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RESUMO 

 

Neste trabalho está sendo apresentado o processo de remediação de poluentes 

em meio aquoso usando micromotores de PEDOT/Pt, ZrO2-GO/Pt e 

micromotores Janus de magnésio no tratamento de captura de CO2, remoção de 

agentes neurológicos (como os compostos organofosforados) usados em 

bombas de natureza química e na remoção do nitrito, respectivamente. A 

sustentabilidade ambiental tem sido um dos maiores desafios na atualidade. 

Preocupações quanto ao uso excessivo de recursos naturais e uma minimização 

do impacto causado no meio têm levado a grandes avanços na área da 

nanotecnologia. Os recentes estudos quanto ao uso dos micromotores tem 

mostrado que a combinação dos componentes constituintes dessas 

micromáquinas e sua propulsão têm apresentado uma alta eficiência na remoção 

de poluentes no meio ambiente. Todos os micromotores apresentados obtiveram 

excelentes resultados como a captura de 90% de gás carbônico promovido pelos 

micromotores de PEDOT/Pt, 91% de remoção de metil-paraoxon usando os 

micromotores híbridos de ZrO2-GO/Pt e 92,8% de remoção do nitrito utilizando 

os micromotores Janus de magnésio. 

  

Palavras-chave: nanotecnologia, micromotores, poluentes, remediação 

ambiental. 
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ABSTRACT 

 

In this work has been presented the process of remediation of pollutants in 

aqueous medium using PEDOT/Pt, ZrO2-GO/Pt micromotors and Janus 

micromotors of magnesium in the treatment of CO2 capture, removal of nerve 

agents (e.g. organophosphorus compounds) used in chemical bombs and in the 

removal of nitrite, respectively. Environmental sustainability has been one of the 

greatest challenges today. Concerns about the excessive uses of natural 

resources and a minimization of the impact caused in the environment have led 

to great advances in the field of nanotechnology. Recent studies on the use of 

micromotors have shown that the combination of the constituent components of 

these micromachines and their propulsion has shown a high efficiency in the 

removal of pollutants in the environment. All micromotors presented excellent 

results such as the capture of 90% carbon dioxide promoted by the PEDOT/Pt 

micromotors, 91% removal of methyl paraoxon using the hybrid ZrO2-GO/Pt 

micromotors and 92.8% removal of the nitrite using the Janus micromotors of 

magnesium. 

 

Keywords: nanotechnology, micromotors, pollutants, environmental remediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Poluição da água por contaminantes e ameaças químicas são tópicos 

bem recorrentes nos meios cientifico, econômico, político e, consequentemente, 

no meio público. Os problemas relatados para limpar e ter água potável afeta 

milhões de pessoas pelo mundo, bem como o número de contaminantes 

originados pela atividade humana, que está crescendo acelerado nos últimos 

anos. Alguns exemplos desses poluentes são metais pesados; produtos 

industriais ou químicos como solventes, aditivos ou lubrificantes; produtos de uso 

pessoal como detergentes e medicamentos; e pesticidas. Esses contaminantes 

causam problemas que podem atingir desde contaminação da água potável até 

efeitos endócrinos e resistência bacteriana, que conduz à muitos problemas de 

saúde (SOLER; SÁNCHEZ, 2014). 

 A nanotecnologia tem apresentado significantes oportunidades para uma 

ampla variedade de aplicações ambientais e ainda provoca um profundo impacto 

na área ambiental. Por exemplo, nanossensores avançados e nanomateriais 

reativos têm sido desenvolvidos para facilitar a detecção de uma maior 

quantidade de poluentes ou a remediação de locais contaminados. Essas 

aplicações dependem das propriedades dos nanomateriais, incluindo uma 

grande área de superfície, atividade catalítica ou antimicrobiana, comportamento 

óptico ajustável dependendo do tamanho da partícula e a da química de 

superfície (GAO; WANG, 2014b). 

 Nesse cenário, um dos nano/micromateriais avançados desenvolvidos 

atualmente são os nano/micromotores, dispositivos em nano/microescala 

capazes de converter energia disponível no meio em energia mecânica. Uma 

das características inovadoras dessa tecnologia é a possibilidade de 

movimentação constante dos agentes remediadores no meio a ser tratado.  

 A presente tese está dividida em sete pontos capítulos e será apresentada 

baseada em publicações em revistas científicas. No segundo capítulo será 

abordada uma breve fundamentação teórica sobre os nano/micromotores: suas 

principais características, fabricação e propulsão, como também os tipos mais 

utilizados e algumas aplicações. No terceiro capítulo são apresentados os 

objetivos geral e específico da tese. Nos capítulos 4 e 5 estão presentes os 
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artigos publicados; no capítulo 6 é apresentado um artigo em fase de finalização, 

que serão detalhados a seguir. 

 No capítulo 4 tem como objetivo apresentar o estudo da aplicação de 

micromotores de PEDOT/Pt na captura e sequestro do CO2 em meio aquoso. 

Como a emissão de dióxido de carbono é considerada uma das principais 

contribuições para a mudança climática, mostrou-se necessário o estudo e 

desenvolvimento de novas técnicas para a captura e sequestro do CO2 a partir 

de efluentes e da atmosfera. Como a enzima anidrase carbônica é utilizada 

naturalmente (nosso organismo) para a captura do CO2 (aumentando a 

velocidade de hidratação do CO2), decidiu-se acoplá-la em um micromotor 

polimérico, que nesse caso foi escolhido o PEDOT [poli(3,4-etilenodioxitiofeno)], 

devido à presença de grupos carboxil terminais. Este ponto gerou o primeiro 

artigo dessa tese e foi publicado na edição 54 da revista Angewandte Chemie 

International Edition em 2015. 

No capítulo 5 apresenta o uso de micromotores de zircônia/óxido de 

grafeno na remoção de agentes neurológicos (conhecidos como chemical 

warfare agents, CWA em inglês). Devido ao uso de compostos organofosforados 

em pesticidas e armas químicas, tornou-se necessário um estudo e 

desenvolvimento de novas técnicas de remoção desses poluentes. Para isso, foi 

escolhida a zircônia, por apresentar uma ligação seletiva com o fósforo, e o óxido 

de grafeno, devido à sua afinidade com grupos aromáticos. Os resultados 

apresentados neste capitulo geraram o segundo artigo dessa tese e foi publicado 

na edição 27 da revista Chemistry of Materials em 2015. 

No capítulo 6 é apresentado o estudo sobre o uso de micromotores Janus 

de magnésio revestidos com titânio e ouro na redução de nitrito em amostras 

aquosas. Devido à toxicidade do nitrito, quando presente na água, pode provocar 

sérios problemas de saúde, tornou-se necessário o estudo e desenvolvimento 

de novas técnicas de remoção do nitrito. Como o magnésio produz gás 

hidrogênio quando entra em contato com a água, esse mesmo gás produzido 

pode ser utilizado na redução do nitrito para amônia e gás nitrogênio. Dessa 

forma, foram utilizados micropartículas de magnésio revestidas com titânio e 

ouro para a remoção de nitrito. Os resultados apresentados nesse ponto serão 

submetidos à revista RSC Advances da Royal Society of Chemistry. 
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 Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as considerações finais dos 

capítulos 4 a 6.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nas sessões a seguir serão apresentadas as características principais 

dos nano/micromotores, sua preparação e propulsão, como também os 

principais tipos e algumas aplicações. 

 

2.1 FUNDAMENTOS DA PROPULSÃO EM PEQUENA ESCALA 

 

 A nanotecnologia é definida como a criação de materiais funcionais, 

dispositivos e sistemas através do controle da matéria na escala de 1-100 nm. 

Nanopartículas metálicas são geralmente definidas como partículas isoláveis 

entre 1 e 50 nm, que além de seu tamanho apresentam propriedades químicas, 

físicas e eletrônicas diferentes de seu metal de origem (WANG, 2005). 

 Nanoestruturas como os nanotubos de carbono (CNTs) e outros materiais 

poliméricos em forma de tubos, são particularmente atrativos para ensaios 

bioanalíticos. Nanotubos metálicos e poliméricos podem ser preparados a partir 

da eletrodeposição nos poros de membranas (templates), podendo ter apenas 

uma camada (single-wall) ou camadas múltiplas (multi-walls) (WANG, 2005).  

A movimentação de objetos naturais e sintéticos, em micro e nanoescala 

tem sido considerada fundamental para a pesquisa na área de nanotecnologia. 

Usando materiais em micro e nanoescala para fazer operações mecânicas 

(como se movimentar em um dado meio) vem se apresentando como uma área 

muito interessante (WANG, 2013a). O desenvolvimento de nanomáquinas 

representa um grande desafio quando se tenta imitar as funções essenciais de 

motores naturais. Motores sintéticos em micro e nanoescala capazes de 

converter energia em movimento representam um dos grandes desafios 

enfrentados pela nanotecnologia. 

 Nanomáquinas são dispositivos extremamente pequenos. Seu tamanho 

pode ser medido em nanômetros e pode alcançar centenas de nanômetros 

(WANG, 2013a). O minidicionário Aurélio de Português define um motor como 

“qualquer dispositivo que emprega algum tipo de energia (como eletricidade, 

calor) para dar movimento a uma máquina” e movimento como “mudança de um 

corpo, ou parte dele, de um lugar para outro lugar, deslocamento”; enquanto que 

o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa afirma trabalho como “ação de uma 
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força que põe em movimento um corpo que lhe opõe resistência”. Um motor é 

uma parte importante de uma máquina, pois gera a energia e movimento 

necessários para converter várias formas de energia (como química, elétrica ou 

térmica) em trabalho mecânico (WANG, 2013a). 

 Novas estratégias para fornecer energia aos dispositivos em tal escala é, 

assim, exigido para promover sua propulsão. Com isso, duas principais 

abordagens são propostas para tal desafio, incluindo o uso de campos de 

energia externos ou ambientes adjacentes: o primeiro é impulsionado pelas 

deformações (requer a atuação de campos externos); o segundo depende da 

decomposição catalítica da superfície na presença de um combustível no meio 

(WANG, 2013a). Assim, esses dispositivos podem ser classificados em 

energizados externamente (depende da presença de um campo externo) e 

energizados quimicamente (depende da presença de um combustível). 

 

2.2 DISPOSITIVOS ENERGIZADOS QUIMICAMENTE PARA A AUTO-

PROPULSÃO 

 

 Os motores convencionais utilizam a energia elétrica e a convertem em 

energia mecânica (WANG, 2013a). Nos últimos anos tem sido produzido um 

grande número de materiais em micro e nanoescala que convertem a energia 

química de uma dada reação em energia mecânica, a qual permite que o 

micro/nanomotor se locomova. 

 A movimentação de nanomateriais em meios líquidos representa um 

grande desafio enfrentado pela nanotecnologia devido à ausência de forças 

inerciais para realizar a propulsão de dispositivos em micro e nanoescala em um 

fluído. Devido essa ausência, dispositivos miniaturizados não podem se 

propulsionar usando mecanismos convencionais (WANG, 2013a). 

 Para um melhor entendimento a essa regra da inércia em um movimento 

em nanoescala, usa-se o Número de Reynolds (Re). Este é um parâmetro 

adimensional usado em mecânica de fluídos que se refere às escalas relativas 

do objeto, forças inerciais e forças de viscosidade. Este número foi nomeado em 

homenagem ao engenheiro britânico Osborne Reynolds, depois de ter proposto 

em 1883 (WANG, 2013a). O número de Reynolds representa a relação entre o 

momento (forças inerciais) e a viscosidade (equação 1): 
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onde ρ é a densidade da solução, � é a velocidade do objeto no meio, L é a 

dimensão característica do objeto e μ é a viscosidade dinâmica da solução.  

 A movimentação desses nanomotores (ilustrada na Figura 01) é 

enquadrada em três categorias (ZHAO et al., 2013a): 

i. Linear (ou semi-linear): quando segue um percurso com curva de um 

grande raio, numa magnitude de ordem maior do que o comprimento do 

dispositivo; 

ii. Circular: onde o diâmetro do caminho circular é de uma magnitude de 

mesma ordem do comprimento do micromotor; 

iii. Parafuso: onde o micromotor apresenta uma movimentação na forma de 

pequenos círculos, enquanto que sua extremidade se movimenta em um 

eixo radial ao plano circular do movimento, criando um movimento cônico 

ou parafuso. 

 

Figura 01 – Ilustração da movimentação dos nanomotores 

 
Adaptado de: UYGUN et al., 2015 

 

Usando a equação de Reynolds foi observado que em um meio mais 

viscoso (com o número de Reynolds menor), o movimento é linear enquanto que 

em um meio com menor viscosidade (maior número de Reynolds), o movimento 

é circular (ZHAO et al., 2013a). 

 Vários estudos estão sendo feitos para melhorar a propulsão desses 

nano/micromotores. Geralmente, para alcançar um alto desempenho na 

propulsão catalítica desses motores é preciso estudar três fatores: (i) controle da 



27 

 

forma e da composição do micromotor; (ii) controle da composição do 

combustível e (iii) o uso de algum estímulo externo (GAO et al., 2012a). 

 Para obter-se um micromotor eficiente é preciso entender alguns 

fundamentos da eletroquímica e da física dos fluídos, como também requer um 

modelo teórico do mecanismo de propulsão juntamente com experimentos que 

identifiquem os melhores materiais catalíticos e as melhores condições que 

influenciam a sua velocidade. Alguns materiais, quando incorporados na 

composição dos micromotores, aumentam a sua velocidade como nanotubos de 

carbono, níquel, liga de Ag-Au, entre outros. Também é preciso estudar qual é a 

melhor geometria (cilíndrica, cônica, esférica, entre outros) do micromotor para 

um determinado sistema. A sua forma permite estudar as relações entre 

diâmetro de entrada/saída, como também as relações entre comprimento/largura 

(GAO et al., 2012a). 

 O controle da composição do combustível e sua concentração tem um 

efeito marcante na velocidade dos motores. A adição de aditivos como íons 

prata, surfactante ou hidrazina pode oferecer uma aceleração na velocidade de 

diferentes micromotores (GAO et al., 2012a). Os íons pratas podem influenciar 

a aceleração de motores de Au/Pt, por exemplo, devido à deposição de Ag no 

filme de Pt (KAGAN et al., 2009). Já a presença de surfactantes, como dodecil 

sulfato de sódio (SDS) e colato de sódio (NaC), reduz a tensão superficial e 

facilita na formação de microbolhas (SOLOVEV et al., 2010). Laocharoensuk et 

al. (2008) utilizaram hidrazina para acelerar os nanomotores de Pt-CNT, 

aumentando sua velocidade em 88%. 

 Nos próximos tópicos serão apresentados os principais tipos de 

nano/micromotores e seus respectivos modos de preparo e modelo de propulsão 

para: as nanohastes, micromotores tubulares e as micropartículas Janus. 

 

 

 

 

2.2.1 Nanohastes Catalíticas 

 

 As nanohastes bimetálicas são comumente preparadas pela 

eletrodeposição em molde com estrutura pré-definida, no qual tem nanoporos 
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cilíndricos com diâmetro uniforme, como ilustrado na Figura 02. Em uma primeira 

etapa, 100 nm de ouro são vaporizados na superfície da membrana de alumina 

(Figura 02.a), seguido pela eletrodeposição de ouro para ligar os poros restantes 

e criar um eletrodo (Figura 02.b), que será usado como eletrodo de trabalho. 

Então, um filme de sacrifício de cobre é eletrodepositado (Figura 02.c), seguido 

por um filme de platina (Figura 02.d) e finalmente, mais um filme de ouro é 

eletrodepositado (Figura 02.e). Os nanomotores formados são liberados da 

membrana pela dissolução da alumina em uma solução de hidróxido de sódio 3 

mol/L (Figura 02.f), seguida pela remoção do filme de cobre em uma solução 

amoniacal de peróxido de hidrogênio (Figura 02.g). As nanohastes são 

centrifugadas e lavadas múltiplas vezes com água deionizada para remover 

qualquer espécie iônica residual presente na dispersão aquosa. A 

eletrodeposição sequencial de platina e de ouro produz nanohastes com zonas 

catalíticas bem definidas espacialmente, no qual é gerada uma força direcional. 

Milhares de hastes podem ser feitas com uma única membrana (FOURNIER-

BIDOZ et al., 2005). 

 

Figura 02 – Esquematização da síntese de nanohastes. (a) recobrimento de ouro na 
membrana de alumina; (b) eletrodeposição do ouro; (c) eletrodeposição da camada de 

sacrifício de cobre; (d) eletrodeposição de platina; (e) eletrodeposição da camada de ouro; (f) 
dissolução seletiva da membrana; (g) dissolução seletiva do cobre 

 
Fonte: FOURNIER-BIDOZ et al., 2005 

 

2.2.1.1 Mecanismo de Propulsão 

 

 Para explicar o mecanismo de propulsão das nanohastes, foi proposto um 

modelo “eletro-cinético” no qual as hastes se movem através de um tipo de auto-
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eletroforese, que acabou ganhando um suporte experimental.  Este mecanismo 

considera os dois segmentos da haste como uma célula eletroquímica 

interconectada (EBBENS; HOWSE, 2010). 

 No segmento de platina, as reações anódicas ocorrem durante a oxidação 

do peróxido de hidrogênio para oxigênio, gerando prótons na própria haste 

(equação 2): 

 

	
�
 ()  →  �
 (�) +  2	�
(��) +  2�� (2) 

 

 Essas reações são acopladas ao segmento de ouro, que se comporta 

como um cátodo, consumindo os prótons interfaciais e recebendo corrente de 

elétrons durante a redução do peróxido à água (equação 3): 

 

2	
�
 () +  2	�
(��) +  2��  → 2	
�() (3) 

 

 O efeito de rede desse processo redox acoplado é criar um fluxo de 

prótons na região interfacial da haste, do segmento de platina para o segmento 

de ouro. O fluxo de prótons em torno da haste causa a movimentação do fluído 

na mesma direção, como ilustrado na Figura 03 (EBBENS; HOWSE, 2010). Ou 

seja, o peróxido de hidrogênio é oxidado para gerar prótons na solução e elétrons 

no segmento de Pt; os prótons e elétrons são, então, consumidos com a redução 

do peróxido de hidrogênio no segmento de Au. Dessa forma, o fluxo de íons 

induz o movimento da partícula em relação ao fluído (PAXTON et al., 2006).  

