coating em fibras de poliamida sendo este constituído de nanopartículas fotocatalíticas 

obtidas para fins de propriedade autolimpante (self-cleaning), a propriedade magnética foi 

avaliada em diferentes temperaturas visando aplicações futuras.  
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Fonte: Souza, 2016. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: objetivos 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Como objetivo geral, visa-se sintetizar e caracterizar nanopartículas de óxido de 

zinco e de óxido de zinco com substituição parcial por prata (clusters) em combinado com 

nanopartículas de prata, para estudo de suas propriedades fotocatalíticas e de suas 

propriedades magnéticas em diferentes temperaturas. Impregnar as memas sobre fibras têxteis 

de poliamida e avaliar sua propriedade self-cleaning.   

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Como objetivos específicos, valem ser salientados: 

 

● Obter uma rota de síntese rápida para produção de nanopartículas de ZnO e de 

ZnO:Agcl combinadas com prata metálica, para isso foi utilizado o método 

hidrotermal assistido por micro-ondas; 

 

● Trabalhar com concentrações de agentes surfactantes e modificadores de 

crescimento de modo a obter nanopartículas com propriedades fotocatalíticas, 

com comprimentos de onda entre amarelo e o vermelho (low energy), visando 

também à avaliação das suas propriedades magnéticas;  

 

● Obter um nanorevestimento sobre fibras têxteis de poliamida para estudo da 

propriedade self-cleaning. 
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Fonte: Souza, 2016. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: revisão da literatura 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. NANOTECNOLOGIA E NANOMATERIAIS 

 

A nanotecnologia é um novo ramo emergente da tecnologia, que possui altas 

expectativas do seu potencial para mudar o mundo, fundamentalmente. Alguns formuladores 

de políticas e pesquisadores já falam sobre a próxima revolução industrial, que o avanço da 

nanotecnologia é suposto trazer (SCHUMMER, 2004). No entanto, o desenvolvimento dessa 

está num estado tão precoce que não há ainda um consenso total sobre a definição da 

tecnologia e sua essência.  

 

Alguns afirmam que a nanotecnologia é uma área específica de pesquisa e pode ser 

definido como uma tecnologia de aplicação geral (general purpose technology), conhecida 

também por GPT. Referem-se à GPT tecnologias que têm as seguintes características: 

profundidade (tem alguma função que é vital para o funcionamento de um grande segmento 

existente ou produtos e sistemas de produção), inovação potencial (fomenta novas inovações 

que direta ou indiretamente resultantes da grande invenção recente) e margem para melhorias 

(a tecnologia pode melhorar substancialmente ao longo do tempo) (YOUTIE, 2008). Outros 

argumentam que a nanotecnologia é apenas “uma nova onda” aplicada em projetos de 

pesquisa nos campos da ciência convencionais (como a química, a física, biomédica 

engenharia, ciências dos materiais e engenharia elétrica) para ganhar mais financiamento 

(SCHUMMER, 2004).  

 

No entanto, houve também esforços para definir vários termos no campo da 

nanotecnologia, e assim construir um entendimento comum sobre o assunto. A Tabela 1 

apresenta definições encontradas por British Standards (PAS71, 2005). 
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Tabela 1 - Definições gerais de termos relacionados à nanotecnologia (PAS71, 2005). 

Termo Definição 

Nanomaterial Material com uma ou mais dimensões 

externas, ou uma estrutura interna, em escala 

nano, que podem exibir características novas 

em comparação com o mesmo material sem 

a característica de estar em nanoescala. 

NOTA, novas características podem incluir 

aumento de força, reatividade química ou 

condutividade. 

Nanopartícula Partículas com uma ou mais dimensões em 

nanoescala. NOTA, também conhecido 

como nanoparticulado, embora este termo 

seja mais utilizado adjetivamente. NOTA, 

novas propriedades que diferenciam as 

nanopartículas do material em tamanho 

micro são normalmente desenvolvidas em 

uma escala crítica de 100 nm. 

Nanoescala Ter uma ou mais dimensões da ordem de 

100 nm. NOTA Também conhecido como 

“nanosize”. 

Nanociência Estudo dos fenômenos e manipulação de 

materiais em nível atômico, molecular e 

macromolecular, onde as propriedades 

diferem significativamente daqueles em 

maior escala. 

Nanoestruturado Ter uma microestrutura em nanoescala. 
 

Nanotecnologia Design, caracterização, produção e aplicação 

de estruturas, dispositivos e sistemas de 

controle, com forma e dimensões em 

nanoescala. 
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Deve-se destacar que não basta um material estar em escala nanométrica para ser um 

nanomaterial, pois além de estar em escala nanométrica ele deve estar abaixo do seu tamanho 

crítico, e com isso, possuir propriedades diferentes do seu estado “bulk”. Desta forma, 

podemos definir nanomateriais como materiais que possuem ao menos uma dimensão na faixa 

do tamanho nanométrico, sendo essa abaixo do seu tamanho crítico. Que dessa forma é capaz 

de alterar alguma de suas propriedades (KOCH, 2007) 

 

Muitos exemplos de nanomateriais, como os nanotubos de carbono (NTCs), 

nanopartículas metálicas (NPs), nanopartículas de óxidos de metais de transição, 

nanoemulsões, etc, já podem ser encontrados como componentes ativos em uma série de 

produtos atualmente no mercado, grandes empresas estão investindo enormes quantias no 

desenvolvimento de memórias lógicas baseadas em nanotubos de carbono, nanofios de ouro e 

nanofitas de semicondutores (ARAKI, 2007). O objetivo é miniaturizar ainda mais os 

circuitos eletrônicos e abrir caminho para a era dos nanocircuitos. Materiais nanoestruturados 

também estão sendo estudados para melhorar a eficiência das células de energia alternativa, e 

um exemplo é a utilização de nanopartículas metálicas como novos catalisadores em células a 

combustível. As células solares baseadas em nanopartículas prometem aumentar a eficiência 

dos coletores de energia solar, fortalecendo a diversificação da matriz energética do planeta. 

Os materiais nanoestruturados prometem ainda grandes aplicações no setor aeroespacial 

devido às suas propriedades de resistência, leveza e estabilidade térmica, equipando 

aeronaves, foguetes, estações espaciais e plataformas de exploração planetária e solar, o que, 

consequentemente, resulta em um grande número de inovações, produtos e riquezas 

(ALEKSANDR, 2007). Temos ainda a possibilidade da combinação das propriedades dos 

nanomateriais com outros tipos de materiais, formando os chamados nanocompósitos. 
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A Tabela 2 contém uma linha do tempo para o desenvolvimento da nanotecnologia.  

No período 2000-2020 está previsto que a nanotecnologia desenvolva-se em quatro 

sobrepostas gerações. A primeira geração de produtos da nanotecnologia são as 

nanoestruturas passivas. Estes materiais são relativamente simples com comportamento 

passivo ou meramente reativo e têm estáveis ou quase estáveis estruturas e funções durante a 

sua utilização (RENN, 2006).  

 

Tabela 2 - Cronograma do início de prototipagem industrial e da comercialização da 

nanotecnologia (RENN, 2006). 

~2000 1. Nanoestruturas passivos (produtos 1ª geração). 

a. Dispersão e contato com 

nanoestruturas. 

Ex. Aerossóis, colóides e outros. 

b. Produtos que incorporam 

nanoestruturas. 
 

Ex. Revestimentos; compósitos 

reforçados, metais nanoestruturados, 

polímeros, cerâmicas e outros. 

~ 2005 2.  Nanoestruturas ativas.  

a.  Bio-ativo e efeito 

saúde. 

Ex. Medicamentos direcionados e 

biodispositivos. 

b.    Físico-química 

     ativo. 

Ex. Transistores 3D, amplificadores, 

atuadores e estruturas adaptativas. 

~ 2010 3. Sistemas de nanossistemas. 

Ex. Networking 3D, robótica, biossistemas 

evolutivos, e outros. 

~ 2015-2020  4. Nanossistemas moleculares. 

Ex. Dispositivos moleculares desde a 

concepção, design atômica, funções 

emergentes e outros. 
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A segunda geração é representada por nanoestruturas ativas, uma nanoestrutura que 

muda seu estado ativo durante a operação. A terceira geração consiste em nanosystems 

integrados, ou em outras palavras, qualquer sistema físico que é projetado em nanoescala. 

Estes sistemas são gerados, por exemplo, usando várias sínteses e as técnicas de montagem e 

que pode ser aplicado, por exemplo, nos campos da nanomedicina, robótica em nanoescala e 

nanoeletrônica. A quarta geração de nanoprodutos consiste de nanossistemas moleculares 

heterogêneos. Nessa geração cada molécula no nanosystem tem uma estrutura específica e 

desempenha um papel diferente. Moléculas serão utilizadas como dispositivos e 

fundamentalmente novas funções irão emergir da sua estruturas e arquiteturas de engenharia 

(RENN, 2006). 

 

Indubitavelmente, a nanotecnologia é um dos ramos da ciência que mais se 

desenvolve atualmente, fruto dos altos investimentos em pesquisa, sendo os maiores 

investidores os Estados Unidos, seguidos da Alemanha e Japão, enquanto que o Brasil integra 

o BRICS, grupo no qual se encontram China, África do Sul, Rússia, e Índia.   

 

O crescimento da demanda por investimento em pesquisa nesta área pode ser 

ilustrado pelo significativo aumento das verbas destinadas pelo governo norte-americano que 

em 2001 disponibilizou recursos da ordem de US$ 464 milhões e em 2007 investiu cerca de 

US$ 1.5 bilhões (DAVIES, 2007).   

 

Segundo Haydon (2013), a aplicação da nanotecnologia aos têxteis proporciona uma 

gama maior de propriedades com potencial para utilização otimizada e inovadora em 

materiais e produtos. Propriedades essas associadas à pesquisa em nanotecnologia atual para 

uso em produtos têxteis incluem: estética (por exemplo, luminescência), antimicrobiana, 

condutividade elétrica, resistência ao fogo, liberação de perfume, resistência, gerenciamento 

de umidade, resistência à mancha, proteção estática, proteção UV, repelência à água, 

resistência à rugas, autolimpeza e outras.  A integração das nanotecnologias em produtos 

têxteis vem sendo realizada em revestimentos, materiais compostos de fibra em nanoescala e 

outros (fio, tecido acabado e outros). 
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Em 2012, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou um 

significativo investimento setorial em nanotecnologia. De acordo com o site oficial do 

governo federal, o MCTI comprometeu-se investir cerca de R$ 110 milhões, em três anos, na 

área. Desses, cerca de R$ 80 milhões foram direcionados às áreas específicas de interesse do 

Plano Brasil Maior do governo federal e da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. O apoio foi destinado especialmente aos laboratórios das unidades de pesquisa do 

MCTI e departamentos de pesquisa de universidades que integram o Sistema Nacional de 

Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO).  Os outros R$ 30 milhões restantes foram 

destinados a subsídio econômico para inovação nas empresas, por meio da Agência Brasileira 

da Inovação. 

 

 Contudo, pode-se observar que do montante destinado a este tipo de pesquisa, é 

escassa a quantia empregada em estudos de avaliação da toxicidade dos nanomateriais, 

exemplificado aqui pelos EUA, que do total investido no ano de 2007, apenas 3 % foram 

destinados a estudos de avaliação de risco dos mesmos (DAVIES, 2007). Uma aparente 

exceção a esta tendência é a União Europeia, visto que o seu investimento para os próximos 

anos (€ 3.5 bilhões) contempla amplamente as pesquisas voltadas para a avaliação da 

toxicidade e ecotoxicidade de nanomateriais e questões de segurança em geral 

(PASCHOALINO, 2010).  

 

A produção anual estimada de materiais que contêm substâncias em nanoescala 

saltou de 1.000 toneladas em 2004 para 5.000, com a perspectiva de que a marca de 100.000 

toneladas seja atingida na próxima década. Estes números indicam a inevitável exposição 

humana e ambiental aos nanomateriais já presentes em cerâmicas, catalisadores, filmes e ligas 

metálicas, além do uso na indústria de cosméticos, nanoeletrônica, biotecnologia, 

instrumentação, sensores e na área ambiental (PASCHOALINO, 2010). Com o crescente 

investimento ocorre o impulsionamento do mercado mundial e potencializa o consumo de 

materiais, produtos e processos voltados para essa área. 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/11/29/investimento-em-nanotecnologia-pode-chegar-a-r-110-milhoes
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/11/29/investimento-em-nanotecnologia-pode-chegar-a-r-110-milhoes
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3.1.2. Nanocompósitos e têxteis nanorevestidos (self-cleaning) 

 

Nanocompósitos podem ser formados pela combinação de diferentes materiais do 

tipo inorgânico-inorgânico ou orgânico-inorgânico (OLIVEIRA, 2005) e estão sendo 

projetados para as mais diversas finalidades, como a produção de plásticos que retardam a 

chama, que não riscam facilmente (para uso em óculos, por exemplo), materiais mais 

resistentes e leves (para revestimentos de garrafas) e vem sendo utilizados também em 

dispositivos eletroquímicos, fotovoltaicos, eletrocrômicos, e outros.  

 

Dentre os vários nanocompósitos, podemos destacar aqueles formados por 

nanopartículas (NPs) metálicas e polímeros condutores (PCs) (NEELGUND, 2008), e ainda 

os formados por nanotubos de carbono encapsulados por polímeros condutores (Garai, 2009). 

Nesta linha, a possibilidade de obtenção dos três materiais combinados pode trazer 

propriedades únicas com uma imensa gama de aplicações (GUO, 2008). Hoje uma ampla 

gama de nanopartículas e nanoestruturas podem ser imobilizadas em tecidos, o que traz novas 

propriedades ao produto final de vestuário, uma delas, a atividade fotocatalítica (self-

cleaning). 

 

Segundo Parthiban (2013), a fabricação de nanotêxteis com atividade self-cleaning 

pode se dá por diferentes métodos de revestimentos hidrofóbicos, efeito lótus, fotocatalíticos, 

hidrofílicos e com acabamento easy to clean.  
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Ainda segundo o mesmo, os revestimentos fotocatalíticos degradam a sujeira quando 

expostos à luz (UV/Visível), através de um processo conhecido como fotocatálise 

representado pela Figura 1, embora seja claro que é o revestimento e não a luz incidente, que 

atua como um catalisador. A fotocatálise heterogênea será discutida ainda neste capítulo.  

 

Figura 1 - Ilustração do processo self-cleaning em têxteis (CHAVAN, 2013). 

 

 

As nanopartículas de Ag também podem funcionar como um catalisador durante uma 

reação fotocatalítica, pois algumas das reações fotocatalíticas oxidativas são levadas a cabo 

com simultânea redução de íons Ag durante a sua deposição sobre a superfície (TRYBA, 

2010). 

 

Várias classes de contaminantes orgânicos presentes na água têm sido investigadas 

como compostos passíveis de degradação fotocatalítica, como por exemplo: alcanos e alcanos 

halogenados (pentano, clorofórmio, bromofórmio), alquenos halogenados (tricloroetileno, 

tetracloroetileno), aromáticos e aromáticos halogenados (benzeno, fenol, pentaclorofenol, 

dioxinas, clorobenzeno, bifenilas policloradas — PCBs), álcoois (metanol, propanol), 

herbicidas e pesticidas (atrazina e bentazon), surfactantes (dodecilbenzeno sulfonado de sódio 

— DBS), ligninas e corantes (azul de metileno, alaranjado de metila, rodamina etc.). Além 

dos compostos orgânicos, inúmeros compostos inorgânicos podem ser degradados através da 

fotocatálise, entre eles: nitrito, sulfeto, sulfito e tiossulfato (HERRMANN, 1999),  
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O exemplo mais conhecido de materiais com propriedades self-cleaning são os que 

imitam as folhas de lótus. Essa folha possui uma das superfícies super-hidrofóbicas (ou ultra) 

mais conhecidas que removem eficazmente impurezas, isso acontece porque os nanocristais 

da cera formam estruturas tridimensionais semelhantes a pequenos mamilos (que não são 

maiores do que alguns nanômetros ou micrômetros de tamanho). Quando combinadas com as 

propriedades químicas de repelência à água e físicas das ceras, estas estruturas tornam a folha 

de lótus extremamente não molháveis, de acordo com a Figura 2 (PARK, 2015). 

 

Figura 2 - Efeitos dos solavancos sólidos superficiais e dos efeitos self-cleaning: (a) 

propriedade self-cleaning em superfícies planas e a (b) propriedade self-cleaning em 

superfícies rugosas (PARK, 2015). 

 

 

Portanto, para configurar uma superfície super-hidrofóbica com funções self-

cleaning, a energia de superfície deve ser reduzida e a rugosidade da superfície aumentada 

para enfraquecer a coesão do poluente com a superfície sólida, enquanto mantida a forma de 

gota da água de modo que ela facilmente deslize sobre a superfície (PARK, 2015).  

 

Contudo, quando o poluente é quimicamente super-hidrofóbico, a força de aderência 

do mesmo com a água seria baixa, tendo assim uma superfície com baixo efeito de 

autolimpeza, assim como esse, há outros fatores que afetam efetividade dessa propriedade, 

tais como:  tamanho e estrutura da superfície das partículas poluentes, atributos químicos das 

partículas poluentes e a quantidade de água que sofre deslizamento e a sua distância de queda. 
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3.1.3. Nanopartículas metálicas e semicondutores 

 

Os nanomateriais são formados por agregados de partículas ultrafinas de dimensões 

nanométricas localizadas na região de transição entre moléculas e estruturas microscópicas. A 

transição de micropartículas para nanopartículas pode levar a uma série de mudanças nas 

propriedades físicas. Dois dos principais fatores responsáveis são: o aumento da razão entre a 

superfície e o volume e o efeito de confinamento quântico. Com o aumento na razão entre a 

área específica e o volume em nanomateriais, o número de átomos presentes na superfície do 

cristal é comparável ao número dos que estão localizados no seu interior, o que faz com que 

as propriedades físicas e químicas sejam drasticamente modificadas. Essa mudança drástica 

nas propriedades está relacionada com o efeito de confinamento quântico, que pode ser 

explicado pelo modelo quântico de partícula na caixa, onde o tamanho da caixa é dado pelas 

dimensões das nanopartículas.  

 

Dentre os nanomateriais, destacam-se os nanocristais de semicondutores coloidais, 

chamados de “Quantum Dots” (QDs), também denominados na literatura por pontos 

quânticos (PQs) (MANSUR, 2010) que têm atraído considerável interesse do ponto de vista 

fundamental e tecnológico. Extensivamente estudados em aspectos que envolvem suas 

propriedades estruturais e a estrutura eletrônica dos portadores de carga confinados. Pontos 

quânticos são estruturas com dimensões reduzidas para valores da ordem de nanômetros, que 

resultam no confinamento dos portadores de cargas nas três dimensões espaciais. O 

confinamento tridimensional propicia aos QDs estados eletrônicos semelhantes a átomos, com 

níveis de energias discretos. O confinamento causa uma mudança na densidade de estados de 

energia para cada dimensão que esteja sobre confinamento; por exemplo, nos fios quânticos a 

densidade de estado é caracterizada por singularidade; já nos QDs, a densidade de estado é 

discreta (quantizada). O que resulta em uma forte quantização dos níveis de energia. Dessa 

forma, o tamanho e a forma de cada ponto quântico definem a luz que ele vai gerar. Pontos 

quânticos menores geram luz com tonalidade azulada, e maiores tendem ao vermelho. 

Combinando pontos quânticos de vários tamanhos e formas é possível gerar uma grande 

quantidade de cores. 
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O confinamento quântico dos pares de elétrons e buracos leva a um aumento da 

energia entre a banda de valência e a banda de condução (band gap) do material em função da 

diminuição do tamanho das partículas (WOGGON, 1996). A dependência das propriedades 

ópticas com o tamanho das partículas possibilita a caracterização das nanopartículas por 

técnicas de espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) (PENG, 2003) e 

fotoluminescência (PL) (LEE, 1998). A síntese de PQs de semicondutores de grupos 12-16 da 

tabela periódica, em destaque para PQs de seleneto de cádmio (CdSe) e sulfeto de cádmio 

(CdS), devido às propriedades ópticas e eletrônicas distintas em função das dimensões 

permite inúmeras aplicações em várias áreas de interesse como marcadores biológicos 

(JAMIESON, 2007) e na detecção de drogas em diagnósticos médicos (DUCAN, 2006). 

 

A combinação de dois semicondutores nanocristalinos distintos em sistemas com 

estrutura do tipo núcleo/casca (NC, do inglês: “core/shell”, CS.) é também destaque em 

grupos de pesquisas de PQs. O recobrimento do núcleo com outra camada externa (casca) de 

outro semicondutor promove a elevação do rendimento quântico, aumenta a estabilidade e 

luminescência dos nanocristais decorrente da diminuição dos defeitos de superfície (PAN, 

2005). 

De uma maneira geral, os materiais podem ser divididos em três classes de acordo 

com suas propriedades elétricas: isolantes, semicondutores e condutores. Os materiais sólidos 

podem ser divididos em classes principais, conforme a distribuição atômica da estrutura: 

cristais, policristais e amorfos. Nosso interesse principal está nos semicondutores cristalinos. 

