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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a síntese de três materiais distintos: i) nanopartículas de 

prata ii) nanopartículas de cobre e iii) nanopartículas de prata/cobre. Os três materiais 

foram obtidos por um método de síntese que utilizou um precursor em comum, a 

polivinilpirrolidona (PVP), e os respectivos sais precursores nitrato de prata e sulfato de 

cobre. As amostras foram obtidas a partir das soluções aquosas dos precursores, em 

meio ácido e as sínteses envolvendo partículas de cobre foram realizadas em atmosfera 

de nitrogênio com o objetivo de evitar a oxidação do cobre aos seus respectivos óxidos. 

Os materiais obtidos foram caracterizados por diferentes técnicas, como Análise 

Térmica Simultânea (TG-DTA), Espectroscopia de Absorção no UV-VIS, difratometria 

de raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de 

Energia Dispersiva de raios X (EDS) e Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). Os 

resultados obtidos indicam que na primeira síntese, as nanopartículas de prata metálica 

foram obtidas, na fase cúbica de face centrada, estabilizadas pelo PVP, e com tamanho 

médio de partícula de aproximadamente 100 nm. Já a síntese ii), as partículas de cobre 

metálico foram obtidas, entretanto, por difratometria de raios X foi identificado a 

presença do CuO na amostra. A tentativa de obtenção das partículas bimetálicas levou à 

formação de Cu em três estados de oxidação: Cu
0
, e os óxidos Cu2O e CuO, indicando 

que um estudo mais aprofundado das condições de síntese nesses dois últimos casos se 

faz necessária. 
 

Foi realizado um estudo eletroquímico dos três materiais por meio da 

modificação de eletrodos de pasta de carbono, com isso confirmou-se que os materiais 

apresentaram caráter eletroativo e apresentaram resultados melhores quando 

comparados aos eletrodos não modificados. Testes foram feitos para a detecção do 

fármaco escitalopram utilizando um eletrodo de pasta de carbono modificado com 

nanopartículas de prata, o resultado dessa análise mostrou um comportamento de sensor 

por inibição. 
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ABSTRACT 

This work describes the synthesis of three different materials: i) silver 

nanoparticles ii) copper nanoparticles and iii) silver/copper nanoparticles. These three 

materials were obtained by synthetic method that use a common precursor, 

polyvinylpyrrolidone (PVP) and the precursor metallic salts, silver nitrate and copper 

sulfate. The samples were obtained from aqueous solutions of the precursors in acid 

medium and the synthesis involving copper particles were carried out in nitrogen 

atmosphere in order to avoid oxidation of copper to the respective oxides. 

The materials were characterized by different techniques such as Simultaneous 

Thermal Analysis (TG-DTA), UV-VIS Spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) 

and Dynamic Light Scattering (DLS). The results obtained indicate that in the first 

synthesis, the metallic silver nanoparticles were obtained in the face centered cubic 

phase stabilized by PVP molecules, with an average particle size of 100 nm 

approximately. In the second synthesis (ii), metallic copper particles were obtained, 

however, by X-ray diffractometry was identified the presence of CuO in this sample. In 

an attempt to obtain the bimetallic particles, it was obtsined Cu in the three oxidation 

states: Cu
0
, and Cu2O and CuO oxides, indicating that further study of this synthesis 

conditions is necessary, in the last two cases. 

An electrochemical study of these materials was performed modifying a carbon 

paste electrodes, which confirmed that the materials presented electroactive character 

and showed better results when compared to non-modified electrodes. The electrode 

modified with silver nanoparticles shows interesting results for detection of 

escitalopran, this analysis showed inhibition of sensor behavior. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 A nanotecnologia e nanopartículas coloidais 

Atualmente, o estudo de materiais que se apresentam em tamanho reduzido, na 

faixa de nanômetros abrange todas as áreas das ciências devido às suas propriedades 

únicas, que surgem em função do tamanho reduzido de suas partículas. O termo “nano” 

é utilizado quando se trata de dimensões da ordem de um bilionésimo do metro, ou seja, 

os materiais nanoestruturados se referem a aqueles com dimensões extremamente 

pequenas, os quais são constituídos por um número bastante reduzido de átomos [1]. A 

Figura 1 mostra uma representação dos diferentes tamanhos, desde a escala nanométrica 

até a escala milimétrica, a qual já pode ser vista a olho nu. 

Por definição, um nanomaterial é aquele que apresenta pelo menos uma das três 

dimensões em escala de tamanho nanométrica, ou seja, abaixo de um tamanho crítico, 

no qual as novas propriedades (mudança de cor, por exemplo) se manifestam, 

propriedades estas que não são observadas no sólido estendido (acima do tamanho 

crítico) [2].     

 

Figura 1: Comparação de tamanhos na escala nanométrica [3]. 
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A idéia da possibilidade de manipulação da matéria até a escala atômica foi 

iniciada pelo cientista Richard Feynman, na sua palestra intitulada “There’s a Plenty of 

Room at the Bottom” em que ele considerou a possibilidade de manipular os átomos 

individualmente, dando a ideia de algo extremamente pequeno [4]. Anos mais tarde, os 

nanomateriais se mostraram bastante interessantes, uma vez que apresentam 

propriedades moduladas quando se relaciona alguns fatores, como efeito do 

confinamento quântico e alta relação entre superfície e volume [5]. Existem dois efeitos 

principais que são responsáveis pela variação nas propriedades dos nanomateriais. O 

primeiro se trata da fração de átomos de superfície. Os átomos que estão situados na 

superfície de uma determinada nanopartícula possuem um menor número de átomos 

vizinhos coordenados quando se compara com o sólido estendido. Como consequência, 

esses átomos de superfície possuem número de coordenação incompleto, sendo mais 

instáveis termodinamicamente, apresentando elevada energia de superfície, o que faz 

com que estes átomos sejam mais susceptíveis a formar ligações [6].  

O segundo efeito destacado é o do confinamento quântico. Este efeito se 

relaciona diretamente com as variações que ocorrem nas propriedades óticas e 

eletrônicas dos nanomateriais. Pode ser entendido fazendo-se uma analogia ao “modelo 

da partícula na caixa”, em que o tamanho da caixa é dado pelas dimensões da 

nanopartícula, ou seja, o elétron estaria confinado às dimensões reduzidas da partícula. 