Quanto maior a concentração de peróxido de hidrogênio, maior é a sua 

velocidade relacionada à uma maior taxa de decomposição do combustível. Os 

motores continuam a se movimentar enquanto existir peróxido disponível na 

solução (WANG, 2013a).  

 

Figura 03 – Esquema ilustrativo da propulsão auto-eletroforese 
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Fonte: PAXTON et al., 2006 

 

2.2.1.2 Movimento Direcionado Magneticamente 

 

 Enquanto que as nanohastes catalíticas seguem tipicamente por uma 

trajetória não-controlada, é possível conceder direcionalidade guiando-as 

magneticamente. Uma orientação magnética desses motores é realizada 

durante a eletrodeposição no template incorporando uma fina camada de um 

material ferromagnético (níquel, por exemplo) dentro dos poros, assim pode ser 

magnetizado por um campo externo. Essas nanohastes se movem 

perpendicularmente ao campo magnético aplicado enquanto apresenta um 

movimento normal quando presente em soluções de peróxido de hidrogênio. 

Dessa forma, o campo magnético usado, apenas controla a direção do 

movimento e não influencia na velocidade desses motores (WANG, 2013a). 

 

2.2.2 Micromotores Catalíticos Tubulares 

 

 Os micromotores tubulares catalíticos (ilustrado na Figura 04), também 

conhecidos como microfoguetes, são extremamente atrativos por apresentarem 

aplicações em diferentes áreas, devido à uma eficiente propulsão em fluídos 

biológicos ou em ambientes ricos em sal. Micromotores catalíticos apresentam 

um mecanismo de propulsão diferente do proposto às nanohastes. Esses 

motores microtubulares são caracterizados por apresentar uma forma cônica 

que tem uma abertura contendo uma camada interna de platina como 

catalisador, um intermediário (que pode ser Fe ou Ni) para o controle magnético 

e uma camada externa inerte. O filme de Pt também pode ser substituído por 

uma camada biocatalítica (como a enzima catalase imobilizada em ouro feito por 
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Vicario et al. em 2005). Eles ainda podem atingir alta velocidade, atingindo vários 

milímetros por segundo (WANG, 2013a). 

  

Figura 04 – Representação de um microfoguete 

 
Fonte: GAO et al., 2011 

 

2.2.2.1 Mecanismo de Propulsão em Bolhas 

 

 O mecanismo de propulsão de bolhas está associado com a 

decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio pela superfície interna de 

platina, no qual produz gás oxigênio que sai em forma de bolhas (equação 4): 

 

2	
�
 ()  
��
→  �
(�) +  2	
�() 

(4) 

 

A forma cônica desses microtubos e o diferencial de pressão 

correspondente auxilia a expansão unidirecional das bolhas de oxigênio geradas 

cataliticamente e na liberação dessas bolhas pela abertura no microtubo, como 

ilustrado na Figura 05. Pequenas quantidades de surfactante são usadas para 

manter a produção de bolhas e permitir sua liberação (GAO et al., 2012a). 

 

Figura 05 – Representação do micromotor juntamente com seu mecanismo de movimento 

 
Fonte: GAO et al., 2012a 
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 Essas bolhas de oxigênio crescem e se expandem dentro da cavidade do 

tubo, antes de migrar, através da abertura, onde a pressão é menor.  As 

microbolhas de oxigênio expelidas produzem uma força de direção oposição da 

expulsão da bolha e resultando num movimento axial do micromotor. O vazio na 

microestrutura gera um impulso que vence as forças viscosas, levando ao 

movimento para frente. A camada catalítica interna tem um profundo efeito sobre 

as forças de recuo das bolhas de gás acumuladas que expelem para fora da 

cavidade. Como a superfície de platina é hidrofóbica, um surfactante – como 

colato de sódio, dodecil sulfato de sódio – é comumente adicionado para facilitar 

o enchimento de líquido na cavidade pela redução da tensão superficial, 

estabilizando as bolhas e reduzindo o seu tamanho. Uma tensão superficial 

reduzida da solução-combustível promove um molhamento completo no interior 

da cavidade (WANG, 2013a). Como o catalisador não é consumido na reação, 

quando uma bolha se desconecta da superfície, uma nova bolha será gerada e 

lançada, enquanto o H2O2 estiver presente no meio o motor é continuamente 

impulsionado (GIBBS; ZHAO, 2009).  

 A formação de bolhas é facilmente visualizada no microscópio. Por 

exemplo, as imagens a seguir foram selecionadas a partir de um vídeo, e são 

apresentadas na Figura 06, ilustra uma cauda de microbolhas de oxigênios 

liberadas de uma grande abertura de um micromotor. Uma visualização 

microscópica mais detalhada revela que o impulso dos micromotores observado 

passo a passo apresenta discretos incrementos, refletindo na liberação de 

microbolhas individuais. 

 
 

Figura 06 – Quadros retirados do vídeo de um micromotor Ti/Fe/Au/Ag em movimento 

 
Fonte: MEI et al., 2011 
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 O tamanho e a frequência da liberação das bolhas são parâmetros 

importantes para a sua movimentação. A velocidade média dos micromotores é 

aproximadamente igual ao produto do raio das bolhas e a frequência de expulsão 

(SOLOVEV et al., 2009). 

 

2.2.2.2 Preparação 

 

 Os nano/micromotores podem ser preparados seguindo-se diferentes 

protocolos já descritos na literatura. Na seção a seguir, será apresentado um 

método de fabricação economicamente viável amplamente discutido em 

trabalhos anteriores, no qual envolve a deposição eletroquímica de metais e 

polímeros em uma membrana.  

 

2.2.2.2.1 Eletrodeposição em molde com estrutura pré-definida 

 

 A eletrodeposição tem se mostrado extremamente útil na preparação de 

nanomateriais. O método de eletrossíntese em molde introduzido por Charles 

Martin nos anos 90 tem sido uma das rotas mais utilizadas para a preparação de 

materiais nanoestruturados (WANG, 2013b). Essa técnica nada mais é do que a 

eletrodeposição assistida de diferentes materiais em uma membrana com 

nano/microporos seguida pela diluição desse molde. As membranas 

nanoporosas (alumina, policarbonato) com poros de 0,03-10 μm de diâmetro e 

densidade de 105-109 poros por cm2, estão disponíveis comercialmente (Milipore 

ou Whatman) e são amplamente usados como membrana de sacrifício. 

 A metodologia de eletrodeposição usando um molde é muito geral, 

implicando na síntese do material desejado dentro de poros cilíndricos. Esse 

método é amplamente usado para preparar nano/micromotores com diferentes 

composições químicas, incluindo metálica, polimérica e semicondutores. Os 

motores são obtidos primeiro pela deposição de uma camada fina de metal 

(geralmente um filme de ouro) em um dos lados da membrana para criar um 

eletrodo de trabalho e um contato elétrico. A membrana é então montada em 

uma célula eletroquímica com os poros virados para a solução, permitindo a 

deposição dos metais desejados. Aplica-se um potencial no filme metálico 
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(contato) na presença de um eletrólito contendo os íons metálicos ou monômeros 

a serem depositados nos poros da membrana. Nanomotores com comprimentos 

feitos sob medida podem ser obtidos controlando a carga (Coulomb) passada 

durante a síntese. Microestruturas de diferentes formas, incluindo microtubos 

cilíndricos, cônicos ou com bicamada, também podem ser feitos por esse mesmo 

método. Depois de depositados os metais, o molde é dissolvido utilizando o 

solvente diclorometano (CH2Cl2) e assim, os motores são liberados para o meio 

(WANG, 2013b).  

 

Figura 07 – Preparação dos microtubos PANI/Pt usando uma membrana de policarbonato: (a) 
deposição do microtubo de polianilina, (b) deposição do microtubo de Pt, (c) dissolução da 

membrana e liberação dos microtubos 

 
Fonte: GAO et al., 2011 

 

 Na Figura 07 apresenta o processo de preparação dos micromotores de 

PANI/Pt. O molde usado nesse processo foi uma membrana de policarbonato, 

no qual apresenta poros cônicos de 2 µm de diâmetro. O polímero PANI é 

eletropolimerizada (a), formando rapidamente um filme no interior dos poros. 

Subsequentemente, a platina é eletrodepositada galvanostaticamente (b) no 

interior do tubo de PANI, resultando em um microtubo cônico de duas camadas. 

Após a eletrodeposição, há a dissolução da membrana utilizando o solvente 

diclorometano (c). Depois da retirada da membrana, os micromotores são 

lavados em três etapas, utilizando diferentes solventes: (i) isopropanol, (ii) etanol 

e (iii) água deionizada (esta última sendo feita três vezes). Isso torna-se 

necessário devido aos experimentos serem feitos em meio aquoso, que é um 

meio altamente polar. Se não houver o controle da polaridade do meio, os 

micromotores podem agregar-se, diminuindo a qualidade do material obtido 
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(sendo necessário o uso de outros métodos para fazer a separação, como o 

ultrassom, que pode danificar o material) e, muitas vezes, impossibilitando a sua 

movimentação no sistema. 

O poder e a versatilidade dessa síntese podem ser demonstrados a partir 

dos vários trabalhos desenvolvidos desde então com diferentes aplicações. 

Manesh et al. (2010) fabricaram micromotores de Au-Pt utilizando uma 

membrana de policarbonato revestida com prata. Essa técnica permite um 

controle maior nas dimensões e geometria dos micromotores. A geometria 

côncava, escolhida para o estudo, permitiu uma menor turbulência do fluído 

dentro do micromotor, melhorando a propulsão, uma vez que aumenta a 

eficiência na produção de bolhas de oxigênio e o controle sobre o fluído. 

Gao et al. (2011) utilizaram esse método para preparar e estudar os 

micromotores de polianilina (PANI)/Pt. O polímero PANI e Pt foram depositados 

utilizando voltametria cíclica e amperometria, respectivamente. Como resultado, 

os microtubos formados eram significativamente menores do que os obtidos pelo 

método rolled-up (8 versus 50-100 μm). 

 Gao et al. (2012b) estudaram a estabilidade dos micromotores de PANI, 

poli(3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT) e polipirrol (PPy) fabricados a partir da 

eletrodeposição em moldes. Os micromotores apresentaram diferentes 

diâmetros da abertura de entrada de 0,8, 1,0 e 0,6 μm, respectivamente, devido 

aos diferentes tamanhos da cadeia polimérica. Além disso, os micromotores de 

PEDOT apresentaram maior velocidade devido ao diâmetro de entrada ser 

maior. 

 Zhao e Pumera (2013b) desenvolveram micromotores bimetálicos 

utilizando um molde de policarbonato. Eles depositaram o cobre a partir de uma 

solução de CuSO4 1 mol/L e depois a platina foi eletrodepositada a partir de uma 

solução de platina comercial. Observou-se que os micromotores atingiram altas 

velocidades na presença de peróxido de hidrogênio, mesmo em baixas 

concentrações. 

 Zhao et al. (2013c) apresentaram a fabricação de nanotubos bimetálicos 

Au-Pt usando uma membrana de alumina. O contato elétrico foi feito pela 

aplicação de tinta de prata em um dos lados da membrana. Foram feitos estudos 

quanto ao tamanho dos micromotores formados (entre 2,2 e 7,1 μm) e ao 
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movimento exibido por eles, que apresentaram tão trajetórias lineares como 

circulares. 

 

2.2.3 Partículas Janus: Motores Esféricos 

 

 Nomeado em homenagem ao antigo deus romano das mudanças e 

transições, como também da dualidade, a partícula Janus possui duas ou mais 

regiões espaciais que diferem em suas propriedades. Essas diferenças incluem, 

mas não se limita, às propriedades química, óptica, elétrica ou magnética (YI et 

al, 2016). 

 Um típico motor Janus possui duas faces distintas, das quais pelo menos 

uma é considerada “ativa”, que é consumida, promovendo sua auto-propulsão 

(MA et al., 2016). 

 Na Figura 08 é apresentada a ilustração de um micromotor Janus de 

carbono/Pt. O carbono, que é representado pelo hemisfério escuro, é a região 

inativa, no qual não participa da propulsão da partícula; enquanto que a platina, 

representada pelo hemisfério cinza, é degradada pelo o meio e possibilita a 

movimentação da partícula. 

 

Figura 08 – Ilustração do micromotor Janus carbono/Pt. onde o hemisfério escuro representa o 
carbono e o hemisfério cinza representa o catalisador Pt 

 
Fonte: JURADO-SÁNCHEZ et al., 2015 

 

 Motores Janus podem ser usados na liberação de carga para transporte 

de micropartículas (BARABA et al., 2012) e pequenas moléculas (MA et al., 

2015), bem como para aplicações ambientais (GAO et al., 2013a). 
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2.2.3.1 Preparação 

 

 De acordo com sua composição, os micromotores Janus podem ser 

divididos em várias categorias principais: polimérico, polimérico-metálico, 

polimérico-inorgânico ou polimérico-inorgânico-metálico. Além do mais, 

micromotor Janus pode ter diferentes formas, incluindo esférica, cilíndrica e 

achatada (JURADO-SÁNCHEZ; SCARPA, 2017). 

 Deposição física de vapor (do inglês physical vapor deposition) é a técnica 

mais usada para a preparação dos micromotores Janus. Filmes de metais finos 

são depositados, tanto por pulverização como por feixes de elétrons, em cima 

de microesferas (pode ser sílica ou magnésio, por exemplo) previamente 

dispersada em uma superfície limpa (JURADO-SÁNCHEZ; SCARPA, 2017). 

 Como essa deposição é aplicada direcionalmente e sequencialmente à 

partícula na superfície e devido ao condicionamento próximo dessas partículas, 

somente o topo dessas microesferas é recoberto por um filme metálico. A 

espessura desse filme metálico é controlada pelo tempo de deposição e pode 

alcançar algumas centenas de nanômetros. As partículas geradas por esse 

método apresentam diferentes superfícies químicas nos seus dois hemisférios 

(YI et al., 2016). 

  

2.2.3.2 Mecanismos de Propulsão 

 

 A aplicação das partículas Janus por propulsão catalítica envolve uma 

distribuição assimétrica da atividade catalítica da superfície, uma vez que um 

dos dois materiais é um catalisador. Dessa forma, essas partículas têm um lado 

catalítico e o outro lado um material não-catalítico. A superfície catalítica se 

decompõe na presença de um combustível fazendo com que a partícula se 

movimente (WANG, 2013a). 

 Dois mecanismos principais foram propostos para explicar o movimento 

dos motores esféricos: propulsão por bolhas e auto-difusoforese. O modelo de 

propulsão de bolhas é facilmente identificável devido ao desprendimento de 

bolhas de gás a partir do lado ativo dos motores (MA et al., 2016). Durante esse 

desprendimento, que é ilustrado na Figura 08, a forma da bolha é distorcida e 
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essa velocidade inicial cria uma mudança no momento, surgindo uma força que 

é oposta à viscosidade do fluído (WANG, 2013a). 

 O outro mecanismo usado para explicar o movimento das partículas 

Janus é o processo de auto-difusoforese, que está associado na auto-geração 

de produtos de reação. Isso ocorre quando uma reação química produz mais 

produtos do que reagentes. O gradiente gerado induz o fluxo do fluído no meio 

circundante resultando na propulsão. (WANG, 2013a). 

 

2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NO MOVIMENTO DOS MOTORES EM 

NANO/MICROESCALA 

 

 O movimento dos nano/micromotores podem ser influenciados quando há 

controle da temperatura, da luz incidente e do potencial do sistema. 

 

2.3.1 Nanomotores Controlados Termicamente 

 

 Uma atrativa abordagem para regular a velocidade dos nanomotores 

envolve o uso do controle da temperatura nos processos catalíticos envolvidos 

(WANG, 2013a). Balasubramanian et al. (2009) utilizaram pulsos de calor para 

modular rapidamente a velocidade dos nanomotores e observaram movimento 

altamente modulado e termicamente reversível foi observado durante os testes. 

O controle térmico reversível representa uma rota atrativa no controle sob 

demanda de uma operação usando os nanomotores. Um fio aquecido serve 

como fonte de calor localizada para controlar a temperatura na solução. A 

aceleração induzida termicamente reflete primeiramente nas mudanças da 

cinética no processo redox do combustível e na viscosidade da solução.  O 

controle térmico pode ser repetido continuamente e reversivelmente (até o 

combustível ser esgotado). 

 

2.3.2 Controle da luz de motores catalíticos  

 

 Solovev et al. (2011) demonstraram o controle sobre o movimento dos 

micromotores catalíticos de Ti/Cr/Pt usando uma fonte de luz branca, o que 

induziu na diminuição local da concentração de peróxido de hidrogênio e 
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surfactante. A iluminação de uma solução com luz visível na presença de Pt, 

diminui a concentração do peróxido de hidrogênio e degrada o surfactante, 

consequentemente reduzindo a mobilidade dos micromotores. É bom lembrar 

que a concentração do surfactante é importante para o movimento dos 

micromotores, uma vez que reduz a tensão superficial dentro dos micromotores 

permitindo que o combustível molhe as paredes catalíticas. 

 A oxidação eletroquímica do H2O2 em O2 afeta a velocidades dos 

micromotores. O peróxido de hidrogênio pode se decompor quando a solução é 

iluminada na presença de Pt. Dois efeitos no sistema podem ocorrer depois que 

a solução for iluminada em combinação com o filme de Pt: (i) diminuição na 

concentração do H2O2, o que resulta numa direta redução da velocidade dos 

micromotores e (ii) decomposição das moléculas do surfactante, resultando em 

um aumento na tensão superficial (Solovev et al.; 2011).  