 

A principal razão do diferente comportamento entre metais e semicondutores é que 

os metais contém um número aproximadamente constante de portadores móveis de carga em 

todas as temperaturas e semicondutores, não. Em um semicondutor puro, para que os 

portadores se tornem livres, as cargas devem ser ativadas. Essa ativação requer alguma 

energia, que pode vir, por exemplo, da agitação térmica.  
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Nos metais, os elétrons estão livres, podendo se movimentar através da rede quando 

um campo elétrico é aplicado. O mar de elétrons da camada de valência confunde-se com a 

camada de condução (sobreposição) e pode mover-se livremente. Esse material pode conduzir 

eletricidade apenas se há alguns elétrons em sua banda de condução ou lacunas na camada de 

valência. A energia na parte inferior da banda de condução é denominada EC. O próximo nível 

de energia permitido é chamado de banda de valência. A energia na parte superior da banda 

de valência é chamada de EV, entre as duas bandas permitidas está o gap de energia ou banda 

proibida (Egb) que é dada pela equação 1 a seguir:  

 

(1)                                                                              

 

Em um semicondutor, se um elétron é excitado da banda de valência (BV) para a 

banda de condução (BC), este deixa um buraco na BV. Para essa situação, elétrons e buracos 

apresentam atração coulômbica formando um par elétron-buraco, par e -/h+ tipo hidrogenóide, 

que é chamado de exciton. O efeito quântico de tamanho ocorre quando o comprimento de 

onda de “de Broglie” do exciton apresenta valores muito próximos ao tamanho da partícula 

(CASTRO, 2009). Em outras palavras, em materiais nanométricos, o exciton fica confinado 

às dimensões reduzidas desses materiais, possuindo níveis discretos de energia.  

 

Existe uma probabilidade finita de um elétron e um buraco se recombinar, este 

processo pode ser radioativo (radiação eletromagnética) ou não radiativo (fônon ou dispersão 

de elétron-elétron), no radioativo há a emissão de um fóton de energia que é 

aproximadamente igual a banda proibida. A natureza da energia de retorno depende do 

ambiente físico do par elétron-buraco imediatamente antes de recombinar-se (DIJKSMAN, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 



40 

  

 

As propriedades físicas e químicas dessas nanopartículas não serão as mesmas do 

sólido estendido, muito menos de um composto molecular, conforme ilustrado na Figura 3, 

como consequência as propriedades eletrônicas e ópticas serão drasticamente afetadas. Pode-

se notar que as nanopartículas metálicas apresentam uma band gap entre as bandas de 

condução e banda de valência, o que não ocorre no sólido estendido.  

 

Figura 3 - Representação da evolução dos estados eletrônicos em um semicondutor, passando 

de um átomo até o sólido estendido (CASTRO, 2009). 

 

 

Quando a temperatura aumenta, alguns elétrons deixam a camada de valência indo 

para a camada de condução. A densidade (concentração) destes elétrons na camada de 

condução é denotada por n. Os níveis desocupados na camada de valência são chamados de 

lacunas e sua densidade é dada por p. Pares de elétron-lacuna são continuamente gerados e 

recombinados à temperatura ambiente. Em um semicondutor puro a densidade de elétrons é 

igual à densidade de lacunas (onde ni é a concentração ou densidade intrínseca de portadores): 

 

  (2)  

 

 

A teoria dos orbitais moleculares (TMO) também pode ser utilizada na explicação 

das propriedades dos isolantes, metais e semicondutores. De acordo com este enfoque, todos 

os elétrons de valência têm uma influência na estabilidade da molécula (elétrons dos níveis 

inferiores também podem contribuir para a ligação, mas para muitas moléculas simples o 

efeito é demasiado pequeno).  
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Em ambos os casos, a corrente é transportada através do material pelos elétrons 

deslocados.  Neste sentido, um condutor metálico é um condutor eletrônico no qual a 

condutividade elétrica aumenta e depois diminui com o aumento da temperatura. Já o 

semicondutor é uma substância na qual a condutividade elétrica aumenta com o aumento da 

temperatura. Na maioria dos casos, um condutor metálico tem uma condutividade elétrica 

muito maior que a de um semicondutor, mas é a dependência da condutividade com a 

temperatura que irá distinguir os dois tipos. Os materiais isolantes são maus condutores de 

eletricidade (Figura 4). Um supercondutor é um sólido com resistência zero à corrente 

elétrica. Alguns metais tornam-se supercondutores em temperaturas muito baixas, entre 60 e 

70 K, enquanto que alguns compostos também apresentam características supercondutoras.  

 

Figura 4 - Elementos com alta condutividade térmica, indicado pela intensidade da coloração 

vermelha (WINTER, 1999). 

 

 

Como largamente discutido nos pontos anteriores, quando uma partícula com 

centena/dezenas de átomos com propriedades do bulk tem seu tamanho reduzido, sua 

densidade de estados energéticos tanto da BV quanto da BC é menor, e como consequência, 

as propriedades eletrônicas e óticas são drasticamente afetadas. Pode-se então imaginar a 

busca por novos materiais, com propriedades específicas e pré-determinadas, com a mudança 

na sua composição, seu tamanho e sua forma. 
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 Com relação à síntese de nanomateriais, existem vários métodos que podem ser 

divididos em dois grupos: métodos físicos (bulk down), nos quais um material em escala 

maior é manipulado até escala desejada e os métodos químicos (bottom up), nos quais o 

material é crescido com controle átomo a átomo, e a reação é interrompida quando se atinge o 

tamanho desejado. Dentre os vários métodos de síntese química, o mais utilizado, na síntese 

de nanopartículas, é o método de precipitação. Esse método envolve a ocorrência simultânea 

de processos como nucleação, crescimento e aglomeração das partículas, e uma das vantagens 

dessa rota é o controle fino dos parâmetros de síntese (CUSHING, 2009).  

 

As reações de precipitação tendem a apresentar as seguintes características 

fundamentais: os produtos dessas reações são geralmente espécies pouco solúveis, formadas 

sob condições de baixa solubilidade e supersaturação, e essas condições mostram que a 

nucleação é a etapa chave na precipitação, na qual grande número de partículas será formado. 

Alguns processos secundários como maturação de Ostwald que é o consumo das 

nanopartículas menores pelas maiores e aglomeração, podem afetar o tamanho, a morfologia e 

as propriedades da partícula formada. Na grande maioria das sínteses por precipitação, a 

condição de supersaturação é atingida por meio de uma reação química como oxidação, 

hidrólise, redução, entre outras.  Assim, as variáveis de reação, como proporção molar, ordem 

e velocidade de adição de reagentes, afetam o tamanho, a distribuição e a morfologia do 

material resultante (OLIVEIRA, 2005).  
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A Figura 5 ilustra os fenômenos que ocorrem durante a síntese das NPs como 

nucleação, crescimento, maturação de Ostwald e aglomeração em função do tempo de reação. 

 

Figura 5 - Ilustração do processo de nucleação e crescimento de nanopartículas (OLIVEIRA, 

2005). 
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Apesar da obtenção de novas propriedades em função da existência de novas 

estruturas, o estudo das NPs (nanopartículas) leva à necessidade da compreensão de suas 

propriedades superficiais, uma vez que em função do seu tamanho reduzido, as nanopartículas 

são extremamente instáveis por apresentarem altos valores de energia superficial. A 

estabilização das NPs pode ser atingida tanto por meio de interação eletrostática, na qual a 

estabilização ocorre por meio de cargas na superfície das NPs (Figura 6 (a)) quanto pela 

interação estérica, na qual há a presença de moléculas grandes ligadas à superfície das NPs 

(Figura 6 (b)). 

 

Figura 6 - Representação dos mecanismos existentes para estabilização de nanopartículas: (a) 

partículas eletricamente carregadas e (b) partículas estabilizadas por uma camada chamada de 

passivadora (OLIVEIRA, 2005). 
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Além disso, algumas NPs metálicas como ouro, prata e cobre, possuem absorções 

bem definidas em regiões distintas do espectro visível, denominadas de banda Plasmon que 

são decorrentes da alta razão superfície/volume destas NPs. Tais absorções ocorrem devido à 

oscilação coletiva dos elétrons de condução em resposta à excitação óptica promovida pela 

aplicação de um campo eletromagnético externo (OLIVEIRA, 2006), produzindo 

propriedades de absorção e dispersão elétricas intensas, como está ilustrado na Figura 7 a 

seguir.  

 

Figura 7 - Representação da oscilação plasmon para uma esfera em resposta à excitação 

eletromagnética, mostrando o deslocamento da nuvem dos elétrons de condução 

(HAMMOND, 2014). 
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A banda denominada plasmon de NPs metálicas é diretamente afetada pelo tamanho 

e pela forma das mesmas (Figura 8). A banda ocorre em função da ressonância de superfície 

(SPR – do inglês, surface plasmon resonance), em nanoesferas de ouro e prata ocorre em 

valores de até 100 nm, abrangendo as frequências de ressonância plasmon multipolares no 

intervalo de 1 a 4 eV para a prata e 1.2 a 2.7 eV para nanopartículas de ouro. Propriedades 

ópticas destes metais são descritos por alguns autores, constando que a frequência depende 

dos índices de refração dos metais puros correspondentes (JOHNSON, 1992). O uso da SPR 

em um sensor deve-se ao fato dela ser sensível a pequenas mudanças no índice de refração 

próximo à superfície dele, não requerer um marcador e poder ser facilmente miniaturizada 

(LÉPINAY, 2012). Com a presença da SPR, os sinais obtidos com o sensor são 

intensificados, o que acaba aumentando o limite de detecção deste sensor, facilitando a 

identificação da mudança do índice de refração. 

 

Figura 8 - Cor em função do diâmetro das nanopartículas de prata (XIA, 2006). 
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3.1.4. Propriedades das nanopartículas de prata e substituição parcial em óxido de zinco 

 

Ao longo da última década, tem havido uma procura crescente de um novo agente 

antimicrobiano devido ao surgimento de cepas resistentes aos antibióticos, tais como 

Comunidade-Adquirida Staphylococcus aureus resistente à meticilina (CAMRSA) e 

Hospital-adquirida resistente à meticilina Staphylococcus Aureus (HA-MRSA). O grande 

aumento do número e da ocorrência de cepas bacterianas resistentes aos antibióticos levou um 

interesse renovado no uso da prata como um agente antimicrobiano nos últimos dez anos, 

embora muito menor propensão para o desenvolvimento de bactérias resistência a 

antimicrobianos inorgânicos ainda é motivo de controvérsia (TENOVER, 2006). De fato, na 

forma de sais de prata e complexos do próprio metal têm sido explorados, principalmente 

empiricamente, para as suas propriedades medicinais por muitas culturas sobre os séculos 

(DAVIES, 1997). 

 

Recentemente, o rápido desenvolvimento da nanotecnologia acompanhado com 

emergente de novas rotas de síntese para a produção de nanopartículas ampliou ainda mais 

aplicações biomédicas da prata. O método mais comum para a produção de nanopartículas de 

prata é a redução química de sais de prata dissolvidos em água com agentes redutores, tais 

como citrato, glicose, ácido ascórbico, etc. (RAI, 2009).  A prata possui uma ampla gama de 

atividade antimicrobiana: bactérias, fungos, protozoários e certos vírus, incluindo resistentes a 

antibióticos estirpes (MONTEIRO, 2009). No que se refere atividade antibacteriana, bactérias 

gram-positivas mostraram-se menos suscetível a Ag+ do que em relação às gram-negativas 

(FENG, 2000). O óxido de zinco nanoparticulado (ZnO) é um outro material inorgânico 

versátil que apenas recentemente foi conhecida sua atividade antibacteriana, especialmente 

contra bactérias gram-positivas (Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus...) 

(SAWEI,1995). 
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Várias abordagens diferentes têm sido aplicadas para sintetizar nanoestruturas de 

ZnO, Prata, ZnO:Ag e ZnO combinado com prata, tais como: evaporação térmica, processo 

hidrotérmico, abordagem em meio não aquoso, deposição de vapor químico, a condensação 

de gás, aquecimento por micro-ondas e outras.  

 

Bazant (2011) também sintetizou micropartículas de ZnO combinadas com 

nanopartículas de prata, onde as imagens MEV ilustraram que não houve diferenças 

significativas nas formas de partículas e tamanhos entre as amostras exposta à radiação de 

micro-ondas com tempos distintos,  ilustrando, também , estruturas cristalinas bem definidas 

de ZnO, com prismas hexagonais truncadas tapados por um disco na parte inferior com 

dimensões de cerca de 0.8 µm de base e nanopartículas esféricas de Ag (branco) com 

diâmetro na faixa de 100-200 nm, Figura 9  (A). Em contraste com a amostra A, as amostras 

C (sem PVP) e E (sem HTMA) na mesma figura diferem em vários aspectos. As partículas de 

ZnO são ainda de simetria hexagonais, mas geminadas e a dimensão dos prismas é cerca de 

duas vezes menor (relação comprimento/diâmetro). A característica mais distinta da amostra 

C e E, comparando a amostra A, é que não há um material brilhante de contraste.  

 

Figura 9 – Ilustração do  ZnO  (cinza) em prismas hexagonais definidos tapados por um disco 

na parte inferior com dimensões de cerca de 0.8 µm e nanopartículas esféricas de Ag (branco) 

com diâmetro na faixa de 100-200 nm (BAZANT, 2011). 

 

 

Esta constatação sugere que as nanopartículas de prata não tendem a apresentar-se 

em partículas individuais. Estas partículas são brilhantes o suficiente para serem vistas a olho 

nu usando microscópio óptico (XIE, 2006). 
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 Foi verificado também que as amostras preparadas a partir do pó (ZnO:Ag) que foi 

incorporado em matriz de PVA (Álcool Polivinílico) provaram desempenho antibacteriano 

contra Staphylococcus aureus e em menor grau contra Escherichia coli. 

 

Além do ZnO:Ag, provou-se, por exemplo, que o TiO2 dopado com Ag pode 

suficientemente decompor alguns corantes e ácidos orgânicos, tais como oxálico e ácidos 

salicílico, bem como o outros compostos orgânicos, tal como a sacarose, o fenol, etc. O TiO2 

dopado com Ag impregnado sobre uma cerâmica pode também trabalhar como um filtro de 

gás para a remoção de alguns odores como H2S, CH3SH e N2O. Nanopartículas de prata 

quando depositadas sobre a superfície de um semicondutor pode impedir a reação de 

recombinação entre buracos e elétrons fotogerados, aumentando o rendimento da atividade 

fotocatalítica, características essas de alto interesse para o desenvolvimento de uma superfície 

self-cleaning (TRYBA, 2010).  

 

3.1.5. Propriedades magnéticas em nanopartículas  

 

Todas as substâncias contêm alguma característica magnética em todas as 

temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade intrínseca de qualquer material.  

 

Quase todo o mundo como uma criança jogou com ímãs e sentiu as forças 

misteriosas de atração e repulsa entre eles. A lei que governa as forças entre pólos foi 

descoberta de forma independente na Inglaterra em 1750 por John Michell (1724 - 1793) e na 

França em 1785 por Charles Coulomb (1736-1806). Esta lei estabelece que a força F entre 

dois pólos é proporcional ao produto das suas forças polares p1 e p2 e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância d entre eles, corroborado pela equação 3. Se a 

constante de proporcionalidade k é posta igual a 1, e medimos F em dinas e d em centímetros, 

então a equação retorna em unidades no sistema cgs-emu (CULLITY E GRAHAM, 2009). 

 

(3) 
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As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos 

átomos. Do ponto de vista clássico, são de dois tipos os movimentos associados ao elétron que 

podem explicar a origem dos momentos magnéticos: o momento angular orbital do elétron e o 

momento angular do “spin” do elétron (Figura 10), onde o momento atômico será igual ao 

somatório dos dois momentos.  

 

Figura 10 - Momento angular orbital do elétron (a) e do “spin” do elétron (b). 

 

 

Um pólo magnético cria um campo magnético ao seu redor e é este campo que 

produz uma força em um segundo pólo próximo. Experiências mostram que essa força é 

diretamente proporcional ao produto da força do pólo e força do campo ou intensidade do 

campo H (CULLITY e GRAHAM, 2009): 

(4)  

 

Se a constante de proporcionalidade k é novamente posta igual a 1, esta equação 

então define H: um campo de força unitária é aquele que exerce uma força de 1 dine num pólo 

unitário.  
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Quando um pedaço de ferro é submetido a um campo magnético, torna-se 

magnetizado e o nível de seu magnetismo depende da força do campo. Portanto, precisamos 

de uma quantidade para descrever o grau em que um corpo é magnetizado. Considerando dois 

ímãs de barra de mesmo tamanho e forma, cada um tendo mesma força de polo p e distância 

interpolar l. Se colocados lado a lado, os pólos adicionam, e o momento magnético será 

, que é o dobro do momento de cada ímã individual. Se os dois ímans forem 

colocados de extremidade a extremidade, os pólos adjacentes cancelam e  permanece 

como antes. Evidentemente, o momento magnético total é a soma dos momentos magnéticos 

dos ímãs individuais. Nestes exemplos, dobramos o momento magnético dobrando o volume. 

O momento magnético por unidade de volume não mudou e é, portanto, uma quantidade que 

descreve o grau em que os ímãs são magnetizados. Chama-se intensidade de magnetização, ou 

simplesmente magnetização, e é escrita M (ou I ou J por alguns autores) (CULLITY e 

GRAHAM, 2009). Desde (onde v é o volume): 

 

(5) 

 

 

 

Por vezes é conveniente referir o valor da magnetização à massa unitária em vez do 

volume unitário. A massa de uma pequena amostra pode ser medida com mais precisão do 

que o seu volume e a massa é independente da temperatura, enquanto que o volume muda 

com a temperatura devido à expansão térmica. A magnetização específica é definida como σ, 

onde w é a massa e ρ a densidade (CULLITY e GRAHAM, 2009): 

 

(6) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api.gmath.guru/cgi-bin/gmath?/dpi{480}M = /frac{m}{v}.
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As linhas de campo dão a direção do campo em cada ponto. O fluxo de campo sobre 

uma superfície aberta é proporcional ao número de linhas que cruzam essa superfície 

(contadas como positivas se cruzam em um sentido e negativas se cruzam no sentido oposto). 

O campo magnético é solenoidal, ou seja, tem divergente nulo em todos os pontos, com duas 

conseqüências: o fluxo sobre qualquer superfície fechada é nulo, e o fluxo de duas superfícies 

abertas com a mesma fronteira é igual, isso permite definir o fluxo através do circuito como 

sendo o fluxo através de uma superfície qualquer que tenha o circuito como fronteira e de 

acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz (fem) induzida sobre o circuito é igual à 

taxa de variação do fluxo magnético. A forma matemática da lei da indução foi dada em 1845, 

pelo físico alemão Franz Ernst Neumann. A equação abaixo só tem sentido se for definido o 

sentido do fluxo e da corrente induzida sobre o circuito 

(7) 

                                                                                 

 

No entanto, se houver qualquer material, o Φobservado é encontrado para diferir de 

ΦAtual. Isto significa que a substância acrescentou ao, ou subtraiu do número de linhas de força 

devido ao campo H (CULLITY e GRAHAM, 2009). As magnitudes relativas destas duas 

grandezas permitem classificar todas as substâncias de acordo com o tipo de magnetismo que 

exibem (Tabela 3): 

 

Tabela 3 - Classificação das substâncias de acordo com o tipo de magnetismo que exibem 

(CULLITY e GRAHAM, 2009). 

Diamagnéticos (ex. Cu e He) Φobservado < ΦAtual 

Paramagnéticos (ex. Na e Al) ou 

antiferromagnético (ex. MnO e FeO).  

Φobservado > ΦAtual 

Ferromagnéticos (ex. Fe, Co e Ni) ou 

ferrimagnéticos (ex. Fe3O4) 

 Φobservado >> ΦAtual 

 
 

As substâncias paramagnéticas e antiferromagnéticas podem ser distinguidas uma da 

outra por medição magnética apenas se as medições se estenderem sobre um intervalo de 

temperatura. O mesmo se aplica às substâncias ferromagnéticas e ferrimagnéticas (CULLITY 

e GRAHAM, 2009). 
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Quando um campo magnético H é aplicado no vácuo, o grupo combinado de linhas 

que atravessam o intervalo é chamado de linhas de fluxo magnético ou linhas de indução. O 

número total de linhas por cm2 é chamado de densidade de fluxo magnético ou de indução B 

(CULLITY e GRAHAM, 2009). Portanto: 

(8)                                                                    

 

As propriedades magnéticas de um material são caracterizadas não só pela magnitude 

e sinal de M, mas também pela forma como M varia com H. A relação entre essas duas 

quantidades é chamada susceptibilidade X: 

 

(9) 

.  