Considerando como exemplo um semicondutor, quando um elétron recebe energia 

suficiente para ser excitado da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC), 

esse elétron deixa um “buraco” na banda de valência, que pode ser considerado um 

carregador de carga positiva. Tais elétrons e “buracos” estarão sujeitos a uma atração 

Coulombica, e como resultado formam um par elétron-buraco, do tipo hidrogenóide, ao 

qual é dado o nome de éxciton [7].  

A busca e utilização por nanopartículas (NPs) e demais materiais 

nanoestruturados deu origem a estudos em uma nova área das Ciências: a Nanociência e 

Nanotecnologia (N&N), que tem como objetivo o estudo da manipulação da matéria e 

sua aplicação. Adicionalmente, tem como princípio a construção de materiais em escala 

nanométrica a partir de átomos (como de metais) e, além disto, apresentam vários 

resultados promissores na produção de nanocompósitos, que são materiais onde se 

encontram duas ou mais substâncias combinadas, que passam a exibir propriedades 

únicas. A denominação nanocompósito é utilizada quando uma das fases constituintes 

possui dimensões nanométricas. Como exemplo de materiais utilizados nesses 
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nanocompósitos pode-se citar os semicondutores, partículas metálicas, entre outros [8]. 

Diante do crescente número de trabalhos reportados, pode-se dizer que Nanociência e 

Nanotecnologia (N&N) constituem uma área emergente do conhecimento científico, 

que tem proporcionado significativo avanço em diversas áreas como, biomedicamentos 

[9], química [10], física, engenharia de materiais entre outras [11].  

Os nanomateriais são bastante estudados e utilizados em diversas áreas, devido 

às alterações nas propriedades eletrônicas, óticas e mecânicas, com a vantagem de não 

alterar a composição química do material de estudo [12].  

 

1.2 Estabilidade das nanopartículas 

Existem inúmeros métodos para a obtenção de nanopartículas, dentre os quais 

podemos citar os métodos físicos (bulk down), onde um determinado material é 

manipulado até a escala nanométrica, e os métodos químicos (bottom up) em que o 

material é crescido de acordo com um controle átomo a átomo, molécula a molécula, e a 

reação é interrompida quando o tamanho desejado é alcançado [13].  

Deve-se levar em consideração os desafios da síntese química, onde as 

nanopartículas apresentam-se em solução e torna-se difícil mantê-las estáveis por um 

determinado período de tempo sem que haja aglomeração e crescimento. Como essas 

partículas coloidais são obtidas por meio de sínteses em que ocorre a precipitação do 

material em solução, vários processos ocorrem simultaneamente como nucleação, 

crescimento e aglomeração de partículas [2]. 

Nesse processo de síntese, as nanopartículas sofrem um processo chamado de 

amadurecimento de Ostwald como mostra a Figura 2. Essa reação está submetida a 

algumas condições como a baixa solubilidade e supersaturação, onde ocorre uma etapa 

da nucleação. Esta etapa consiste em átomos ou moléculas presentes do soluto que estão 

dispersos no solvente, que se aproximam e começam a formar pequenos clusters em 

escala nanométrica. Esses clusters são constituídos de um núcleo e só ficam estáveis 

quando atingem um tamanho crítico, o qual vai depender das condições de temperatura, 

saturação da solução precursora, entre outros aspectos. Se o cluster não atingir sua 

estabilidade, redissolve e começa a formar cristais definidos perdendo, na maioria das 

vezes, a sua característica manométrica [14]. 

Como mencionado anteriormente, partículas nanométricas são 

termodinamicamente instáveis, e por esse motivo, tendem a coalescer, e assim 

minimizar sua elevada energia superficial. Esse fenômeno ocorre quando partículas 
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menores difundem pela solução e são adicionadas à superfície das partículas maiores, e 

assim levam a um crescimento indesejado. Outro fator que contribui para o crescimento 

das nanopartículas é a atração mútua sofrida por estas em solução, mesmo a longas 

distâncias. 

 

 

Figura 2: Ilustração do processo de nucleação, crescimento e aglomeração de partículas. Adaptado da 

referência [14]. 

 

Para solucionar esse problema de aglomeração e crescimento das nanopartículas, 

se utilizam métodos que impeçam a aglomeração e crescimento, ou seja, métodos que 

estabilizam as nanopartículas. Dentre os métodos mais amplamente empregados, 

podemos citar o impedimento estéreo. Nesse caso, a aproximação é limitada pela 

presença de uma camada protetora de outro material (estabilizante) na superfície das 

nanopartículas. 

Quando se fala em métodos em solução para a síntese de nanopartículas, pode-se 

utilizar um material que apresente propriedades de solvente e que impeça o crescimento 

dessas nanopartículas [15]. Os solventes orgânicos são os mais adequados em síntese de 

nanopartículas para ajudar na sua estabilidade, alguns destes não prejudicam o meio 

ambiente, são de baixo custo e fáceis de obter. Como exemplo desses solventes que 

podem ser utilizados, está o etileno glicol que também possui propriedades que 

previnem a oxidação e agregação das nanopartículas [16]. Já o polyoxietileno pode ser 

usado como agente estabilizante das nanopartículas, no entanto ele não previne a 

oxidação, bem como não protege eficientemente as nanopartículas [17]. 
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Apesar de o próprio poliálcool atuar como estabilizante, em alguns casos a 

presença de um agente estabilizante extra se faz necessária. Dentre os vários 

estabilizantes relatados na literatura [18;19;20] o poli(vinil)pirrolidona, PVP, tem se 

destacado, devido principalmente, ao fato de ter boa afinidade por superfícies metálicas, 

uma vez que apresenta dois pontos de coordenação, Figura 3, e ainda é solúvel em 

poliálcoois [21]. 

 

Figura 3: Representação da estrutura química do PVP. 

 

Diante do exposto, pode-se ressaltar que as nanopartículas não são fáceis de 

manter estabilizadas, e que é necessário fazer uma análise prévia de materiais que 

podem ser utilizados como solventes e estabilizantes. Quando a síntese se dá por um 

método em que é necessário preparar uma solução que resulta em uma dispersão 

coloidasl das nanopartículas, esses solventes devem ser selecionados cautelosamente, 

visando proporcionar maior estabilidade às nanopartículas, e menor toxicidade ao meio 

ambiente [22]. 