 Um controle na luz incidente sobre a solução pode levar a supressão da 

geração de bolhas e do movimento. A reativação do movimento dos 

micromotores foi realizada pelo escurecimento da fonte de luz que iluminava a 

solução (Wang, 2013a). 

 

2.3.3 Controle do potencial de motores catalíticos  

 Calvo-Mazal et al. (2009) descreveram um interruptor reversível “on/off” 

induzido eletroquimicamente para os nanomotores catalíticos, juntamente com 

uma leve mudança na velocidade do motor através do controle de um potencial 

aplicado.  Na realidade, a aplicação de diferentes potenciais aplicados refletem 

nas reações redox presentes na solução, envolvendo o peróxido de hidrogênio 

(combustível) e o oxigênio dissolvido que estão diretamente conectados ao 

movimento dos motores. Esse ciclo foi feito usando a técnica de voltametria 

cíclica, aplicando potenciais de -1,0 a +1,0 V. assim, a potenciais negativos 

ocorre a redução do O2 (gerando o H2O2), fazendo com que ele seja consumido, 

diminuindo a velocidade dos micromotores. A potenciais positivos, ocorre a 

redução do H2O2 (gerando O2), como a solução está saturada devido ao excesso 

de H2O2, então os micromotores apresentam maiores velocidades quando 

comparado aos valores de velocidade obtidos durante os potenciais negativos. 
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2.4 COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS PARA MOTORES EM 

NANO/MICROESCALA 

 

 A maioria dos micromotores precisa da redução catalítica de soluções de 

peróxido de hidrogênio numa superfície metálica. Porém, essa exigência pode 

dificultar a sua aplicação em práticas bioanalíticas. Outras fontes de combustível 

são desejadas para várias aplicações reais dos motores catalíticos (como na 

área ambiental e biomédica). Particularmente um método que poderia usar a 

própria matriz como fonte de combustível, assim evitaria a necessidade de 

adicionar combustível externo e não comprometeria a viabilidade do processo 

(WANG, 2013a).  

  Liu e Sen (2011) descreveram um nanomotor bimetálico de cobre-platina 

que usado como uma nanobateria em soluções diluídas de bromo (Br2) ou iodo 

(I2). O movimento desses nanomotores reflete o impulso gerado por uma auto-

eletroforese induzida pela reação redox que corre nas duas pontas dos 

nanomotores. A velocidade e a densidade de corrente aumentam linearmente 

com a concentração de Br2. Este estudo indica que diferentes reações redox 

podem ser empregadas para gerar esse impulso e mover os nanomotores. 

 Gao et al. (2012c) desenvolveram por eletrodeposição em molde 

micromotores PANI/Zr que se movem em meios ácidos sem adição de peróxido 

de hidrogênio. Esse micromotor apresenta uma boa propulsão de bolhas 

associada à contínua impulsão gerada pelas bolhas de hidrogênio na camada 

interna de zinco. Eles exibem uma propulsão rápida, juntamente com algumas 

capacidades que vão desde o transporte guiado de carga até a propulsão em 

meio biológico. Sua velocidade depende fortemente do pH da solução. Quanto 

menor o pH, maior é a sua velocidade. Essa dependência entre o pH e a 

velocidade indica um grande potencial na aplicação em meio extremamente 

ácidos. 

 O grupo de Joseph Wang na Universidade da Califórnia em San Diego 

desenvolveu o primeiro micromotor que usa água como fonte de combustível 

(Gao et al., 2012d). Há uma reação intensa entre a água e as ligas de alumínio-

gálio, que foram usadas para a movimentação dos micromotores, que é um 

impulso gerado pela produção de bolhas de hidrogênio (equação 5): 
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2��(�) +  6	
�(��)  → 2��(�	)� (�) +  3	
 (�) (5) 

 

Os micromotores Janus têm um lado da micropartícula de Al-Ga revestida 

de titânio para aumentar seu tempo de vida, como ilustrado na Figura 09. Essa 

partícula apresenta desprendimento de bolhas de hidrogênio (devido à 

exposição da liga de Al-Ga), levando a produção de um impulso direcionado, 

análogo à propulsão por bolhas de oxigênio, sem a necessidade da adição de 

um combustível como o H2O2. 

 
 

Figura 09 – Micromotor Janus Al-Ga/Ti onde o hemisfério escuro representa a liga de Al-Ga e 
a área verde corresponde ao Ti 

 
Fonte: GAO et al., 2012d 

 

 Gao et al. (2013b) apresentaram um nanomotor híbrido que pode ser 

movido em três tipos diferentes de combustível: meio ácido, básico ou peróxido 

de hidrogênio. Esse micromotor é feito de micropartículas Janus Al/Pd 

preparadas pela deposição de paládio em um dos lados da micropartícula de 

alumínio. Isto oferece uma propulsão eficiente fornecido pelo impulso das bolhas 

de hidrogênio geradas a partir de diferentes reações do alumínio em ambientes 

fortemente ácidos ou básicos e/ou pelo impulso das bolhas de oxigênio 

produzidas a partir da redução catalítica parcial na presença de peróxido de 

hidrogênio. Ambos os lados dessas partículas Janus estão envolvidos na 

propulsão desses motores, dependendo do ambiente circundante. 

 

 

 

2.5 APLICAÇÕES DOS MOTORES EM NANO/MICROESCALA 
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 Nos últimos anos tem sido estudada uma grande quantidade de 

nanossistemas que podem ser aplicados em várias áreas: nanoeletrônica, 

bioengenharia, na entrega de princípios ativos (ou medicamentos) e no 

tratamento de doenças. O processo de conversão de energia química em 

trabalho ocorre em biomotores biológicos. Um exemplo conhecido são os 

biomotores que dependem da transformação de trifosfato de adenosina (ATP) 

em energia mecânica. Os nano/micromotores catalíticos são materiais 

inorgânicos análogos àqueles motores biológicos que ocorrem naturalmente, 

ganhando a mobilidade aproveitando a energia química armazenada em algum 

tipo de combustível (GIBBS; ZHAO, 2011). 

 As tentativas de reproduzir funcionalidades dos biomotores como rotação, 

movimentação, transporte, entre outros, levam ao desenvolvimento de um motor 

inteligente que seja capaz de ter as principais habilidades dos motores naturais 

como mobilidade, sensibilidade, especificidade, como também o transporte de 

massa (GIBBS; ZHAO, 2011). 

 Pensando assim, os principais desafios encontrados são: (i) qual deve ser 

a forma dos componentes dos nano/micromotores; (ii) como integrar os 

componentes do nano/micromotor ao sistema desejado; (iii) como manipular e 

programar individualmente os componentes de um nano/microssistema que 

apresenta um movimento complexo; (iv) como caracterizar o comportamento dos 

componentes de um nano/microssistema em um meio complexo e (v) como usar 

esse nano/microssistema desenvolvido para alcançar as funcionalidades 

desejadas como geração de energia, movimento, entrega de princípio ativo e 

tratamento de doenças (GIBBS, ZHAO, 2011). 

 Mesmo diante de tantos desafios, os nano/micromotores mostram-se 

materiais promissores, podendo apresentar várias aplicações como no 

transporte e liberação de medicamentos, monitoramento e remediação 

ambiental. A seguir serão apresentados alguns micromotores utilizados em 

remediação ambiental. 

 

 

 

2.5.1 Remediação Ambiental  
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Recursos hídricos são limitados e somente 2,66% dos recursos aquáticos 

globais, que compreendem lençóis freáticos, lagos e rios, icebergs, são de água 

doce. Somente uma pequena fração disso, aproximadamente 0,6%, é utilizável 

como água potável (GHAFARI et al., 2008). 

 A sustentabilidade ambiental representa um dos maiores desafios na 

atualidade. A atividade humana durante a era da industrialização e tecnologia 

vem apresentando uma massiva emissão de poluentes perigosos (como gases 

a base de enxofre, monóxido de carbono, entre outros), tanto nos ambientes 

aquáticos como no ar. Ecossistemas aquáticos, cruciais para o desenvolvimento 

sustentável e para o bem estar humano, têm sido severamente ameaçados em 

toda a parte do planeta (GAO; WANG, 2014a). 

 A contínua degradação do meio ambiente, juntamente com o rápido 

crescimento da população e o aumento na demanda de água potável, traz a 

necessidade urgente de novas tecnologias e soluções inovadoras para a 

proteção dos recursos hídricos e para assegurar o seu acesso. 

 A remediação ambiental é um conjunto de técnicas e operações que visa 

a anular os efeitos nocivos, seja ao ser humano, seja a um ecossistema, de 

elementos tóxicos numa determinada situação. São processos em que se 

transforma o poluente tóxico em produtos menos tóxicos para os seres vivos 

(GHASEMZADEH et al., 2013). 

 A remoção e destruição de poluentes de meios contaminados são 

importantes focos da sustentabilidade ambiental. O campo da purificação da 

água e o tratamento de resíduos vem crescendo rapidamente desde 1980 devido 

à demanda de recursos hídricos e novas regulamentações rigorosas sobre a 

qualidade da água (GAO; WANG, 2014a). 

 A funcionalização de nanomateriais com numerosos grupos químicos 

pode ser uma vantagem adicional, que contribui à um ataque específico aos 

poluentes. Técnicas de tratamento de água convencionais incluindo osmose 

reversa, destilação, coagulação, floculação e filtração não são capazes de 

remover todos os íons de metais pesados. Nanomateriais podem ser 

empregados para tratar poluentes inorgânicos e águas residuais industriais. 

Alguns desses materiais possuem uma excelente característica redutora e, 
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consequentemente, pode ser usado na remediação (GHASEMZADEH et al., 

2014).  

 A remediação nanotecnológica (nanoremediação) aplica nanomateriais 

reativos que transformam os poluentes, uma vez que esses têm propriedades 

que permitem uma eficiente transformação dos poluentes. As nanomáquinas 

oferecem diferentes vantagens quando comparadas aos agentes convencionais. 

A propulsão desses micromotores promove a mistura do meio, melhorando o 

transporte dos agentes remediadores sem convecção externa (agitação) (GAO; 

WANG, 2014b). 

 Guix et al. (2012) descreveram a modificação de micromotores com 

longas cadeias de monocamadas de alcanotiol, sendo utilizado para a limpeza 

de amostras de água contaminadas com óleo. O óleo é a das maiores fontes de 

poluição das águas dos oceanos e lençóis freáticos. A presença de óleo em 

águas residuais é comum, pois é um produto obtido em diferentes indústrias. 

Esses micromotores de Au/Ni/PEDOT/Pt funcionalizados com esse composto de 

cadeia hidrofóbica oferece uma alta adsorção do óleo, via adesão e penetração 

no filme de alcanotiol, oferecendo a captura, transporte e remoção de gotas de 

óleo em amostras de água. Controlando a superfície hidrofóbica, através do uso 

de cadeias com diferentes comprimentos e grupos funcionais, é possível uma 

maior interação óleo-micromotor, aumentando a eficiência na sua coleta. A 

influência do tamanho da cadeia do alcanotiol foi estudada (C6, C12, e C18), 

tendo sido observado a cadeia com 12 carbonos tem uma melhor interação com 

as gotas de óleo quando comparado com a cadeia que contêm 6 carbonos. 

Embora o alcanotiol com 18 carbonos tenha uma característica hidrofóbica 

maior, ele não conseguiu se movimentar adequadamente devido ao bloqueio do 

filme catalítico de platina.  

 Orozco et al. (2013b) demonstraram o uso de micromotores na 

desintoxicação de compostos organofosforados (OP), muito usados como 

agentes químicos em armas químicas. Foram usados micromotores de 

PEDOT/Pt na presença de H2O2 e NaC. Recentes estudos mostraram que 

pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio podem gerar grupos 

nucleofílicos OOH- in situ, substituindo processos de branqueamento à base de 

cloro, processo que produz vários produtos indesejáveis, promovendo até 

descontaminação de agentes químicos como gás sarin, VX (etil S-2-
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diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato), gás soman e gás mostarda. A conversão 

oxidativa (na presença de um agente ativador como NaOH) do p-nitrofenol (4-

NP) foi possível devido a geração desses grupos nucleofílicos OOH-. O 

decréscimo da concentração do 4-NP foi monitorada espectrofotometricamente 

pela medida da absorbância do subproduto do 4-NP em 400 nm. A contínua 

movimentação e geração de bolhas pelos motores melhorou a difusão do 

sistema, promovendo uma melhor eficiência mesmo usando uma menor 

concentração de H2O2 e menores tempos. 

 Soler et al. (2013) relataram o uso de micromotores para a degradação de 

poluentes orgânicos via processo de oxidação de Fenton. O método de Fenton 

é um dos processos oxidativos avançados (AOPs) mais populares, e é uma das 

alternativas efetivas para os tratamentos convencionais para poluentes 

orgânicos. Geralmente, os AOP que incluem as reações de Fenton usam o 

radical hidroxila (OH·), que é um poderoso oxidante não-seletivo. Entretanto, 

uma das desvantagens desse processo é que os íons Fe presentes na solução 

devem ser removidos depois do tratamento para poder entrar nos valores 

regulamentados na água potável. Dessa forma, foi pensado na fabricação de 

motores bimetálicos Fe/Pt, onde a camada interna é de platina com uma camada 

externa de ferro. A camada de ferro promove a geração de íons Fe in situ, e com 

a presença de H2O2, atua como reagente de Fenton na destruição de poluentes 

orgânicos. Neste caso, o peróxido de hidrogênio atua como co-reagente para a 

reação de Fenton, bem como combustível para os micromotores. A 

movimentação dos motores induz a convecção da solução fazendo que haja uma 

descontaminação mais rápida do meio. 

 Gao et al. (2013a) relataram o uso de micromotores Janus Mg 

funcionalizados para a captura e remoção de óleo em ambientes marítimos. Os 

micromotores que utilizam a água como combustível, micromotores de Al/Ga, 

por exemplo, apresentaram uma propulsão bem eficiente. Mas, devido à 

toxicidade do alumínio e gálio, outros materiais foram analizados para que 

fossem mais biocompatíveis e ambientalmente amigáveis. O micromotor de 

magnésio não necessita da presença de peróxido de hidrogênio para se mover, 

fazendo do seu próprio meio uma fonte para a autopropulsão. Os motores foram 

modificados com cadeia de alcanotiol, para se ter uma superfície hidrofóbica 
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capaz de coletar gotas de óleo. Como resultado, os micromotores modificados 

conseguiram capturar as gotas de óleo instantaneamente enquanto que as 

partículas não modificadas não mostraram afinidade com as gotas depois de um 

contato direto. 

 Jurado-Sánchez et al. (2015) relataram o uso de micromotores Janus de 

carbono ativado/Pt no tratamento de poluentes orgânicos e inorgânicos. O 

carbono ativado é comum e tem um bom custo-benefício para remover uma 

ampla faixa de poluentes em meio aquoso devido à sua grande área de 

superfície e características químicas. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) 

dos Estados Unidos em 1986 identificaram o carbono ativado como a melhor 

tecnologia de remoção de contaminantes orgânicos dos suprimentos de água. 

Os microporos na camada de Pt no micromotor afeta a nucleação, fixação e o 

surgimento das bolhas de oxigênio, levando a uma maior produção de bolhas do 

que nos micromotores Janus tradicionais. Observou-se uma remoção de 

aproximadamente 90% do 2,4-dinitrotolueno (DNT) e chumbo. Em contrapartida, 

houve uma remoção de aproximadamente 1-5% dos poluentes quando usados 

os micromotores de carbono ativado sem a camada de platina. 

 Orozco et al. (2014a) relataram o uso de micromotores de enzima lacase 

para a remediação de compostos fenólicos e azo. A enzima lacase pertence ao 

grupo das enzimas oxidases que contêm cobre que catalisa a redução do 

oxigênio molecular para água, provocando uma oxidação concomitante de uma 

ampla variedade de substratos, em particular derivados fenólicos. A lacase é 

capaz de transformar contaminantes e compostos tóxicos como corantes 

industriais, pesticidas halogenados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 

Observaram que na presença de surfactante SDS, o micromotor de lacase 

apresenta um movimento eficiente e uma acelerada remediação biocatalítica 

para 2-amino-4-clorofenol, removendo 77,1% depois de 30 minutos de 

tratamento. 

 Li et al. (2014) relataram o uso de micromotores esféricos de TiO2/Au/Mg 

na degradação fotocatalítica de agentes químicos usados em guerras. Umas das 

mais promissoras abordagens para a degradação de agentes químicos é a 

degradação fotocatalítica usando o dióxido de titânio. Esses processos 

fotocatalíticos não requerem reagentes agressivos ou subprodutos tóxicos, 

fazendo com que o TiO2 seja um dos materiais mais eficientes e amigável 
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ambientalmente para a degradação de contaminantes. Porém, a oxidação 

fotocatalítica da superfície de TiO2 pode ser impedida pela acumulação de 

espécies intermediárias na superfície catalítica. Pensando nisso, foram 

produzidos micromotores esféricos de magnésio revestido com filme de dióxido 

de titânio e partículas de ouro, permitindo sua movimentação em meio aquoso 

sem a adição de peróxido de hidrogênio ou outro agente remediador, 

promovendo uma eficiente decomposição fotocatalítica dos agentes químicos. 

Utilizando a radiação UV juntamente com a movimentação dos micromotores foi 

possível degradar alguns compostos como metil-paraoxon (MP) e bis(4-

nitrofenil)fosfato (b-NPP) na presença de micromotores. Foi possível fazer a 

degradação de aproximadamente 95% de MP com a irradiação de 10 min de 

raios UV e de 95,7% para o b-NPP nas mesmas condições. 