 

Tabela 4 - Principais tipos de comportamentos magnéticos conhecidos 

Material X 

Diamagnéticos < 0 

Paramagnéticos > 0 

Ferromagnéticos >> 0 

Ferrimagnéticos >> 0 

Antiferromagnéticos > 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api.gmath.guru/cgi-bin/gmath?/dpi{480}X=/frac{M}{H} /frac{emu}{Oe /cdot cm^3}.
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Os domínios magnéticos possuem espaços de alinhamento unidirecional dos 

momentos magnéticos, geralmente tem dimensões menores que 0.05 mm, têm contornos 

identificáveis, similar aos grãos. Quando expostos a um campo aplicado externo, os domínios 

(A) tendem a alinhar-se segundo a direção do campo aplicado, à custa do crescimento dos 

domínios com orientações favoráveis (B) ou da reorientação dos dipolos (C), como ilustrado 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Alinhamento do domínio segundo a direção do campo magnético externo H 

aplicado e ilustrações em diferentes situações dos domínios magnéticos em imagens de 

microscopia de força atômica. 
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Do ponto de vista experimental, as curvas de magnetização em função da intensidade 

do campo magnético informam sobre a “dureza” dos materiais magnéticos, que está 

relacionada com sua anisotropia cristalina. Como discutido anteriormente quando um campo 

magnético é aplicado sobre um sistema magnético, como uma amostra de ferro, suas paredes 

de domínio se movimentam, aumentando a região dos momentos magnéticos na mesma 

direção do campo. Para pequenos valores do campo este processo é reversível. Entretanto, 

quando o campo é mais intenso, o processo torna-se irreversível, prevenindo o sistema de 

retornar a sua configuração inicial quando o campo é removido. Este é o bem conhecido 

fenômeno de histerese (ASHCROFT, 1976). Qualquer material magnético que esteja num 

estado ordenado perde sua magnetização quando a temperatura torna-se maior que Tc, a 

chamada temperatura crítica do sistema. Por exemplo, para o ferro tem-se que sua Tc é igual a 

1043 K, onde essa temperatura representa uma propriedade muito importante tanto do ponto 

de vista tecnológico quanto teórico, uma vez que acima desta, o fenômeno de histerese não 

pode ser observado. 

 

A curva de magnetização (ou curva de primeira magnetização) é um gráfico, obtido 

experimentalmente, que relaciona a indução magnética B com a intensidade do campo 

magnético ou excitação magnética H. O gráfico pode também relacionar o fluxo magnético Φ 

com a corrente de excitação I. 

 

As nanopartículas magnéticas (MNPs) são as nanopartículas que mostram alguma 

resposta a um campo magnético aplicado. As nanopartículas de elevada área específica 

possuem uma grande porção dos átomos em sua superfície em comparação com os do núcleo 

da partícula. Por exemplo, para uma partícula de 1 µm de diâmetro, cerca de 0.15 % dos seus 

átomos são na superfície, enquanto que para uma partícula de 6 nm de diâmetro quase 20 % 

dos seus átomos são na superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.ws/jcc5003/oqueefluxomagnetico.html
http://www.geocities.ws/jcc5003/oqueepermeabilidademagnetica.html
http://www.geocities.ws/jcc5003/oqueepermeabilidademagnetica.html
http://www.geocities.ws/jcc5003/oqueepermeabilidademagnetica.html
http://www.geocities.ws/jcc5003/oqueefluxomagnetico.html
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Alguns trabalhos constataram que o momento magnético por átomo e a anisotropia 

magnética das nanopartículas podem ser diferentes do que os de uma amostra em microsize. 

Foi também observado alterações em várias outras propriedades, tais como o ponto de Curie 

ou a Temperatura de Néel (TN), e o campo coercivo. Como por exemplo, foi descoberto que 

domínios magnéticos em cristais ferromagnéticos têm um tamanho mínimo (crítico) (cerca de 

100 nm) abaixo do qual o material ferromagnético não pode dividir-se ainda mais em 

domínios e é chamado de partícula de único domínio (ISSA, 2013). Para esses a energia 

térmica desempenha um papel importante na instabilidade magnética. Em alguns casos esses 

materiais podem exibir um comportamento superparamagnético, desde que a temperatura 

esteja acima de uma determinada temperatura, que é chamada de temperatura de bloqueio 

(TB).  

 

Quando um campo magnético é aplicado, em MNPs num estado 

superparamagnético, essas possuem como característica uma resposta rápida às alterações do 

campo magnético sem magnetização remanescente (residual) e sem coercividade (o campo 

magnético necessário para trazer à magnetização a zero).  Fungaro (2010) por meio da 

Equação de Scherrer estimou o tamanho dos cristalitos das partículas de magnetita e das 

partículas do compósito zeolítico (ZM2) eram 8 e 6 nm, respectivamente. E constatou que 

nessa ordem de grandeza de tamanho manifesta-se a propriedade superparamagnética ímpar 

das nanopartículas de magnetita. O superparamagnetismo é uma propriedade exclusivamente 

de nanopartículas magnéticas e é observada pela ausência de histerese na curva de 

magnetização (Figura 12). 

 

Figura 12 - Curva de magnetização do compósito ZM2 (FUNGARO, 2010). 
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Assim, no estado superparamagnético, uma MNP se comporta como um átomo 

paramagnético com um spin gigante. Em temperaturas abaixo da temperatura de bloqueio, a 

agitação térmica torna-se pequena e não vai ser capaz de causar flutuações nas orientações 

dos momentos magnéticos, onde se congela em orientações aleatórias. 

 

De modo, a analisar as propriedades das nanopartículas magnéticas de forma 

satisfatória (ISSA, 2013), é necessário obter alguns dados geométricos e magnéticos sobre as 

mesmas. Os dados geométricos incluem: o tamanho, a forma, composição e estrutura 

cristalina das nanopartículas. Já os dados magnéticos incluem: dependência da temperatura na 

magnetização, saturação de magnetização, a magnetização remanescente, coercitividade e a 

temperatura de bloqueio. 

 

As duas características principais que dominam as propriedades magnéticas de 

nanopartículas e dar-lhes várias propriedades especiais são: 

 

1. Os efeitos de tamanho finito (estruturas de domínio único ou multi-domínio e 

confinamento quântico dos elétrons); 

 

2. Efeitos de superfície, que resultam da quebra de simetria da estrutura do cristal na 

superfície da partícula (oxidação, ligações oscilantes, a existência de agentes tensoativos, 

tensão de superfície, ou mesmo por composição físico-química (substituição parcial)).  
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3.2. ÓXIDO DE ZINCO 

 

 Óxidos metálicos desempenham um papel muito importante em muitas áreas da 

Química, Física, e da Ciência e Engenharia dos Materiais. Os elementos metálicos podem 

formar uma série de compostos com diferentes estruturas geométricas com caráter metálico, 

semicondutor ou isolante. Entre os óxidos metálicos, destaca-se o óxido de zinco, um 

composto inorgânico cuja fórmula química estável é ZnO com características semicondutoras. 

Em níveis elevados de pureza e nas condições ambientais de temperatura e pressão, o ZnO se 

apresenta como um pó branco o qual é praticamente insolúvel em água, álcool, porém é 

solúvel em soluções ácidas (SÁNCHEZ, 2013).  

 

ZnO é um composto semicondutor binário pertencente ao grupo 12-16, cujo caráter 

iônico reside na fronteira entre os semicondutores iônicos e covalentes. O ZnO cristaliza sob 

duas estruturas principais, a blenda de zinco (CFC) e a wurtzita (hexagonal), como mostrado 

na Figura 13. Em ambas as estruturas, cada ânion está rodeado por quatro cátions nos vértices 

de um tetraedro e vice-versa. Esta coordenação garante um caráter de ligações covalentes 

típicas de natureza híbrida sp³. Contudo esses materiais também apresentam um caráter iônico 

substancial que tende aumentar a energia da banda proibida (gap) além do que se pode se 

esperar a partir de ligações covalentes (SÁNCHEZ, 2013). A estrutura do tipo wurtzita possui 

uma célula unitária hexagonal com dois parâmetros de rede a = b ≠ c e α = β = 90º e γ = 120º, 

sendo a= 3.25 Å e c = 5.12 Å. 

 

Figura 13 - Estrutura (a) tipo blenda de zinco, cúbica (CFC), e (b) tipo wurtzita, hexagonal 

compacta (HC). 
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O zinco e o oxigênio podem ser considerados como ionizados Zn+2 e O−2 

(KLINGSHIRN, 2010). No que tange o caráter das ligações em semicondutores, o ZnO está 

no limite, pois as ligações dos mesmos são geralmente consideradas como 

predominantemente covalentes e o ZnO apresenta predominância em ligações iônicas. A alta 

polaridade da ligação do ZnO favorece a estrutura wurtzita ao invés da estrutura blenda de 

zinco, a qual ocorre para ligações tetraédricas com baixa polaridade (como muitos compostos 

dos grupos 12-16 e em quase todos os compostos 13-15, como o GaAs).  

 

Como um importante semicondutor, o óxido de zinco típico, possui um gap direto de 

3.37 eV e uma energia de ligação grande do excíton (cerca de 60 meV, à temperatura 

ambiente) (SILVA, 2010), o ZnO tem atraído interesses devido às suas potenciais aplicações 

em fotoeletrônicos, células solares, sensores, materiais piezoelétricos, fotocatálise, e assim por 

diante.  No entanto, é ainda um desafio desenvolver um método simplificado de sintetizar 

uniformemente nanoestruturas cristalinas de ZnO, de maneira a obter um material de 

qualidade homogênea, ou seja, mais afetivo durante uma aplicação tecnológica.  

 

Como citado, uma peculiaridade do ZnO é que esse material apresenta um efeito 

piezoelétrico notório, esse efeito descreve a conexão entre uma tensão mecânica externa e 

uma polarização macroscópica sem um campo elétrico externo, e vice-versa. Esse efeito é 

extremamente proeminente, pois seu piezo efeito é o mais pronunciado entre os 

semicondutores tetraédricos. Seus coeficientes de tensor piezoelétrico são no mínimo o dobro 

dos demais compostos 12-16 com estrutura wurtzita (KLINGSHIRN, 2010). Dessa forma, há 

muitos anos o ZnO tem sido explorado para aplicações em acoplamento eletromecânico, 

incluindo uma grande variedade de sistemas micro e nanoeletromecânicos, sensores, e 

aplicações em processamento de sinais e telecomunicações (ZHOU, 2008). Outro campo no 

qual o ZnO se destaca é o dos semicondutores magnéticos diluídos (DMS). A investigação da 

incorporação de átomos de metais de transição em ZnO tem sido motivada pela potencial 

aplicação do ferromagnetismo à temperatura ambiente.  
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Além de dopado com metais de transição, o ZnO nanoestruturado é considerado 

como um material extremamente promissor para uma grande gama de novas aplicações 

(WANG, 2004). Isso se deve ao fato de essas nanoestruturas terem um crescimento auto-

organizado, possibilitando várias morfologias, como nanorods, nanofios, nanofitas, etc. Vale a 

pena ressaltar que além das propriedades anteriormente citadas, o ZnO é abundante, atóxico, 

apresenta absorção/emissão ótica (PARK, 2003) e atividade catalítica (MATATOV-

MEYTAL, 1998). Outras possíveis aplicações de materiais a base de ZnO incluem diodos 

emissores de luz  (RYU, 2006), detectores de UV (HEO, 2005), cosméticos de biomateriais 

(LEE, 2008). Avanços recentes incluem a miniaturização de dispositivos, estendendo-se até a 

nanoescala. Nanocristais semicondutores têm sido amplamente estudados, incluindo quase 

todos os tipos de semicondutores (ARANTES, 2008). 

 

Hoje em dia, várias técnicas são estudadas para preparação de novos sistemas 

híbridos de ZnO:Ag e a sua atividade antibacteriana também está sendo testada (YE, 2009). 

Os fortes efeitos antibacterianos do Ag metálica e do íon Ag+ já são conhecidos há muito 

tempo (AYMONIER, 2002). Óxido de Zinco é outro agente inorgânico que, na forma de 

nanopartículas, exibe uma forte atividade antibacteriana no um largo espectro de bactérias 

(LI, 2008).  

 

Pavel (2011) obteve híbridos ZnO micro-estruturado com nanopartículas de Ag a 

partir de duas técnicas diferentes usando a radiação por micro-ondas. Para isso foi utilizado 

nitrato de prata e nitrato de zinco com tempo de obtenção menor que 15 minutos.  
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As estruturas cristalinas por eles obtidas de ZnO:Ag foram caracterizadas por 

difração de Raios-X. A microscopia eletrônica de varredura foi também utilizada para a 

caracterização da estrutura, morfologia e para avaliação do tamanho da partícula de 

enchimento (Figura 14).  

 

Figura 14 - Microfotografias do híbrido preparado a partir de ZnO:Ag: a amostra sem pressão 

durante a síntese química (a) e a amostra com pressão (b) (PAVEL, 2011). 
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3.3. SÍNTESE QUÍMICA  

 

O processo de obtenção de nanomateriais consta na literatura desde 1857, quando 

Faraday relatou a síntese do ouro coloidal. A partir desta época, e até os dias atuais, vários 

métodos de preparação de nanopartículas metálicas empregadas como catalisadores vêm 

sendo desenvolvidos. Em geral, estas rotas são conhecidas como método “top-down”, que 

utilizam técnicas físicas em que os nanocristais podem ser crescidos por litografia, e método 

“bottom-up”, que emprega técnicas de química coloidal (Figura 15). Por meio de técnicas 

físicas, é possível produzir uma grande quantidade de material. Rota química coloidal 

possibilita obter nanocristais com tamanhos relativamente uniformes, apesar de ser possível 

produzir apenas pequenas quantidades do material.  

 

Figura 15 - Métodos de síntese de nanomateriais: (a) físico e (b) químico. 
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Sistemas coloidais são soluções de “grandes moléculas”. O colóide é grande se 

comparado com a molécula do solvente, mas pequeno o suficiente para exibir movimento 

Browniano. Os limites superiores e inferiores do tamanho não são tão bem definidos. De 

acordo com a terminologia da IUPAC (“International Union of Pure and Applied 

Chemistry”), uma dispersão coloidal consiste em uma solução contendo partículas dispersas 

nas quais pelo menos uma das dimensões está entre 1μm e 1nm. Caso as partículas em 

dispersão sejam maiores do que 1μm o sistema é denominado de suspensão coloidal. O 

sistema que interessa, com essa definição, é uma dispersão coloidal. Dispersões coloidais 

tendem a serem termodinamicamente instáveis devido à alta energia livre de superfície, além 

de ser um sistema irreversível, no sentido de que a dispersão não é facilmente reconstituída 

após a separação de fase.  

 

Os diferentes sistemas coloidais possíveis são atualmente classificados de acordo 

com a natureza das fases dispersa/dispersante envolvidas. Por exemplo, um colóide 

sólido/líquido é comumente chamado de sol (como as tintas); sistemas líquido/líquido são 

designados como emulsões (como o leite ou as microemulsões posteriormente descritas); 

colóides do tipo líquido/sólido são chamados de géis ou emulsões sólidas; sistemas 

líquido/gás são conhecidos como aerossóis, entre outros (MCNAUGHT, 2006). No que tange 

à síntese de nanopartículas inorgânicas, sistemas coloidais consistem em uma fase sólida, 

obtida por uma reação de precipitação, suspensa em uma fase contínua líquida, apresentando 

alto grau de dispersão das partículas e baixa taxa de aglomeração e sedimentação. Durante a 

síntese coloidal de nanopartículas, há dois processos, que ocorrem de maneira praticamente 

simultânea, a serem considerados: a nucleação (formação de numerosos cristalitos iniciais, em 

equilíbrio instável com o líquido parental) e o crescimento das partículas (FILHO, 2015).  
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A primeira teoria a tratar da influência de tais processos na obtenção de suspensões 

coloidais é o modelo de La Mer, originalmente desenvolvido para suspensões aquosas de 

enxofre coloidal. Atualmente, sabe-se que tal modelo é muito particular a esses sistemas e não 

se aplica diretamente à maioria dos colóides. Contudo, por sua ideia central de separação 

temporal entre nucleação e crescimento, o modelo serve de base para a elaboração de outros 

modelos bem como para o desenvolvimento de várias metodologias para a obtenção de 

colóides monodispersos (FILHO, 2015). 

 

Diversas rotas sintéticas a partir de suspensões coloidais têm sido propostas com o 

objetivo de aperfeiçoar e simplificar os métodos de síntese já existentes e, assim, tornar 

possível a obtenção de nanocristais com uma distribuição estreita de tamanhos, alta 

cristalinidade e sem defeitos de superfície. 

 

Nanopartículas de óxido de zinco são preparadas por muitos métodos tais como 

precipitação, de pirólise de pulverização, decomposição térmica, sol-gel, deposição física de 

vapor, hidrotérmico convencional e assistido por micro-ondas.  Dentre os vários processos de 

síntese de pós-precursores citados, os métodos químicos via úmida são os mais utilizados, 

tendo como destaque de pesquisa o da precipitação e o hidrotérmico convencional que pode 

ser assistido por micro-ondas (pouco explorado na atualidade).  

 

O método químico da precipitação possui muitas variáveis que influem não só no 

equilíbrio químico envolvido, mas também nas características físicas e composição química 

do precipitado. A concentração dos íons presentes, o pH, o método de adição dos reagentes, a 

temperatura, os ânions presentes e a lavagem do precipitado são algumas destas variáveis. O 

conhecimento da influência destes parâmetros na obtenção de um pó, com características pré-

estabelecidas, é de fundamental importância.  
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A síntese por precipitação envolve processos: nucleação, crescimento e agregação de 

partículas. A Figura 16 ilustra o processo de precipitação segundo o modelo de La Mer (a) 

com suas três etapas características: uma pré-nucleação, a nucleação e o crescimento.  

 

Figura 16 - Ilustração de mecanismos de precipitações coloidais que levam a partículas 

monodispersas: (a) modelo de La Mer, (b) modelo de Ocaña e (c) modelo de Sugimoto 

(FILHO, 2015). 
 

 

 

Inicialmente, partindo-se de uma solução insaturada em espécies precursoras do 

sólido, a concentração do soluto é inferior à concentração de supersaturação crítica, de modo 

que não se observa a formação de qualquer precipitado. A aplicação de uma ativação 

apropriada ou uma etapa de geração dos agentes precipitantes (por exemplo, por hidrólise ou 

(foto) oxidação/redução) leva ao aumento da concentração das espécies precursoras em 

valores acima da solubilidade de equilíbrio (S). Ao se atingir uma concentração de 

supersaturação mínima (Cmin), a fase de nucleação se inicia de maneira espontânea com a 

formação de germes iniciais (nucleação homogênea) (FÜREDI, 1981). 
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A dimensão (R) dos núcleos formados nesse processo define o destino tomado por 

essas espécies. Os núcleos que possuírem um tamanho abaixo de um raio crítico de equilíbrio 

(R*) tendem a ser altamente instáveis e, dessa forma, são mais propensos a se redissolverem 

na solução. Já os núcleos com R > R* têm vida suficientemente longa para se submeterem à 

etapa de crescimento. O raio crítico de equilíbrio será tão menor quanto maior for o grau de 

supersaturação, ilustrando uma maior facilidade de nucleação para soluções de alto grau de 

supersaturação. Por outro lado, o valor de R* é diretamente proporcional à tensão interfacial 

sólido-líquido (entre o núcleo e a solução) e ao volume iônico do soluto; assim, o raio crítico 

de equilíbrio é um reflexo direto da energia livre de ativação para a formação do núcleo 

(FÜREDI, 1981). 

  

Dessa forma, se a velocidade de nucleação for maior que a velocidade de geração das 

espécies precursoras, haverá uma queda rápida na concentração dos precursores abaixo de 

Cmin, cessando, assim, a nucleação. Nessas condições, a rápida etapa de nucleação é, então, 

seguida por uma etapa de crescimento uniforme dos germes formados. Tal etapa de 

crescimento é controlada pela difusão do soluto precursor em direção às partículas, podendo 

também ser controlada pela velocidade de geração dos precursores de modo a não se atingir 

novamente o valor de Cmin. Nesse sentido, parâmetros como taxas de adição e de agitação 

afetam diretamente as condições de supersaturação e, portanto, de nucleação ou crescimento 

de partículas.  
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Por considerar uma etapa de nucleação rápida e de curta duração, o modelo de La 

Mer é normalmente inadequado à maioria dos sistemas, sobretudo os que apresentam outros 

equilíbrios em solução (complexação, por exemplo). Em tais casos a etapa de crescimento 

pode começar ao mesmo tempo em que a etapa de nucleação ainda ocorre, o que faz com que 

os diferentes germes formados experimentem diferentes tempos de crescimento. Tal diferença 

levará, em princípio, a um aumento da polidispersidade em relação ao tamanho das partículas, 

sendo que se desenvolveram vários modelos para se explicar o crescimento dos germes e a 

obtenção de colóides monodispersos (VISWANATHA, 2007). Alguns dos mais importantes 

são, por exemplo, os modelos de Ocaña e de Sugimoto.  No modelo de Ocaña (Figura 16 (b)), 

assume-se a ocorrência de um processo também rápido de nucleação, porém a geração das 

partículas finais ocorreria através da agregação dos germes iniciais e das partículas menores.  

