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INTRODUÇÃO
Este trabalho de pesquisa insere-se no contexto do Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia para Diagnósticos em Saúde Pública, o INDI-Saúde. O objetivo do INDISaúde é o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias para o diagnóstico de
doenças causadas por microrganismos relevantes para a saúde pública. O foco inicial
adotado são as doenças ditas negligenciadas, como a doença de Chagas e a dengue,
além das patologias cujo diagnóstico é compulsório para o sangue, como o HTVL1,
HTVL2, HIV1, HIV2, hepatite B, hepatite C e a sífilis [1]. Busca-se nesse projeto o
desenvolvimento de tecnologias do tipo point of care [2, 3] e, além disso, o
desenvolvimento de testes de diagnóstico com potencial para aplicações em biologia,
saúde e medicina [3, 4].
O objetivo do presente trabalho é aprimorar a produção de nanopartículas (NPs)
por meio da técnica LaSiS (Laser Ablation Synthesis in Solution) [5]. Especificamente,
busca-se determinar a taxa de produção de NPs obtidas em meios líquidos diferentes, no
caso, a água e a acetona, tendo em vista o amplo potencial de utilização destas.
Foi demonstrada, por nosso grupo, a possibilidade de se utilizar nanopartículas
(NPs) de um óxido de vanádio, o V2O5, para detecção de moléculas biológicas.
Determinou-se que a sua interação com moléculas biológicas é seletiva, especificamente
com a cisteína, um dos vinte aminoácidos encontrados nas proteínas [5]. Dessa forma as
NPs de V2O5 podem ser utilizadas como eficientes sensores de cisteína.
O objetivo é aprimorar a produção de NPs de vários metais por meio da técnica
LaSiS (Laser Ablation Synthesis in Solution) [6]. Especificamente, busca-se
desenvolver uma metodologia para quantificar a produção de NPs e determinar uma
taxa de produção de NPs (em termos de mg/h) obtida com os parâmetros utilizados em
meios líquidos diferentes, no caso, a água e a acetona. Dessa maneira é possível
aprofundar e ampliar o potencial de aplicação das NPs seja como para o V2O5 citado
anteriormente ou NPs de outros materiais, como a prata e o cobre, por exemplo.
PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS
O processo de fabricação das NPs utilizado é o LaSiS (Laser Ablation Shyntesis in
Solution). No entanto a produção de nanopartículas é apresentada em dois tipos: os que
fazem com que os átomos se agreguem para formar a nanoestrutura (bottow up) e, os em
que há remoção de material para se obter a estrutra desejada (top down) [6,7]. As
técnicas de agregação são mais usadas por serem de fácil reprodução e apresentarem
pouca dispersão quanto ao tamanho das partículas obtidas. Normalmente, usam
substâncias químicas para fazer com que o crescimento das partículas não ocorra
desordenadamente. Porém, esses métodos têm rendimento restrito e podem conter
vestígios das substâncias usadas na síntese, ademais, carregando o meio ambiente.
Alternativamente, a ablação a laser é uma maneira de se fabricar nanopartículas
diretamente, quase sempre sem a adição de substâncias que possam inviabilizar suas
aplicações científicas e tecnológicas. A ablação a laser é uma técnica bem estabelecida
em diversos campos, como na remoção de tecidos em cirurgias médicas, na ionização
de alvos para deposição de filmes em alto vácuo (PLD – pulsed laser deposition) e para
espectrometria de massa [6]. Atualmente, é uma técnica que vem se estabelecendo como
alternativa eficiente para a produção de nanopartículas.
Ela consiste em focalizar a luz de um laser pulsado sobre um material sólido que é
submerso em meio líquido. A luz laser é focalizada na superfície do material e a energia
absorvida produz sua vaporização, seguida de uma pluma de plasma de alta
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temperatura. Nesse processo ocorre simultaneamente a vaporização, explosão e
fotoionização do material e do solvente, o que resulta na formação das nanopartículas
[6].
Ablação a laser. Um esquema do experimento realizado é mostrado na figura (1). Foi
utilizado o harmônico fundamental (1064 nm) de um laser de Nd:YAG operando em
regime Q-switched com pulsos de 200 ns e taxa de repetição de 1,5 KHz , com a energia
de pulso sendo da ordem de 1mJ.
(a)