 Foram feitos estudos do uso de micromotores em matrizes reais, Zhao et 

al. (2013d) testaram os micromotores de Cu/Pt em água para consumo humano, 

de chuva, de lagos e do mar. Foi observado que em todos os casos a produção 

de bolhas foi afetada, havendo a total paralisação quando a amostra real era 

muito concentrada. Isso ocorre porque a quantidade de componentes iônicos da 

solução está correlacionada com a diminuição de viabilidade e mobilidade dos 

micromotores. Já Gao et al. (2013c) fizeram testes dos micromotores de 

PEDOT/Pt em água do mar (retirado da praia de Torrey Pines em La Jolla – 

Califórnia), do rio Merced (Califórnia), do lago Mirror (Califórnia), em água para 

consumo humano (Laboratório da Universidade da Califórnia em San Diego), 

suco de maça (suco comercial 100% suco de maça Ocean Spray) e soro humano 

(voluntário AB). Foi observado que com o aumento da viscosidade da solução, 

há uma diminuição na velocidade dos micromotores. Enquanto que em água 

deionizada os micromotores apresentaram velocidade de 980 μm s-1, na água 

do mar (50%) foi obtido 489 μm s-1 e 177 μm s-1 em soro humano (50%). Mas o 

interessante foi que esses micromotores apresentaram uma certa velocidade 

mesmo aumentado a viscosidade. Os micromotores apresentam 360 e 125 μm 

s-1 quando o meio passou de 50 para 90% de água do mar e soro humano, 

respectivamente. 
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2.6 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 O movimento dos biomotores naturais e dos motores sintéticos em 

nano/microescala tem despertado grande interesse e estimulado as pesquisas 

mais recentes. A sofisticação e diversidade dos motores naturais tem inspirado 

numerosas oportunidades para construção de novos motores artificiais. Essa 

nova área da nanotecnologia tem mostrado grandes desafios quanto à forma dos 

micromotores como também sua dimensão. Estudos fundamentais têm 

abordado estes desafios e levado a um melhor entendimento dos princípios de 

propulsão. Esses esforços levaram a uma variedade de micromotores sintéticos, 

com avançado controle do movimento e novas funções que os tornaram capazes 

de realizar diferentes tarefas. Novas formas têm sido propostas e novos 

mecanismos de propulsão têm sido descobertos, como também o conhecimento 

sobre os diferentes motores tem crescido rapidamente. 

 Esse desenvolvimento no campo das nanomáquinas juntamente com os 

avanços na energia, eficiência, controle de movimento, funcionalidade e 

versatilidade tem conduzido a descoberta de nano/micromotores com propulsão 

altamente eficiente e tem desencadeado novas perspectivas para futuras 

aplicações. O comportamento desses dispositivos mantém a promessa de 

encontrar novas soluções das necessidades biomédicas, ambientais e 

industriais, promovendo oportunidades ilimitadas baseado apenas na 

imaginação.  

 Os micromotores podem revolucionar muitos aspectos da tecnologia. 

Importantes áreas como entrega de fármacos, nanocirurgia, biópsia, 

nanofabricação, monitoramento e remediação ambiental, tratamento de doenças 

podem ter grandes benefícios no desenvolvimento de eficientes dispositivos, 

levando a um melhoramento na qualidade de vida. Novas capacidades são 

desenvolvidas, como os nanoveículos que poderiam ser usados no transporte 

de agentes terapêuticos, removendo toxinas e executando complexas operações 

biológicas e químicas (detecção, coleta, transporte e entrega) em ambientes 

reais.  

 Em um futuro próximo espera-se maiores esforços visando a produção de 

mais motores inteligentes capazes de tomar decisões e se adaptar às condições 

do meio. Esses micromotores ainda poderiam carregar nanodispositivos e 
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desempenhar um importante papel na nossa vida de forma análoga ao papel das 

máquinas de valor durante a revolução industrial.  Com novas funcionalizações 

sendo desenvolvidas e as nanomáquinas se tornando mais funcional e 

inteligente, espera-se que possa exigir outras tarefas e, consequentemente, 

fazer importantes contribuições em importantes áreas (WANG, 2013a). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver micromotores de diferentes materiais em processos de 

remediação ambiental. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a técnica de eletrodeposição em molde com estrutura pré-definida 

para a fabricação de micromotores; 

• Caracterizar os materiais obtidos por microscopia eletrônica de varredura 

e espectroscopia de dispersão de raios X; 

• Aplicar os micromotores obtidos na remoção de poluentes como 4-

nitrofenol, metil-paraoxon, etil-paraoxon, nitrito, entre outros; 

• Comparar as eficiências de remoção de poluentes utilizando os 

micromotores em movimento e estáticos; 
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4 MICROMOTOR BASEADO NO SEQUESTRO BIOMIMÉTICO DO DIÓXIDO 

DE CARBONO: EM RELAÇÃO AOS MICROPURIFICADORES MÓVEIS  

  

 Como a emissão de dióxido de carbono é considerada uma das principais 

contribuições para a mudança climática, mostra-se necessário estudos e 

desenvolvimentos de novas técnicas para a captura e sequestro do CO2 a partir 

de efluentes e da atmosfera. Como a enzima anidrase carbônica é utilizada 

naturalmente (nosso organismo) para a captura do CO2 (aumentando a 

velocidade de hidratação do CO2), decidiu-se acoplá-la em um micromotor 

polimérico, que nesse caso foi escolhido o PEDOT [poli(3,4-etilenodioxitiofeno)], 

devido à presença de grupos carboxila terminais. 

 

4.1 RESUMO  

 

 Uma plataforma de purificador móvel para o CO2 que oferece um ótimo 

sequestro biomimético acelerado baseado em um micromotor com anidrase 

carbônica (CA) funcionalizada foi estudado. A capacidade do CA na hidratação 

do CO2 é acoplada aos micromotores catalíticos de rápido movimento e 

juntamente com a dinâmica dos fluídos, resulta em um microssistema de 

purificadores móveis de CO2 de alta eficiência. A contínua movimentação do CA 

e com um melhor transporte de massa do substrato de CO2 leva a uma melhora 

significativa na eficiência do sequestro e na velocidade da plataforma de CA livre 

e imobilizada. Esse sistema é uma abordagem promissora para uma rápida 

plataforma de sequestro de CO2, já que o gás carbônico é um dos gases do 

efeito estufa. 

 

4.2 INTRODUÇÃO 

 

 O mais importante meio de geração de energia é a partir da queima de 

combustíveis fósseis, que resultam na emissão de gases que colaboram com o 

efeito estufa, como o gás carbônico (CO2). O crescimento da economia e da 

população tem contribuído para aumentar os níveis de CO2 na atmosfera 

(VINOBA et al., 2011). O gás carbônico por si só não é um gás particularmente 

forte para o efeito estufa (quando comparado com o gás metano), mas sua 
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contribuição na atmosfera tem aumentado desde a revolução industrial. Há 

indicações de que o aumento da temperatura global tenha relação com o 

aumento dos níveis de CO2 na atmosfera (BOND et al., 2001). 

 Tem havido muitas discussões sobre o manuseio do carbono nos últimos 

anos. Em termos gerais, os problemas têm incluído: (i) melhora na eficiência da 

geração de combustíveis fósseis; (ii) continuação do aumento histórico da 

relação de hidrogênio e carbono devido aos combustíveis utilizados; (iii) 

substituição de todos os combustíveis fósseis por hidrogênio; (iv) substituição 

dos combustíveis fósseis como fonte de energia na geração térmica usando a 

fissão nuclear; (v) substituição de geração térmica por métodos eletroquímicos 

como células de hidrogênio, ou renováveis como a energia eólica ou a energia 

solar (BOND et al., 2001).   

Há três opções para reduzir a emissão de CO2 na atmosfera: (i) reduzir a 

utilização de energia, no qual requer um uso eficiente da mesma; (ii) reduzir a 

intensidade do carbono, para isso requer o uso de combustíveis não-fósseis 

como o hidrogênio ou energias renováveis; (iii) aumentar o sequestro de CO2, 

no qual se torna necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para 

captura e sequestro (YANG et al., 2008).  

 Uma captura e estocagem eficiente do CO2 tem se mostrado uma solução 

de curto-médio prazo para conter o aumento do nível de gás carbônico na 

atmosfera. Várias técnicas que promovem a captura e separação do CO2 da 

mistura de gases presente na atmosfera  estão disponíveis tais como: adsorção 

em óxidos, zeólitas, estruturas organometálicas e líquidos iônicos 

(BHATTACHARJEE et al., 2015). Entretanto, o desenvolvimento desses 

processos para a captura do CO2 tem custo elevado, com grande consumo de 

energia, corrosão de equipamentos, uso de reagentes perigosos e geração de 

poluentes. 

  Estocar CO2 dissolvido na forma de carbonato de cálcio (sólido) é um dos 

métodos mais promissores e ambientalmente confiáveis para reduzir as 

quantidades de CO2 dissolvido em amostras de água. Nesse caso, o CO2 é 

hidratado pela água, seguido pela ionização e formação de carbonato usando o 

cloreto de cálcio: 
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Além disso, faz-se a combinação com uma abordagem biomimética, no 

qual há o uso de um catalisador enzimático ou biológico. Como resultado, tem-

se um sistema que oferece muitas vantagens: melhor custo-benefício, 

ambientalmente amigável, não requer etapas de concentração ou transporte. 

 Os níveis atmosféricos de CO2 estão menores do que aqueles 

apresentados no início da formação terrestre. Minerais de carbonato como 

calcita, aragonita e dolomita compreendem um imenso reservatório de CO2. 

Estima-se que contêm a quantidade equivalente de carbono de 150.000 x 1012 

toneladas métricas de CO2 (BOND et al., 2001). Assim, o carbonato oferece um 

reservatório seguro geologicamente. Se o gás carbônico gerado 

antropologicamente pode ser fixado na forma de carbonato sólido, como 

carbonato de cálcio, ele irá se apresentar como um produto com alta estabilidade 

e ambientalmente amigável. O problema é a taxa de velocidade com a qual isso 

ocorre. 

 Para contornar esse problema, adaptou-se um método biomimético. 

Examinando-se a reação determinante de velocidade da fixação do CO2 no 

carbonato de cálcio em solução aquosa, foi possível “copiar” a partir de um 

processo biológico para acelerar essa fase. O carbonato de cálcio pode ser 

precipitado na presença da saturação de íons cálcio na solução, a questão é 

como produzir rapidamente os íons carbonato a partir de CO2 e H2O, um 

processo no qual requer a formação de íons bicarbonatos. Um parâmetro 

importante a ser considerado é o pH devido ao forte efeito sob as proporções 

das espécies carbônicas presentes e porque, em pH baixo, os carbonatos 
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tenderão a se dissolver em vez de precipitar. Embora o carbonato possa ser 

formado rapidamente em pH alto, afetaria tanto o ambiente como o custo ao 

processo devido o meio ser altamente básico (BOND et al., 2001). 

 O gás carbônico se dissolve rapidamente em água produzindo sua forma 

hidratada (equação 6). O CO2 aquoso pode reagir tanto com a água (equação 7) 

como com os íons hidroxilas (equação 9). Em pH < 8, a reação 9 é insignificante 

devido à ausência de íons OH-. Em 8 <pH < 10, as equações 7, 8 e 9 ocorrem, 

mas em pH > 10, a reação 9 predomina. Exceto em situações de pH alto, a 

precipitação do carbonato de cálcio envolve as equações 7 e 8. Uma vez que os 

íons bicarbonatos estão presentes na solução (equação 8), haverá a dissociação 

para a formação dos íons carbonato (equação 10) e sua precipitação com a 

adição de íons cálcio (equação 11). 

 A etapa determinante de velocidade na fixação do gás CO2 na forma de 

íons carbonatos é a hidratação do CO2 (equação 7). A constante de velocidade 

para a reação direta (equação 7) é 6,2 x 10-2 s-1 a 25 °C. A equação 8 é muito 

rápida, a taxa sendo praticamente controlada por difusão. A dissociação dos íons 

bicarbonatos (equação 10) é mais lenta do que a equação 8, mas ela ainda é 

mais rápida do que a equação 7. Assim, se um meio viável for encontrado para 

acelerar a equação 7 (hidratação do CO2), será possível fixar uma grande 

quantidade de CO2 em pH moderado.  

 A solução para acelerar a reação de hidratação já existe em sistemas 

biológicos. As anidrases carbônicas (CAs) são um amplo grupo de 

metaloenzimas de zinco existentes na natureza. Elas são as enzimas mais 

rápidas já conhecidas e catalisam a reação de hidratação do CO2. O uso da CA 

livre para a mineralização do CO2 é comprometida pela estabilidade enzimática 

limitada e reutilização. Por isso, a CA foi imobilizada em um suporte sólido 

(BOND et al., 2001). 

 A abordagem que será apresentada combina a atividade biocatalítica da 

CA com a auto-propulsão dos micromotores, a partir da adição de um 

combustível, através das amostras de CO2 saturada para agir como um 

dispositivo micropurificador biocatalítico altamente eficiente. O desenvolvimento 

de nano/micromotores tem expandido as suas aplicações em diversas áreas 

como: transporte (OROZCO et al., 2014b), diagnóstico (GARCIA-GRADILLA et 

al., 2013) e remediação (SOLER; SÁNCHEZ, 2014). 
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 A imobilização de enzimas na superfície do micromotor foi primeiro 

demonstrado em 2009 quando foi usada a catalase como substituto para a 

platina para obter o movimento (FAVRE et al., 2009). Para realizar o sequestro 

de CO2, foram utilizados micromotores tubulares de COOH-polipirrole:(3,4-

etilenodioxitiofeno)/Pt (COOH-PPy:EDOT/Pt) modificados com a enzima CA 

(Figura 10.A) para catalisar a reação mais lenta do processo de sequestro 

(reação 6), possibilitando a mineralização na forma de CaCO3 (Figura 10.B, C). 

 
Figura 10 – Plataforma de sequestro usando micromotor (A) modificação da superfície do 
micromotor pelo EDS/NHS seguido pela imobilização da CA; (B) micromotor oferece uma 
rápida hidratação do CO2 para bicarbonato seguindo da precipitação usando CaCl2; (C) 

mecanismo da hidratação do CO2 catalisado pela CA 

 

Adaptado de: UYGUN et al., 2015 
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4.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.3.1 Reagentes 

 

 Os reagentes de grau analíticos utilizados ao longo do trabalho 

experimental foram: fosfato dissódico (Na2HPO4), diclorometano (99,8% v/v), 

etanol (99,5% v/v), isopropanol (99,8% v/v), colato de sódio (98%), ácido 

clorídrico (1M), EDOT (97%), COOH-PPy (97%), dodecil sulfato de sódio (SDS) 

(98%), padrão de sal fosfato (PBS), nitrato de potássio (99,99%), anidrase 

carbônica bovina (CA), EDS, NHS, peróxido de hidrogênio, acetato de p-

nitrofenil, fosfato monossódico (Na2H2PO4), ácido (4-(2-hidroxietil)-1-

piperazinaetanosulfônico (HEPES),  NaOH e CaCl2. Todos os reagentes foram 

comprados da Sigma-Aldrich e não foi preciso fazer um tratamento prévio. 

Platina foi depositada a partir de uma solução comercial (Platinum RTP; Technic 

Inc., Anaheim, CA), que foi utilizada como filme catalítico. Os experimentos foram 

feitos a 20 °C. 

 

4.3.2 Equipamentos 

 

 A pulverização de um filme de ouro em um dos lados da membrana porosa 

usada como molde foi feito pelo equipamento Denton Discovery 18; operando 

em temperatura ambiente sob um vácuo de 5 x 10-6 Torr, corrente alternada (DC) 

com fonte de 200 W e em atmosfera de argônio com pressão de 3,1 mTorr; a 

velocidade de rotação foi de 65 rpm com o tempo de pulverização de 90 

segundos. A deposição química dos micromotores no molde foi realizada com o 

potenciostato CHI 661D (CH Instruments, Austin, TX). As imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas com o instrumento 

Phillips XL30 ESEM usando uma voltagem de aceleração de 20 kV. As análises 

de dispersão de Raios X (EDX) foram feitas pelo detector Oxford EDX acoplado 

ao instrumento do MEV e operado pelo software INCA. Foi usado um 

microscópio óptico invertido (Nikon Eclipse Instrument Inc. Ti-S/L100) acoplado 

com lentes objetivas de 10X e 20X e com uma câmera digital Hamamatsu 

C11440 e operado pelo software NIS Elements AR 3.2 para capturar os vídeos 

com uma taxa de 45 quadros por segundo. A velocidade dos micromotores foi 
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monitorada usando o software NIS Elements. Para as análises enzimáticas foi 

utilizado um espectrofotômetro de UV (UV-2450, Shimatzu) com 1 mL de solução 

em uma cubeta medindo a absorbância em 400 nm. Soluções aquosas de 

peróxido de hidrogênio com concentrações de 1-5% foram usadas como 

combustível químico. Colato de sódio (1%) foi usado como surfactante em todos 

os experimentos. 

 

4.3.3 Preparação dos micromotores 

 

 Os motores microtubulares foram preparados usando a eletrodeposição 

direta em um molde. Uma membrana cicloporosa de policarbonato (Catalog no. 

7060-2513; Whatman, Maidstone, UK) com poros de 5 μm de diâmetro foi 

empregada como molde. Primeiro foi pulverizado um filme de ouro em um dos 

lados da membrana para servir como eletrodo de trabalho. Um fio de platina e 

eletrodo de Ag/AgCl com KCl 3 mol/L foram usados como contra eletrodo e 

eletrodo de referência, respectivamente. A membrana foi colocada em uma 

célula (Figura 11) com uma folha de alumínio servindo como contato para o 

eletrodo de trabalho.  

 

Figura 11 – Célula eletroquímica 

 

Fonte: AUTOR, 2017 

 

 O filme polimérico foi sintetizado com a eletropolimerização heterogênea 

do COOH-PPy e EDOT de uma solução contendo uma mistura de monômeros. 
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Os microtubos de PEDOT foram eletropolimerizados numa carga total de 0.3 C 

aplicando um potencial de + 0.80 V em uma solução contendo 12 mM de EDOT, 

3 mmol/L de COOH-PPy, 100 mmol/L SDS e 7,5 mmol/L de KNO3. O filme interno 

de platina foi depositado galvanostaticamente aplicando-se uma corrente de -2 

mA por 1300 s. Em seguida, o filme de ouro foi removido por polimento  manual 

utilizando alumina 3-4 μm e depois a membrana foi dissolvida em diclorometano 

por 30 minutos (duas vezes) para a libertação completa dos microtubos. Por fim 

os microtubos foram coletados utilizando uma centrifuga com 7000 rpm por 3 

min e lavado repetidamente com etanol, isopropanol e água ultrapura (18,2 MΩ 

cm). 