 

No modelo de Sugimoto (Figura 16 (c)), assume-se uma etapa muito lenta de 

nucleação, levando à formação de germes polidispersos. O crescimento é, então, explicado 

pela coalescência limitada por difusão dos germes menores (mais instáveis) em favor do 

aumento das partículas maiores, através do processo de Ostwald ripening (maturação de 

Ostwald). O processo de Ostwald ripening consiste em um fenômeno em que partículas 

pequenas em suspensão tendem a se redissolverem e depositar sua massa em partículas 

maiores, minimizando a área interfacial para que se atinja um sistema de maior estabilidade 

termodinâmica. Em outras palavras, a solubilidade das partículas aumenta com a diminuição 

do seu raio (da mesma maneira como a pressão de vapor de um líquido aumenta conforme 

diminui o tamanho da gota) (GOODWIN, 2004). 
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Assim, independentemente do modelo considerado para a formação do sólido, 

geralmente, uma reação de precipitação sem controle das etapas de nucleação e crescimento 

leva a um precipitado formado pela aglomeração não controlada das partículas. De maneira 

geral, o que diferencia uma precipitação comum de uma precipitação coloidal (de micro- ou 

nanopartículas bem dispersas) é uma etapa adicional de estabilização de superfície, de modo a 

se evitar seu crescimento posterior e sua agregação em suspensão. Dessa forma, a obtenção de 

uma suspensão coloidal estável exige que certas condições de estabilização sejam obedecidas, 

sendo elas sumarizadas pela chamada teoria DLVO (Deryagin, Landau, Verwey e Overbeek) 

(GOODWIN, 2004), que trata do balanço entre forças atrativas e repulsivas entre as partículas 

em suspensão. Ressaltando que um colóide será tão mais estável quanto mais intensa for as 

forças repulsivas atuantes entre suas partículas.  

 

Após a reação de precipitação ser estabelecida pode-se utilizar o método 

hidrotérmico convencional que é uma técnica de síntese bem estabelecida para síntese de 

diversos materiais, entretanto, a cinética é lenta devido à baixa temperatura utilizada. Por isso, 

às vezes a combinação da energia micro-ondas com o método hidrotérmico se faz necessária e 

foi denominada de método hidrotérmico assistido por micro-ondas. 
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 O método hidrotérmico assistido por micro-ondas (HMO) apresenta baixo custo de 

síntese, baixo consumo de energia, baixa poluição do ar, fácil manuseio de reagentes e tempo 

relativamente baixo de síntese, representando vantagem em relação aos demais métodos 

(VOLANTI, 2007).  Alguns desses fatores positivos são possíveis, devido à rápida taxa de 

aquecimento que ocorre devido ao aquecimento dielétrico direto no líquido, enquanto que o 

convencional é indireto (KOMARNENI, 1992). Este rápido e direto aquecimento da água ou 

do sistema reacional proporcionado através das micro-ondas, propícia atingir rapidamente a 

temperatura de trabalho, economizando energia e tempo. Ademais, em virtude do “efeito 

micro-ondas” acredita-se que há uma aceleração na cinética dos sistemas reacionais assistidos 

por micro-ondas (KOMARNENI, 1998). Como é uma técnica não muito explorada, poucos 

trabalhos relatam a obtenção de materiais através do método hidrotérmico assistido por micro-

ondas.  Entretanto, os que relatam, sintetizam materiais com propriedades estruturais, 

morfológicas e texturais diferenciadas. Keyson et al. (2008) fizeram uma adaptação interna do 

forno de micro-ondas doméstico e obtiveram o óxido de cobre II monofásico, em curto tempo, 

baixa temperatura, 1 horas/120 ºC, com alta área específica e morfologia que se assemelha a 

um ouriço do mar.  

 

Prado-Gonjal et al. (2009) compararam o método hidrotérmico convencional e o 

assistido por micro-ondas na síntese de ferrita de bismuto (BiFeO3), os materiais foram 

obtidos em temperaturas de 200 ºC e tempos de 24 e 0.5 horas, respectivamente. Os autores 

conseguiram reduzir o tempo de processamento em aproximadamente 98 %, proporcionando 

uma redução do consumo energético. E ainda apontam a eficiência na obtenção do BiFeO3, 

sem fases espúrias via HMO.  Tais resultados foram obtidos devido o aquecimento por micro-

ondas que se baseia na convecção e condução de energia na forma de calor, permitindo rápido 

aquecimento volumétrico e menores tempos de processo, isso leva a maiores velocidades e 

seletividades de reação, ao mesmo tempo em que se diminuem os custos e se poupa energia. 

A frequência normalmente utilizada em laboratório (e também em aparelhos domésticos) é de 

2.45 GHz, que corresponde a um comprimento de onda de ~ 12.2 cm.  
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Na presença das micro-ondas, nessa frequência, moléculas polares ou íons em um 

solvente ou em um sólido tendem a se orientar ou se movimentar de acordo com o campo 

eletromagnético da radiação, o que leva ao aquecimento de qualquer material contendo esse 

tipo de espécies (Figura 17).  

 

Figura 17 - Ilustração (a) do perfil de aquecimento de amostras sob irradiação de micro-

ondas em comparação ao (b) perfil de aquecimento convencional (condução/convecção), e (c) 

representação dos mecanismos de aquecimento (polarização dipolar e condução iônica) 

envolvidos nos processos químicos induzidos pelas micro-ondas, descritas figurativamente 

em (d) (FILHO, 2015). 

 

 

No caso de solventes polares, as moléculas tendem a se orientar com o campo 

alternante, de modo que se gera calor devido à rotação, fricção e colisão entre as moléculas, o 

que corresponde ao chamado mecanismo aquecimento por polarização dipolar. No caso de 

íons, a alternância do campo elétrico faz com que as espécies carregadas movam-se em 

solução, mudando constantemente de direção, o que resulta em um aumento local de 

temperatura devido à fricção e colisões, esse efeito é chamado de aquecimento por 

mecanismo de condução iônica, e também é observado em amostras semicondutoras e 

condutoras, em que os elétrons constituintes formam uma corrente elétrica que dissipa energia 

na forma de calor devido à resistência elétrica intrínseca do material (ZHU, 2014). 
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Com tais características de aquecimento, as micro-ondas são capazes de aumentar a 

taxa de colisões efetivas (levando a uma nucleação mais rápida e homogênea), além de 

aumentar a cristalinidade dos materiais devido às altas temperaturas e pressões atingidas. Em 

outras palavras, a irradiação por micro-ondas leva a um aquecimento rápido, uniforme e 

energeticamente eficiente do sistema, o que torna o método absolutamente vantajoso para o 

preparo de diferentes materiais, tendo sido adaptada para a síntese de vários tipos de 

nanopartículas. 

De maneira geral, utilizam-se, nessas técnicas de fase líquida, soluções precursoras 

de cátions metálicos, que posteriormente formarão precipitados quando em contato com 

agentes precipitantes. Para garantir precipitações homogêneas e controladas, são 

frequentemente utilizados agentes complexantes e/ou estabilizantes. Em alguns casos 

utilizam-se, ainda, solventes coordenantes de alto ponto de ebulição (FELDMANN, 2003). Na 

maioria dos procedimentos que visam a produção de micro e nanopartículas, para haver 

condições adequadas de precipitação, é necessário que a concentração dos reagentes seja 

mantida relativamente alta, de modo a garantir uma rápida precipitação, o que impede o 

crescimento das partículas sólidas.  

Alguns procedimentos hidrotermais simples, que não envolvem o emprego de 

estabilizantes ou outros aditivos, podem ser aplicados para a obtenção de uma variedade de 

sólidos nanoestruturados, desde óxidos binários e ternários até fluoretos e oxossais 

complexos. 

Por exemplo, Mei e Wu (2013) obtiveram óxidos ternários através de síntese 

hidrotermal; no caso, preparam-se estruturas alongadas de YMn2O5 com propriedades 

magnéticas. A síntese utiliza nitrato de ítrio, permanganato de potássio e cloreto de manganês 

como precursores, que são misturados em solução aquosa e têm seu pH ajustado entre 3 e 8, 

sendo posteriormente submetidos a tratamento hidrotermal por 64 horas em diferentes 

temperaturas (190-250 ºC). A alteração do valor de pH permite o controle morfológico do 

sólido, com a formação de nanobastões cada vez maiores em baixos pHs.  
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Observou-se, ainda, o efeito da concentração dos precursores, o que permitiu a 

obtenção de materiais unidimensionais (nanofios) ao se utilizarem baixas concentrações dos 

metais.  

Por outro lado, a utilização de diferentes agentes estabilizantes em solução durante 

as sínteses hidrotermais tende a permitir um controle mais amplo da morfologia dos sólidos 

finais. Preferencialmente, tais aditivos devem tanto possuir alta afinidade pelos cátions em 

solução quanto capacidade de se adsorver na superfície das partículas e impedir seu 

crescimento e agregação posteriores, sendo, ainda, estáveis ou inócuos em relação à hidrólise 

(isto é, não sofrer hidrólise ou, se sofrer, gerar produtos que não contaminem as partículas 

finais). Nesse contexto, diversos estabilizantes podem preencher tais características e se 

adaptar às condições de síntese, como, por exemplo, ácido cítrico (H3cit), ácido láctico (Hlat), 

ácido etilenodiaminotetraacético (H4edta), acetilacetona (Hacac), além de polímeros como 

poli(ácido acrílico) (PAA) e poli(vinilpirrolidona) (PVP), entre outros (CASAVOLA, 2013).  

Uma abordagem sintética interessante é descrita por Lima e Serra (2013), que 

utilizam ácido tripolifosfórico (H5P3O10) como agente estabilizante e como precursor de 

grupos ortofosfato na síntese de nanopartículas de CePO4, caso que apresenta a vantagem de 

não haver necessidade de eliminação do estabilizante ou possibilidade de contaminação.  

Com relação a estabilizantes orgânicos, ácido cítrico, por exemplo, é 

extensivamente utilizado em sínteses em meio aquoso, possibilitando um controle preciso da 

morfologia dos produtos de interesse. O efeito do estabilizante adicionado também pode ser 

modelado através da variação da composição do solvente durante uma síntese solvotermal. 

Por exemplo, o uso de etanol (em combinação ou não com a água) tende a permitir uma maior 

dispersibilidade dos estabilizantes, bem como a geração de uma maior pressão autógena 

(FILHO, 2015). 
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Cui (2012) destaca a obtenção de submicroesferas (140-430 nm) de Y2O3 através de 

precipitação solvotermal (150 ºC, 12 horas) de Y(NO3)3 com uréia em presença de PVP e 

etanol em pH = 1.72, com posterior tratamento térmico das partículas a 600 ºC. O emprego de 

tais condições permite que se obtenham colóides monodispersos de tamanho controlável, cujo 

mecanismo de formação segue o modelo de La Mer. Já Hirano e Dozono (2014) descrevem 

uma metodologia solvotermal para o preparo de soluções sólidas do tipo YNbO4-TbNbO4 em 

toda a faixa de concentrações de Y e Tb com estrutura da fergusonita. A síntese é conduzida 

através da mistura dos nitratos de terras raras com NbCl5 em etanol e ajuste de pH com NH3, 

com tratamento a 240 ºC por 4 horas que gerou partículas de morfologia elipsoidal.  

Ainda na ausência de estabilizantes, a morfologia das partículas pode ser controlada 

unicamente pela razão entre solventes, como é o caso da síntese elaborada por Ma (2014). No 

relato, descreve-se o preparo de partículas de LaPO4 monoclínico a partir de La(NO3)3 e 

NaH2PO4 em meio de etanol e água, com tratamento a 20 ºC por 24 horas, sendo que a 

variação da razão EtOH/H2O possibilita o controle da forma dos aglomerados obtidos. 

Outro solvente comumente utilizado em condições solvotermais, combinado ou não 

com água ou aditivos, é o etilenoglicol (EG). Suas principais vantagens consistem, 

inicialmente, em seu poder coordenante; por se tratar de um 1,2-diol, sua ação quelante é 

capaz de estabilizar eficientemente cátions em solução, além de sua habilidade em se adsorver 

a superfície das partículas e diminuir sua taxa de agregação. Além disso, seu alto ponto de 

ebulição (197 ºC) permite que as sínteses sejam realizadas em temperaturas bastante elevadas 

com relativa segurança (devido às menores pressões geradas). Entretanto, tal como outros 

dióis (propilenoglicol, PG, dietilenoglicol, DEG, trietilenoglicol, TEG, etc.), seu uso 

normalmente deve considerar a atividade oxidoredutora das espécies em solução, pois, trata-

se de um solvente de fácil oxidação.  
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Pelo mesmo motivo, comumente é conveniente que o sistema de reação solvotermal 

seja desaerado (com fluxo de argônio ou nitrogênio), a fim de que se elimine o O2 dissolvido 

no solvente e presente no volume morto do frasco reacional. Contudo, o emprego do etileno 

glicol normalmente resulta em um alto controle da morfologia e cristalinidade dos materiais, 

sendo, portanto, um dos solventes mais empregados em sínteses solvotermais.  

Nesse sentido, por exemplo, Song (2010) utilizou EG como solvente em presença de 

PVP como estabilizante para a obtenção de partículas altamente monodispersas e uniformes 

(170 nm-1.25 µm) de Gd2O2S:TR3+. O agente precipitante empregado nesse caso é a Tioureia, 

previamente dissolvida em EtOH, realizando-se a síntese a 200 ºC por 24 horas; o controle do 

tamanho das partículas é realizado pela variação da razão EtOH/EG. Liao (2013) também 

utilizou a combinação de EG e PVP para o controle do tamanho de partículas na síntese 

solvotermal, nesse caso para a obtenção de luminóforos do tipo YVO4:Eu3+,Ba2+. Com sua 

rota obtêm-se partículas submicrométricas (140-150 nm) bem dispersas e com morfologia 

quasi-octaédrica, com síntese realizada a 150 ºC (10 horas) a partir de TR(NO3)3 e Na3VO4 

(em pH=10) como precursores.  

 A diminuição da tensão interfacial é proporcionada pela presença de um surfactante 

e, muitas vezes, de um co-surfactante (normalmente, um álcool de cadeia média). O papel do 

co-surfactante é diminuir as repulsões eletrostáticas e/ou estéricas entre as cabeças dos 

surfactantes, aumentando, assim, a estabilidade dos agregados. O tipo da cadeia do surfactante 

também é determinante para as propriedades da microemulsão, uma vez que a curvatura da 

gota é da mesma ordem do tamanho das cadeias carbônicas.  Dessa forma, não apenas o 

balanço hidrófilo-lipófilo (BHL) é importante, mas também a geometria da molécula 

anfifílica e seu parâmetro de empacotamento são fundamentais para o design de tais sistemas 

(GOODWIN, 2004).  
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Cadeias lineares são mais adequadas à formação de microemulsões óleo-em-água; 

cadeias altamente ramificadas favorecem a formação de sistemas água-em-óleo; cadeias de 

ramificação intermediária são propícias à formação de microemulsões bicontínuas (Figura 

18). 

 

Figura 18 - Ilustração da influência da cadeia carbônica do surfactante [(a),(d),(g)] na 

organização interfacial [(b),(e),(h)] e na estrutura dos agregados micelares [(c),(f),(i)] em 

microemulsões: (a)-(c) álcool etoxilado formando microemulsões óleo/água; (d)-(f) éter-

sulfato de cadeia ramificada para a composição de microemulsões bicontínuas; e (g)-(i) 

sulfonato de cadeia dupla gerando microemulsões água/óleo (HOLMBERG, 2012). 

 

 

Ainda com relação ao uso de surfactantes como agentes anti-aglomerantes durante a 

síntese de óxidos metálicos nanoparticulados utilizando métodos químicos de substratos em 

soluções que incluem precursores de íons metálicos e um agente precipitante. Devemos 

considerar que as primeiras nanopartículas quando são formadas em uma solução, as mesmas 

tendem a se aglomera. Com isso, o sistema visa alcançar o mínimo de energia termodinâmica 

(ΔG < 0). Para evitar a aglomeração das nanopartículas, agentes estabilizantes são usados 

proporcionando um elevado grau de dispersão de um colóide em formação. Agentes de 

estabilização podem incluir diferentes polímeros ou tensoativos. 
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Neste método de síntese de agentes de estabilização incluem tanto um polímero e um 

surfactante (Figura 19). Moléculas destes compostos, quando adequadamente selecionadas no 

que diz respeito a um tipo de um precursor usado, podem desempenhar dois papéis. Eles 

podem formar complexos com íons do precursor e depois as nanopartículas são formadas no 

volume de uma macromolécula estabilizadora. Por outro lado, os estabilizadores podem 

tornar-se adsorvidos nas superfícies das nanopartículas que são formadas, e como resultado, a 

velocidade de seu movimento browniano é reduzida, e há uma barreira que torna impossível 

para agregação de nanopartículas.  

 

Figura 19 - Estabilização estérica das nanopartículas de óxidos de metal usando (a) um 

agente tensoativo e (b) polímero (GOLAS, 2010). 
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Suwanboon (2007) estudou a influência da variação da concentração do 

estabilizante/sufactante PVP sobre as propriedades ópticas e estruturais do pó de ZnO 

nanocristalino obtido pelo método de precipitação. Como fonte de Zn+2 foi usado acetato de 

zinco em solução aquosa. As variações de contração em quantidade de matéria de PVP foram 

de: 0.1x10-4, 2x10-4 e 3x10-4 mol/L. Foi lentamente adicionado à solução precursora de zinco 

modificado com PVP e o NaOH (0.8 mol/L) como agente redutor. A caracterização por DRX 

mostrou boa cristalinidade em todas as concentrações de PVP utilizadas que corresponde a 

estrutura hexagonal de wurtzita. Os tamanhos de cristalitos obtidos em mesma ordem de 

concentrações anteriormente ditas foram de: 49, 56, 48 e 45 nm. Foi observado que o PVP 

desempenha dois importantes papéis no sistema. O primeiro o fato de promover a reação entre 

Zn+2  e NaOH para formar Zn(OH)2 com a geração de grupos OH- e o aumento do pH da 

mesma. O segundo atua como agente estabilizante ou agente de passivação quando a 

concentração é maior que 1x10-4 mol/L, encapsulando as partículas geradas e suprindo o 

crescimento do grão. 

 

Além do uso dos surfactantes, muitas pesquisas têm relatado que ligeira ajustes 

também realizados na concentração de amônia como agente precipitador pode induzir 

alterações significativas na morfologia dos produtos finais obtidos. Supõe-se que a 

concentração de amônia variada induz a pequena alteração do pH da solução de reação, o que 

torna as taxas de crescimento de cristais relativamente diferentes em função da variação da 

concentração, resultando assim, em diferentes morfologias do cristal.   
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Zhang (2012) realizou experimentos que indicaram que dois parâmetros são cruciais 

para a síntese utilizada. O primeiro deles é o teor de amônia. Durante a preparação, quando a 

concentração de amónia é reduzida de 0.2 mol/L. a 0.1 mol/L, as partículas com estruturas 

uniformes podem ser obtidas (Figura 20 (a)), mas com baixo rendimento da morfologia e com 

distribuição de tamanho irregular. Quando aumentou a concentração de amônia para 0.5 

mol/L, uma estrutura ramificada foi produzida, com partículas de Ag em suas superfícies 

(Figura 20 (b)). 

 

Figura 20 - Imagens de MEV (a, b) e imagem TEM inserida em b. Os produtos obtidos com 

diferentes concentrações de hidróxido de amônio: (a) 0.1 mol/L e (b)  de 0.5 mol/L(ZANG, 

2012). 
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3.4. FOTO-OXIDAÇÃO CATALÍTICA EM SISTEMAS HETEROGÊNEOS 

 

A fotocatálise heterogênea tem sua origem na década de 1970, quando pesquisas em 

células foto-eletroquímicas começaram a ser desenvolvidas com o objetivo de produção de 

combustíveis a partir de materiais baratos, visando a transformação da energia solar em 

química.  A possibilidade de aplicação da fotocatálise à descontaminação foi explorada pela 

primeira vez em 1983, quando foi demonstrada a total mineralização de clorofórmio e 

tricloroetileno para íons inorgânicos durante iluminação de suspensão de TiO2 (NOGUEIRA, 

1998). Pertencendo à classe dos POA (Processos Oxidativos Avançados), a fotocatálise 

heterogênea é uma tecnologia promissora no tratamento de efluentes industriais e na 

descontaminação ambiental.  

 

O processo é baseado na irradiação de um fotocatalisador, geralmente um 

semicondutor inorgânico tal como TiO2, ZnO, ou CdS, cuja energia do fóton deve ser maior 

ou igual à energia do “band gap” do semicondutor para provocar uma transição eletrônica 

(excitação). Assim, sob irradiação, um elétron é promovido da banda de valência para a banda 

de condução formando sítios oxidantes e redutores capazes de catalisar reações químicas, 

oxidando os compostos orgânicos (CO2 e H2O) e reduzindo metais dissolvidos ou outras 

espécies presentes (ZIOLLI, 1998), ilustrado na Figura 21.  