 

1.3 Nanopartículas metálicas: síntese e caracterização. 

As NPs metálicas podem ser sintetizadas por diversos métodos como pirólise 

[23], processo sol-gel [24], eletrodeposição [25], deposição química de vapor [26], entre 

outros. Estes são métodos caros e utilizam reagentes agressivos ao meio ambiente. Em 

virtude disso, foram propostas outras rotas para síntese de nanopartículas visando o 

baixo custo e que apresente, também, bom rendimento e utilize compostos menos 

agressivos ao meio ambiente. 

As nanopartículas metálicas e suas propriedades são conhecidas desde o século 

XIX, quando o experimento de Faraday demonstrou que as cores das partículas 

coloidais de ouro poderiam ser modificadas mudando seu tamanho. Sabe-se atualmente 

que as nanopartículas de Au, Ag e Cu apresentam colorações distintas, em função do 

seu tamanho e morfologia, propriedades essas que estão associadas à densidade 

eletrônica de superfície, que quando excitada por uma radiação eletromagnética resulta 

numa banda de absorção no visível, a banda plasmon, que é característica de cada metal 
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[27]. Essa banda pode ser entendida como uma onda que é proveniente da oscilação 

coletiva dos elétrons presentes na superfície das nanopartículas. Quando esse plasmon é 

formado, as cargas elétricas são separadas na partícula devido a essa oscilação coletiva 

dos elétrons, em outras palavras, em algum momento os elétrons vão se acumular mais 

em uma região da partícula que em outra [28]. Quando a frequência dessa oscilação for 

igual à frequência da radiação eletromagnética, chega-se a uma condição de ressônancia 

plasmônica que produz oscilações eletrônicas intensas na partícula, as quais dependem 

de vários fatores como o tamanho médio, a forma e o meio em que as nanopartículas 

estão inseridas [29]. A Figura 4 traz uma representação esquemática da oscilação dos 

elétrons de superfície que são responsáveis pela banda plasmon, para uma partícula 

esférica. 

 

Figura 4: Oscilação plasmon com uma esfera representando a excitação eletromagnética, mostrando a 

nuvem de elétrons sendo deslocada a partir condução relativa à partícula. Adaptado da referência [30]. 

 

Associada a cor das NPs metálicas, a banda plasmon pode ser acompanhada por 

espectroscopia UV-VIS. Essa técnica é relativamente rápida e permite investigar as 

características das nanopartículas, como o tamanho médio, ocorrência e a distribuição 

de tamanhos das nanopartículas metálicas por meio dos valores de máximo e de largura 

à meia altura da banda plasmon [31]. Como exemplo, nanopartículas de cobre 

apresentam a banda  plasmon em que os máximos de absorção variam de 414 a 650 nm 

[32], e para nanopartículas de prata, a banda plasmon apresenta um máximo de absorção 

de 400 a 670 nm [33]. 

 

1.4 Nanopartículas de prata  

As nanopartículas de prata têm um grande campo de aplicação: em materiais 

antibacterianos, para lubrificação e recentemente estão sendo utilizadas para tratamento 

por meio de células tronco, além de grande importância em sistemas biológicos em 

organismos vivos. Em contrapartida as nanopartículas de prata (AgNPs) tem atraído 

atenção nas áreas de fármacos e de cosméticos, com potencial aplicação na produção de 
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cremes condicionadores e xampu por exemplo. Nesse sentido, é importante utilizar uma 

síntese que se consiga controlar o tamanho das partículas, para assim, caracterizá-las por 

diversas técnicas, e atribuir aplicação às NPs [34].  

Uma das sínteses utilizada para as AgNPs, se dá por meio de métodos com 

extratos de planta como: folhas de delonix elata e Dalbergia spinosa. Sathiya, 

Muniyappan e colaboradores [36;37], usaram essa síntese (bioredução da prata) com o 

propósito de aplicações na área de fármacos, uma vez que essas plantas possuem 

propriedades medicinais. Ademais, o extrato da planta é anti-inflamatório e previne o 

reumatismo e dores musculares. Porém as sínteses utilizando extratos de planta 

necessitam de uma etapa extra que é a coleta dos extratos das plantas utilizadas, bem 

como seu tratamento (lavagem, secagem, purificação), o que demandando um tempo 

maior para a síntese das AgNPs [36;35]. 

Outro método interessante é o método que utiliza cascas de banana. Como a 

banana é um produto consumido no mundo inteiro, ela se torna de fácil acesso para essa 

síntese, além de que se aproveita a casca da fruta, a qual é descartada. Essa síntese é 

realizada amassando-se a casca, que é rica em polímeros como lignina, hemicelulose e 

pectina que é o agente redutor presente no extrato de sua casca. Ashkok e colaboradores 

[37], sintetizaram AgNPs utilizando cascas de banana e caracterizaram (UV-VIS, DRX, 

EDS, MEV, FTIR), com intuito de determinar a atividade microbiana das AgNPs contra 

fungos e contra culturas bacterianas. Essa síntese requer tempo para o preparo, pois as 

cascas de banana necessitam ser lavadas, cozidas, trituradas e filtradas para utilização 

[37]. 

Existem vários outros métodos de sínteses químicas para AgNPs, como o 

método por meio da polivinilpirrolidona, que é um agente estabilizante que reduz 

fortemente a prata e sua principal diferença dentre os outros métodos é que apresenta-se 

como um agente protetor eficiente para as nanopartículas, impedindo que as mesmas 

coalesçam e formem partículas maiores.  

 

1.5 Nanopartículas de cobre e bimetálicas Ag/Cu 

As nanopartículas de cobre (CuNPs) são materiais importantes que vêm sendo 

estudados consideravelmente. As nanopartículas possuem características óticas, 

elétricas e biológicas interessantes além de uma ampla variedade de aplicações, como 

por exemplo, em sensores e biosensores [38]. 
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As CuNPs são sintetizadas por diversos métodos, dentre eles, o método poliol, 

que permite sintetizar nanopartículas de cobre com homogeneidade de forma e tamanho, 

em atmosfera de oxigênio. Além de atuar como agente redutor e estabilizante, o método 

poliol utiliza temperaturas baixas para sintetizar óxidos e calcogenetos. Nessa síntese, o 

acetato de cobre hidratado é reduzido, utilizando o polyoxietileno como agente redutor 

extra, juntamente com o etileno-glicol, o qual impedirá de ocorrera a oxidação das 

nanopartículas [32]. 