 

4.3.4 Funcionalização dos micromotores 

 

 O padrão químico de EDS/NHS foi utilizado para ativar os grupos carboxil 

terminais do polímero para que fosse possível a conjugação com a anidrase 

carbônica. Depois de fazer uma lavagem com água durante 5 min, os microtubos 

foram transferidos para um eppendorf contendo 200 μL da solução  de PBS (pH 

5,5), 0,4 mol/L de EDS, 0,1 mol/L de NHS e CA (2 mg/mL). Foi incubado durante 

7 h a 37 °C, seguido por duas lavagens com solução de PBS (pH 5,5) contendo 

0,05 wt% de SDS. Por fim, os micromotores foram lavados repetidamente por 

centrifugação a 7000 rpm por 3 min com água por três vezes para a remoção do 

excesso de CA da solução e então armazenado em HEPES (pH 7,2) a 4 °C até 

ser usado. Todos os experimentos de funcionalização foram feitos na 

temperatura ambiente. 

 

4.3.5 Hidratação e sequestro do CO2 

 

 As soluções de CO2 saturada foram feitas a partir do borbulhamento do 

gás CO2 em água usando um cilindro de gás carbônico. Para os experimentos 

de sequestro de CO2 foi utilizado 2 mL da solução saturada seguida da adição 

de diferentes quantidades de motores funcionalizados na presença de colato de 

sódio (NaC) 1% e H2O2 2%. Depois da reação enzimática, foi adicionado 2 mL 

de CaCl2 5% ao meio, deixou-se reagir por 5 min. Por fim, o precipitado 
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(juntamente com a enzima imobilizada) foi filtrada, secada por 24 horas na 

temperatura de 85 °C e pesado (contando com a massa de enzima imobilizada). 

 

4.3.6 Cálculos de rendimento 

 

 A massa de CO2 removido foi estimada a partir da massa de CaCO3 

produzido. Observando a solubilidade do CO2 na água, a massa de CO2 

dissolvido foi calculado. CaCl2 foi adicionado em excesso e, consequentemente, 

a quantidade de CaCO3 precipitada usando a anidrase carbônica (livre ou 

imobilizada) foi estimada levando em consideração que o rendimento teórico da 

reação foi de 100%.  

 

4.3.7 Imobilização da enzima 

 

 Foi necessário deduzir a quantidade de CA imobilizada no micromotor. 

Isso permitiu estimar a eficiência de imobilização, e foi também necessário para 

assegurar que a mesma concentração de enzima fosse utilizada para comparar 

os valores de imobilização da enzima livre e imobilizada. Para analisar a 

atividade enzimática, foi utilizado o espectrômetro de UV/Vis para observar a 

hidrólise do p-nitrofenil para p-nitrofenol. A reação foi preparada com 0,90 mL de 

solução HEPES (pH 7,2, 50 mmol/L), 0,05 mL de solução de p-nitrofenil (1 x 10-

2 mol/L dissolvido em acetonitrila) e 0,05 mL de CA (em HEPES). A quantidade 

de enzima imobilizada foi deduzida pelo método espectrofotométrico em 

comprimento de onda de 280 nm. A curva de calibração foi feita e usada para 

deduzir as concentrações de enzima imobilizada. Sabendo-se a massa inicial de 

enzima adicionada durante a imobilização, tem como calcular quanto foi 

realmente imobilizada. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o uso do micromotor modificado com CA apresentou aumento no 

sequestro de CA e em contrapartida, diminuiu o tempo de reação devido à 

convecção induzida pelo movimento dos micromotores. O sistema modificado 

com CA aumenta o processo de hidratação do CO2, mostrando vantagens 
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quando comparado com o sistema sem CA. A Figura 12 mostra a imobilização 

da CA na superfície dos grupos carboxílicos da camada externa do micromotor. 

As superfícies com os grupos carboxil foram ativadas usando o EDS/NHS para 

a conjugação com CA. A decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio, que 

nesse caso é o combustível, do filme interno de Pt gera bolhas de oxigênio que 

impulsiona os micromotores modificados com a enzima a um movimento 

eficiente.  

 
Figura 12 – Imagens dos precipitados de CaCO3 obtidos após o tratamento com CA 

imobilizada (a) estática e (b) em movimento; (c) e (d) imagens de MEV dos CaCO3 obtidos e (e) 
operação do micromotor usado 

 
Adaptado de: UYGUN et al., 2015 

 

A Figura 10.B mostra os micromotores atuando na hidratação biocatalítica 

do CO2 havendo a formação do íon bicarbonato, seguido pela precipitação do 

CaCO3 na presença de CaCl2. A Figura 12 apresenta as imagens da precipitação 

de CaCO3 usando micromotores modificados com CA estático e em movimento 

(Figura 12.a e 12.b, respectivamente). A enzima CA é capaz de acelerar a 

interconversão de CO2 para bicarbonato, como mostra a Figura 10.C, levando a 

uma quantidade significativa de CaCO3 (Figura 12.b). As imagens da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) do CaCO3 formado apresentaram 

cristais com formas romboédrica e retangular, assim confirmando que os cristais 

formados são partículas de calcita e vaterita (Figura 12.c e d, respectivamente). 

A Figura 13.A e B mostra as imagens de MEV e EDX de micromotores 

não-modificados e modificados, respectivamente. O estudo de EDX foi realizado 



61 

 

para confirmar a imobilização da enzima baseado na presença e ausência do 

Zn+2 nos motores não-modificados e modificados (Figura 13.A e B, 

respectivamente). 

 

Figura 13 – Imagens de MEV e EDX mostrando os diferentes micromotores: (A) não-
modificado; (B) modificado com CA; (C) Imagens retiradas dos vídeos mostrando diferentes 

trajetórias do micromotor modificado em água do mar. Condições: H2O2 2% e NaC 1% 

Fonte: UYGUN et al., 2015 

 

 A Figura 13.C mostra imagens retiradas de vídeos feitos com os 

micromotores modificados, ilustrando o rápido movimento desses motores em 

água do mar não-tratada. Foram feitos testes em água de rio e foi observado 

alterações no movimento. 

 Os micromotores modificados com CA apresentam altas velocidades (106 

μm s-1 usando H2O2 2%), com um movimento circular, consistente com outros 

artigos (ZHAO et al., 2013a). Como esperado, a velocidade dos micromotores 

funcionalizados é fortemente dependente da concentração de peróxido de 

hidrogênio no meio. A velocidade aumenta de 106 para 198 e 284 μm s-1 quando 

usado 3 e 4% de H2O2, respectivamente (Figura 14.A).  

 

 
 

Figura 14 – Dependência da velocidade média dos micromotores (a) não-modificado e (b) 
modificados com CA com a variação da concentração de peróxido (2-4%) na presença de NaC 

1% 
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Fonte: UYGUN et al., 2015 

 

 Note que os micromotores não-modificados apresentam velocidade mais 

alta (197 μm s-1 usando H2O2 2%) quando comparado com os micromotores 

modificados. Isso acontece porque o micromotor não-modificado tem a 

superfície de platina com sítios ativos diretamente expostos e quando entram em 

contato direto com a solução combustível, a velocidade de reação é maior. 

 Antes de fazer o estudo da eficiência dos micromotores no sequestro do 

CO2, foi estimado quanto de CA foi imobilizado na superfície do micromotor para 

comparar a eficiência do sequestro de CO2 realizado com a enzima livre. 

 

Figura 15 – Curva de calibração das absorbâncias de CA em 280 nm em função da 
concentração de CA 

 
Fonte: UYGUN et al., 2015 

 

 Uma curva de calibração espectrofotométrica foi utilizada para deduzir a 

quantidade de enzima imobilizada (Figura 15), indicando a presença de 586 μg 

em 3 x 106 micromotores. 
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 A capacidade de movimentação dos micromotores funcionalizados, 

juntamente com a calda de bolha produzida, conduz a uma hidrodinâmica 

favorável que aumenta a taxa da reação biocatalítica entre os motores 

modificados com CA e a solução de CO2 saturada, assim oferecendo uma rápida 

plataforma de purificação de CO2.  

 

Figura 16 – Sequestro do CO2 e experimentos de controle. Eficiência do sequestro na 
presença de (A) micromotores não-modificado; (B) micromotores modificado com CA 

desnaturada; (C) micromotores modificado e estático; (D) CA livre estática; E) micromotores 
modificado com CA sem NaC micromotores modificados com CA em (F) água pura e (G) água 
do mar. Condições reacionais: 2 mL de solução saturada de CO2, 4 x106 micromotores, H2O2 
2% e NaC 1% por 5 min, seguido de 5 min de reação com CaCl2 5% (2 mL). As barras de erro 

representam o desvio padrão (n = 5) 

 
Fonte: UYGUN, et al., 2015 

 

Na Figura 16 é mostrada que os micromotores modificados (coluna F) têm 

um maior rendimento de CaCO3, correspondendo a uma eficiência de 90% em 

apenas 5 min. Essa alta eficiência é devido à convecção e a mistura promovida 

pelo movimento dos micromotores, que eleva o transporte do substrato de CO2, 

somando à contínua movimentação da enzima, levando a uma hidratação 

enzimática mais rápida. Esses micromotores também foram examinados em 

água do mar e resultou em uma eficiência de 88% (coluna G). 

Em contraste, os micromotores não-modificados (coluna A), micromotores 

modificados com CA desnaturada (coluna B), micromotores modificados com CA 
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e estáticos (coluna C), enzima livre estática (coluna D) e micromotores 

modificados sem o surfactante (coluna E), apresentaram eficiência 

drasticamente menor (0, 2,4, 7,8, 9,8 e 31%, respectivamente) quando 

comparado aos micromotores modificados em movimento (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Quantidade de CO2 removido e seu rendimento, em função do tipo de micromotor 

Amostra Massa de 

precipitado (mg) 

CO2 removido 

(mg) 

Rendimento 

(%) 

Micromotor 7,34 3,23 89,7 

Micromotor 

estático 

0,64 0,282 7,8 

Micromotor 

desnaturado 

0,196 0,0864 2,4 

Enzima livre 0,802 0,353 9,8 

 

 Os micromotores com a enzima desnaturada apresentam a mínima 

quantidade de CO2 removido devido à perda da atividade enzimática da CA 

quando aquecido a 90 °C. Uma menor eficiência do sequestro de CO2 na 

presença dos micromotores modificados, porém estáticos, e da enzima livre 

reflete o limite do processo de difusão, resultando na utilização ineficiente da 

enzima. 

O ótimo desempenho do sistema, que está associado à movimentação 

dos micromotores, depende de vários parâmetros interdependentes. Um estudo 

mais detalhado foi feito em relação ao número de micromotores, concentração 

de peróxido, valor do pH e tempo de reação sobre a eficiência do sequestro, 

visando identificar as melhores condições para realizar os experimentos. 

 

 
 
 

Figura 17 – Fatores que influenciam a eficiência do micromotor modificado com CA. Efeito de 
(A) número de micromotores, (B) concentração de peróxido de hidrogênio, (C) pH e (D) tempo 

de reação 
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Fonte: UYGUN et al., 2015 

 

 A Figura 17.A mostra o efeito do número de micromotores entre 1 x 106 – 

5 x 106 micromotores/mL com tempo de reação de 5 min em 2 mL de solução  

de CO2 saturado. A eficiência aumentou de forma quase linear de 

aproximadamente 24% para 1 x106 micromotores para quase 90% para 4 x106 

micromotores. Como esperado, aumentando o nível de peróxido de hidrogênio 

no meio de 0,5 para 1,5% resultou num aumento drástico na eficiência do 

sequestro de CO2 de 12 para 80% (Figura 17.B), impactando no aumento da 

velocidade dos motores. A influência do valor do pH é mostrado na Figura 17.C, 

que aumenta rapidamente a eficiência de 15% para 85% quando se aumenta o 

valor de pH de 2 para 6, permanecendo constante depois disso. O pH ótimo da 

CA é 7,2. A Figura 17.D mostra a influência do tempo de movimento dos 

micromotores sobre a eficiência do sequestro. A eficiência cresce rapidamente 

no início com o tempo de reação (dentro de 3 min) e se aproxima a 90% quando 

o tempo de reação acima de 5 min. 

 O potencial desses micromotores funcionalizados para aplicações 

ambientais foi adicionalmente estudado através da extensão da lixiviação da CA 

bem como sua estabilidade térmica e de armazenamento. Na Figura 18 é 

mostrada a estabilidade da enzima livre e imobilizada depois do 

armazenamento. Os micromotores modificados mantém sua atividade 

biocatalítica mesmo depois de longos períodos (77% da atividade inicial depois 
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de 30 dias de estocados a 4 °C). Em contraste, a CA livre manteve apenas 36% 

de sua atividade original depois do mesmo período.  

 

Figura 18 – Estabilidade de armazenamento dos micromotores (a) modificados e (b) a enzima 
livre durante 30 dias 

 
Fonte: UYGUN et al., 2015 

 

 O que era esperado, a enzima imobilizada no micromotor mostrou-se mais 

estável termicamente quando comparado à enzima livre. A Figura 19 mostra a 

curva de inativação por calor em diferentes temperaturas tanto para a enzima 

imobilizada (no micromotor) como para a enzima livre. A 60 °C, reportada como 

a temperatura de desnaturação da CA livre, a enzima imobilizada mantém 68% 

de sua estabilidade depois de 30 min, comparado com apenas 37% na enzima 

livre durante o mesmo período.  

 

Figura 19 – Estabilidade térmica dos (a) micromotores e (b) da enzima livre a 40 °C e (c) 
micromotores a 60 °C e (d) da enzima livre a 60 °C em intervalos de 10 min 

 
Fonte: UYGUN et al., 2015 

4.5 CONCLUSÕES 
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 Essa abordagem de purificadores para CO2 que une a atividade 

biocatalítica da CA com o movimento dos micromotores apresentou uma alta 

eficiência para o sequestro do gás carbônico. Os micromotores funcionalizados 

com CA mostraram acelerar a hidratação do CO2 porque aumenta o transporte 

do fluido e mantêm um movimento contínuo do CA. Esse micromotor biomimético 

pode ser utilizado em água do mar. A estratégia de sequestro enzimático 

representa uma rota promissora para suavizar os efeitos de um dos maiores 

gases estufa no ambiente, abrindo novas linhas de pesquisa para diversas 

aplicações. 
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5 MICROMOTORES HÍBRIDOS DE ZIRCONIA/ÓXIDO DE GRAFENO PARA 

CAPTURA SELETIVA DE AGENTES NEUROLÓGICOS  

 

Devido ao uso de compostos organofosforados em pesticidas e armas 

químicas, tornou-se necessário um estudo e desenvolvimento de novas técnicas 

de remoção desses poluentes. Para isso foi escolhida a zircônia, por apresentar 

uma ligação seletiva com o fósforo, e o óxido de grafeno, devido à sua afinidade 

com grupos aromáticos. 

 

5.1 RESUMO 

 

 Micromotores tubulares de zircônia-grafeno/Pt, sintetizados por 

eletrodeposição em molde, foram usados tanto para a captura como para o 

isolamento de agentes neurológicos. As propriedades de superfície das folhas 

de grafeno são utilizadas como molde na síntese eletroquímica de 

nanoestruturas de zircônia com grande área de superfície capaz de estabelecer 

ligações eficazes e seletivas com compostos organometálicos. A seletividade da 

ligação é melhorada devido ao rápido movimento dos motores e à produção de 

bolhas que mantêm o sistema em movimento. O aumento do transporte no 

sistema promove a remediação 15 vezes mais rápida quando comparado aos 

micromotores estáticos. As propriedades únicas desse material permitem a 

regeneração alcalina da superfície do micromotor, melhorando o custo-benefício 

dessa metodologia.  

  

5.2 INTRODUÇÃO 

 

 A ameaça crescente de armas de destruição em massa tem gerado 

grande demanda por métodos mais rápidos, implementáveis e com melhores 

relaçãoes custo-benefício para sua destruição de forma rápida, seletiva, eficiente 

e simples. Os compostos organofosforados (OPs) são altamente neurotóxicos; 

eles quebram a enzima colinesterase que regula a acetilcolina, um 

neurotransmissor necessário para o funcionamento do sistema nervoso. Por 

causa dessa alta neurotoxicidade, os OPs são amplamente usados como 

pesticidas e agentes neurológicos em armas químicas ou biológicas. OPs 
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residuais na colheita, no gado ou aves são claramente perigosos para a saúde 

humana. Os sinais clínicos relacionados incluem efeitos negativos no sistema 

óptico, nervoso, nas funções sensoriais e cognitivas. Especificamente, ser 

exposto aos OPs causa dores de cabeça, tontura, transpiração intensa, visão 

embaçada, náusea, vômitos, redução dos batimentos cardíacos, diarreia, perda 

da coordenação, respiração lenta e fraca, febre, coma e morte (LIU; LIN, 2005). 

 Embora diferentes metodologias são usadas para remover esses agentes 

de guerra química (CWAs), como degradação química, enzimática e 

fotocatalítica ou incineração, a maioria desses métodos são lentos, de alto custo 

energético e resulta em um impacto ambiental negativo. 

 Recentes avanços nos micromotores catalíticos têm abordado essas 

desvantagens e levaram ao desenvolvimento de rotas mais atrativas para a 

remediação ambiental de compostos químicos perigosos. Atualmente, os 

micro/nanomotores têm apresentado capacidades que mantém uma promessa 

considerável em aplicações biomédicas, ambientais ou proteção. Assim, os 

micromotores sintetizados eletroquimicamente são usualmente preparados pela 

deposição de uma camada externa (polimérica ou metálica) ou pelo método 

rolled-up. Vários conceitos inovadores têm sido reportados recentemente como 

remoção de poluentes, degradação de resíduos tóxicos ou a destruição de 

agentes patogênicos nocivos.  