 

Figura 21 - Esquema do processo da fotocatálise heterogênea (SOUZA, 2016). 
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3.5.  DIP COATING E O MÉTODO DA ADSORÇÃO 

 

Várias são as maneiras pelas quais as propriedades podem ser atribuídas em materiais 

têxteis, tais como: incorporação das espécies de interesse diretamente na produção das fibras, 

revestimento ou sobre as fibras têxteis e imobilização das ligações iônicas ou covalentes. Um 

dos métodos mais simples estudados para a incorporação das nanopartículas em tecido é o 

método da adsorção. Este processo consiste em tratar o substrato (no caso o tecido) com 

nanopartículas sob imersão em condições adequadas de pH e força iônica, seguido de 

incubação. Com base no método da adsorção inúmeros estudos têm sido relatados mostrando 

diferentes métodos para este mesmo fim (MATSUSHITA, 2014). 

 

Como foi discutido ainda neste capítulo, o uso de materiais compósitos vem 

crescendo consideravelmente devido, principalmente, à grande diversidade de propriedades 

que podem ser exploradas a partir da combinação de dois ou mais materiais de natureza 

distinta. Por exemplo, uma alternativa para modificar as propriedades de fibras sintéticas que 

compõem um tecido sem comprometer sua funcionalidade original é revesti-las com um 

sistema compósito de partículas cerâmicas, distribuídas homogeneamente em uma matriz 

polimérica. Fibras poliméricas sintéticas revestidas com partículas cerâmicas podem combinar 

as características positivas de ambos os materiais, isto é, conservam a flexibilidade e a 

elasticidade intrínseca destes polímeros e podem agregar propriedades vantajosas típicas dos 

materiais cerâmicos, como a resistência à abrasão, ao desgaste, à chama, ou mesmo a ação 

bactericida e/ou fotocatalítica (SÁNCHEZ, 2009). 
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Os nanocompósitos poliméricos são uma classe emergente de materiais de base 

polimérica contendo uma quantidade relativamente pequena (inferior a 10%) de 

nanopartículas inorgânicas (VENTURA, 2011).  Três características principais definem e 

formam a base do desempenho destes novos materiais: matriz polimérica confinada 

nanoscopicamente, constituintes inorgânicos de dimensão nano, arranjos à nano-escala dos 

constituintes (ALTHUES, 2007). 

 

Os polímeros são materiais flexíveis e leves. Podem ser produzido a um baixo custo. 

Eles são também conhecidos por permitir o processamento fácil e pode ser moldada em 

películas finas por várias técnicas, tais como dip-coating (revestimento por imersão), spin-

coating, film-casting e printing. Eles são já amplamente utilizados na indústria de 

optoeletrônica e estão realizando um papel importante em várias aplicações. Portanto, as 

desvantagens na elaboração de filmes finos de nanoestruturas inorgânicas podem ser 

superadas através da utilização de um polímero matriz para incorporar uma parte 

relativamente pequena de conteúdo inorgânico nanoparticulado. A integração de 

nanopartículas inorgânicas em uma matriz de polímero permite que as propriedades de ambas 

ao serem combinadas/aprimoradas e, assim, novas funções avançadas podem ser geradas 

(SHANGHUA, 2010). 
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Como dito anteriormente uma das técnicas de deposição para se formar camadas 

homogêneas de um determinado material, inicialmente em suspensão ou no estado líquido, 

sobre uma dada superfície, é a técnica do dip coating (Figura 22), na qual ocorre a imersão de 

um corpo em um líquido (ou suspensão, barbotina) e, quando removido, o corpo terá sua 

superfície revestida pela suspensão. Este processo pode ser contínuo (ex. para fibras) ou 

descontínuo para peças com formatos variados. Diversos trabalhos mostram o uso do dip 

coating como técnica processual para produção de novos revestimentos, como a produção de 

filmes finos de óxido de zinco, revestimentos de hidroxiapatita, filmes macro porosos de 

óxido de titânio, membranas cerâmicas de zircônia, microfiltros de alumina com diferentes 

propriedades e aplicações, ou mesmo no auxílio à produção de nanotubos de carbono 

(SÁNCHEZ, 2009). 

 

Figura 22 - Representação esquemática do processo de obtenção de filmes por dip coating 

(NASSAR, 2003). 
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O controle das propriedades reológicas de suspensões cerâmicas é importante e está 

diretamente ligado à qualidade dos revestimentos obtidos para as mais diversas aplicações. 

Dessa forma, o método de preparação das soluções para obtenção de uma dispersão ideal das 

partículas cerâmicas, assim como uma viscosidade adequada , são parâmetros que requerem 

atenção, e o seu controle possibilitará a obtenção de revestimentos homogêneos (SÁNCHEZ, 

2009). 

 

A obtenção de uma dispersão homogênea de partículas nanométricas no processo de 

preparação de nanocompósitos é difícil de atingir, pois há forte tendência para as 

nanopartículas de aglomerar-se. Sob a forma de nanocompósito polimérico, os polímeros 

podem efetivamente inibir a agregação das nanopartículas e mantê-las dispersas 

uniformemente na solução de polímero. A interação de superfície não parece afetar a estrutura 

das nanopartículas. É sabido que os polímeros aumentam significativamente a estabilidade da 

dispersão das partículas nos compostos e sua compatibilidade na matriz polimérica tornando 

mais fácil a aplicação de nanopartículas em muitos campos. 

 

São empregadas frequentemente como nanocargas inorgânicas o Au, Ag, Cu, Ge, Pt, 

Fe e outros metais. Além dessas, também são bastante usados os semicondutores (PbS, CdS, 

CdSe, CdTe, ZnO...), minerais de argila montmorilonita, vermiculita, hectorita, CaCO3, 

outros óxidos, por exemplo, TiO2, SiO2, óxido de ferro e materiais à base de carbono (por 

exemplo, de nanotubos de carbono (CNT), grafite, nanofibras de carbono). A escolha do 

polímero matriz também é múltipla, dependendo das aplicações que podem ser geralmente 

divididos em plásticos industriais (por exemplo, nylon 6, nylon MXD6, poliamida, 

polipropileno (PP)), polímeros condutores (polipirrol por exemplo, polianilina (PANI)), e 

polímeros transparentes (por exemplo, polimetil metacrilato (PMMA), poliestireno (PS) e 

outros (SHANGHUA, 2010). 
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A palavra nylon (poliamidas) para uma pessoa que não está acostumada com o 

mundo dos plásticos lembra-se das meias, do velcro, das palhetas para violão, da linha de 

pesca e de diferentes tipos de vestimentas, mas nem só de fios têxteis e peças simples vivem 

as poliamidas, muito pelo contrário, são os principais plásticos de engenharia existentes no 

mercado.  

 

As poliamidas (PA) não são polimerizadas a partir das mesmas substâncias, porém 

todas elas possuem o grupo funcional amida (CONH). Alguns desses polímeros são obtidos a 

partir de dois materiais base, cada um com o número de átomos de carbono correspondente ao 

número da poliamida. A PA 6.6, por exemplo, é chamada assim pelo fato do 

hexametilenodiamina e do ácido adípico, suas matérias-primas, terem 6 átomos de carbono 

cada uma. Já a PA 6 é polimerizada a partir da caprolactama que possui 6 átomos de carbono. 

 

Os grupos funcionais de amida polares (CONH) influenciam diretamente nas 

propriedades das poliamidas, quanto mais curta a distância entre esses grupos, melhores são 

suas propriedades mecânicas e térmicas. Porém, a resistência a absorção de água diminui 

devido ao maior número de ligações de hidrogênio. Os melhores exemplos disso são a PA 6  

(utilizada para o nanorevestimento) e PA 6.6 (Figura 23) que são mais utilizadas na injeção de 

peças de engenharia e possuem altos valores de absorção de água quando comparadas às PA 

6.10, PA 11 e PA 12. 

 

Figura 23 - Ilustração das estruturas moleculares das poliamidas 6.6 e 6. 
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Esse material tem uma aceitação muito boa na incorporação de fibra de vidro, cargas 

minerais, pigmentos, estabilizantes, lubrificantes, modificadores de impacto e outras. 

Possuindo as seguintes características: alta resistência à fadiga, boa resistência ao impacto, 

alta temperatura de fusão, baixo coeficiente de atrito, resistência às intempéries, alta fluidez, 

impermeáveis aos gases, baixa resistência a ácidos inorgânicos (nítrico, clorídrico, sulfúrico, 

etc.), baixa resistência a álcoois aromáticos (álcool benzílico, fenóis, cresóis, etc.) e são 

higroscópicas. 

 

Vários métodos podem ser usados para a aplicação das nanopartículas aos substratos 

têxteis, incluindo a estamparia por transferência, spray e impregnação por foulardagem. 

Desses, a foulardagem é o mais usado, ajustando a pressão adequada e a velocidade dos rolos 

de impregnação, seguindo-se os tratamentos térmicos de secagem e fixação (VENTURA, 

2011). 

 

O revestimento dos substratos têxteis com uma fina camada de nanocompósito 

polimérico apresenta relevantes vantagens, a saber: os nanocompósitos poliméricos com 

nanopartículas de óxido formam camadas bem aderentes de óxidos transparentes sobre os 

têxteis. Estas camadas de óxidos são muito estáveis a altas temperaturas, e a ataques químicos 

e microbiológicos, melhoram as propriedades mecânicas dos tecidos, enquanto oferecem 

novas propriedades de superfície, o revestimento de óxido metálico pode atuar como agente 

de transporte de aditivos funcionais incorporados, tais como: compostos orgânicos ou 

biológicos, partículas inorgânicas em polímeros. Uma vez que é fácil controlar a porosidade 

da camada e o grau de imobilização dos compostos incorporados. Os revestimentos podem ser 

preparados à temperatura ambiente e pressão normal em aparelhos convencionais de 

revestimento utilizados para acabamentos têxteis (VENTURA, 2011). 
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Um método para obtenção de um revestimento têxtil é a avaliação da carga de 

superfície dos materiais selecionados. Tal controle é extremamente importante para o uso do 

método de incorporação de partículas pelo método Layer by Layer (LbL).   

 

Esse se tornou a principal escolha para a fabricação de filmes nanoestruturados em 

que a sinergia entre os diferentes materiais podem ser alcançados de forma simples e com 

baixo custo. A técnica LbL pode ser empregada uma ampla diversidade de materiais, e a 

fabricação de filme é realizada sob condições suaves, o que é particularmente importante para 

preservar a atividade de biomoléculas. Entre tais materiais são aqueles com propriedade 

elétrica ativa, o que levou os pesquisadores a empregarem filmes LbL para várias aplicações, 

incluindo eletrocromismo, catálise, sensor eletroquímico e biosensores, entre outros 

(CRESPILHO, 2006).  

 

Os conceitos fundamentais e mecanismos envolvidos na técnica LbL foram 

detalhados numa série de artigos. Na maioria dos casos, a adsorção em filmes LbL é 

governada por interações eletrostáticas entre as espécies tendo cargas opostas, mas interações 

secundárias têm também demonstraram ser importantes (HOOGEVEEN, 1996).   
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A técnica LbL é versátil, no que diz respeito aos substratos que podem ser utilizados, 

que incluem materiais hidrofílicos e hidrofóbicos de vidro, mica, de silício, metais, quartzo e 

polímeros (ANZAI, 1999). Além disso, filmes LbL pode ser depositado diretamente sobre 

suspensões coloidais (ICHINOSE, 1998). Um diagrama esquemático da técnica LbL quando 

se deseja uma segunda camada é ilustrado na Figura 24.  

 

Figura 24 -  Fabricação esquemática de um filme de por LbL com bicamada. Um substrato 

sólido, por exemplo, tendo cargas negativas, é inicialmente imerso na solução policatiônica 

(1). No seguinte passo (a), o excesso de moléculas pode ser removido por imersão do 

substrato na solução de lavagem (2). O substrato contendo a camada catiônica é 

subsequentemente (b) imerso em solução de polieletrólito aniônico (3). As moléculas não 

ligadas de forma eficaz podem ser removidas (c) na solução de lavagem (4) (CRESPILHO, 

2006). 

 

 

A deposição sequencial de camadas múltiplas pode ser efetuada por imersão do 

substrato em soluções catiônicas e aniônicas alternadamente. Após a deposição de cada 

camada do substrato, o mesmo é imerso na solução de lavagem e seco. A rugosidade, 

espessura e porosidade da película podem ser controladas a nível molecular mediante ajuste 

dos parâmetros experimentais, tais como pH, força iônica e a concentração de polieletrólito. 
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Fonte: Souza, 2016. 

 

 

 

Capítulo 4: materiais e métodos 

 

 

 

 

 

SOUZA, R. P. A.; Estudo das propriedades self-cleaning em substrato têxtil e magnéticas do 
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Engenharia de Materiais, Universidade Federal  do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As características do óxido de zinco foram largamente discutidas no Capítulo 3, e a 

partir dessas, o mesmo foi escolhido como material de estudo, em virtude principalmente de 

sua baixa solubilidade nos solventes utilizados nas reações de síntese realizadas e capacidade 

de obtenção em baixas temperaturas (baixas temperaturas de síntese), a baixa solubilidade do 

óxido de zinco evita a predominância de processos de dissolução-precipitação, melhorando as 

condições de controle na síntese. Assim como no mesmo capítulo a prata foi largamente 

discutida.   

 

Nesse sentido, o trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir da síntese de 

suspensões coloidais desses materiais que foram tratadas sob condições hidrotermais assistida 

por energia micro-ondas, com objetivo de aprofundar o estudo das propriedades 

fotocatalíticas e magnéticas do nanomaterial obtido (Etapa 1 e 2).  

 

A fim de testar também a propriedade self-cleaning dessas nanopartículas, as mesmas 

foram impregnadas em substrato têxtil e foram avaliadas com base na degradação do corante 

característico do suco de uva (Etapa 3).  

 

A Tabela 5 a seguir contém os reagentes utilizados e a Figura 25 representa as etapas 

de execução do projeto de pesquisa de forma sistemática e sintetizada. 

 

Tabela 5 - Tabela de reagentes. 

Denominação  Abreviação Fabricante  Fórmula química Pureza  

Acetato de zinco 

dihidratado 

- Alfa Aesar Zn(OOCCH3)2.2H2O 99,9% 

Nitrato de prata - Strem 

Chemicals 

AgNO3 99,9% 

Polivinilpirrolidona PVP Alfa Aesar (C6H9NO)n 99% 

Hexametilenotetramina  HTMA Alfa Aesar  C6H12N4 99% 
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Figura 25 - Fluxo de obtenção e caracterização das nanoestruturas com propriedades 

fotocatalíticas, magnéticas e do tecido com propriedades self-cleaning. 
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4.1.  SÍNTESE QUÍMICA DAS NANOPARTÍCULAS 

 

A produção das nanopartículas (em meio comercial são chamadas de aditivo) 

envolve basicamente 5 etapas, conforme Figura 26. Primeiramente as suspensões coloidais 

foram preparadas a partir dos precursores metálicos: acetato de zinco dihidratado e nitrato de 

prata como dopante nas concentrações de 0, 1 e 2 mol% de Ag em relação à matriz hospedeira 

(Tabela 6). O primeiro passo foi dissolver os dois elementos em água com o auxílio de um 

agitador magnético. Nenhuma fonte de íons hidroxila foi adicionada à solução, desse modo o 

pH da solução foi mantido na faixa do neutro, com valor de aproximadamente sete, enquanto 

a água proporcionou a hidrólise do sal de zinco dihidratado (Zn(OOCCH3)2.2H2O) da Alfa 

Aesar e do nitrato de prata (AgNO3) da Strem Chemicals (Etapa 1).  

 

Figura 26 - Produção das nanopartículas com propriedades fotocatalíticas (self-cleaning) e 

magnéticas. 
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Após a preparação da solução foi adicionada a polivinilpirrolidona ((C6H9NO)n;Alfa 

Aesar) como agente surfactante sob agitação magnética a 60 °C, após alguns minutos 

mantendo a mesma temperatura foi adicionado hexametilenotetramina (C6H12N4;Alfa Aesar) 

como agente surfactante redutor precipitação (Etapa 2).   

  

A solução final obtida foi reaquecida por mais 10 e 30 min (Tabela 6) usando energia 

micro-ondas a 100 °C (Etapa 3). A rota química foi parcialmente omitida para futura obtenção 

de patente. As equações 7, 8 e 9 em sequência ilustram as reações químicas de precipitação 

envolvidas na síntese de obtenção do ZnO com hexametilenotetramina:  

 

(CH2)6 N4 + 6H2O ↔ 6HCHO + 4NH3, (7) 

                                           NH3 + H2O ↔ NH4 
+ + OH−,  (8) 

                                           2OH − + Zn2+ → ZnO(s) + H2O. (9) 

 

As amostras foram denominadas segundo a ordem: cristal hospedeiro (ex. ZnO), 

tempo de síntese (ex. 10min) e o teor de prata acrescentado a síntese (-0 = 0 mol% de prata). 

 

Tabela 6 - Soluções aquecidas a 100 °C. 

Soluções 1º Tempo (min) 2º Tempo (min) Ag (mol%) 

I 10 30 0 

II 10 30 1 

III 10 30 2 

 

 

Em acordo com a Tabela 6 as suspensões coloidais preparadas foram envelhecidas 

por meio de um processo hidrotermal, sob condições químicas, de temperatura e tempo 

controlados.   
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Para isso foi utilizado um autoclave feito com aço que há internamente um recipiente 

de PTFE (politetrafluoretileno), onde a suspensão foi colocada. Este autoclave foi fechado e 

aquecido através da energia fornecida por um micro-ondas convencional, dessa forma esse 

aquecimento forneceu a energia ao sistema para que ocorresse o crescimento dos cristais, para 

isso foi utilizado um micro-ondas doméstico de Modelo MEF41 da Electrolux com frequência 

de 2.45 GHz (Figura 27).  

 

Figura 27 - Micro-ondas convencional: modelo MEF41 da Electrolux (SOUZA, 2016). 

 

 

Após a finalização da síntese, a solução obtida foi centrifugada no equipamento de 

modelo Centrifuge 5804 da eppendorf (Etapa 4) e a parte sólida foi para estufa por 24 horas a 

uma temperatura de 85 °C (Etapa 5).  O material foi caracterizado e depois foram realizadas 

as reações de fotocatálise com o semicondutor obtido usando o corante alaranjado de metila, 

em fotoreator com tempo máximo de avaliação da degradação do Alaranjado de metila de 2 h 

e 30 min por amostra que foram avaliadas através de um espectrofotômetro de modelo UV-

2600 da SHIMADZU.  O pó obtido foi caracterizado por difração de Raios-X (DRX), 

Microscopia Eletrônica de Varredura e por Efeito de Campo (MEV/FEG), Microscopia 

eletrônica de transmissão (MET), isortermas Brunauer, Emmett e Taller (BET), 

fotoluminescência (PL) e espectrofotometria UV-Vis por transmitância para realização das 

medidas do gap direto e indireto a partir da teoria de Tauc. As propriedades magnéticas foram 

investigadas utilizando o PPMS (Physical Property Measurement System) da Quantum 

Design. 

 

 

 

http://www.qdusa.com/products/ppms.html
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
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4.2.  IMPREGNAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS NO TECIDO 

 

A etapa de impregnação das partículas em tecido de poliamida 6 foi realizada sob pH 

5 através do método de deposição por imersão (dip coating) utilizando em solução 110 ppm e 

220 ppm da melhor composição avaliada na fotocatálise do alaranjado de metila (ZnO10min-

1), para isso foi utilizado a 6 % (v/v) o estireno e acrilato de butila e água destilada. Após o 

processo de impregnação, as amostras foram polimerizadas a 130 °C, conforme Tabela 7. 

Após essa etapa, foram realizadas análises de caracterização das amostras em diferentes 

concentrações de nanopartículas por DRX, MEV/EDS, análise térmica (TG/DTA), 

Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia de Força 

Atômica (AFM) e o ângulo θ que representa a molhabilidade de uma superfície sólida por um 

líquido.  Para avaliação da propriedade self-cleaning foi utilizada a espectrofotometria por 

reflectância antes e depois da submissão das amostras com antocianidinas (flavonóides 

estruturalmente relacionados com a flavona) à radiação ultravioleta. A fim de avaliar a 

durabilidade do nanorevestimento foi utilizada a norma ISO 6330:1984 para o ciclo de 15 

lavagens usando detergente neutro que possui como princípio ativo tensoativo aniônico. 

 

Tabela 7 - Impregnação das nanopartículas no tecido. 