Lisiecki et al. prepararam nanopartículas de cobre em uma solução aquosa, 

usando dodecil sulfato de sódio como agente estabilizante para as nanopartículas. Joshi 

e colaboradores reportaram também nanopartículas de Cu, através da sínteses de em 

uma solução aquosa, entretanto sob atmosfera de nitrogênio [39]. 

Bong et al. Apresentaram a síntese pelo método polyol para preparar 

nanopartículas de cobre altamente dispersas em atmosfera de ar. Utilizando um solvente 

não aquoso como um método de síntese, já que esse sistema permite uma minimização 

da oxidação da superfície do cobre, o polivinilpirrolidona foi adicionado como agente 

dispersante e também funcionou como agente que preveniu a oxidação [39]. 

O cobre é descrito na literatura como um metal com forte atividade 

antibacteriana, aliado ao fato de ser um metal mais barato (quando comparado a Au e 

Ag), tem chamado à atenção de grupos de pesquisa. O efeito das nanopartículas de 

cobre é atribuído ao seu tamanho reduzido e uma área de superfície relativamente alta, 

isso faz com que essas NPs possam interagir com as membranas microbianas. 

As nanopartículas monometálicas e bimetálicas e seus diferentes métodos de 

síntese, têm mostrando grandes avanços, devido às propriedades químicas, físicas e 

elétricas [40]. As nanopartículas bimetálicas apresentam propriedades catalíticas, 

eletrônicas e ópticas diferentes de quando estão em forma monometálicas. Além disto, 

as nanopartículas bimetálicas podem ser sintetizadas por vários métodos de síntese por 

co-redução dos íons dos dois metais [41], com ou sem agente protetor (usualmente 

polímeros ou surfactantes) ou por redução sucessiva de um metal [42]. 

Danhui Zhang et al. Utilizou uma síntese de nanopartículas bimetálicas (Ag/Cu) 

em que se fez o uso de uma gelatina para imobilização das nanopartículas, já que a 

gelatina é um produto que contém colágeno, que é um material largamente utilizado 

para imobilizar estruturas e oferece outras vantagens como: biocompatibilidade, 

afinidade por proteínas e uma habilidade de formar gel [41]. As nanopartículas foram 
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preparadas em solução de gelatina, sem a utilização de nenhum outro agente 

estabilizante, porém foi utilizado a hidrazina como agente redutor [41]. 

As primeiras ligas de prata/cobre foram produzidas primeiramente em 1960 [41]. 

A partir disso, muitos métodos estão sendo utilizados para preparar nanopartículas 

bimetálicas (Ag/Cu), devido a seus efeitos bactericidas e atividades catalíticas 

excelentes. Um dos métodos mais eficientes para síntese de nanopartículas de Ag/Cu é a 

redução de um metal (cobre), seguido de adição de outro metal à solução do metal 

reduzido (prata). Outro método que permite sintetizá-las e que apresenta resultados 

bastante satisfatórios é quando se reduzem os dois metais de uma só vez. Porém, esse 

método se torna um pouco mais complexo, devido a esses metais (Ag/Cu) possuírem 

diferentes potenciais de redução, sendo necessário um estudo mais aprofundado dos 

reagentes a serem utilizados como redutores [41]. 

As NPs de Au, Ag e Cu também apresentar potencial aplicação em sensores e 

biossensores. Biossensores baseados na ressonância de plasmon apresentam vantagens 

frente aos demais, como por exemplo, menor tempo de resposta e ampla gama de 

moléculas alvo [26]. Uma vez que a banda plasmon é localizada em uma região 

específica do espectro de absorção de cada metal, esses biossensores baseiam-se na 

detecção do analito, monitorando o deslocamento da banda [26;38], esse plasmon é 

muito sensível à presença de moléculas ligadas à superfície da nanopartícula, bem como 

ao ambiente onde se encontra [38-39].  

 

1.6 Técnicas eletroanalíticas 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas técnicas para o monitoramento 

de substâncias como: poluentes ambientais que afetam o solo, águas, ar entre outros, 

vem ganhando importância, em particular nas aplicações eletroanalíticas [43;44;45].  

Em particular, sensores baseados em nanopartículas metálicas tem se mostrado 

promissores. 

A eletroanalítica começou a ser estudada e aplicada por volta da década de 1970, 

onde Hance e colaboradores [46] começaram a utilizá-la para investigar quantidades de 

resíduos de pesticidas presentes em amostras de águas, utilizando a polarografia de 

corrente direta e obtendo um limite de detecção de aproximadamente 1,4x10
-6

 mol L
-1

, 

satisfatório para a técnica empregada
 
[46]. 

A eletroanálise consiste em medidas que empregam propriedades como: 

potencial, corrente e carga, e apresenta algumas vantagens quando comparadas a outras 
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técnicas, como as cromatográficas [47], dentre as quais se pode citar a possibilidade em 

se realizar a análise diretamente na matriz, sem a necessidade de etapas de tratamentos 

prévios, incluindo a análise de materiais com coloração ou que apresentam partículas 

sólidas dispersas [47], tais como amostras de caráter biológico e ambiental. Assim, as 

técnicas eletroanalíticas se apresentam como uma alternativa frente a outras técnicas, as 

quais requerem longas etapas de preparo da amostra. Desta forma, as técnicas 

eletroanalíticas vêm promovendo medidas diretas, rápidas e simplificadas, com menor 

tempo e menor custo nas análises [48]. Adicionalmente, permitem avaliar mecanismos 

de redução ou oxidação eletroquímica, em processos de degradação de diferentes 

compostos, sendo possível identificar os produtos intermediários formados [49]. 

Ressalta-se, ainda, a importância das técnicas eletroanalíticas para detecção de 

diferentes amostras com inúmeras vantagens que podem aprimorar o resultado das 

análises como a rapidez da análise, sensibilidade da técnica e reprodutibilidade das 

análises [50]. 

 

  1.7 A utilização de eletrodos quimicamente modificados (EQMs) 

O primeiro eletrodo quimicamente modificado foi introduzido por Murray [51] e 

colaboradores, que tinham por objetivo confeccionar eletrodos modificados com 

espécies quimicamente ativas, com um intuito de melhor a interface eletrodo/solução e 

promover maior eficiência na cinética de transferência eletrônica, bem como evitar a 

passivação da superfície eletródica por produtos formados durante o processo redox. 