(b)
B
C

(b)

A
B

B
D

Figura 1 - (a) Montagem experimental para ablação a laser. A: feixe de luz; B: espelhos;
C: lente focalizadora; D: amostra imersa em meio líquido; (b) Ablação a laser (detalhe).
O feixe de luz é guiado até a amostra por meio de espelhos e focalizado em sua
superfície com uma lente de 5 cm de distância focal. O alvo (Williams Advanced
Materials) é colocado em um recipiente preenchido com solvente. Água e acetona são
utilizadas. A acetona é um solvente que estabiliza os coloides metálicos que tendem a
sofrer oxidação, além de ser importante em diversas aplicações [8]. A água é importante
por sua compatibilidade com aplicações em biologia e medicina. O diâmetro do feixe ao
atingir o alvo é da ordem de 30µm. O recipiente é apoiado sobre uma plataforma móvel
que pode ser movimentada mecanicamente ou manualmente. A movimentação do alvo é
realizada a fim de não deixar o feixe de luz incidir na mesma parte da superfície,
evitando o aprofundamento de crateras em somente alguns locais da amostra. Desta
forma, a remoção do material superficial será mais uniforme e haverá um melhor
aproveitamento do alvo.
Caracterização das amostras. A fim de aperfeiçoar o processo de fabricação de
nanopartículas, precisa-se determinar a quantidade de NPs que são produzidas durante a
ablação. Além disso, é importante determinar as taxas de produção de NPs (em
unidades de mg/h) para que se avalie a viabilidade da técnica do ponto de vista da
síntese verde de nanomateriais [9].
Para determinar a massa produzida durante a ablação, selecionou-se 4 recipientes
de vidro idênticos, para os quais mediu-se a massa em uma balança de precisão
Shimadzu – AY220. Após as ablações, 4 ml da solução de NPs foram adicionados a
cada um dos recipientes e o líquido foi evaporado em ambiente de temperatura
controlada (T=60°C). Mediu-se então, a massa resultante (vidro mais NPs restantes)
novamente. Dessa forma, por uma medida de diferença, foi possível determinar a
quantidade de nanopartículas que foram produzidas (vide seção Resultados e
Discussões).
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Para melhor caracterizar as NPs, foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico
de luz (DLS) [10], com a qual é possível obter a distribuição de tamanhos (diâmetro
médio e dispersão). Foram medidos também os espectros de absorção óptica das
amostras com um espectrômetro UV-Vis-NIR USB 2000 (Ocean Optics). A partir dos
dados obtidos por DLS, usando o equipamento Nanotrac NP 253 (Microtrac) e com as
medidas de massa efetuadas, podemos realizar uma análise da distribuição de massa em
relação ao tamanho e a quantidade de NPs presentes nos coloides. Considerando as NPs
como esferas, temos que de acordo com a equação (1):
(1)
Onde mn é a massa da NP, d é o seu diâmetro e ρ é a densidade do material.
Considerando que a massa medida (ΔM) é igual à massa total de NPs presentes na
solução de 16 ml, distribuídas nas 4 cubetas, temos, na equação (2):
(2)

Onde o somatório se estende para todas as partículas da amostra. Usaríamos a
equação 2 se as NPs na solução fossem monodispersas, mas existe uma dispersão (que
pode ser medida por meio da técnica DLS) que deve ser levada em conta nos cálculos.
Assim, na equação (3) temos:
(3)