 A metodologia abordada nesse trabalho utiliza materiais que podem ser 

reutilizados posteriormente. É descrito a preparação e caracterização de um 

micromotor de grafeno-ZrO2 reutilizáveis, fabricado pela eletrodeposição 

simultânea de zircônia e óxido de grafeno seguido pela deposição de Pt, para 

uma remoção seletiva dos agentes neurológicos presentes em matrizes 

ambientais. 

 Recentemente, os óxidos de metais de transição, como TiO2, Fe2O3 e 

ZrO2, tem demonstrado ter a habilidade de isolar especificamente grupos 

fosfatos com a quimissorção desses na superfície do óxido. Especificamente, o 

suporte de ZrO2 possui uma seletividade única na captura de dos grupos 

fosfatos. Nanomateriais de ZrO2 com alta área superficial e morfologia especial 

têm dado à zircônia melhor atividade na captura desses grupos (PANG et al., 

2011). 
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 Micromotores de grafeno tem oferecido uma propulsão eficiente, sendo 

estruturas atrativas para a incorporação de outras subunidades em sua estrutura 

gerando micromotores funcionalizados. O óxido de grafeno (GO) é um precursor 

ao grafeno depois da redução. Consiste em uma rede carbônica hexagonal 

ligando hidroxilas e grupos funcionais epóxi, onde as arestas são decoradas por 

grupos carboxil e carbonil. A coexistência dos grupos funcionais e domínios 

aromáticos sp2 permite que o GO atue como uma nanoestrutura que direciona a 

deposição, influenciando o crescimento de nanocristais devido interações 

existentes (PANG et al., 2011). 

 No geral, micromotores de GO aumentam a área superficial da zircônia 

depositada em comparação com outros materiais polímero-metal porque o 

grafeno aumenta o número de sítios ativos e a funcionalidade dos materiais. O 

oxigênio residual e os defeitos na superfície do grafeno atuam como sítios de 

nucleação para o crescimento das partículas de zircônia por toda a superfície 

externa do motor. A camada de grafeno também dita uma regra importante no 

crescimento da camada linear de Pt ou Au e, consequentemente, levando a uma 

melhor propulsão (MARTÍN et al., 2015).  

 As propriedades únicas da zircônia, como superfície química específica, 

inércia química e estabilidade térmica, a faz um material preferencial e eficiente 

na ligação com os agentes neurológicos. Os grupos fosfatos do CWA 

compartilham elétrons com a zircônia, que é eletronicamente deficiente, via 

interações ácido-base de Lewis, permitindo uma remoção efetiva desses 

compostos. 

 Nas sessões seguintes são apresentadas a síntese e aplicação desses 

micromotores de grafeno-zircônia. Os micromotores resultantes apresentam as 

propriedades do grafeno e das partículas de zircônia juntamente com o 

movimento eficiente do motor, oferecendo uma remoção poderosa e seletiva na 

captura e isolamento dos agentes neurológicos dentro de 5 min (15 vezes mais 

rápido quando comparado com as condições estáticas), sem agitação externa. 

Além disso, essa nova estratégia tem mostrado que os micromotores podem ser 

reutilizados via tratamento básico para remover e degradar os CWAs 

capturados, fazendo com que esse nanoveículo seja efetivo na 

descontaminação de agentes neurológicos OP.        
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5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.3.1 Reagentes 

 

Os reagentes de grau analíticos utilizados ao longo do trabalho 

experimental foram: oxicloreto de zircônio (IV) octahidrato (ZrOCl2.8H2O), 

H2SO4, Na2SO4, metil paraoxon (MP), etil paraoxon (EP), bis-4-nitrofenil fosfato 

(b-NPP) e anilina foram comprados da Sigma-Aldrich (USA) e utilizados sem 

tratamento prévio. Óxido de grafeno foi comprado da Graphene Supermarket 

(USA). A platina foi depositada a partir de uma solução comercial (Platinum RTP; 

Technic Inc., Anaheim, CA), que foi utilizada como filme catalítico. 

 

4.3.2 Equipamentos 

 

 A pulverização de um filme de ouro em um dos lados da membrana porosa 

usada como molde foi feito pelo equipamento Denton Discovery 18; sendo 

executado em temperatura ambiente sob vácuo de 5 x 10-6 Torr, corrente direta 

(DC) com fonte de 200 W e em atmosfera de argônio com pressão de 3,1 mTorr; 

a velocidade de rotação foi de 65 rpm com o tempo de pulverização de 90 

segundos. A deposição química do ZrOCl2 e GO foi feita utilizando o 

potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT 302N Autolab (Eco Chemie) e da 

platina foi realizada com o potenciostato CHI 661D (CH Instruments, Austin, TX). 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas com o 

instrumento Phillips XL30 ESEM usando uma voltagem de aceleração de 20 kV. 

As análises de dispersão de Raios-X (EDX) foram feitas pelo detector Oxford 

EDX acoplado ao instrumento do MEV e operado pelo software INCA. Foi usado 

um microscópio óptico invertido (Nikon Eclipse Instrument Inc. Ti-S/L100) 

acoplado com lentes objetivas de 10X e 20X e com uma câmera digital 

Hamamatsu C11440 e operado pelo software NIS Elements AR 3.2 para capturar 

os vídeos com uma taxa de 45 frames por segundo. A velocidade dos 

micromotores foi monitorada usando o software NIS Elements. Para as análises 

de remediação foi utilizado um espectrofotômetro de UV (UV-2450, Shimatzu) 

com 1 mL de solução em uma cubeta. 
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5.3.3 Síntese dos micromotores ZrNPs/Grafeno 

 

 A eletrossíntese dos motores foi feita em apenas uma etapa, que foi a 

redução eletroquímica simultânea do ZrOCl2 e GO em uma membrana de 

policarbonato (Catalog no. 7060-2513; Whatman, Maidstone, UK) com poros 

cônicos de 5 μm. Um filme fino de ouro foi pulverizado no lado não poroso da 

membrana para servir como eletrodo de trabalho. A membrana foi montada em 

uma célula de teflon com papel alumínio servindo como contato elétrico para a 

eletrodeposição. O GO (0,1 mg/mL) foi primeiro disperso em uma solução 

contendo H2SO4 0,1 mol/L e Na2SO4 0,5 mol/L por intermédio de sonicação por 

15 min. Uma amostra de 7,5 mg de ZrOCl2 foi adicionada, resultando em uma 

solução homogênia amarelo-marron. A redução eletroquímica simultânea e a 

deposição do ZrO2 e GO foram feitas usando voltametria cíclica (CV) na faixa de 

+0,2 a -1,5 V, a 10 mV s-1, por 5 ciclos (n =5), com um eletrodo de referência de 

Ag/AgCl 3 mol/L e um fio de platina como contra-eletrodo. O filme de platina foi 

depositado galvanostaticamente aplicando-se uma corrente de     -0,2 mA por 

500 s. Micromotores sem ZrOCl2 foram preparados para serem usados como 

controle. Para isso, foi usado a mesma janela de potencial de +0,2 a -1,5 V a 10 

mV s-1. Micromotores de ZrO2/GO-Ni/Pt foram sintetizados fazendo-se a 

eletrodeposição simultânea do ZrOCl2 e GO numa primeira etapa, o filme de Pt 

foi depositado galvanostaticamente aplicando-se -0,2 mA por 250 s e o filme de 

Ni foi depositado a 1,3 V usando uma carga de 4 Coulombs para atingir as 

propriedades magnéticas desejadas. Em seguida, o filme de ouro foi removido 

gentilmente por polimento manual utilizando alumina 3-4 μm e depois a 

membrana foi dissolvida em diclorometano por 30 minutos (duas vezes) para a 

libertação completa dos microtubos. Por fim os microtubos foram coletados 

utilizando uma centrifuga com 7000 rpm por 3 min e lavado repetidamente com 

etanol, isopropanol e água ultrapura (18,2 MΩ cm). Todos os micromotores 

foram estocados em água ultrapura a temperatura ambiente. Esse tipo de 

método resultou em micromotores reprodutíveis. 
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5.3.4 Síntese dos micromotores de controle PANI 

 

 Primeiro, a anilina (1 mL) foi destilada a 100 °C e uma pressão de 13 

mmHg. Então foi eletropolimerizada utilizando CV (+1,5 a -1,5 V vs Ag/AgCl 3 M, 

10 mV s-1, n = 5) de uma solução contendo anilina 0,1 mol/L, H2SO4 0,1 mol/L e 

Na2SO4 0,5 mol/L. Depois o filme de platina foi depositado galvanostaticamente 

aplicando-se -0,2 mA por 500 s. 

 

5.3.5 Propulsão dos micromotores Zr/GO 

 

 A propulsão dos micromotores de ZrO2/GO foi feita com a adição de uma 

solução contendo SDS 1% e peróxido de hidrogênio 1,5%.  

 

5.3.6 Medidas espectrofotométricas dos CWA 

 

 Para os experimentos de remoção, a eficiência na remediação foi 

determinada pelo monitoramento das curvas de absorção do MP, EP e 4-NPP. 

Uma solução aquosa de 1,5 x 10-5 mol/L de compostos organofosforados (OP) 

apresenta um pico de absorção em ~400 nm. Na presença dos motores, OPs 

reagem com a superfície do motor de Zr, criando um aduto ácido-base de Lewis, 

que resulta no decréscimo da absorbância. A eficiência da remediação foi 

calculada medindo a diminuição do sinal da absorbância. Para esses 

experimentos, foi utilizado uma alíquota de 1 mL das soluções de MP, EP e b-

NPP 1 x 10-5 mol/L na presença de diferentes quantidades de micromotores (1 x 

105 a 10 x 105 motores mL-1) juntamente com SDS 1% e H2O2 1,5%. As amostras 

foram filtradas antes das medidas espectrofotométricas para evitar possíveis 

interferências dos motores ou das bolhas geradas. Depois da remediação, foi 

adicionada NaOH 0,1 mol/L por 5 min e depois monitorado o sinal da 

absorbância a 400 nm, proporcional à quantidade de OPs residual. 
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5.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A Figura 20 ilustra o protocolo de eletrodeposição em um molde dos 

micromotores de ZrO2-GO/Pt. O GO e ZrO2 foram eletrodepositados 

simultaneamente na membrana de policarbonado usando a técnica de 

voltametria cíclica (CV). A eletrodeposição eletroquímica da zircônia com 

grafeno em solução contendo H2SO4 e Na2SO4 foi feita aplicando um potencial 

entre +0,2 a -1,5 V com taxa de varredura de 10 mV s-1 por 5 ciclos consecutivos.  

 

Figura 20 – Esquematização do procedimento de fabricação dos micromotores: (a) 
eletrodeposição simultânea da zircônia e óxido de grafeno, (b) deposição galvanostática da Pt 

e (c) dissolução da membrana de policarbonato 

Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 Na Figura 21.a, o voltamograma exibe dois picos, um em -0,7 V, no qual 

é atribuído à deposição de partículas de Zr, e outro pico em -1,2 V devido à 

redução das funcionalidades do oxigênio do GO. Para confirmar o potencial de 

redução eletroquímico do ZrOCl2, a deposição de micromotores de GO/Pt foi 

realizada, como mostra na Figura 21.b. Dessa forma, a ausência do pico em -

0,7 V confirma a deposição do ZrO2 na camada de grafeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Voltamogramas cíclicos correspondentes à (a) redução eletroquímica simultânea 
do ZrOCl2 (-0,7 V) e óxido de grafeno (-1,2 V) e (b) redução eletroquímica do óxido de grafeno 

(-1,2 V), usado como controle com velocidade de varredura de 10 mV s-1 
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Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

A síntese eletroquímica simultânea do ZrO2 e grafeno pode ser expressa 

pelas seguintes reações: 

 

"#���
(��)
+ $�(�) + %��  → "#���(�) + ���

(��) + �#$�(�) 

 

(12) 

2"#���(�) + 2	
�()  → 2"#�
(�)
+ 2	��(��) + 	
(�)

 

 

(13) 

 O oxicloreto de zircônio tem um estado de oxidação mais elevado, Zr (IV), 

é primeiro reduzido para Zr (III), como mostrado na equação 12; entretanto, as 

condições na presença de água são suficientes para reoxidar o Zr (III) em um 

composto mais estável, zircônia, ZrO2. Enquanto esses nanocristais são 

sintetizados, as funcionalidades do oxigênio são reduzidas a potenciais mais 

negativos de -1,2 V, melhorando a condutividade da camada externa. 

 A redução da funcionalidade do oxigênio na superfície do grafeno 

aumenta a hidrofobicidade e condutividade do filme de grafeno e a interação 

entre as camadas, permitindo um melhor empilhamento dentro dos poros da 

membrana. A condutividade do composto ZrO2-GO favorece a deposição da 

camada interna de Pt (Figura 20.b) usando condições galvanostáticas 

previamente otimizadas (-2 mA por 500 s). Finalmente, os micromotores híbridos 

foram liberados pela dissolução da membrana (Figura 20.c). 

 A Figura 22 mostra a estratégia de remoção dos CWA baseada no 

acoplamento das vantagens obtidas pela estrutura de grafeno e pelas 

propriedades do ZrO2. O conteúdo elevado de defeitos e funcionalidades do GO 

permitiu a co-síntese de pequenas partículas de Zr na superfície externa do 
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micromotor. Esses grupos que contêm oxigênio e os defeitos na camada de GO 

são potenciais sítios de nucleação para o crescimento de partículas de ZrO2; 

assim, os íons Zr4+ tendem a adsorver nesses sítios específicos e geram um 

grande número de sítios ativos de grafeno, aumentando a área de superfície da 

zircônia na camada externa do micromotor. 

 

Figura 22 – Representação esquemática da estrutura dos micromotores Zr-GO: micromotores 

funcionais nadando em uma amostra complexa e que remove preferencialmente os compostos 

OP 

 

Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 A estrutura dos CWA que apresentam o grupo fosfato é a chave para essa 

abordagem. Essa interação é ácido-base de Lewis entre o grupo de fosfato (base 

de Lewis), que é rico eletronicamente, com o cátion de zircônio (ácido de Lewis), 

que é eletronicamente deficiente, presente na camada externa do micromotor. A 

propulsão desse micromotor de Zr/GO em soluções contaminadas facilita a 

captura e remoção do CWA através de contatos melhorados e do transporte de 

fluído aumentado. Por outro lado, moléculas com estruturas similares, mas sem 

a presença do grupo fosfato, não são capturadas pela superfície da zircônia.  

 A caracterização usando MEV foi feita para examinar a superfície externa 

dos micromotores. A Figura 23 mostra as imagens de MEV dos micromotores de 

Zr-GO/Pt. A Figura 23.A mostra a vista lateral inferior do microtubo cônico de Zr-

GO/Pt sintetizado usando condições otimizadas (como quantidade de platina 

depositada, por exemplo). Esta imagem indica uma camada externa de 5 µm de 

diâmetro e revela uma estrutura porosa interna com diâmetro de ~200 nm. Esta 
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estrutura porosa do Pt aumenta a área de superfície catalítica e melhora a 

propulsão do micromotor, levando a uma melhora eficiência de remoção dos 

CWA. 

 
Figura 23 – Imagens de MEV ilustrando a superfície do micromotor: (A) a rugosidade da Pt no 

Zr-GO/Pt, (B) matriz de zircônia no micromotor Zr-GO/Pt, (C) superfície do grafeno no 
micromotor GO/Pt e (D) microestrutura de zircônia nos micromotores PANI/Pt. (E) Imagem de 
MEV e EDX dos micromotores Zr-GO/Pt mostrando a distribuição de zircônia (verde), carbono 

(cinza) e Pt (vermelho), respectivamente. (F) Imagens retirados de diferentes vídeos mostrando 
as distintas trajetórias feitas por esse micromotor usando SDS 1% e H2O2 1,5% 

 
Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 A Figura 23.B mostra a microestrutura de zircônia presente nos 

micromotores com tamanhos de aproximadamente 20-30 nm e tem uma 

distribuição uniforme na camada de grafeno. Para comparar e confirmar a 

presença de partículas de zircônia, foram sintetizados motores de grafeno (sem 

ZrO2) sob as mesmas condições. Na Figura 23.C mostra a superfície lisa da 

camada externa resultante dos micromotores de GO/Pt. 

 Além disso, outro polímero condutor, como a PANI, foi codepositado com 

ZrOCl2 sob as mesmas condições no lugar do GO. A estrutura resultante dessa 

deposição (ZrO2-PANI/Pt) é mostrada na Figura 23.D. As microesferas de ZrO2 

tendem a se aglomerarem juntas e como a PANI tem um menor número de sítios 

ativos para o crescimento do ZrO2, é difícil definir qual é o exato tamanho de 

cada núcleo de ZrO2. A camada externa mais rugosa é a do micromotor ZrO2-

GO/Pt, com a área superficial mais alta e mais uniforme, a qual permite maior 

número de sítios ativos em contato com os CWA. 
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 A Figura 23.E mostra o corte transversal do micromotor Zr-GO/Pt, com 

comprimento de 7 µm da estrutura cônica, juntamente com o mapeamento da 

análise de EDX que corrobora a presença de zircônia (das partículas de ZrO2), 

do carbono (das partículas de GO) e da platina (camada interna). Como 

esperado, a camada interna rugosa de Pt amplia a área de superfície e melhora 

a eficiência da reação de decomposição do combustível, consequentemente, do 

processo de propulsão.  

 Na Figura 23.F são imagens retiradas de vídeos, feitos com a ajuda do 

microscópio, mostrando diferentes trajetórias do micromotor Zr-GO/Pt, podendo 

apresentar velocidade maior que 450 ± 80 µm s-1 em H2O2 1,5%. A cauda de 

microbolhas resultante da decomposição do peróxido revelou trajetórias únicas 

como cobra, espiral e flor. Esses movimentos diferentes refletem a camada 

rugosa de Pt, a qual melhora a distribuição do oxigênio produzido ao longo do 

tubo, levando a movimentos bem distintos. 