Materiais  Carga de superfície Concentração (25 ml) 

Poliamida 6  Catiônica  - 

Nanopartículas ZnO:Ag Aniônica 110 e 220 ppm 

Nanopartículas ZnO Aniônica 110 e 220 ppm 

Estireno e Acrilato de butila  Aniônico 6 % (v/v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

  

 

4.3.  CARACTERIZAÇÃO 

 

4.3.1. Degradação fotocatalítica heterogênea 

 

Foi realizado um estudo da atividade fotocatalítica dos nanocatalisadores sintetizados 

no intuito de avaliar as alterações na eficiência fotocatalítica a uma concentração de 1 ppm. 

Para tanto, foi utilizado um fotoreator com emissão de radiação ultravioleta e o corante 

alaranjado de metila a concentração em quantidade de matéria de 10-5 mol/L. Para isso foi 

utilizada a técnica de espectroscopia ultravioleta visível (UV-Vis) para as amostras coletadas 

a cada 30 min totalizando 150 min de tempo total. A partir desta técnica é possível analisar a 

transmissão, absorção e reflexão do material em função do comprimento de onda da luz. As 

transições eletrônicas foram situadas na região do ultravioleta ao infravermelho próximo (200 

a 800 nm). As medidas utilizadas nesta técnica foram feitas por um espectrofotômetro de 

modelo UV-2600 da SHIMADZU. Os espectros foram obtidos no modo de absorção a fim de 

investigar a eficiência fotocatalítica e a cinética reacional da descoloração das amostras de 

ZnO e ZnO:Ag + Ag0 sob o corante alaranjado de metila que possui comprimento de onda 

aproximado em 460 nm em função do tempo de radiação.  

 

4.3.2.  Difração de Raios-X (DRX)  

 

 As amostras de ZnO com/sem dopante e do nanorevestimento foram caracterizadas 

por DRX, visando determinar a composição cristalina das mesmas. Os tamanhos dos 

cristalitos das partículas foram obtidos através da equação de Scherrer (Equação 10), onde λ é 

o comprimento de onda utilizado, θ é o ângulo de difração e B a largura à meia altura.  Os 

difratogramas de Raios-X foram obtidos em um equipamento Shimadzu XRD-7000, com 

radiação CuKα (λ = 1.5418 Å), tensão de 40 kV e corrente de 40 mA. Para realizar as 

medidas as amostras foram colocadas na forma de pó em porta amostra de vidro, com ângulo 

inicial de 10.0°, ângulo final de 90.0°, passo de 0.01° e Velocidade 15,0 °/min. 

 

(10) 
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4.3.3.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/FEG/EDS)  

 

Foi utilizada a Microscopia Eletrônica de Varredura /Efeito de Campo para avaliação 

do nanorevestimento, do tamanho das nanopartículas e visualização de suas morfologias. As 

micrografias eletrônicas por varredura foram realizadas através de um microscópio eletrônico 

de varredura de modelo TM300 da HITACHI com tensão de aceleração de 5 ou 15 kV, fonte 

de tungstênio e ampliação de 15 X a 30.000 X. Ao equipamento pode ser acoplado o sistema 

de EDS (Energy Dispersive System), o qual possibilita a determinação da composição 

qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de Raios X característicos. O 

limite de detecção é da ordem de 1 %, mas pode variar de acordo com as especificações 

utilizadas durante a análise, como o tempo de contagem, por exemplo. Para a determinação da 

composição foram utilizados os seguintes parâmetros: tempo de processo de 5 min, tempo de 

aquisição de 30 s, tensão de aceleração de 15 kV. Para obtenção das imagens por FEG foi 

utilizado um microscópio FEG-VP Zeiss Supra 35. 

 

4.3.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Foi utilizada a microscopia eletrônica de transmissão que é uma ferramenta 

fundamental para caracterização de materiais já que permite não só visualizar a morfologia 

como também permite identificar defeitos, estrutura cristalina, relações de orientação entre 

fases, entre outros.  Para sua realização as amostras de nanopartículas foram diluídas em 

álcool etílico e dispersas por 10 min, usando o limpador ultrassônico de baixa frequência, 

foram colocadas três gotas na grade de cobre recoberta com carbono e foi esperado secar 

antes a obtenção das imagens. Para isso foi utilizado um microscópio eletrônico de 

transmissão, Jeol, de modelo JEM-2100. 
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4.3.5. Determinação da área superficial específica  

 

A área superficial específica, volume e diâmetro médio de foram obtidos utilizando o 

método BET (Brunauer, Emmett e Teller) e a área superficial acumulada, volume, diâmetro 

médio e distribuição dos poros, utilizando o método BJH (Barret, Joyner e Halenda), este 

método é baseado no modelo de condensação capilar desenvolvido por Cohan (1938), o qual 

oferece a existência de uma camada adsorvida na parede do poro preenchido com o adsorbato 

condensado e esvaziado. As isotermas de adsorção-dessorção de N2 foram medidas no 

aparelho Micromeritics de modelo ASAP 2020. O gás adsorvente utilizado foi o nitrogênio e 

o gás para verificação do espaço livre foi o Hélio. A quantidade de amostras utilizadas para o 

ensaio foi de 0.1g. O ensaio foi realizado na amostra em pó de melhor desempenho 

fotocatalítico.  

 

4.3.6.  Fotoluminescência (PL) 

 

Com uso dessa técnica é possível obter várias informações a respeito do material 

estudado além de verificar se o material apresenta propriedade fotoluminescente como: a 

energia de gap (Egb) (Equação 11), sendo este de origem direta ou indireta, identificação de 

elementos envolvidos na amostra, detectar defeitos pontuais e impurezas. Para as medidas de 

fotoluminescência (PL) foi utilizado espectrofotômetro Jobin-Yvon U1000, com 

monocromador duplo, fotomultiplicadora de GaAs resfriada e um sistema convencional de 

contagem de fótons.  As medidas de PL foram realizadas no comprimento de onda (λ) de 

excitação de 350.7 nm, onde λ é o comprimento de onda em nanômetros, c é a velocidade da 

luz no vácuo de valor 3.0x108 m/s e h é a constante de Plank 4.135x10-15 eV.s. 

 

(11) 
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4.3.7. Espectrofotometria na região do UV-Vis 

 

As análises de espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) foram 

realizadas nos pós de nanopartículas com e sem dopante, sintetizadas em diferentes tempos de 

síntese. Os espectros por transmitância óptica foram obtidos através do espectrofotômetro de 

modelo UV-2600 da SHIMADZU.  Esses foram obtidos na região entre 200 a 800 nm. Todas 

as medidas foram realizadas a 25 °C.  O gap é obtido pela extrapolação da região linear da 

curva de acordo com o método de Tauc e demonstrou que existe relação entre a curva de 

absorção e a energia do gap do material, segundo a Equação 12, onde α  é a absorbância 

(embora a absorbância não tenha unidades verdadeiras, é frequentemente tratada em Unidades 

de Absorbância ou AU), h constante de Planck (4.135x10-15 eV.s.), v a frequência (Hz) e  Eopt 

(eV) o gap óptico da banda (gap de Tauc).      

(12)  

 

O processo de absorção se inicia quando a luz passa através da amostra. A 

quantidade de luz absorvida é a diferença entre a intensidade da radiação incidente (I0) e a 

radiação transmitida (I). A quantidade de luz transmitida é expressa tanto em transmitância 

como absorbância. A transmitância é definida como: T = I/I0.  A absorbância (α) se relaciona 

com a transmitância da seguinte forma: α = log(1/T) = -log(T) e  o gap  é obtido pela 

extrapolação da região linear da curva de acordo com o método de Tauc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade
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4.3.8. Physical Property Measurement System (PPMS)  

 

Para avaliação das propriedades magnéticas foi utilizado o PPMS da Quantum 

Design que possibilita um sistema de temperatura-campo variável, projetado para executar 

uma variedade de medições automatizadas ou personalizadas, com possíveis controles 

ambientais para avaliação de amostras que incluem campos até ± 16 tesla e faixa de 

temperatura de 1.9 - 400 K. 

 

4.3.9. Dip Coating  

 

Foram preparadas amostras 4 x 4 cm² do tecido constituído de poliamida comercial 

(catiônica) para realização do procedimento de impregnação, onde cada amostra foi imersa 

em solução polimérica (com polímero aniônico) contendo partículas de ZnO/ZnO-Ag  

(aniônicas) em dispersão. Para controle de parâmetros foi utilizado um equipamento da KSV 

NIMA Dip Coaters, fazendo uso dos seguintes parâmetros: velocidade de imersão 40 mm/s, 

tempo de mergulho 10 mm/s, tempo de imersão 3 min e velocidade de emersão 5 mm/s.  

 

4.3.10. Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier ou 

espectroscopia IV foi utilizada para análise e identificação dos materiais dos 

nanorevestimentos. Através dos dados obtidos pelo equipamento de modelo SHIMADZU 

IRTtracer -100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qdusa.com/products/ppms.html
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
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4.3.11. Análise Termogravimétrica (ATG)  

 

Análise Termogravimétrica é uma técnica de caracterização na qual a variação da 

massa de uma determinada amostra é acompanhada em função da temperatura, a qual está 

submetida em condição de atmosfera controlada. O equipamento empregado para realizar as 

análises termogravimétricas foi uma microbalança SHIMADZU DTG-60 (DTA e TG), as 

quais foram executadas sob atmosfera de nitrogênio com vazão de 100 ml/min, cadinho de 

alumina, sob taxa de 10 ºC/min, até atingir até atingir 700 ºC.  A técnica foi utilizada para 

avaliação do comportamento térmico da poliamida e do nanorevestimento.  

 

4.3.12. Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

Para realização das análises por AFM foram feitos filmes poliméricos com as 

nanopartículas dispersas de ZnO/ZnO:Ag em diferentes percentuais de nanopartículas por dip 

coating em fibras de poliamida 6. Para estudo da morfologia, rugosidade (Ra) e determinação 

do tamanho dos cristais, através de um Microscópio de Força Atômica de modelo SPM 9700.  
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4.3.13.  Molhabilidade de uma superfície sólida por um líquido 

 

Segundo Luz (2008), a molhabilidade pode ser estudada a partir de várias técnicas 

experimentais, sendo as mais conhecidas a elevação de um líquido em um capilar e o 

espalhamento de uma gota líquida sobre uma superfície sólida (Figura 28).  

 

Figura 28 - Ângulo de contato θ entre uma gota líquida e uma superfície (SOUZA, 2016). 

 

 

γS é a energia de superfície do sólido apenas quando este se encontra no vácuo. A 

pressão de espalhamento pe (pe = γS - γSV) onde γSV é a energia de superfície do sólido em 

equilíbrio com o vapor. Todavia, é assumido que a adsorção de vapor em sólidos de baixa 

energia de superfície, como é o caso dos polímeros, é desprezível. Com isto, γSV = γS, 

representa a energia de superfície do sólido em qualquer atmosfera (LUZ, 2008). Na figura 

28, γSV e γLV são a energia de superfície do sólido e a tensão superficial do líquido em 

equilíbrio com o vapor, respectivamente: γSL é a energia da interface sólido-líquido.   

 

As variáveis γSL e γSV são difíceis de serem determinadas, dessa forma em uma 

situação de equilíbrio o ΔG pode ser calculado como função de γLV, então a equação de Young 

pode ser expressa: 

(14) 
  

(15) 
  

(16) 
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O trabalho de adesão, Wa, entre o sólido e o líquido pode ser expressa pela equação 

de Dupré:  

(17) 
  

 

Wa é um parâmetro que está relacionado com o nível de interação entre as superfícies 

em contato. Considerando um caso simples onde uma interface entre dois materiais é 

estabelecida por ligações químicas, Wa  pode ser interpretado como o trabalho por unidade de 

área necessário para romper as ligações interfaciais e criar duas superfícies sem deformação 

plástica dos materiais base (LUZ, 2008). A partir da combinação algébrica das equações (16) 

e (17), é obtida a equação 18 de Young-Dupré: .  Esta última equação 

é mais útil, pois relaciona duas grandezas determináveis com relativa facilidade e precisão: θ 

(ângulo de contato) e a tensão superficial do líquido, γLV. Quando θ = 0, cos θ = 1 e então: wa 

= 2 γLV. 

 

Por definição tem-se que: quando θ > 90º, não há o molhamento do sólido pelo 

líquido, ou seja, não ocorre o espalhamento do líquido, quando θ < 90º, há o molhamento e o 

líquido espalha espontaneamente, quando θ ≈ 0º, o líquido espalha-se indefinidamente sobre o 

sólido, ou seja, o molhamento é total. Para compilação dos dados foi utilizado o sistema de 

análise de forma de gota para medições automáticas do ângulo de contato com o DSA100B da 

KRÜSS.  A técnica foi utilizada para caracterizar o molhamento da nanorevestimento obtido. 
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4.3.14. Medida de variação de cor (ΔE) 

 

Segundo Zohoori (2014), no sistema CIELAB, a cor é expressa em termos de CIE 

L*, a* e b* valores, onde L* define a luminosidade, a* indica a coordenada de vermelho-

verde, e b* indica a coordenada amarelo-azul, com esses dados foi realizada a determinação 

de Δa*, Δb*, ΔL* e da diferença total de cor (ΔE*) entre as amostras manchadas antes e 

depois irradiação. A técnica foi realizada usando um espectrofotômetro (BYK Gardner, Índia, 

com CIELAB 1976 espaço de cor e D65-light source) por reflectância. A diferença total de 

cor (ΔE*) foi calculada de acordo com a equação 19, onde, Δa* é a diferença em vermelho e 

verde, Δb* é a diferença em amarelo e azul e ΔL*a diferença em mais claro e escuro com 

desenvolvimento da equação temos a ΔE* que corresponde a diferença total de cor das 

amostras revestidas. 

(19) 
  

 

Segundo o modelo de Radetić (2013), as amostras foram expostas a radiação UV por 

20 horas. Os resultados obtidos tiveram o grau de descoloração (autolimpeza) comparado. O 

ensaio foi repetido após 15 ciclos de lavagem. O pico em 520 nm foi o comprimento de onda 

referência do estudo, pois as antocianinas que são derivadas das antocianidinas têm uma 

intensa absorção na faixa de 520 a 560 nm (região visível).   

 

4.3.15. Caracterização das propriedades ópticas das fibras nanorevestidas  

 As propriedades ópticas das amostras foram calculadas por medidas de reflectância 

difusa e da relação de Kubelka-Munk (K/S), onde K e S, são respectivamente coeficiente de 

absorção e dispersão do nanorevestimento de ZnO:Ag,  as amostras foram analisadas 

utilizando o espectrofotômetro descrito no item anterior.  
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Fonte: Souza, 2016. 

 

 

 

Capítulo 5: resultados e discussões 

 

 

 

 

 

SOUZA, R. P. A.; Estudo das propriedades self-cleaning em substrato têxtil e magnéticas do 

ZnO:Ag nanoestruturado, Tese de doutorado, Programa de Pós Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais, Universidade Federal  do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. INVESTIGAÇÃO DO ÓXIDO DE ZINCO DOPADO COM PRATA  

 

5.1.1.  Difração de Raios-X (DRX)  

 

As Figuras 29 e 30 representam os padrões de difração de Raios-X dos pós de 

ZnO/ZnO:Ag preparados com tempos sínteses e composição diferentes (Tabela 6).  Essas 

soluções sintetizadas a 100 °C apresentam em todas as composições fases cristalinas padrão 

da wurtzita (fase mais estável) para ZnO (PDF NO. 36-1451, parâmetro de rede a: 3.2498 Å e 

c: 5.2066 Å) e as composições dopadas apresentaram estrutura cúbica de face centrada para 

prata (PDF NO. 65-2871). Também foram registrados picos de baixa intensidade de prata 

hexagonal (PDF NO. 87-598) e para a amostra dopada com 2 mol% de prata em 10 min, tem-

se a presença de óxido de prata hexagonal (PDF NO. 42-874).  Segundo Ha (2013), com o 

aumento da concentração de PVP, a largura de meia altura das linhas de difração dos padrões 

de Raios X cresce rapidamente, o que significa que o tamanho de partícula é reduzido sob o 

aumento da PVP como surfactante. Porém na pesquisa presente, o teor de PVP não foi 

alterado para as diferentes composições discutidas.  Ao analisar as Figuras 29 e 30, pode ser 

verificado que o teor de prata e o tempo de síntese têm influência importante na cristalinidade 

do material.  

 

A Figura 29 relaciona cada pico de difração referente ao óxido de zinco na fase 

Wurtzita ao seu respectivo plano. Tanto nessa Figura como na Figura 30 é possível observar 

mudanças drásticas na difração dos Raios-X do material puro em relação ao material dopado.  
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Na Figura 29 (linha azul e linha vermelha) e 30 (linha ciano) são observados 

majoritariamente picos referentes à fase wurtzita do óxido de zinco. Na linha vermelha não 

são verificados picos de prata CFC apesar de ter sido adicionado 1 % em massa molar da 

mesma durante a síntese e também é observado um aumento da cristalinidade da fase 

wurtzita, pois há um aumento da intensidade e diminuição da largura na meia altura do pico 

no plano (002), isso ocorreu pela substituição parcial por prata na estrutura cristalina do ZnO 

(confirmado por PL).  Situação que pode ser observada na linha verde (Figura 30), porém 

apresenta picos de prata metálica de maior intensidade. Para as demais composições dopadas, 

também há picos de prata que podem ser atribuídas a sua fase metálica, também é observado 

um aumento consistente na intensidade dos picos dessa fase com o aumento da sua 

concentração e tempo de síntese. As amostras foram denominadas segundo: cristal hospedeiro 

(ex. ZnO), tempo de síntese (ex. 10min) e o teor de prata acrescentado a síntese (-0 = 0 mol% 

de prata). 

 

Figura 29 - Ilustração das difrações de Raios-X para as amostras de ZnO dopado com 0, 1  e 

2 mol% de Ag em 10 min de síntese. 
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Figura 30 - Ilustração das difrações de Raios-X para as amostras de ZnO dopado com 0, 1  e 

2 mol% de Ag em 30 min de síntese. 

 

 

Em relação aos picos de difração da wurtzita, é observada nas composições 

ZnO10min-0 (linha azul), ZnO10min-2 (linha preta), ZnO30min-0 (linha ciano) e ZnO30min-

1 (linha roxa), uma menor cristalinidade. Em alguns casos a diminuição do grau de 

cristalinidade é evidenciado por DRX pela diminuição da intensidade e aumento da largura na 

meia-altura dos picos de difração e o mesmo pode ser observado para cristalitos inferiores a 1 

µm. No caso de nanopartículas altamente cristalinas, as mesmas exibem um padrão de 

difração de Raios-X que é caracterizado por picos largos e de baixa intensidade (YUSOFF, 

2016). 
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Deve notar-se que com a presença de Ag, as posições dos picos, principalmente em 

relação ao plano (100), são deslocadas, como é observado na Tabela 8. Essa mudança sugere 

que há substituição parcial por Ag na estrutura de ZnO, assim como o aumento ou diminuição 

do parâmetro de rede “a” e “c”, como esperado. Quando ocorre o aumento esta questão está 

presumivelmente relacionada com a diferença de tamanho entre o íon Ag + (0.115 nm) e o 

Zn+2 (0.074 nm). Alguns trabalhos mostraram uma ligeira diminuição, o que pode ser 

explicado pela formação de clusters de prata (Agcl) (HOSSEINI,2015).  Os dados dos 

parâmetros de rede foram calculados através do programa UnitCell e o tamanho do cristalito 

foi calculado pela equação de Scherrer. O padrão de DRX possui uma orientação das 

partículas no plano (101) que é perpendicular ao eixo c da rede hexagonal do ZnO, que 

confirma que a estrutura corresponde a wurtzita.  

 

Tabela 8 - Correlação entre as composições sintetizadas a 100 °C e seus parâmetros de rede, 

assim como ao tamanho de cristalito (“D”). 

Composições 2θ (hkl)  a (Å) c (Å)  “D” (nm) 

ZnO10min-0 31.78 (100) 2.8481 5.3908 13.59 

ZnO10min-1 31.77 (100) 2.8512 5.4091 22.20 

ZnO10min-2 31.85 (100) 2.8516 5.4090 15.97 

ZnO30min-0 31.92 (100) 2.8400 5.4141 22.20 

ZnO30min-1 31.85 (100) 2.8462 5.7545 21.16 

ZnO30min-2 31.77 (100) 2.8498 5.3898 35.01 

.  

Como também é observada a diminuição da dimensão do parâmetro “a” e aumento 

em “c”, sugerindo a obtenção de nanobastões. Os extremos pontiagudos dos nanobastões de 

ZnO, resultam em um aumento forte de um campo elétrico. Portanto, eles podem ser 

utilizados como emissores de campo. 
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5.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-FEG) 

 

Foram realizadas as micrografias eletrônicas por varredura de efeito de campo das 

amostras a fim de investigar tamanho e morfologias dos cristais não dopados e dopados. Na 

Figura 31 foi observado que a morfologia das amostras de óxido de zinco puro e dopado 

através do método hidrotermal assistido por micro-ondas apresenta uma tendência ao estado 

de agregação das partículas, onde levam a formação de estruturas de aglomerados porosos, 

com morfologia irregular. Observa-se que as amostras são constituídas de aglomerados 

menores adsorvidos em aglomerados maiores. Esta tendência ao estado de aglomeração 

ocorre devido à atração interpartículas nanoestruturadas (identificadas no DRX e PL), as quais 

constituem estes clusters. 