Antes de se utilizar os eletrodos quimicamente modificados, eram utilizados eletrodos 

inertes, como platina, ouro, diamante e mercúri, os quais também podem ser chamados 

de eletrodos “lisos”. Porém no começo da década de 70 os EQMs começaram a ser 

utilizados, como exemplo, o eletrodo de platina modificado com nanopartículas de prata 

entre outros [51]. Os EQMs apresentam diversas aplicações em estudos eletroanalíticos, 

devido a sua versatilidade frente às modificações, presentam muitas vantagens como a 

seletividade, estabilidade e uma alta sensibilidade nas técnicas eletroanalíticas [52]. 

Podem ser aplicados em vários tipos de análises como biológica [53], ambiental [54] e 

industrial [55]. Além disso, os EQMs apresentam ampla utilização com o objetivo de 

reduzir o sobrepotencial que determinados analitos requerem para se reduzir ou oxidar, 

como uma tentativa de minimizar os problemas de estabilidade e interferentes durante 

as análises [56]. 
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Dois pesquisadores foram os pioneiros na utilização dos eletrodos quimicamente 

modificados, Lane e Hubbard [52] que utilizaram um eletrodo de platina e modificado 

com olefinas, para observação da quimisorção de grupos alcenos sobre a superfície do 

eletrodo. Conseguiram pontuar vários pontos importantes em seu trabalho, como a 

coordenação do ferro com o 3-alil-salicílico, com o potencial aplicado, devido a esse 

fato os EQMs foram confirmados em sua utilidade eletroanalítica, porque provou a 

capacidade de um grupo imobilizado ser capaz de complexar um íon metálico e também 

a previsão de se direcionar a coordenação por meio da escolha do potencial aplicado 

[52]. 

Diversos trabalhos foram publicados após a descoberta dos EQMs [52]. Entre 

eles, destaca-se o desenvolvido por Lane e Hubbard et.al, onde foi construído um 

eletrodo denominado quiral, com finalidade para a eletrossíntese de álcoois a partir da 

redução de cetonas. Em 1975 Murray utilizou um eletrodo quimicamente modificado de 

dióxido de estanho com organosilanos, aplicados em sensores que apresentassem uma 

maior seletividade e sensibilidade quando comparado ao eletrodo de dióxido de estanho 

sem modificação [51]. 

Em virtude da divulgação do trabalho de Murray, a utilização de EQMs vem 

crescendo exponencialmente, devido às inúmeras vantagens que estes materiais podem 

proporcionar às análises eletroanalíticas dependendo do material em que se utiliza para 

modificar o eletrodo [43].  

 

1.8 A utilização de nanomateriais aliados às técnicas eletroanalíticas 

Nesse campo, as nanopartículas metálicas podem ser utilizadas sobre eletrodos 

como o de diamante dopado com boro [48], carbono vítreo [58], entre outros [59]. A 

principal vantagem em se utilizar eletrodos quimicamente modificados com 

nanopartículas metálicas, se dá devido à possibilidade dessas nanopartículas serem 

construídas com propriedades ajustáveis (tamanho de partícula e morfologia). 

Propriedades como aumento da corrente de pico, obtenção de potenciais mais próximos 

a zero volt são obtidas com o uso de nanopartículas metálicas, melhorando assim, o 

desempenho do eletrodo quando comparado ao eletrodo não modificado [60]. 

Adicionalmente, os EQMs com nanopartículas metálicas mostram maior efeito 

catalítico, rápido transporte de massa e uma velocidade de transferência eletrônica 

rápida [61].  
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No caso das nanopartículas metálicas, os eletrodos podem ser construídos de 

duas maneiras distintas, uma delas por “drop casting” onde se sintetiza as 

nanopartículas previamente por uma rota de síntese química (bottom up) utilizando um 

agente estabilizante e redutor e o sal da nanopartícula qual deseja sintetizar. Após isso, 

obtém-se uma dispersão dessas nanopartículas e com auxílio de uma micropipeta, uma 

alíquota conhecida é depositada sobre a superfície do eletrodo [62]. 

Dentre todos os tipos de nanopartículas, as metálicas (ouro, platina, prata e 

cobre) são largamente utilizadas na produção de sensores, devido as suas propriedades 

únicas, tal como a atividade eletrocatalítica, condutividade, estabilidade, 

biocompatibilidade e área superficial grande, que permite sua aplicação tanto como 

sensores ou como biossensores [63]. 

Em particular, as nanopartículas de prata (AgNPs) são materiais ideais para a 

construção de eletrodos, apresentando boa condutividade elétrica, quando em 

comparação a outros metais, e uma boa estabilidade em diferentes potenciais, bem como 

em diferentes valores de pH. As AgNPs também podem se produzidas por 

eletrodeposição porém surge a dificuldade em se obter depósitos homogêneos e um 

controle de tamanho e forma, enquanto o método de síntese coloidal permite obter 

tamanhos e formas controlados [64]. 

Os eletrodos modificados com AgNPs, graças a propriedade catalítica da prata, 

permitem a determinação de vários compostos de interesse biológico e químico [65], 

como por exemplo, a prata catalisa a redução de peróxido de hidrogênio e permite a 

determinação de uma variedade de analitos como os halogenetos [66], compostos 

tóxicos [67], crômio [68], nitratos [69], nitrobenzenos [58] e compostos orgânicos [70]. 

Já os EQMs utilizando nanopartículas de cobre (CuNPs) são mais utilizados para 

área de detecção e quantificação de açúcares, mesmo quando estes estão em baixas 

concentrações. É relatado na literatura que os eletrodos modificados por CuNPs são 

utilizados em processos onde ocorre a oxidação de carboidratos e derivados dos 

açúcares como os aldônicos, alditóis, urônicos e aldáricos [59].  

Os EQMs, utilizando nanopartículas bimetálicas como no caso das Ag/CuNPs, 

permitem um melhora nos resultados, uma vez que se trata de um material com dois 

metais eletroativos juntos. Desta forma, a utilização de nanopartículas bimetálicas se 

torna útil, uma vez que melhora suas propriedades já que é uma nanopartícula composta 

de dois ou mais metais, bem como suas características, permitindo a detecção de 

analitos, simultaneamente, utilizando o mesmo EQM sem ser necessário trocá-los [41]. 
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1.9 A voltametria cíclica 

A voltametria cíclica (CV) consiste em uma das técnicas eletroquímicas que tem 

como finalidade obter resultados qualitativos, referentes aos processos eletroquímicos 

que ocorre em um analito de interesse sobre determinado eletrodo. Os eletrodos que são 

utilizados na técnica são, um eletrodo de trabalho onde ocorre a reação de interesse, 

eletrodo de referência e um contra-eletrodo para passagem de corrente, uma vez que a 

voltametria cíclica se baseia na medida de potencial versus corrente [71]. 