   A alta capacidade de adsorção dos micromotores reflete-se no seu 

contínuo movimento e depende de vários parâmetros como: tempo, número de 

motores e acessibilidade aos sítios de adsorção pelos CWA. Por causa dos 

requisitos de segurança e das regulações relacionadas com o uso de CWA, os 

agentes neurológicos como MP, EP e b-NPP tem sido usados, uma vez que 

apresentam grande reatividade. Estudos de otimização foram feitos antes dos 

estudos de remediação. Na Figura 24 é verificada a influência de diferentes 

quantidades de motores (variando de 1 x 105 a 10 x 105 micromotores por mL) 

sobre a remoção de 1,5 x 10-5 mol/L de MP (1 mL) durante 5 min de movimento. 

O espectro de absorbância na Figura 24.A mostra que a dimensão da remoção 

do MP aumenta de 24 para 91% quando cresce a quantidade de micromotores 

de 1 x 105 para 10 x 105 micromotores/mL. Na Figura 24.B mostra a influência 

do tempo de remediação sobre a remoção do MP através da variação de 1-5 min 

(com intervalos de 1 min) usando a quantidade otimizada de micromotores (10 x 

105 micromotores/mL). Foi observado que a eficiência de remoção do MP 

aumenta de 6,5 para 91% com o aumento do tempo de navegação dos 

micromotores de 1 para 5 min. No geral, a concentração do MP diminui com o 

aumento do tempo de reação e com o número de motores. 
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Figura 24 – Remoção eficaz do MP (1 x 10-5 mol/L) usando os micromotores Zr-GO/Pt. Efeito 
do (A) número de micromotores: (a) solução padrão de MP, (b) 1 x 105, (c) 2,5 x 105, (d) 5 x 

105, (e) 7,5 x 105 e (f) 10 x105 motores; (B) Efeito do tempo de remediação: (a) solução padrão 
de MP, (b) 1 min, (c) 2 min, (d) 3 min, (e) 4 min e (f) 5 min. Condições de reação: H2O2 1,5% e 

SDS 1% 

 
Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 Para demonstrar a utilidade prática dos motores híbridos Zr-GO/Pt, 

associado com o material usado e com seu movimento e a melhora do transporte 

de massa presente na solução, foi analisada a capacidade para remover uma 

variedade de pesticidas OP com estruturas moleculares análogas, mas com 

impedimento estérico diferente, como MP, EP e b-NPP. Na Figura 25 são 

mostrados os sinais de absorbância do 4-nitrofenol (4-NP), que é o produto de 

hidrólise do MP (Figura 25.A), EP (Figura 25.B) e b-NPP (Figura 25.C) após o 

tratamento com NaOH, antecedidos pelo tratamento com Zr-GO/Pt. Os motores 

foram impulsionados na solução contaminada por 5 min na presença de H2O2 

1,5%. Na Figura 25 (A, B e C) pode ser observada a remoção eficiente dos 

diferentes compostos de OP, com os sinais de absorbância 91, 70 e 58% de 

remoção do MP, EP e b-NPP, respectivamente. Aparentemente, a eficiência de 

remoção diminui com o aumento do impedimento estérico, “escondendo” o grupo 

fosfato e fazendo com que o grupo ZrO2 tenha um acesso limitado a ele. 

 
 
 
 

Figura 25 – Remoção eficaz e seletiva dos CWA usando Zr-GO/Pt. Espectros de absorbância 
do (A) MP: (a) sem tratamento, (b) micromotores de PANI em movimento, (c) micromotores de 
Zr-GO/Pt estáticos, (d) micromotor de grafeno e (e) micromotor de Zr-GO/Pt em movimento (B) 
EP, (C) b-NPP: (a) sem tratamento, (b) micromotor de Zr-GO/Pt estáticos, (c) micromotores de 
Zr-GO/Pt em movimento e (D) Ilustração do processo de desintoxicação dos CWA mediante a 

presença de zircônia. Condições de reação: 5 min, H2O2 1,5% e SDS 1% 
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Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 Em contraste, uma remoção insignificante (~1-5%) desses compostos foi 

observada nos experimentos feitos com os micromotores estáticos. Essa nova 

informação indica que essa nova dinâmica de adsorção oferece um menor tempo 

de remediação e que a composição única desses micromotores juntamente com 

o movimento e geração de bolhas oferece um tratamento eficiente para amostras 

contaminadas. O movimento é crucial para a aceleração do processo de 

descontaminação. Além disso, observando a partir do espectro de absorbância 

da Figura 25.A(b), na presença de PANI apenas 5,1% de remoção foi obtida, 

refletindo a alta área de superfície do ZrO2. A hidrólise insignificante do MP 

(<0,05%) foi observada em experimentos com peróxido de hidrogênio (sem 

micromotores) por 5 min (não apresentado), refletindo a estabilidade do MP na 

presença de peróxido. Uma remoção de 25% é observada na presença de 

micromotores de grafeno, que é menor do que o obtido pelo micromotor híbrido, 

refletindo a importância da ligação do ZrO2 para a remoção do OP. Desse modo, 

uma interação fraca π – π entre os grupos aromáticos do OP e o grafeno não 

são suficientes para uma remoção completa. 

 O estudo de remediação com os micromotores de Zr-GO/Pt foi estendido 

para outros OPs, mostrando a versatilidade dessa abordagem. A estrutura 

química dos compostos OP tem um grande efeito sobre a eficiência do 

micromotor no processo de remediação. Foram desenvolvidos experimentos 

com os micromotores de Zr-GO/Pt onde foram utilizados CWAs com diferentes 

grupos fosfatos substituídos e foi observado que a acessibilidade do grupo 

fosfato é uma regra crucial para a remoção. Como ilustrado na Figura 25.A, B e 
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C, a remoção do MP é mais rápida quando comparada com o EP e b-NPP. Esse 

comportamento é atribuído à presença de impedimento estérico do grupo de 

fosfato, tornando inviável a ligação com o micromotor.  

 O CWA adsorvido nos motores Zr-GO/Pt podem ser dessorvidos com 

solução de NaOH, facilitando a regeneração e reutilização dos micromotores. Na 

Figura 26 são mostrados os resultados de dessorção obtidos usando solução de 

NaOH com diferentes valores de pH. Os resultados demonstram que o fosfato 

adsorvido nas nanopartículas de ZrO2 podem ser facilmente dessorvido usando 

uma solução de NaOH 0,1 mol/L. Está claro que a quantidade de fosfato 

dessorvido aumenta com o aumento da alcalinidade da solução de NaOH. 

 

Figura 26 – Reutilização dos micromotores Zr-GO/Pt. As imagens de EDX do motor (A) depois 
da remoção do OP e (B) depois do tratamento de regeneração; (C) o alcance do tratamento de 
dessorção usando a solução de NaOH com diferentes pHs; (D) fotografias dos micromotores 

(a) ZrO2-GO/Ni/Pt em movimento numa solução contaminada com CWA; (b) motores tornando-
se estáticos depois de usado a solução de bissulfato de sódio para desativar o peróxido de 
hidrogênio; (c) separação magnética dos motores pela aplicação de um campo externo para 

obter uma solução purificada 

 
Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 A eficiência da dessorção aumenta drasticamente de 24 % em pH 8 para 

aproximadamente 91% usando pH = 14. Este comportamento é atribuído à 

interação específica do micromotor com os CWAs. O caráter eletrofílico do 

zircônio juntamente com a vacância nos orbitais dá a acidez de Lewis. Para o 

MP, ET e b-NPP, a presença de grupos fosfatos fazem deles uma base de Lewis, 

que interage com a superfície de zircônia e faz um complexo ácido-base. Na 

presença de íons OH-, devido ser uma base de Lewis mais forte que os grupos 

fosfato, os CWAs são deslocados.  
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 O mapeamento no EDX foi feito para demonstrar a adsorção do CWA no 

motor híbrido e sua dessorção depois do tratamento com a base (Figura 26. A e 

B). Assim, os micromotores podem ser reutilizados em repetidas remoções de 

CWAs, levando a uma redução significante no custo do processo de remediação. 

Sob as condições selecionadas, os micromotores Zr-GO/Pt apresentados tem 

uma capacidade de remoção finita; quando é alcançada, uma fração de ZrO2 

pode ser regenerada para reuso, conforme dito anteriormente. 

Após a conclusão da atividade de descontaminação, esses micromotores 

podem ser facilmente recuperados magneticamente sem compostos tóxicos 

remanescentes, como mostra na Figura 26.D. Assim, a reutilização dos 

micromotores foi demonstrada pelo uso dos micromotores Zr-GO/Ni/Pt, no qual 

uma camada de níquel foi incorporada. As propriedades magnéticas da camada 

de níquel permitem orientar os micromotores pelo campo magnético criado por 

um imã de neodímio.  

Estudos adicionais de remoção foram feitos na presença de Rodamina G, 

4-nitrofenol, NCO32- e NO3-, no qual podem interferir na remoção do MP, como 

mostra na Figura 27. Por causa da complexidade da matriz de água natural, pode 

haver concorrência de outras espécies similares e ânions, os quais podem afetar 

a eficiência de remoção do MP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Espectro de absorbância do: (A) (a) solução padrão de Rodamina G (10-6 mol/L) 
sem tratamento, (b) micromotores Zr-GO/Pt em movimento e (B) solução padrão de 4-NP (10-5 
mol/L) (a) antes e (b) depois do tratamento de 5 min com micromotores Zr-GO/Pt, juntamente 
com H2O2 2% e SDS 1% mostrando a baixa seletividade com composto não organofosforado 
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Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 Além disso, o efeito das espécies acima (0,1 mmol/L) na remoção de MP 

foi investigado. A Figura 28 mostra que o efeito de interferentes comuns 

(presente com concentração maior que do MP) e indica que essas espécies não 

intervêm na remoção do MP usando os micromotores Zr-GO/Pt, refletindo sua 

especificidade. 

 

Figura 28 – Captura seletiva de CWAs usando os micromotores Zr-GO/Pt 

 
Fonte: SINGH et al., 2015a 

 

 

 

 

 

5.5 CONCLUSÕES 
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 Foi demonstrada a eficiência da estratégia de utilizar micromotores de Zr-

GO/Pt na captura seletiva e remoção de CWAs de matrizes aquosas complexas. 

A composição do motor, com base na zircônia e grafeno, pode promover uma 

remoção altamente seletiva e eficiente. Os resultados de caracterização 

confirmaram a formação de nanopartículas de ZrO2 na superfície reduzida do 

GO. A desintoxicação acelerada dos CWAs oferecida por esses micromotores 

reflete as propriedades do grafeno depositado em molde juntamente com o 

crescimento de partículas de ZrO2. O movimento desse novo compósito formado 

por zircônia e grafeno apresenta uma alta adsorção quando comparado com 

micromotores estáticos. A síntese desses novos materiais abre um horizonte 

para novos compósitos grafeno-polímero com diferentes aplicações. Cada 

componente tem uma função específica, fazendo com que esses micromotores 

sejam sustentáveis, econômicos e ambientalmente amigáveis. O movimento 

direcional em uma solução contaminada, juntamente com uma cauda de 

microbolhas melhora o transporte no fluído e leva a uma descontaminação 

acelerada. Após concluir a captura seletiva dos CWAs, um tratamento alcalino 

permite a dessorção e regeneração dos micromotores, aumentando a viabilidade 

econômica do processo.  

 Esses micromotores podem ser recuperados com a incorporação de uma 

camada magnética (que também permite uma orientação magnética). Essa 

habilidade de regenerar e reusar pode fazer com que o processo tenha um 

melhor custo-benefício.  
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6 COMBATENDO O POLUENTE NITRITO USANDO MICROMOTORES DE 

MAGNÉSIO  

 

 Devido à toxicidade, nitrito, quando presente na água, pode provocar 

sérios problemas de saúde, tornou-se necessário o estudo e desenvolvimento 

de novas técnicas de remoção deste. Como o magnésio produz gás hidrogênio 

quando entra em contato com a água, esse mesmo gás produzido pode ser 

utilizado na redução do nitrito para amônia e gás nitrogênio. Dessa forma, foram 

utilizados micropartículas de magnésio revestidas com titânio e ouro para a 

remoção de nitrito. 

 

6.1 RESUMO 

 

 Foi descrito uma plataforma de remediação usando micromotores de 

magnésio sem uso de combustível que oferece uma redução acelerada do nitrito 

e do 4-nitrofenol. O movimento desses micromotores, bem como sua produção 

de bolhas, apresentou melhores resultados do que os micromotores estáticos, 

como também foi observado uma maior taxa de produção de H2 e interação com 

o poluente, resultando na formação de produtos menos tóxicos. 

 

6.2 INTRODUÇÃO 

 

 Nitritos são compostos versáteis que são encontrados numa ampla 

variedade de aplicações como preservação de comidas, na fabricação de tinta, 

entre outros. Nitratos são precursores para a formação de nitritos, no qual os 

nitratos são quebrados por bactérias ou enzimas formando os nitritos 

(MOORCROFT et al., 2001).  

 Fontes antropogênicas de nitratos e nitritos no solo podem ser associadas 

ao extenso cultivo de terras e aplicação de fertilizantes nitrogenados (GAMBOA 

et al., 2009). Altas concentrações de nitrato e nitrito em fontes de água potável 

pode causar um alto risco à saúde e ao meio ambiente. Altas concentrações 

estimulam o crescimento de algas e causam a eutrofização de rios e lagos 

(BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2011). A contaminação de lençóis freáticos pela 

presença de nitratos e/ou nitritos, através da percolação, pode ser um risco 
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imediato à saúde, agravando pelo fato desses íons serem altamente solúveis em 

água. A portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde 

admite um limite máximo de 10,0 e 1,0 mg/L para nitrogênio em água potável 

proveniente do nitrato e nitrito, respectivamente. 

  Os dois principais problemas de saúde reportados devido à ingestão 

desses íons são a síndrome do “bebê azul” e câncer de intestino. Nos dois casos, 

o principal protagonista é o nitrito, proveniente diretamente de suprimentos de 

água contaminados ou derivados da redução do nitrato pelas bactérias 

encontradas na boca. A passagem do nitrito para a corrente sanguínea resulta 

na conversão irreversível da hemoglobina em metahemoglina, tendo o transporte 

de oxigênio comprometido. Essa condição ocorre mais em bebês, dado à sua 

estatura física limitada e a susceptibilidade de seu desenvolvimento neural ao 

transportar o oxigênio impedido (MOORCROFT et al., 2001). 

 A outra preocupação é a possível formação das nitrosaminas no interior 

do estômago, devido às condições ácidas, implicando no surgimento do câncer 

de intestino. Ao chegar ao estômago, o nitrito é convertido a ácido nitroso, no 

qual pode atuar como um poderoso agente nitrosante. Embora as nitrosaminas 

sejam espécies cancerígenas, a ligação do nitrito com a ocorrência do câncer de 

estômago ainda não é conclusiva (MOORCROFT et al., 2001). 

 Para remover tais poluentes estão sendo estudadas diferentes estratégias 

tais como, adsorventes (GHASEML; SILLANPÄÄ, 2015) e degradação 

catalítica/eletrocatalítica e fotocatalítica (HAMID et al., 2015). Nos últimos anos 

têm aumentado o interesse no desenvolvimento de nano/micromotores artificiais. 

Recentes pesquisas vêm apresentando progressos na fabricação desses 

micromotores sintéticos com aplicações em diversos campos tais como, 

inativação (KIRISTI et al., 2015) e isolamento de bactérias (CAMPUZANO et al., 

2012), geração de hidrogênios para aplicações energéticas (SINGH et al., 

2015b), liberação de fármacos (SATTAYASAMITSATHIT et al., 2014) e 

remediação e detecção de agentes químicos/biológicos perigosos (LI et al., 

2014). 

 Os micromotores Janus de magnésio apresentaram vários benefícios em 

relação aos micromotores Janus de outros materiais pois a maior parte deles 

requerem a presença de um combustível externo, como o peróxido de 
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hidrogênio, o que acaba sendo um desafio no uso desses micromotores nas 

aplicações in situ.  

 Micromotores Janus de magnésio apresentam uma característica 

particular: podem se mover em matrizes ricas em sais, sem a necessidade de 

combustível adicional. O magnésio se mostrou capaz de reduzir nitrito em 

amônio (60-95%) e nitrogênio em meio aquoso na presença de H2 (KUMAR; 

CHAKRABORTY, 2006), mostrado nas equações (14) e (15) abaixo: 
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 Aqui, será apresentado um micromotor de magnésio que oferece uma 

redução acelerada dos poluentes ambientais nitrito e 4-nitrofenol (4-NP). O 4-NP 

é um composto fenólico com um grupo nitro na posição oposta ao grupo hidroxila 

e é largamente usado em remédios, fungicidas e processos no tratamento do 

couro. Estudos experimentais demonstraram que o 4-NP apresenta toxicidade 

podendo causar irritação e inflamação nos olhos, pele e no trato respiratório, 

juntamente com vômito, dores abdominais e ingestão. O  4-NP diminui a 

interação do sangue e com a hemoglobina, podendo causar 

metahemoglobinemia. O 4-NP tem uma longa meia-vida, podendo aumentar as 

chances de escoar para o lençol freático e trazer um risco considerável à 

população (KOVACIC; SOMANATHAN, 2014). 

 A rápida redução dos poluentes químicos é atribuída à contínua produção 

de bolhas hidrogênio e a movimentação dos micromotores afeta efetivamente na 

mistura do meio. A hidrodinâmica do sistema também melhora a taxa de redução 

do processo e promove vantagens atrativas quando comparados às plataformas 

estáticas. 