Onde fn é a frequência com que cada diâmetro aparece e dn é o diâmetro
correspondente (dados pelo DLS). ΔM’ corresponde, assim, à massa de 100 NPs, pois a
distribuição de tamanho encontrada pelo DLS é apresentada de modo percentual.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Na figura (2a) é mostrado o espectro de absorção de luz (UV-Vis) do Au em água.
A banda característica da curva corresponde a cor da solução de NPs produzidas. A
figura (2b) mostra os gráficos de dispersão dos tamanhos das NPs de ouro produzidas
em água e em acetona.
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Figura 2 – (a) Espectro de absorção linear da solução de NPs de Au em água. (b) Dados
das NPs de Au obtidos pelo DLS.
6

Nota-se na distribuição das NPs produzidas em acetona uma faixa de
concentração em torno de 60 nm e nas NPs produzidas em água em torno de 1 nm.
Nanopartículas com diâmetros diferentes podem ser obtidas modificando a potência e as
condições de focalização.
As figuras (4a) e (4b) mostram as curvas de absorção de luz (UV-vis) das
nanoparticulas de prata produzidas em água e acetona e, as distribuições de tamanhos de
cada um das soluções. Uma faixa de concentração em torno de 409 nm é percebida nas
NPs de prata em acetona e outra em torno de 1 nm nas NPs de prata em água.
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Figura 3 – (a) Espectros de absorção linear das soluções de NPs de prata. (b) Dados das
soluções de NPs de prata obtidos pelo DLS.
As curvas de absorção linear e as distribuições de tamanhos das nanopartículas de
cobre produzidas em água e acetona estão dispostas nas figuras (5a) e (5b),
respectivamente. Observa-se uma faixa de concentração em torno de 170 nm para as
NPs de cobre em acetona e, para as NPs de cobre em água, uma faixa de concentração
em torno de 30 nm.
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Figura 5 – (a) Espectros de absorção linear das soluções de NPs de cobre. (b) Dados das
soluções de NPs de Cu obtidos pelo DLS.
Nas figuras (6) e (7) são mostradas as curvas de absorção de luz e os DLS das
soluções de nanopartículas de silício. Note-se uma faixa de concentração em torno de 7
7

nm na curva das NPs de silício em água e outra em torno de 36 nm na curva de NPs de
silício em acetona.
0.8
0.6

Absorbância (u.a.)

0.6

0.4
0.2
0.0
-0.2

0.4

-0.4
175

200

225

Si - Acetona
Si - H2O

0.2

0.0

200 300 400 500 600 700 800

Comprimento de onda (nm)
Figura 6 - Espectros de absorção linear das soluções de NPs de silício.
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Figura 7 - Dados das soluções de NPs de silício obtidos pelo DLS.
As curvas DLS e UV-Vis do V em água e na acetona estão mostradas nas figuras
(8) e (9), respectivamente. Note-se para as NPs de V em acetona uma concentração em
torno de 36 nm e para as NPs de V em água em torno de 120 nm.
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Figura 8 - Espectros de absorção linear das soluções de NPs de vanádio.
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Figura 9 - Dados das soluções de NPs de vanádio obtidos pelo DLS.
A partir dos dados do DLS das figuras (2b), (4b), (5b), (7) e (9) juntamente com a
equação (3), pode-se determinar a quantidade ΔM’ para cada combinação de
material/solvente. A massa de cada um dos 4 recipientes de vidro, conforme discutido
anteriormente, foi medida antes da ablação (ma), com os recipientes vazios. Após inserir
4 ml de colóide em cada recipiente – e provocar a evaporação da água -, foi medida a
massa dos recipientes secos (md). Com isso, foi estimada a massa de nanopartículas
produzidas (ΔM). Os respectivos valores de ΔM são apresentados na tabela (1).
Tabela 1 - Massa de NPs (ΔM) de cada material produzidas em água e acetona.
Material
Au
Ag
Cu
Si
V

Solvente
Água

ΔM (g)
Solvente
0,0001
,
10 Acetona
0,01 0
,
10
0,000
1, 0 10
0,000
, 1 10
0,0011
1, 0 10

ΔM (g)
0,000 1
,
10
0,00 0
10
0,00
1,
10
0,001
1,
10
0,00
0 1,
10

A equação (4) mostra que utilizando uma simples regra de três podemos encontrar
a quantidade total de NPs presentes em cada solução (n). A tabela (2), a seguir, mostra
os valores de n para todos os materiais em cada solução.
(4)