Essa técnica é baseada na aplicação de uma variação de potencial linear 

geralmente representado por uma onda em formato triangular juntamente com um 

eletrodo de trabalho, resultando em reações de oxidação e redução com espécies 

eletroativas que estão presentes na solução ou na superfície do eletrodo de trabalho [72]. 

Permite, também, retirar diversas informações como número de elétrons envolvidos, 

reversibilidade do processo, área efetiva do eletrodo, formação de espécies 

intermediárias, processo difusional e adsortivo, entre outros [72]. 

Essa técnica utiliza a varredura do potencial de um eletrodo de trabalho que se 

encontra em solução de eletrólito com a corrente resultante sendo medida. Isto ocorre 

por meio de diferentes tipos de transporte de massa, os quais são divididos em três: 

convecção, migração e difusão [73]. 

Como a voltametria cíclica é uma técnica de análise qualitativa e não é tão 

sensível quanto às técnicas de pulsos, ela pode apresentar alguns fenômenos que podem 

atrapalhar nos resultados obtidos como a corrente faradaica e a corrente capacitiva. Por 

se tratar justamente de uma técnica não muito sensível as correntes faradaica e 

capacitiva não são negligenciadas [74]. A corrente faradaica é a corrente advinda da 

transferência de carga heterogênea na interface eletrodo-solução. Já a corrente 

capacitiva é a corrente de fundo que é proveniente da dupla camada elétrica, onde 

ocorre à separação de cargas na dupla camada na região do eletrodo-solução e em 

virtude disso não ocorre a transferência eletrônica [73]. 

A resposta eletroquímica apresenta-se em formato de um voltamograma cíclico, 

em concordância com as informações de transporte de massa. Em uma análise 

eletroanalítica, pode-se retirar mais uma característica referente à reversibilidade do 

processo, que podem ser classificados como reversíveis, irreversíveis ou quase-

reversíveis [71]. No sistema reversível a transferência de carga é elevada e, 

consequentemente, sua velocidade de transferência também. A velocidade da reação 

ocorre em uma velocidade tão alta que é capaz de estabelecer um equilíbrio dinâmico na 
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superfície do eletrodo (Figura 5) observa-se que nesse sistema as varreduras no sentido 

catódico e anódico originam picos iguais, porém em regiões distintas, acima de zero no 

sentido catódico e abaixo de zero no sentido anódico [75]. Já para os sistemas 

irreversíveis, a corrente é controlada somente pela transferência de carga e em virtude 

disso a velocidade de varredura é mais rápida que a velocidade de transferência de 

elétrons, desse modo as concentrações oxidadas e reduzidas não obedecem à equação de 

Nerst, sendo caracterizada como um processo irreversível (Figura 6) [75]. Por último, 

em sistemas quase-reversíveis (Figura 7) a transferência de carga e transferência de 

massa controlam a corrente, nesse sistema o voltamograma pode se portar como 

reversível a altas velocidades de varredura e irreversíveis a baixas velocidades de 

varredura [75].  

 

Figura 5: Voltamograma cíclico para um sistema reversível [75]. 

 

 

Figura 6: Voltamograma cíclico para um sistema irreversível [75]. 
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Figura 7: Voltamograma cíclico para um sistema quase reversível [75]. 

 

1.10 Voltametria de Onda Quadrada 

As técnicas de pulso foram originadas da polarografia clássica, e são baseadas 

em análises quantitativas do analito. A voltametria de onda quadrada (do inglês, square 

wave voltammetry – SWV) surgiu em 1952 com Baker [47]. Com os avanços 

proporcionados na instrumentação, esta técnica vem se tornando de grande valia para 

quantificação de analitos como pesticidas [76], fármacos [77], dentre outros compostos 

em diferentes matrizes. [47]. 

A voltametria de onda quadrada apresenta algumas vantagens, tais como: maior 

velocidade de varredura, um menor consumo de espécies eletroativas, além de reduzir 

os problemas de bloqueio de interferentes que acontece na superfície do eletrodo [75]. 

Essa técnica leva em conta alguns aspectos como amplitude do pulso de potencial, 

frequência de aplicação dos pulsos de potencial e incremento de potencial, sendo 

necessário o ajuste destes parâmetros para um melhor desempenho eletroanalítico. Na 

SWV, a corrente é mostrada nos dois sentidos, positivo e negativo, assim os picos 

correspondem à oxidação ou à redução das espécies eletroativas na superfície do 

eletrodo e podem ser obtidas no mesmo experimento, subtraindo as suas diferenças. 

Essa subtração é feita por diferentes pulsos que são aplicados com valores de amplitude 

de potencial iguais em uma rampa linear de potencial (Figura 24), e essa corrente é 

medida no início (antes do pulso ser aplicado) e no final (após o pulso ser aplicado) e 

são subtraídas, devido à primeira corrente ser advinda da corrente capacitiva e a 

segunda advinda da corrente faradaica. Após essa subtração esse processo resulta em 

um voltamograma na forma de uma gaussiana como é apresentando na Figura 24 que é 

a forma característica do voltamograma de onda quadrada (curva) [47]. 
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A representação matemática da técnica de pulso é apresentada em forma de uma 

onda quadrada, com uma amplitude que se encontra sobreposta a uma rampa de 

potencial cujo formato remete-se a uma “escada”. Essa corrente pode ser mostrada em 

duas direções a primeira delas refere-se a uma corrente proveniente do final do pulso 

reverso, em que a direção da varredura é em sentido oposto a direção do pulso e ao final 

do pulso direto, em que a direção da varredura é igual à direção do pulso. Em virtude 

disso a corrente capacitiva é negligenciada, devido ao fato de que a medida é feita ao 

final do pulso direto e ao final do pulso reverso também [78]. 

Adicionalmente, a SWV técnica permite que os resultados sejam obtidos de 

forma rápida quando comparadas a outras técnicas, como voltamentria cíclica, 

voltametria de varredura linear, etc.  