 

A formação de agregados ocorre devido às partículas muito finas, particularmente as 

nanoestruturadas, por apresentarem grandes áreas específicas frequentemente aglomeram 

formando partículas secundárias. Essa nova conformação é requerida para minimizar a 

energia superficial total ou interfacial do sistema, conferindo-lhe maior estabilidade 

(EDELSTEIN, 1996).  O fenômeno fundamental de agregação envolvida com os nanocristais 

pode ser atribuído ao crescimento e coalescimento dos núcleos, fazendo com as partículas 

resultantes se agreguem, isto é, de redução da área específica, na direção de um estado de 

menor energia, pela redução de interfaces com o meio (TONIOLO, 2004). Isso ocorre devido 

às baixas temperaturas de trabalho aplicadas no método hidrotérmico assistido por micro-

ondas, o que resulta na formação de cristalitos extremamente pequenos (ZAWADZKI, 2006). 
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Figura 31 - À esquerda, as micrografias (a,b e c) das amostras sintetizadas a 10 min com 0, 1 

e 2 mol% de prata, respectivamente.  À direita, as micrografias (d, e e f) das amostras 

sintetizadas a 30 min com 0, 1 e 2 mol% de prata, respectivamente. 

    

    

    
 

É também observado residual polimérico após a síntese em todas as amostras. Os 

pontos brilhantes estão relacionados ao teor da prata. Quanto maior a concentração e tempo de 

síntese, mais nanopartículas de prata podem ser identificadas. A prata mesmo em tamanho 

nano pode ser visualizada em curto alcance, devido ao seu brilho intenso. 
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 5.1.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Figura 32 ilustra as micrografias de transmissão eletrônica do óxido de zinco puro 

(a,b e c) e dopado com 1 mol% de Ag (d, e e f), ambos em 10 min de síntese.  

  

Figura 32 - Ilustração das micrografias de transmissão eletrônica do óxido de zinco puro (a,b 

e c) e dopado com 1 mol% de Ag (d, e e f), ambos em 10 min de síntese. 

  

  

  
 

 

Para o material puro as imagens confirmam a obtenção de nanopartículas 

aglomeradas de ZnO com diâmetro médio de cristalito entre 5 e 10 nm. Para o material 

dopado é possível observar uma heteroestrutura aglomerada de óxido de zinco hexagonal 

nanoparticulado com diâmetro médio de cristalito próximo de 20 nm, decorada por 

nanopartículas de prata. Dados confirmados por difração de Raios X, MEV e 

fotoluminescência e é possível observar que a substituição parcial por Ag tende a favorecer o 

crescimento dos nanocristais. 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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5.1.4. Análises de área de superfície por isortermas Brunauer, Emmett e Taller (BET) 

 

A área específica da amostra ZnO10min-1 (melhor resultado na fotodegradação) 

igual a 6.15 m²/g, baixo valor possivelmente devido ao estado de  agregação e aglomeração 

verificado na microscopia de varredura e fotoluminescência das partículas. Pelo método 

BJHA, foi realizada a classificação dos poros segundo seu diâmetro, que foi característico de 

materiais macroporosos (> 50 nanômetros (nm) de diâmetro) e o tamanho de partícula 

9.752,67 Å (975.27 nm). Com volume de poros de 0.04 cm³/g. 

 

A forma da isoterma de adsorção (é a medida de volume de gás adsorvido, a uma 

temperatura constante, como função da pressão do gás) obtida corresponde ao tipo II de 

acordo com a classificação da IUPAC (RUTHVEN, 1984). Na figura a seguir (Figura 33) 

podem-se observar dois ramos distintos. A linha vermelha ilustra a quantidade de gás 

adsorvida com o aumento da pressão relativa, enquanto a linha preta representa a quantidade 

de gás dessorvido no processo inverso.  Esse tipo de isoterma contém, muitas vezes, uma 

porção linear. O ponto onde esta região começa foi chamado por BET como o ponto B e a 

extrapolação deste valor na ordenada fornece a capacidade da monocamada, isto é, este ponto 

indica o término da formação de uma monocamada completa de adsorbato sobre o adsorvente 

(I). As fases seguintes são de formação da multicamada (II) e condensação capilar (III). Este 

tipo de isoterma é característica de materiais sólidos não-porosos e macroporosos.  
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A isoterma tipo II tem, como característica, 2 pontos de inflexão, em que o primeiro 

é côncavo para o eixo P/Po, corresponde à adsorção em monocamada, isto é, revela que a 

monocamada foi preenchida. O volume adsorvido até o ponto B (ponto da primeira inflexão, 

mostrado na Figura 33), expressa uma estimativa da quantidade de adsorbato requerido para a 

cobertura da unidade de massa da superfície sólida com uma monocamada completa, o que 

representa a capacidade da monocamada (JUSZCZAK, 2002). 

 

Figura 33 - Forma da isoterma de adsorção da amostra ZnO10min-1. 

 

 

Com o aumento da pressão relativa mais camadas vão se depositando até a saturação, 

quando então o número de camadas pode ser considerado infinito. Quando a curvatura no 

ponto B é brusca (raio de curvatura muito pequeno) vai aparecer, a seguir, uma região com 

tendência à linearidade, considerada a região de formação da multicamada. Após esta fase 

quase linear, surge o segundo joelho, convexo para o eixo P/Po, que indica a formação de uma 

camada adsorvida em que a espessura aumenta progressivamente, igual à pressão de vapor de 

saturação (JUSZCZAK, 2002). 
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Quando a camada adsorvida se torna um volume líquido ou sólido (condensação 

capilar) é provável haver um escoamento por condensação nos poros preenchidos com 

adsorbato líquido; isto ocorreu quando o capilar foi formado. Esse tipo de isoterma é obtido 

em materiais mesoporosos e macroporosos que permitem adsorção irrestrita de monocamada 

para acontecer a alta pressão relativa (JUSZCZAK, 2002). Sing et al. (1985) afirmam que, se 

o sólido não contém macroporos, a isoterma permanece próxima à horizontal através da 

mudança de P/Po e o volume total de poro é bem definido. Na presença de macroporos a curva 

da isoterma sobe rapidamente, próximo de P/Po=1 e, se os macroporos são muito extensos, 

pode exibir uma subida essencialmente vertical. 

 

Desse modo, segundo alguns autores, os materiais macroporosos obtidos podem 

apresentar propriedades interessantes para sistemas catalíticos e possuem grande potencial 

para aplicação em dispositivos ópticos. Os intervalos granulométricos mostraram que a 

superfície específica é inversamente proporcional a esse tamanho, o que assegura grande 

diferença na adsorção de diversas substâncias como água, óleo, etc.  

 

 

5.1.5.  Fotoluminescência (PL) 

 

A fotoluminescência é a emissão de radiação eletromagnética (fótons) de um 

material, após este ter sido submetido a uma excitação luminosa. A frequência do fóton 

emitido pela amostra está intimamente relacionada com o material que a compõe, pois é 

resultante de uma transição eletrônica. Cada um dos picos obtidos no espectro indica uma 

energia bem definida de transição dos excitons. Além disso, também tem sido extensivamente 

usada para a investigação de defeitos no óxido de zinco, como os defeitos causados pela 

implantação iônica (substituição parcial) e mesmo como um indicativo da razão de 

crescimento do cristal durante sua obtenção. A meia largura de banda (largura do pico na 

meia altura) tem relação direta com a pureza do cristal e quanto mais estreita for, menos 

impurezas (dopante) terá o cristal analisado. Nesse sentido, uma vez que os picos obtidos no 

espectro exibiram mudanças drásticas na emissão, devido aos defeitos ocasionados pela 

dopagem e os diferentes tempos de síntese.  
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Foi realizado um estudo detalhado entre a dependência dos espectros de PL e as 

variáveis citadas, como ilustrado na Figura 34.  

 

Figura 34 - À esquerda (a), os resultados de fotoluminescência das amostras com 0, 1 e 2 

mol% de Ag sintetizadas em 10 min e à direita (b), os resultados de fotoluminescência das 

amostras com 0, 1 e 2 mol% de Ag sintetizadas em 30 min. 
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A principal característica dos espectros de PL obtidos foi que apresentaram baixa 

intensidade e que podem ser divididos em duas categorias: a primeira em picos estreitos 

(fracos) para as composições não dopadas, próximos à emissão UV de cerca de 390 nm (em 

algumas das composições dopadas) e outra com uma emissão visível ampla para as amostras 

dopadas com prata.   

 

A baixa intensidade encontrada em todos os picos está intimamente ligada ao grau de 

cristalinidade das amostras encontradas nas difrações de Raios-X. Em todas as amostras com 

nano/micropartículas de ZnO/ZnO foram encontradas alta cristalinidade, justificando a baixa 

intensidade de emissão dos picos por PL.  

 

O ZnO puro na fase Wurtzita preparado pelo método hidrotérmico assistido por 

micro-ondas pode possuir nanocristais não estequiométricos e normalmente, possuem em 

excesso átomos de Zn e vacâncias de oxigênio, que são indicativos de muitos defeitos de rede 

e defeitos superficiais contidos nesses cristais. Estes defeitos atuam como centros não 

radiativos e reduzem a emissão de luz, as emissões, azul e azul-esverdeadas (fracas) são, 

possivelmente, devido a defeitos de superfície das nanopartículas de ZnO e a baixa 

intensidade da emissão verde pode ser devido a menor densidade de vacâncias de oxigênio 

(2.69-2.74 eV) (HAN, 2014).  

  

Nos espectros de absorção no UV-visível (2.34-2.04 eV) das amostras com diferentes 

concentrações de Ag mostrados na Figura 34, o pico por volta de 390 nm foi encontrado e 

emergiu com o aumento de concentração de Ag.  Esta banda foi encontrada com desvio para o 

vermelho (até 608.5 nm), que amplia e aumenta em intensidade com o aumento da medida de 

Ag substituída parcialmente no ZnO nano-hospedeiro (KURIAKOSE, 2014). O defeito de 

emissão amarela normalmente é recorrente de oxigênio intersticial e a emissão para o laranja 

em torno de 610 nm resulta também do defeito por oxigênio intersticial (HAN, 2014).  A 

prata também tem a possibilidade de ocupar dois sítios: um por Zn substitutional (AgZn) e 

intersticial (AgI). A energia da formação de AgZn é menor do que Agi, portanto, Ag prefere 

substituir Zn, o que o torna um excelente candidato para um semicondutor tipo p 

(KHRANOVSKYY, 2014), deslocando o gap do óxido de zinco para níveis menos 

energéticos. 
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Nanomateriais são utilizados como fotocatalisadores em reações degradativas, pois 

possuem uma relação área/volume maior, e, consequentemente, maior área específica, 

melhorando a absorção dos fótons responsáveis pela excitação eletrônica. Outra vantagem do 

uso dos nanomateriais em fotocatálise é a drástica diminuição da probabilidade de 

recombinação do par elétron-buraco (transferência do elétron excitado para seu estado 

fundamental) quando se tem a diminuição da partícula fotocatalítica, devido ao aumento da 

energia de gap (LI, 2004).  O maior gap indireto por Tauc (3.22 eV, Figura 37) encontrado 

para as composições com dopante foi para a ZnO10min-1. Também é possível visualizar no 

espectro de fotoluminescência, além da menor intensidade, a menor densidade ou a ausência 

dos defeitos por vacância de oxigênio que também aumenta a eficiência fotocatalítica 

(deslocamento da banda de emissão para o vermelho). 

 

 

5.1.6.  Degradação Fotocatalítica  

 

A Figura 35 a seguir ilustra os testes fotocatalíticos que foram realizados em todas as 

composições sob radiação UV.  Pode-se assim ser verificado que a amostra de ZnO com 1 

mol% de dopante, sintetizada em 10 min, realizou de forma satisfatória a fotocatálise no 

tempo fixo de 2 horas e 30 min em relação ao seu valor de absorbância no comprimento do 

corante, isso em comparativo ao mesmo parâmetro das demais composições. Pode ser 

verificado também que as composições de ZnO sem dopante não realizaram efetivamente o 

processo fotocatalítico e apresentaram também um largo gap por Tauc (Figura 37), essa 

condição de gap, pode não viabilizar a reação fotocatalítica, pois os elétrons na banda de 

valência podem não saltar para a banda de condução.  Outra possibilidade (quando uma 

energia é aplicada externamente) ocorre quando os elétrons na banda de valência podem saltar 

para banda de condução, mas de maneira muito lenta o que inviabiliza o material como 

fotocatalisador. 
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Em relação à Figura 35 (a) as demais composições realizaram o processo 

fotocatalítico insuficientemente em relação à composição ZnO10min-1 e apresentaram gaps 

indiretos todos menores que 3.22 eV. Porém essas composições com dopante 

nanoparticuladas podem não ter apresentado um lento processo de recombinação, apesar da 

elevada área específica, baixa intensidade de fotoluminescência e menor gap.  Por tanto, a 

composição ZnO10min-1 é quimicamente inerte, estável na condição aplicada, de fácil 

produção e uso.  É então um semicondutor para ser aplicado como fotocatalisador e teve seu 

desempenho fotocatalítico avaliado como ilustrado na Figura 35 (b).    

 

Figura 35 - À esquerda (a), o espectro de absorbâncias vs. comprimento de onda (nm) da 

degradação do alaranjado de metila durante reação de fotocatálise de cada catalisador testado 

em 2 horas e 30 min e à direita (b), o espectro de absorbâncias vs. comprimento de onda (nm) 

da degradação do alaranjado de metila a cada 30 min do fotocatalisador com 1 mol% de prata 

(10 min). 

  
 

 

O desempenho de um catalisador em um processo de degradação depende de uma 

série de fatores, como: o catalisador propriamente dito, sua concentração, sua forma de estar 

presente na reação, estar dopado ou não, etc. Além disso, algumas características consideradas 

vantajosas dos catalisadores são: alta área específica, distribuição uniforme de tamanho de 

partícula, forma esférica da partícula e ausência de porosidade interna (GÁLVEZ, 2001).  
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A Figura 36 (a) ilustra a atividade fotocatalítica em um gráfico C/C0 versus o tempo 

para a degradação do alaranjado de metila nos tempos de 15 (ultrasom), 30, 10, 90, 120 e 150 

min, onde C representa a absorbância do corante em 460 para a amostra ZnO10min-1. A 

obtenção da constante de velocidade aparente (kap) se dá assumindo uma reação de pseudo 

primeira ordem, onde a taxa de degradação é dada por ln(C0/C) = kapt. Construindo-se um 

gráfico do ln(C0/C) versus o tempo e a partir desse, deve-se obter uma reta cujo coeficiente 

angular corresponde ao valor da constante de velocidade aparente.   

 

Através da análise da Figura 36 (a), observa-se que a nanoestrutura de óxido de zinco 

dopada com prata, sintetizada à baixa temperatura, via hidrotermal assistida por micro-ondas 

em 150 minutos de irradiação UV, degrada 75 % da concentração inicial do corante.  

 

Figura 36 - Gráficos do estudo da atividade fotocatalítica (a) e a regressão linear a partir de 

ln(C0/C) versus o tempo de exposição à radiação UV (b). 

  
 
 

A partir dos dados contidos na figura 36 (b) foi obtido o coeficiente de correlação R 

= 0.9343 e R2 = 0.87. O valor da constante de descoloração (kap) da reação de degradação é 

igual a 0.0079 min-1, sendo este valor de k compatível com dados da literatura (BÜRGER, 

2001; LIMA, 2005). 
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5.1.7.  Gap de energia 

 

Neste contexto, a técnica de refletância difusa no UV-Vis foi utilizada como 

ferramenta para estimar os valores de band gap (Figura 37) direto (direita) e indireto 

(esquerda) para materiais contendo ZnO com/ou sem Ag (Figuras 37).  

Figura 37 - Gap indireto (esquerda) e direto (direita) das diferentes composições obtidas. 
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A faixa de comprimentos de onda do espectro visível está situada na região entre 400 

a 700 nm, e corresponde a fótons com energia na faixa de 1.7 a 3.1 eV. O fato do gap óptico 

direto do ZnO se encontrar em 3.37 eV, teoricamente, possibilita que fótons com energia na 

faixa do visível atravessem o semicondutor sem serem absorvidos, promovendo assim uma 

elevada transmitância óptica.  

A substituição parcial do óxido de zinco (naturalmente tipo n) com prata substitui um 

átomo de Zn (12B) por Ag (11B), com essa substituição são geradas imperfeições capazes de 

criar um subnível formado por lacunas acima da banda de condução que transmitem 

características de um semicondutor extrínseco tipo p para o ZnO. Dessa forma o gap indireto 

pode ser realizado através da excitação de um elétron da banda de valência para esse subnível 

e (ou) desse subnível para a banda de condução. As curvas obtidas, para o gap indireto são 

coerentes com essa teoria e são apresentadas na Figura 37.  

A outra possibilidade pode ser explicada pela a teoria de Sugano-Tanabe que explica 

a divisão orbital dos níveis de energia dos metais de transição, tais como Ag, onde a divisão é 

definida pela simetria do cristal. Dessa forma, o ZnO tem um grupo de ponto de simetría 

anisotrópica hexagonal (Figura 38).  A reação de compensação de carga para a introdução de 

Ag na rede ZnO pode ser escrita também de acordo com a equação (20); assumindo que Ag+ 

substitui Zn2+ na sua tetragonal circundante no ZnO. É visto ainda na mesma equação que 

essencialmente, dois íons de Ag + são necessários para a compensação das cargas de Zn2 +, e 

isto proporciona um mecanismo para a nucleação de nanopartículas de Ag no ZnO 

hospedeiro, tais como dímeros Ag (KUZNETSOV, 2012). Realizando drásticas modificações 

no gap direto de energia do ZnO nas composições dopadas e proporcionando a diminuição do 

mesmo (gap indireto).  

(20) 2   
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Figura 38 - Representação da influência da dopagem por Agcl (clusters), (a) Diagrama 

esquemático para excitação e emissão transições para ZnO não dopado e dopado e (b) duas 

configurações possíveis resultantes da substituição de Ag dímero em lugar de uma  vacância 

de Zn2 + (Kuznetsov, 2012). 

 

 

A energia de gap indireto mostra-se realística para os materiais precursores com 

imperfeições e consequentemente um nível energético intermediário entre as bandas 

(LANFREDI, 2009).  Em relação às composições de ZnO sem dopante, o gap elevado pode 

ser justificado pelo confinamento quântico dos pares de elétrons e buracos que leva a um 

aumento da energia entre a banda de valência e a banda de condução (gap direto) do material 

em função da diminuição do tamanho das partículas (WOGGON, 1996). Já o gap direto é 

realístico para materiais com elevado grau de perfeição, de modo que a avaliação do gap 

indireto para esses materiais é dispensada (calculada para registro). Relacionando esse fato à 

Figura 37, DRX e FEG, foi verificada a obtenção de nanopartículas e algumas composições 

com alto grau de cristalinidade em amostras não dopadas e dopadas o que pode justificar o 

aumento do gap em ZnO puro (em 10 e 30 min) e em ZnO dopado com 2 mol% de prata 

sintetizado em 10 min. 
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5.1.8. Physical Property Measurement System (PPMS) 

 

A avaliação das propriedades magnéticas das nanopartículas foi realizada através da 

análise das curvas de magnetização em temperaturas específicas e da magnetização em função 

da temperatura, obtidas utilizando-se um sistema PPMS, Quantum Desing.  A Figura 39 

ilustra as curvas de magnetização em função do campo, onde o campo magnético aplicado 

variou de 10000 Oe para -10000 Oe, para temperaturas específicas de 5, 10, 25, 50, 100, 300 e 

500 K e a Figura 40 as curvas de magnetização field-cooled (FC) em função da temperatura.  

 

Figura 39 - Curvas de magnetização em função do campo em temperaturas específicas. 

 

  

  
 

 

As curvas para ZnO10min-0 e ZnO30min-0 apresentam o comportamento esperado, 

sendo da ordem de 0.002 emu/g e uma leve dependência de M com a temperatura. Este fato 

pode também ser relacionado com a presença dos defeitos identificados por PL e pela não 

dopagem por prata. 

 

http://www.qdusa.com/products/ppms.html
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
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Figura 40 - Curvas de magnetização field-cooled (FC) em função da temperatura. Em 

particular, um campo magnético estático de 200 Oe foi aplicado na amostra durante o 

processo. 
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A inclinação na saturação das curvas pode ser subtraída, visto que é decorrente do 

diamagnetismo do porta-amostra utilizado no experimento, conforme ilustrado pela Figura 41.  

 

Figura 41 - Subtração da inclinação na saturação para amostra ZnO10min-0 em 5 K. 