 A presente metodologia evita a presença do peróxido de hidrogênio como 

combustível e oferece uma rápida mineralização dos poluentes ser qualquer 

agente redutor. Esses micromotores produzem o hidrogênio gasoso que os 

impulsiona e ao mesmo tempo promove a redução dos nitritos, usando o Mg 

como catalisador, como ilustrado na Figura 29. Como a reação de magnésio e 
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água acontece quase que imediatamente, o gás hidrogênio gerado é usado na 

redução de NO2- para N2, mostrados nas equações (16) e (17). 
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Figura 29 – Esquema ilustrativo da degradação do poluente nitrito pelo micromotor 

 
Fonte: OLIVEIRA et al, 2017 

  

6.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.3.1 Reagentes 

Os reagentes de grau analíticos utilizados ao longo do trabalho 

experimental foram: sulfanilamida (99%), dihidrocloreto de N-(1-

naftil)etilenodiamina (98%), HCl (37%), nitrato de sódio (99%), nitrito de sódio 

(97%), 4-nitrofenol (98%), Triton X-100, NaCl (99%) e NaOH (97%). Todos os 

reagentes foram comprados da Sigma-Aldrich e não foi preciso fazer um 

tratamento prévio. As micropartículas de magnésio foram obtidas 

comercialmente (catalog #FMW20, TangShan WeiHao Magnesium Power Co.; 

20 ± 5 μm). 

 

6.3.2 Solução de Reagente de Griess 

 

 Dissolve-se 0,15 g (87 mmol) de sulfanilamida, 0,022 g (12 mmol) de 

dihidrocloreto de N-(1-naftil)etilenodiamina (NED) e 520 μL (17 mmol) de HCl 

concentrado em 10 mL de água destilada.  
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6.3.3 Síntese dos micromotores de TiO2/Au/Mg 

 

 Os micromotores de TiO2/Au/Mg foram preparados usando 

micropartículas de magnésio. As partículas de Mg foram lavadas três vezes com 

isopropanol e depois foram dispersas sobre uma lâmina de vidro. Depois de 

seca, partículas de ouro foram depositadas usando o equipamento Denton 

Discovery 18. A deposição foi feita a temperatura ambiente com uma corrente 

direta (DC) de 200 W em atmosfera de argônio com pressão de 2,5 mTorr. Foi 

utilizada a técnica de deposição de camada atômica (Beneq TFS200) para 

recobrir as partículas uniformemente com oxido de titânio por 120 ciclos a    100 

°C. 

 

6.3.4 Síntese dos micromotores de PEDOT/Pt como controle 

 

O filme polimérico foi sintetizado com a eletropolimerização heterogênea 

do COOH-PPy e EDOT de uma solução contendo uma mistura de monômeros. 

Os microtubos de PEDOT foram eletropolimerizados numa carga total de 0,3 C 

aplicando um potencial de + 0,80 V em uma solução contendo 12 mmol/L de 

EDOT, 3 mmol/L de COOH-PPy, 100 mmol/L SDS e 7,5 mmol/L de KNO3. O 

filme interno de platina foi depositado galvanostaticamente aplicando-se uma 

corrente de -2 mA por 1300 s. Em seguida, o filme de ouro foi removido por 

polimento manual utilizando alumina 3-4 mm e depois a membrana foi dissolvida 

em diclorometano por 30 minutos (duas vezes) para a libertação completa dos 

microtubos. Por fim os microtubos foram coletados utilizando uma centrifuga com 

7000 rpm por 3 min e lavado repetidamente com etanol, isopropanol e água 

ultrapura (18,2 MΩ cm). 

 

6.3.5 Propulsão dos micromotores de TiO2/Au/Mg 

 

 A propulsão dos micromotores de TiO2/Au/Mg em solução aquosa foi feita 

adicionando NaCl 2% e Triton X-100 1% (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ) como 

surfactante. Os vídeos foram feitos utilizando um microscópio óptico invertido 

(Nikon Eclipse Instrument Inc. Ti-S/L100) acoplado com lentes objetivas de 10X 
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e 40X e com uma câmera digital Hamamatsu C11440 e operado pelo software 

NIS Elements AR 3.2. 

 

6.3.6 Experimentos de remediação 

 

 Os experimentos foram feitos adicionando-se diferentes quantidades (2-5 

mg, correspondendo a ~1 x 105 micromotores por mg) de micromotores de 

TiO2/Au/Mg  em 600 μL de solução contaminada, com NaCl 2% como meio 

propulsor contendo Triton X-100 1%. Os experimentos de controle utilizando os 

micromotores estáticos foram feitos na ausência de NaCl e surfactante. 

 

6.3.7 Medidas espectrofotométricas  

 

 As medidas de absorbância foram feitas utilizando um espectrofotômetro 

UV/Vis (UV-2450, Shimadzu). Para os experimentos de remediação do nitrato 

de sódio (Co = 12 μmol/L) e 4-nitrofenol (Co = 30 μmol/L) foram utilizados 600 μL 

de solução aquosa com NaCl 2% e Triton X-100 1%. Depois da reação química, 

foi adicionado 5 μL de reagente de Griess para converter todo o nitrito restante 

em um composto azo de cor rosa que produz um pico com absorbância em 515 

nm. Para os estudos com o 4-NP foi adicionado 100 μL de solução de NaOH 2 

mol/L depois do tratamento para que fosse convertido o 4-NP restante em 4-

nitrofenolato para obter um pico com absorbância em 400 nm. Em seguida, a 

concentração remanescente do nitrito e 4-NP foram calculadas medindo o 

decréscimo da absorbância do composto azo e do 4-nitrofenolato em 515 e 400 

nm, respectivamente. As soluções estoque de nitrito, 4-NP e Griess foram 

preparadas diariamente em água bidestilada e diluídas para as concentrações 

trabalhadas. 

 

6.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os micromotores de magnésio foram recobertos por TiO2, deixando uma 

pequena superfície de magnésio descoberto para ocorrer a geração de 

hidrogênio e a propulsão do micromotor. A pequena abertura permite que haja 

uma liberação controlada de hidrogênio e uma gradual dissolução do núcleo de 
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Mg, levando um maior tempo de vida. Esses micromotores alcançam uma 

redução ambientalmente amigável dos poluentes nitrito e 4-NP utilizando o 

mecanismo simultâneo de dissolução e propulsão. As bolhas de hidrogênio 

geradas melhoram a reação de redução do NO2- porque mantém a solução em 

movimento, sem precisar de uma energia externa (agitador magnético, por 

exemplo) e fornecendo um constante suprimento de H2 e Mg. 

 A morfologia dos micromotores TiO2/Au/Mg foram caracterizados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de dispersão de 

raios-X (EDX). Na Figura 30.A ilustra a morfologia esférica desses micromotores. 

O mapeamento obtido pelo EDX do Ti (Figura 30.B) e Mg (Figura 30.C) foi feito 

para demonstrar que o núcleo sólido do Mg está quase que completamente 

revestido pelo TiO2. Na Figura 30.D são apresentadas as imagens retiradas do 

vídeo, com intervalos de 100 ms, mostrando o movimento das micropartículas 

na presença de uma solução de NaCl 2%.  

 

Figura 30 – Micromotor de Mg revestido com TiO2. (A) Imagens de MEV e (B) e (C) imagens 
de EDX mostrando a distribuição de titânio e magnésio, respectivamente. (D) Imagens da 

propulsão do micromotor mostrando a trajetória circular 

 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2017 

 

A velocidade média atingida por essas partículas foi de 90 μm s-1. A 

propulsão apresentada por elas foi obtida a partir da interação da mesma com a 

solução. A presença de íons na solução previne a passivação da superfície do 

micromotor, mantendo-a sempre ativada. Com sua baixa toxicidade e sua 

independência em relação ao combustível podem fazer desses micromotores 

bons candidatos para tratar amostras reais (água do mar). 

A degradação do nitrito foi monitorada espectrofotometricamente medindo 

absorbância em 515 nm do composto azo formado após a adição do reagente 
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de Griess, como pode ser observado na Figura 31. Esse procedimento indireto 

foi escolhido devido à sua simplicidade, rapidez, permitindo o uso de aparato 

convencional. 

 

Figura 31 – Ilustração da reação entre o nitrito e o reagente de Griess 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 

Os estudos de otimização foram feitos em relação ao número de 

micromotores e ao tempo de reação. O espectro de absorbância apresentado na 

Figura 32.A mostra que o alcance da remoção do nitrito aumenta de 50 para 93% 

quando aumenta o número de motores de 2 x 105 para 5 x 105 micromotores em 

600 µL de solução (Tabela 02). A Figura 32.B revela que o tempo de 

permanência do micromotor na solução influencia na remoção do nitrito quando 

muda de 1 para 5 min (intervalo de 1 min) usando a quantidade otimizada de 

micromotores (5 x 105 micromotores/600μL) (Tabela 03). 

 
 

Figura 32 – Efeito na remoção do nitrito usando micromotores Mg: comparando os resultados 
com (a) solução padrão de nitrito (0,8 ppm) (A) Peso dos micromotores variando de (b) 2 mg a 
(f) 5 mg no total de 5 min. (B) Efeito do tempo de remediação usando 5 mg de micromotores de 

(b) 1 min a (e) 5 min 

 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2017 
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Tabela 02 – Valores de remoção de nitrito (%) obtidas usando diferentes quantidades de 
micromotor Janus de Mg com 5 min de reação 

Quantidade de  

Micromotores Mg (mg) 

Remoção  de 

nitrito (%) 

2 50,7 

3 57,1 

4 56,2 

5 92,8 

 

Tabela 03 – Valores de remoção de nitrito (%) obtidas usando diferentes tempo de reação com 
os micromotores Janus de Mg com 5 mg de micromotores 

Tempo de reação (min) Remoção de 

nitrito (%) 

1 31,8 

2 51,6 

3 64,6 

4 77,4 

5 92,8 

 

 Depois de fazer a otimização, os experimentos de remediação do nitrito 

foram feitos com a quantidade de 5 mg de micromotores de Mg durante 5 min de 

tratamento. Na Figura 33 apresenta a eficiência da descontaminação promovida 

pelos micromotores. A Figura 33.A-a mostra a curva de absorbância versus 

comprimento de onda para a solução padrão de nitrito (0,8 ppm). Foi feito testes 

com micromotores de controle PEDOT/Pt e observou-se que foi removido 

apenas 1,4% de nitrito quando comparado com os micromotores de Mg nas 

mesmas condições (Figura 33.A-b e 33.A-c, respectivamente). 

A alta eficiência dos micromotores de Mg pode ser explicada pensando 

na produção de bolhas de hidrogênio que promove um bom transporte do fluído 

e misturando a solução, acelerando a descontaminação. Para expandir o uso 

dos micromotores Mg, foi examinada sua capacidade de degradar o 4-NP tendo 

como resultado um produto menos tóxico, 4-aminofenol (4-AP). Com o 

tratamento, é observado que há um decréscimo na absorbância, demonstrando 

que há uma remoção de 85% de 4-AP utilizando os micromotores Janus de Mg 
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com 5 min de tratamento. O mesmo experimento foi feito em água potável, 

apresentando a remoção de 96% do 4-NP. Essa diferença, em parte, é devido 

ao aumento da concentração de íons, fazendo com que haja uma aceleração 

nos movimentos dos micromotores. 

 

Figura 33 – Remoção de nitrito e 4-NP usando micromotores: (A) espectro de absorbância da 
(a) solução padrão de nitrito (0,8 ppm), (b) depois de 5 min de tratamento com micromotores 

PEDOT/Pt e (c) depois de 5 min de tratamento com micromotores Mg; (B) espectro de 
absorbância da (a) solução padrão de 4-NP (2,3 ppm) e (b) depois de 5 min de tratamento com 

micromotores Mg 

 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2017 

  

 A redução de nitrito depende de vários fatores como a concentração de 

NaCl e do surfactante. Tentando entender qual é o papel do NaCl e do Triton X-

100, foram feitos diferentes experimentos de controle. Na Figura 34.A é mostrado 

o efeito da remoção do NaCl e do Triton X-100 da matriz. O resultado da 

eficiência da remoção do nitrito é de apenas 6,7%, no qual reflete a importância 

do surfactante e do NaCl para o movimento do micromotor. Sem eles, as 

partículas ficariam apenas suspensas na solução, sem movimentação e com 

pouca produção de hidrogênio. Na Figura 34.B é demonstrada a necessidade de 

uma fonte de íons no meio aquoso. Sem a adição de 2% de NaCl e, 

consequentemente, os efeitos de corrosão e passivação, os micromotores não 

apresentam movimento direcional e a reação com a água rapidamente cessa. 

Como resultado, foi observada uma remoção de apenas 11% do nitrito na 

solução. Para ver o efeito apenas do surfactante, foi realizado um experimento 

no qual não foi adicionado o Triton X-100 na solução. Neste, ocorreu um 

decréscimo de 93% para 40,75%, no qual reflete a importância da presença do 

surfactante (Figura 34.C). A Figura 34.D ilustra o sinal do nitrito depois do 
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tratamento de 5 min, adicionando o NaCl e Triton X-100, correspondendo a uma 

remoção de 92,9% de nitrito da solução. 

 

Figura 34 – Experimentos de controle para a degradação do nitrito usando os micromotores 
Mg: (a) curva de absorbância para a solução padrão de nitrito (0,8 ppm), (A) micromotores na 
ausência de NaCl e Triton X-100 (b) com 5 min de tratamento; (B) micromotores na presença 
de Triton X-100 e sem NaCl (b) com 5 min de tratamento; (C) micromotores na presença de 

NaCl e sem Triton X-100 (c) com 5 min de tratamento; (D) micromotores na presença de NaCl 
e Triton X-100 (b) com 5 min de tratamento 

 
Fonte: OLIVEIRA et al., 2017 

 

6.5 CONCLUSÕES 

 

 Foi descrito um dispositivo capaz de se mover sem adição de combustível 

ou fonte de energia externa que produz bolhas de hidrogênio permitindo que os 

micromotores se movam, oferecendo uma alta eficiência e rapidez na 

degradação de poluentes tóxicos. A utilidade prática desses micromotores foi 

observada em água potável e proveniente de um lago, indicando sua 

aplicabilidade na degradação de nitrito e 4-NP em matrizes reais. Mais 

importante, quando comparado com os micromotores que precisam de H2O2 

para se mover, os micromotores Mg são capazes de se mover em matrizes de 

água natural sem adição de qualquer combustível externo, evitando a 

necessidade de controle de pH e mudança de temperatura; marcando, assim, 

um passo significativo na imitação de condições reais de desintoxicação in situ. 

Uma vez completada sua atividade de degradação, esses micromotores podem 
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ser facilmente recuperados utilizando um imã e, assim, não ficando produtos 

remanescentes na solução. Devido ao desempenho eficiente dos micromotores 

e diversas vantagens sobre os materiais estáticos, esses micromotores que 

usam apenas água como propulsão tem amplas implicações na remediação 

ambiental sustentável.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Utilizando a técnica de eletrodeposição em moldes foi possível fabricar 

micromotores de PEDOT/Pt funcionalizado com CA, que foram utilizados na 

captura do gás carbônico. Observando as imagens de MEV e EDX obtidos dos 

micromotores não-modificados e modificados, respectivamente, foi visto que é 

possível fazer a imobilização da anidrase carbônica sendo comprovada com a 

presença do zinco nos micromotores modificados. Observou-se que a 

velocidade dos micromotores é dependente da concentração de peróxido no 

meio. Diante dos experimentos, foi obtida a captura de 90% de CO2 após 5 min 

de tratamento em água destilada. Observou-se que o mesmo sistema obteve 

88% de eficiência quando usado água do mar, mostrando que esses 

micromotores podem ser usados em amostras reais. Os motores não 

modificados, modificados com CA desnaturada e estáticos obtiveram 0, 2,4 e 7,8 

% de eficiência, respectivamente. 

 Os micromotores de Zr-GO/Pt se apresentaram altamente seletivos e 

eficientes na remoção de compostos com grupos fosfatos (OP). Depois de um 

tratamento de 5 min foi obtido remoção de 91% para o composto MP. Além disso, 

foi feito um estudo quanto a eficiência de remoção de outros compostos 

organofosforados. Com isso, foram obtidos eficiência de 58 e 70% para a 

remoção de b-NPP e EP, respectivamente. Uma menor eficiência foi observada 

devido ao impedimento estérico presente nas moléculas de b-NPP e EP, tendo 

um acesso limitado ao grupo fosfato. Foi observado que utilizando micromotores 

de PANI (sem a presença do ZrO2), a remoção caiu para apenas 5,1%, refletindo 

a importância da ligação zircônia-fosfato para a sua remoção. 

 As partículas Janus de magnésio se mostraram promissoras no 

tratamento de nitrito em amostras aquosas. Com um tratamento de 5 min 

utilizando 5 mg de micromotores de Mg foi obtido 92,8% de eficiência de 

remoção. Utilizando os micromotores de PEDOT/Pt nas mesmas condições, é 

possível uma eficiência de remoção de apenas 1,4%. 

 Os nanomateriais avançados (nanopartículas, nanomotores, nanofibras, 

entre outros) têm apresentado resultados promissores no cenário de remediação 

ambiental. Os micro/nanomotores se apresentam como uma nova abordagem 

para tentar encontrar soluções para os problemas enfrentados hoje. Os 
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micromotores mostraram-se uma promessa para o desenvolvimento de novas 

técnicas que possam ser usadas para o monitoramento, captura e remoção de 

poluentes presentes em amostras reais. A grande inovação dessa tecnologia é 

a presença do constante movimento dos agentes remediadores devido à 

movimentação contínua dos micromotores, possibilitando uma remoção mais 

rápida e eficiente dos poluentes.  

Os resultados alcançados são apenas o primeiro passo para a fabricação 

de micro/nanomáquinas mais sofisticadas e funcionais, que possam propulsionar 

em meios aquáticos naturais e realizar atividades de limpeza eficazes e 

seletivas. Os recentes avanços em aplicações ambientais podem exigir uma 

maior atenção a um desafio chave: o uso desses micromotores em grandes 

áreas contaminadas e em grandes volumes de águas residuais. Além disso, é 

preciso estudar a toxicidade dos micro/nanomotores para evitar possíveis 

impactos ambientais. Recentes estudos estão sendo feitos nessa direção, onde 

são utilizados micromotores com materiais degradáveis como zinco ou 

magnésio. O desafio sempre existirá e será ele que moverá as próximas 

gerações na busca do conhecimento. 
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