 

 

2 – OBJETIVOS 

 

 

2.1 - OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver uma metodologia de síntese de AgNPs, CuNPs e bimetálicas 

Ag/CuNPs bem como a caracterização física e eletroquímica dessas amostras. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preparar nanopartículas de prata, cobre e prata/cobre; 

 Estabelecer parâmetros de concentração dos precursores, pH do meio reacional, 

tempo, temperatura e atmosfera de reação; 

 Caracterização estrutural, morfológica e espectroscópica das NPs; 

 Caracterização eletroquímica das NPs; 

 Estudo da aplicação das NPs em dispositivos eletroquímicos. 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Materiais e Compostos 

Inorgânicos (LabMat) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 
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3.1 Reagentes 

As soluções foram preparadas com água destilada e os demais regentes, todos de 

grau analítico, foram utilizados sem tratamento prévio: Nitrato de prata (AgNO3) 

(Quimex); Poli(vinil)pirrolidona (Sigma-Aldrich); Sulfato de cobre (CuSO4) (Biotec); 

Ácido ascórbico (Anidrol); Ácido nítrico (HNO3) (Biotec); Hidróxido de sódio (NaOH) 

(Reagen). 

 

3.2 Síntese das nanopartículas de prata 

As AgNPs foram preparadas em uma única etapa, Figura 8. Em um béquer 

contendo 50,0 mL de água foi adicionado 1,30 g de nitrato de prata e em outro béquer 

com 50,0 mL de água, foi adicionado 3,26 g de polivinipirrolidona (PVP). A solução 

contendo polivinipirrolidona foi levada à aquecimento até completa dissolução e então 

adicionou-se a solução de nitrato de prata, sob agitação. Essa mistura foi levada para 

aquecimento até 75° C sob agitação constante para homogeneização. Acrescentou-se 

cinco gotas de ácido nítrico (HNO3) para acidificar o meio, resultando em um pH igual 

a 3,0. A solução resultante, foi deixada sob aquecimento e agitação constantes, por um 

período de 45 minutos. A solução resultante apresentou coloração característica de 

AgNPs (castanho-avermelhado). A síntese foi testada em outros valores de pH, como 7 

e 11, porém não foi possível obter a coloração desejada devido ao pH 7 ter formado o 

óxido de prata e o pH 11 ter formado uma coloração diferente (preto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fluxograma representando a formação de AgNPs. Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.3 Síntese das nanopartículas de cobre 

Para a síntese das nanopartículas de cobre, utilizou-se o método de síntese 

químico utilizando três precursores: Sulfato de cobre (CuSO4), polivinilpirrolidona 

(PVP) e ácido ascórbico (C6H8O6). Em um balão de 250 ml, foi adicionado 100 ml de 

água onde dissolveu-se 3,19 g de CuSO4  e 0,167 g de PVP e em outro béquer 

adicionou-se 40 ml de água para dissolução completa de 7,045 g de ácido ascórbico. Em 

seguida, o pH das soluções foi ajustado para aproximadamente 5,0 e borbulhou-se gás 

N2 em ambas as soluções por 30 minutos para retirada de oxigênio (Figura 9). A 

solução de CuSO4 foi transferida para um balão de 250 ml, deixada em agitação 

constante e após esse período, acrescentou-se rapidamente, com auxilio de um seringa, a 

solução de ácido ascórbico. O sistema foi deixado em agitação por quatro horas e ao 

final da síntese apresentou a coloração característica de CuNPs (vermelho escuro), 

respectivamente. As reações ocorrem (Figura 10) com a formação do hidróxido de 

cobre II (Cu(OH)2) em seguida o hidróxido de cobre II é reduzido a óxido de cobre I 

(Cu2O) pela adição do ácido ascórbico (C6H8O6) e por último o óxido de cobre I é 

reduzido a cobre zero (Cu
0
) pela redução com ácido ascórbico. 

 

 

Figura 9: Desaeração das soluções (sulfato de cobre e ácido ascórbico) por meio de injeção de gás N2. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Figura 10: Fluxograma representando a formação de CuNPs. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.4 Síntese das nanopartículas bimetálicas prata/cobre 

Para a síntese das nanopartículas de prata/cobre foi utilizado o método de síntese 

químico e foram usados quatro precursores: Sulfato de cobre (CuSO4), 

polivinilpirrolidona (PVP), ácido ascórbico e nitrato de prata. Em um balão de 250 ml, 

foi adicionado 100 ml de água e dissolveu-se 3,19 g de CuSO4  e 0,167 g de PVP. Em 

outro béquer, adicionou-se 40 ml de água para dissolução completa de 7,045 g de ácido 

ascórbico (C6H8O6). O pH foi ajustado para aproximadamente 5,0 e borbulhou-se gás 

N2 em ambas as soluções por 30 minutos para a retirada de oxigênio. A solução de 

CuSO4 foi transferida para um balão de 250 ml e deixada em agitação constante. 

Decorrido esse período de tempo, adicionou-se com auxílio de uma seringa, a solução 

de ácido ascórbico. Após 30 minutos de síntese, foi adicionado à solução de sulfato de 

cobre e ácido ascórbico 10 mL de uma solução 0,3 mol L
-1

 de AgNO3. A coloração da 

solução mudou de vinho para cinza instantaneamente após o momento que a solução de 

nitrato de prata entrou em contato com a solução de sulfato de cobre e ácido ascórbico e 

esse sistema foi deixado sob agitação por quatro horas (Figura 11). 
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Figura 11: Fluxograma representando a formação de Ag/CuNPs. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.5 Estudo Eletroquímico do Comportamento das NPs Metálicas 

O estudo do comportamento eletroquímico das NPs metálicas foi investigado 

pelas técnicas de voltametria cíclica e voltametria de onda quadrada. Alguns critérios da 

voltametria cíclica, como a reversibilidade do sistema, foram utilizados para 

especulações sobre o comportamento das NPs sobre eletrodo de pasta de carbono 

grafite. Adicionalmente, a voltametria de onda quadrada, uma das técnicas 

voltamétricas de pulso mais rápidas e sensíveis, foi utilizada para elucidar o perfil das 

nanopartículas frente aos parâmetros característicos desta técnica, qual permite a 

avaliação cinética e mecanística do processo eletródico em estudo. 