 
 

A amostra ZnO10min-0 apresenta magnetização maior do que a ZnO30min-0. Nas 

amostras com prata, o comportamento foi bastante distinto, tendo emvista que a amostra 

ZnO10min-1 apresentou sinais de ferromagnetismo e um considerável aumento na 

magnetização e uma forte dependência de M com a temperatura. Por outro lado, a amostra 

ZnO30min-1, teve uma drástica redução de M, embora ainda mantenha comportamento 

ferromagnético. Verifica-se ainda a presença de ciclo histerético estreito, ou seja, facilmente 

magnetizado e desmagnetizado. Resultados semelhantes relacionados ao comportamento 

magnético encontrado foram previamente discutidos por Gim (2013) e Garcia (2007).  

 

A prata coexiste na configuração de nanopartículas e como dopante (DRX e PL 

confirmam), o que levou a um interessante magnetismo. Também já foi relatado que o 

recobrimento do ZnO NPs por moléculas poliméricas, situação que foi que foi confirmada por 

TEM, pode levar ao ferromagnetismo à temperatura ambiente.  

 

 



126 

  

 

A origem do ferromagnetismo resultante das nanopartículas de ZnO e ZnO:Ag é uma 

questão interessante e pode-se atribuir os resultados a vários fatores, como nanosizing, 

defeitos, interface, substituição/dopagem e resultados de efeitos, por exemplo, a expansão da 

rede/contração, alteração na configuração eletrônica, confinamento quântico e outros (GIM, 

2013). Desta maneira, os resultados estão em acordo com os resultados DRX, pois os 

parâmetros da estrutura do óxido de zinco com e sem substituição/dopagem, devido ao 

nanosizing (também confirmado por TEM), encolheram em comparação ao ZnO Bulk.  A 

combinação das nanopartículas de ZnO:Ag com Ag0  mostra também um ligeiro aumento na 

estrutura do óxido de zinco em relação ao ZnO puro, mas ainda menor do que os valores de 

referência. 

 

Na verdade, descobriu-se recentemente que uma alteração da estrutura eletrônica das 

nanopartículas de Au e contendo filmes finos constituído de moléculas orgânicas, também 

levam ao aparecimento, a temperatura ambiente, do ferromagnetismo, apesar do caráter 

diamagnético do Au (HERNANDO, 2006). Podendo estar relacionado a uma transferência de 

carga da Au para o outro elemento na superfície, gerando buracos no orbital 5d, inicialmente 

cheio, decorrente de um momento magnético (ZHANG, 2003), como também a prata que é 

tipicamente diamagnética. 

 

De acordo com os dados de fotoluminescência obtidos é visto que as moléculas 

poliméricas presentes na superfície podem controlar os números de combinações ou induzir a 

novos estados de superfície que fornecem caminhos de decaimento não radiativos, que se 

reflete na diminuição da intensidade na emissão da PL (contact quenching) mostrando 

comportamento ferromagnético (GIM, 2013), como também a hibridização.  

Alternativamente, as bandas de baixa intensidade por contact quenching e por 

dopagem/substituição podem ser correlacionadas com o respectivo comportamento magnético 

mais forte observado.   
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5.2. INVESTIGAÇÃO DO NANOREVESTIMENTO 

 

5.2.1. Difração de Raios-X (DRX) 

 

O efeito do ZnO:Ag NPs na cristalinidade da poliamida comercial foi ilustrada pelos 

espectros de DRX bidimensional na Figura 42.  Percebe-se ainda a presença de dois picos em 

2θ de aproximadamente 20° e 24°, que são mais intensos nas fibras sem o nanorevestimento 

(a). O aparecimento desses picos pode estar relacionado à formação de uma fase semi-

cristalina da poliamida, denominada fase α (que é caracterizada pela célula unitária triclínica 

com configuração planar em zig-zag), porém com menor intensidade e mais largos a medida 

que a concentração das NPs aumenta (b e c). As ligações de hidrogênio entre as cadeias de 

poliamida são responsáveis pelas formas amorfas e semicristalinas do polímero. As amostras 

foram denominadas segundo o tipo do nanorevestimento, para fins comparativos, ou seja, a 

amostra sem o nanorevestimento foi denominada: poliamida comercial e as amostras com o 

nanorevestimento foram denominadas: PA (poliamida) + a concentração de nanopartículas em 

ppm utilizadas para obtenção do filme.   

 

Figura 42 - Difrações de Raios-x das fibras com e sem o nanorevestimento. 
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Com isso, suspeita-se que a maior concentração das NPs tenha sido suficientes para a 

ocorrência de uma diminuição na cristalinidade, pois estas cargas promovem à formação de 

vários sítios de nucleação na matriz polimérica, diminuindo consequentemente a 

cristalinidade desta matriz, situação semelhante encontrada por Valentim (2011).   

 

 

5.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 
 

Para se caracterizar as superfícies dos depósitos dos materiais a serem avaliados no 

estudo da propriedade self-cleaning foram utilizadas as técnicas de MEV e EDS. As 

micrografias eletrônicas por varredura (Figura 43 e 44) foram realizadas na amostra sem o 

nanorevestimento e nas amostras nanorevestidas com as nanopartículas da amostra 

ZnO10min-1 (que por DRX, não foram identificados picos referente a prata metálica) a fim de 

confirmar o nanorevestimento desse material sobre a superfície da fibra de poliamida 6 

(Figura 44).  

 

Comparando com as imagens obtidas por MEV-FEG (discutidas no item 5.1.2.) é 

notável que não é possível registrar o semicondutor e as nanopartícula de prata sobre a 

superfície das amostras, contudo é constatada a influência na cristalinidade do material em 

função da variação de concentração dessas nanopartículas identificadas pelas difrações de 

Raios-X e que são ilustradas e discutidas no item anterior,  dessa forma, é possível constatar, 

comparando as imagens que as amostras com nanorevestimento apresentaram dificuldade de 

registro de imagens em relação a sua superfície obtendo imagens mais escuras e com baixa 

definição, o que ocorre durante  o registro de materiais amorfos sem o nanorevestimento.  
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Figura 43 - Microscopia eletrônica por varredura da poliamida comercial sem o 

nanorevestimento. 

 

 

Figura 44 - Microscopia eletrônica por varredura das amostras nanorevestidas com menor 

(110 ppm) (a) e maior (220 ppm) (b) concentração de nanopartículas. 
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Por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), a qual possibilita a determinação da 

composição qualitativa e semiquantitativa das amostras, foi possível confirmar, sobre a 

superfície das amostras de poliamida com o nanorevestimento picos referentes ao zinco e a 

prata metálica para a amostra ZnO10min-1. A técnica foi utilizada nas amostras com maior e 

menor concentração de nanopartículas (Figura 45), onde o elemento Al representa o porta-

amostra. 

 

Figura 45 - EDS da poliamida comercial sem o nanorevestimento (a) e nanorevestida com 

menor (110) ppm (b) e maior (220 ppm) (c) de concentração das nanopartículas. 
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5.2.3. Análise Termogravimétrica (ATG)  

 

A termografia permite avaliar a estabilidade térmica dos materiais e foi utilizada com 

o objetivo de avaliar o comportamento térmico envolvido nas modificações sofridas pela fibra 

de poliamida 6, antes e depois do nanorevestimento (nanocompósito). As Figuras 46 e 47 

ilustram as análises térmicas obtidas por DTA e TG/DTG respectivamente para a poliamida 6 

e dos nanorevestimentos com 110 ppm e 220 ppm de nanopartículas. Na Figura 47 é 

observado que as análises térmicas apontaram apenas uma perda de massa entre 300 e 550 °C 

para a poliamida comercial e para os nanorevestimentos e que está associada à degradação 

completa do polímero (poliamida). As curvas termogravimétricas ainda na mesma figura para 

os nanorevestimentos não apresentaram resíduos o após 700 °C. Na Figura 46 é observado 

que para os nanocompósitos não ocorreu alteração na temperatura do pico de fusão (264 °C) 

em relação à poliamida 6 pura. Provavelmente, a presença da nanopartícula não alterou o 

comportamento cristalino da matriz polimérica. 

 

Figura 46 - Curvas DTA para a poliamida 6 (Poliamida comercial) e seus nanocompósitos 

com 110 ppm e 220 ppm de nanopartículas. 
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Figura 47 - Curvas TG/DTG para a poliamida 6 (Poliamida comercial) e seus 

nanocompósitos com 110 ppm e 220 ppm de nanopartículas. 
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5.2.4. Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Análise por espectroscopia no infravermelho por transformada de fourier fornece 

informações a respeito dos estiramentos dos grupos funcionais encontrados nas cadeias 

poliméricas e da ligação metal-óxido (MO). Na Figura 48 estão ilustrados os espectros de 

FTIR da poliamida com e sem revestimento. Observam-se bandas características da PA 6 e 

que são representadas por (CH2)5, aproximadamente, em 1300 cm-1, N-H e C=O entre 1500-

1750 cm-1 e estiramento do grupo N-H aproximadamente, em 3300 cm-1, e a presença de 

picos característicos do C-H (substituição aromática) entre 3000 cm-1 e 4000 cm-1, conforme 

também reportado por Silva (2011).  Não foi possível associar picos de ZnO e Ag, devido o 

espectro de análise se limitar ao comprimento de onda de 500 cm-1, pois segundo Parvin 

(2012), uma banda significativa a ~ 475 e 425 cm-1 é atribuída ao estiramento característico 

das ligações de Ag-O e Zn-O. Nos espectros foram também verificados valores em números 

de ondas próximos a 1623 cm-1, que correspondem às bandas de deformação angular das 

moléculas de água presente em seus espaços interlamelares do polímero. A resistência à 

absorção de água diminui devido ao maior número de ligações de hidrogênio. 

 

Figura 48 - Ilustração do estudo vibracional do nanorevestimento contendo ZnO:Ag. 
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5.2.5.  Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

A Figura 49 contém as imagens bidimensionais a esquerda e tridimensionais a direita 

por AFM da amostra de poliamida 6 (a) sem nanorevestimento e dos nanorevestimentos 

PA+110 ppm (b) e PA+220 ppm (c). Para PA+110 ppm e PA+220 ppm é constatado que o 

tamanho das partículas variaram de ~ 30 nm (B) e ~ 162 nm (C), constatando a presença das 

nanopartículas sob a superfície e a influência do aumento de suas concentrações na 

rugosidade, ou seja, com seu aumento foi tido o aumento da rugosidade média (Ra), conforme 

Tabela 9. Dado importante, pois algumas superfícies hidrofóbicas (também self-cleaning) 

podem ter uma rugosidade (estruturas tridimensionais) de modo que a água fique suspensa 

entre as estruturas devido à presença de ar entre elas, como pode ser visualizado na Figura 49 

à direita. Por ângulo de contato foram confirmadas superfícies hidrofóbicas para os 

nanorevestimentos (5.2.6).  

 

 Tabela 9 - Resultados da rugosidade média superficial (Ra) para a poliamida sem e com 

nanorevestimento. 

Materiais  Rugosidade (nm) 

Poliamida comercial 18.93 

PA+110 ppm 3.41 

PA+220 ppm 22.28 
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Figura 49 - Imagens bidimensionais à esquerda e tridimensionais à direita, por AFM da 

poliamida 6 (a) sem nanorevestimento e dos nanorevestimentos PA+110 ppm (b) e PA+220 

ppm (c). 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 



136 

  

 

5.2.6. Molhabilidade de uma superfície sólida por um líquido 

 

O termo hidrofóbico é referente às superfícies que têm aversão à água e, por 

definição, uma superfície hidrofóbica é aquela em que o ângulo de contacto (θ) com a água é 

superior a 90º (Figura 50). Assim sendo, a hidrofobicidade de uma superfície é determinada 

pelo ângulo de contato: quanto maior o ângulo, maior a hidrofobicidade.  Neste contexto, a 

Tabela 10 contém os dados de ângulo de contato obtidos utilizando o sistema de análise de 

forma de gota para medições automáticas de ângulo de contato. Não foi possível coletar os 

dados a respeito da poliamida 6 sem o nanorevestimento devido a técnica utilizada necessitar 

de pelo menos 3 segundos de contato gota-superfície (quando θ ≈ 0º, o líquido espalha-se 

indefinidamente, sendo esse hidrofílico).  Todos os nanorevestimentos apresentaram θ > 90°, 

sendo que a evolução do formato da gota em função do tempo não foi realizada, pois para 

uma melhor avaliação do comportamento da molhabilidade é necessário o uso de 

equipamentos que possibilitem o acompanhamento de todo o processo que se inicia com a 

formação do líquido, com posterior deformação da gota até a etapa em que pode ocorrer a 

evaporação do líquido com o passar do tempo.  Para obtenção de uma superfície super-

hidrofóbica o ângulo θ deve ser > 150°. Na Figura 50 consta o registro do maior ângulo 

obtido. 

 

Tabela 10 - Ângulo de contato das amostras sem e com nanorevestimento. 

Materiais   θ (direito)   θ (esquerdo) 

Poliamida comercial ≈ 0° ≈ 0° 

PA+110 ppm 133.3°  133.3°  

PA+220 ppm 138.8° 138.8° 

 

 

Figura 50 - Ilustração do ângulo de contato obtido de PA+220 ppm com θ = 138.8°. 
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5.2.7.  Fotodegradação da sujidade do suco de uva comercial sobre as fibras de 

poliamida comercial: self-cleaning. 
 

A propriedade self-cleaning do tecido de poliamida l após a impregnação foi avaliada 

através da equação 19, para o melhor resultado da fotodegradação com o corante alaranjado 

de metila (ZnO10min-1), tendo como referência uma amostra padrão (PA) não contendo 

nanorevestimento. Também foi avaliada a eficiência fotocatalítica e a regressão linear a partir 

de ln(K/S0/K/S) versus o tempo de exposição à radiação UV. A amostra PAZNO101 (fibras de 

poliamida comercial contendo nanopartículas da amostra ZnO10min-1) foram impregnadas 

em soluções contendo concentrações de 110 e 220 ppm da composição selecionada, de modo 

que foi obtida a diferença de cor, antes e depois da submissão das amostras com 

antocianidinas à radiação ultravioleta nos tempos de exposição de 0 e 20 horas, com base no 

comprimento de onda de pico máximo de 520 nm. O teste foi refeito após o tecido ter sido 

submetido a 15 ciclos de lavagem, a fim de avaliar a durabilidade do efeito autolimpante das 

fibras. As amostras contidas nas Tabelas 11 e 12 foram denominadas segundo a ordem: cristal 

hospedeiro (ex. ZnO), tempo de síntese (min) e o teor de prata acrescentado a síntese (-0 = 0 

mol% de prata).  
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A Tabela 11 a seguir contém os valores de diferença CIELab antes da lavagem e a 

Tabela 12 depois da avaliação da durabilidade. 

 

Tabela 11 - Valores de diferença ΔE* em  CIELab antes  da lavagem  com 110 e 220 ppm. 

PAZNO101 com 110 ppm 

Tempo (h) ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

0 0 0 0 0 

20 0.3559 -1.9486 -0.4775 1.7408 

PAZNO101 com 220 ppm 

Tempo (h) ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

0 0 0 0 0 

20 2.7297 -3.8272 -1.0395 4.0795 

 

 

Ao observar os valores ΔL*,  Δa* e  Δb* de cada amostra na Tabela 11, pode-se 

determinar objetivamente que as amostras nanorevestidas não possuem cores iguais entre si e 

em relação à amostra padrão. Esses valores revelam que a amostra PAZNO101 com menor 

concentração de nanorevestimento e com ΔE de 1.7408 é levemente mais escura, mais 

vermelha e mais azul que a amostra PAZNO101 que possui maior concentração de 

nanorevestimento com ΔE de 4.0795.  

 

Tabela 12 - Valores de diferença ΔE* em  CIELab depois da lavagem  com 110 e 220 ppm. 

PAZNO101 com 110 ppm 

Tempo (h) ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

0 0 0 0 0 

20 -4.48 1.12 -0.51 3.4207 

PAZNO101 com 220 ppm 

Tempo (h) ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

0 0 0 0 0 

20 -1.91 -1.79 -2.93 3.3199 
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Ao analisar os valores ΔL*, Δa* e  Δb* de cada amostra na Tabela 12, pode-se 

determinar objetivamente que as amostras nanorevestidas não possuem cores iguais entre si e 

em relação à amostra padrão. Esses valores revelam que a amostra PAZNO101 com menor 

concentração de nanorevestimento com ΔE de 3.4207 é levemente mais escura, mais vermelha 

e menos azul que a amostra PAZNO101 que possui maior concentração de nanorevestimento 

com ΔE igual a 3.3199. 

 

 Alguns substratos após a lavagem apresentaram melhor espalhamento do suco de 

uva sob a superfície enquanto outras amostras apresentaram ainda resistência ao molhamento, 

ocorrendo assim em algumas amostras à perda parcial ou total do acabamento hidrofóbico.  

Essas amostras analisadas fazem parte do grupo que apresentou maior resistência ao 

espalhamento ficando mais escuras, como pode ser visualizado na Tabela 13, dessa forma, 

para tal situação, não ocorreu fotodegradação. 

 

Tabela 13 - Variação de cor de 0 a 20 horas de exposição à radiação UV.  

Amostras 110 ppm 220 ppm 

Padrão 

  

ZnO10min-0 

  

ZnO30min-0 

  

ZnO10min-1 

  

ZnO30min-1 

  

ZnO10min-2 

  

ZnO30min-2 
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A eficiência fotocatalítica (a) e a cinética da descoloração (b) da sujidade de uva sobre 

a amostra de poliamida comercial e das amostras nanorevestidas antes da lavagem foram 

estimadas a partir dos dados de K/S em função do tempo de irradiação UV e foram ilustradas 

pela Figura 51, que discute os resultados da cinética da reação de primeira ordem. 

 

Figura 51 - Cinética da descoloração da mancha do suco de uva sob amostra de poliamida 

comercial e nanorevestida: de K/S em função do tempo. 

  

                                              

Através da análise da Figura 51 (a), observa-se que o nanorevestimento de menor 

concentração degrada 9 %, enquanto a amostra de maior concentração degrada 35 % em 20 

horas sob irradiação UV. Portanto, quanto maior a concentração de nanoparticulado sobre a 

superfície do substrato maior será a degradação. A partir da Figura 51 (b) foi obtido o 

coeficiente de correlação R2 = 1. O valor da constante de descoloração (kap) da reação de 

degradação para o nanorevestimento contendo 110 ppm é igual a 1.2 x 10-2 h-1 e para a 

amostra contendo 220 ppm é igual a 2.9 x 10-2 h-1, sendo este duas vezes e meia mais rápido 

que a de menor concentração. Não foi realizada a mesma avaliação para o nanorevestimentos 

após a lavagem, pois “não ocorreu descoloração”. Pode ser observada uma baixa velocidade 

de fotodegradação devido ao processo acontecer em baixíssimo teor de água e podendo 

também está relacionada a complexidade da composição química do suco de uva artificial que 

contém água, suco de uva concentrado (min. 11 %), açúcar, acidulante: ácido cítrico (INS 

330) e aromatizante, dificultando assim o processo de fotodegradação sobre a superfície do 

tecido. 
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Fonte: Souza, 2016. 

 

Capítulo 6: conclusão 
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6.  CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho, foi obtida satisfatoriamente uma rota hidrotermal assistida por micro-

ondas produzindo nanopartículas de ZnO e de ZnO:Agcl com prata metálica, em estado de 

aglomerado (devido a alta área específica) e sem  tratamento posterior (post-synthesis 

treatment). 

 

Essas nanopartículas possuem alta cristalinidade e baixa intensidade/ou ausência de 

defeitos por vacância de oxigênio e possuem propriedades fotocatalíticas, self-cleaning, de 

fotoluminescência e ferromagnéticas.  

 

A respeito das propriedades fotocatalíticas, esse material possibilita sua ativação 

fotônica em comprimentos de ondas menos energéticos, na região do espectro visível, com 

redução do processo de recombinação. Sendo economicamente viável, pois se pode ter um 

menor gasto energético, já que há um melhor aproveitamento da radiação proveniente do sol. 

Podendo assim facilitar a aplicação do processo de fotocatálise heterogênea na degradação de 

compostos poluentes, micro-organismos, sujidades e outros. 

 

Quanto à avaliação da propriedade self-cleaning, foi considerada eficaz e eficiente, 

pois ao dobrar a concentração de nanopartículas em solução de imersão, quadruplicou a 

degradação do corante. O nanocompósito apresentou também uma superfície hidrofóbica por 

efeito lótus.  Obtendo sim um substrato têxtil com acabamento self-cleaning. 

 

O estudo das propriedades magnéticas aponta que pela a rota química utilizada são 

obtidas nanopartículas com propriedades ferromagnéticas. Resultado de impacto, pois dessa 

forma foi obitdo nanopartículas que exibem uma série de propriedades interessantes, entre as 

quais se citam as propriedades elétricas, ópticas, magnéticas e químicas. Ampliando sua 

aplicabilidade, pois essas nanoestruturas podem ser utilizadas em microeletrônica, na 

medicina, memória magnética, transporte magnético de complexos bioquímicos, imagem de 

ressonância magnética, entre outras aplicações. 
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Fonte: Souza, 2016. 
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