Tabela 2 - Número total de nanopartículas nos colóides.
Material
Au
Ag
Cu
Si
V

Solvente

Água

n (nº total de NPs)

Solvente

n (nº total de NPs)

Acetona
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Fazendo uma análise da massa e da frequência de cada tamanho podemos
observar como se comporta a distribuição dos tamanhos vendo o percentual de
partículas que são menores que o diâmetro médio e a sua massa correspondente. A
tabela (3) nos fornece essas informações para todos os materiais tanto em água quanto
em acetona.
Tabela 3 - Valores do diâmetro médio (Dm) com os respectivos percentuais de NPs
menores que Dm e sua massa correspondente.

Dm
(nm)
Material
Au
Ag
Cu
Si
V

5,321
5,32
125,33
116,23
124,7

Solvente - Água
Solvente - Acetona
% part.
% massa
Dm(nm) % part.
% massa
Menores correspondente
Menores correspondente
Dm
Dm
98,86
53,84
120,42
95,45
65,44
98,98
63,42
754,15
96,03
61,40
97,98
25,56
476,50
90,60
9,23
99,85
46,66
89,51
97,08
65,64
68,79
34,96
77,41
97,73
67,66

Com isso, percebe-se que mesmo que o número de partículas pequenas seja
grande, não necessariamente elas conterão o maior percentual de massa da solução de
NPs. Isto é, as partículas grandes prevalecem sobre os menores no quesito massa. . Isto
é, as partículas grandes muitas vezes prevalecem sobre as menores no que se refere à
massa. É necessário atenção, portanto, quando as aplicações requerem conhecimento
quantitativo preciso das NPs. Além disso, podemos estimar uma taxa de produção
dessas NPs com valores que qualificam a técnica da ablação a laser como apresentando
bom rendimento para a produção de nanopartículas, de modo a que possa ser
considerada como síntese verde [9]. A tabela (4) a seguir contem os valores das taxas de
produção das NPs em água e acetona para todos os materiais.
Tabela 4 - Taxas de produção de NPs em água e acetona.

Material
Au
Ag
Cu
Si
V

Taxas de produção (mg/h)
Em água
Em acetona
9,5
9,18
160,67
40,75
1,40
24,6
5,6
16,92
6,0
51,75

Da tabela (4) observa-se a tendência em haver um aumento da taxa de produção
de NPs que utilizam a acetona como meio líquido. Em [8] também é observado esse
comportamento. No caso da prata, em que houve diminuição da taxa de produção, o
fenômeno é justificado por haver a formação de produtos finais que também envolvem a
composição do solvente, assunto que necessita uma análise constitutiva das NPs (por
meio de técnicas de difração de raios x, XPS, etc) que estão fora do escopo do presente
trabalho de iniciação científica.
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CONCLUSÕES
Foi descrito o processo de produção de NPs de metais por meio da técnica de
ablação a laser utilizando dois solventes diferentes, a água e a acetona. Também foi
desenvolvida uma metodologia para medir a quantidade de NPs produzidas e o método
para quantificação se mostrou adequado para o controle da produção de NPs. As NPs
obtidas foram caracterizadas usando espectroscopia UV-Vis e DLS. Obteve-se sucesso
na caracterização da técnica como síntese verde de nanomateriais com rendimento
satisfatório na fabricação das NPs.
Com o controle da produção e a quantificação das NPs, podemos aperfeiçoar o
processo de fabricação tendo em vista as aplicações a que se destinam esses
nanomateriais, por exemplo, a utilização de NPs de V2O5 em sensores de cisteína. Este
controle significa poder determinar com mais precisão tanto a massa quanto a
quantidade de NPs produzidas por ablação. Assim, é possível desenvolver protocolos
para aperfeiçoar a referida técnica e, deste modo, ampliar e aprofundar o potencial de
aplicação das NPs em biodiagnósticos e em fotônica.
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