O eletrodo de pasta de carbono grafite foi confeccionado utilizando uma massa 

de 5,2 mg de pó de grafite (Sigma-Aldrich), misturada a 2,3
 
mg de nanopartículas 

metálicas e 20 L de óleo mineral como ligante. Para o eletrodo de carbono grafite 

modificado com Ag/CuNPs, simultaneamente, foram adicionados 2,3 mg de uma 

mistura de nanopartículas Ag/Cu e para o eletrodo de AgNPs, foram adicionados 20 L 

de dispersão de AgNPs sob a superfície do eletrodo de pasta de carbono. Essa pasta foi 
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introduzida no êmbolo de uma seringa hipodérmica de 0,50 mL (adaptada com um 

contato elétrico através do êmbolo) (Figura 12) e compactada manualmente. 

 

Figura 12: Eletrodo de pasta de carbono grafite. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.6 Técnicas de caracterização e equipamentos 

 

3.6.1 Análise térmica simultânea (TG/DTA) 

As análises Termogravimétricas foram realizadas para o precursor da amostra 

PVP e para a amostra sintetizada AgNP/PVP. As curvas de análise térmica simultânea 

(TG/DTA) foram obtidas em um equipamento Seiko modelo 3600 em atmosfera de ar, 

com fluxo de 200 mL min
-1

 e velocidade de aquecimento de 10º C min
-1

 e faixa de 

temperatura de 30º C a 1000º C. As amostras na forma de pó foram condicionadas em 

cadinho de alumina. 

 

3.6.2 Difratometria de raios X 

Os difratogramas de raios X (DRX), foram obtidos utilizando-se um 

difratômetro D2 Phaser da Bruker, com ânodo de cobre, comprimento de onda de 1,54 

Ǻ referente à linha de emissão Cu Kα, varredura 2ϴ. 

 

3.6.3 Espalhamento dinâmico de luz  

As medidas de tamanho de partícula foram obtidas por espalhamento de luz 

dinâmico (DLS) a 25º C em um equipamento Zetasizer Nano, modelo ZS90 da 

Malvern. As amostras foram dispersas em água destilada. 
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3.6.4 Espectroscopia no UV-VIS (LÍQUIDO) 

Os espectros UV-VIS foram obtidos em um espectrofotômetro UV-VIS Varian 

3.000, utilizando-se uma cubeta de quartzo de 1,0 cm de caminho óptico, na faixa de 

200 a 800 nm. Como referência foi utilizada água destilada. 

 

3.6.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Antes de se obter as imagens, as amostras foram metalizadas com ouro pelo 

método de sputtering e após, as imagens de microscopia eletrônica de varredura foram 

obtidas no equipamento MEV VEGA3 da TESCAN, com detector SE e filamento de 

tungstênio a 20 kV e WD de 10 mm. 

 

3.6.6 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

A Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foi realizada para as amostras 

sólidas, em um equipamento Swif ED 3000, com filamento de tungstênio, 15 kV. 

 

3.6.7 Determinações Eletroquímicas (voltametria cíclica e onda quadrada) 

As determinações eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato -

autolab


. Para a execução dos experimentos utilizou-se uma célula de vidro Pyrex


, 

com capacidade para 40 mL, contendo tampão Britton-Robinson (B-R) 0,1 molL
-1

, pH 

8,0, como eletrólito suporte. A cela eletroquímica foi equipada com tampa em Teflon


 

contendo orifícios para o encaixe de três eletrodos: eletrodo de referência (Ag/AgCl em 

KCl 3,0 M), eletrodo de pasta de carbono grafite modificado com AgNPs, CuNPs ou 

Ag/CuNPs como eletrodo de trabalho, com área média de 0,5 cm², e um contra-eletrodo 

de platina com área de 30,0 cm
2
. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Nanopartículas de prata (AgNPs) 

 

Para a síntese das nanopartículas de Ag (AgNPs) foi escolhida a rota se síntese 

baseada no método PVP, conforme descrito no item 3.5. Essa rota permite a obtenção 

de nanopartículas de prata em uma única etapa, de maneira simples e de baixo custo. 

Além disso, a escolha dessa rota também foi baseada na utilização de reagentes menos 

agressivos ao meio ambiente. Neste método, o polivinilpirrolidona (PVP) atua tanto 

como agente redutor quanto estabilizante das AgNPs. 

 

4.1.1 Caracterizações espectroscópicas 

A espectroscopia UV-VIS é uma técnica que permite observar os máximos de 

absorbância de metais, quando estes apresentam colorações características em função do 

tamanho reduzido de suas partículas. Esta absorção pode ser observada tanto na região 

do ultravioleta quanto na região do visível, e é denominada de banda plasmon, 

característica de cada metal. Nanopartículas de metais nobres como Au, Ag e Cu 

apresentam a banda de absorção plamônica na região do espectro visível, em particular, 

as nanopartículas de prata absorvem na região em torno de 400 a 670 nm.[30] 

O primeiro indicativo da formação da prata metálica na amostra AgNPs foi a 

coloração marrom avermelhada da dispersão resultante. O espectro UV-VIS, obtido da 

amostra recém sintetizada, Figura 13, corrobora essa observação, uma vez que apresenta 

uma banda de absorção intensa, na região característica do plasmon da prata metálica, 

com máximo de absorção em 416 nm. Os espectros UV-VIS foram obtidos somente da 

amostra AgNPs, o espectro de PVP não foi feito, devido ao PVP não apresentar 

absorção no visível, e foi utilizado água destilada como branco.  
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Figura 13: Espectro eletrônico de absorção no UV-VIS da dispersão de AgNPs. 

 

Uma vez que por UV-VIS obteve-se indicativos da obtenção de Ag
0
, medidas de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foram utilizadas no intuito de se 

determinar se a amostra AgNPs de fato continha prata metálica. Os valores de 

porcentagens em massa dos elementos (Tabela 2) indicam que a prata aparece em maior 

quantidade em relação aos demais elementos presentes na amostra (carbono, nitrogênio 

e oxigênio), sugerindo que não houve a formação de óxido de prata, uma vez que a 

coloração da dispersão da amostra de AgNPs, apresentou coloração característica de 

AgNPs (castanho-avermelhado). A presença de oxigênio, assim como do nitrogênio, é 

devida ao PVP, pois este apresenta átomos de nitrogênio e oxigênio em sua estrutura, e 

está presente na amostra, atuando como estabilizante das AgNPs, conforme evidenciado 

por TG/DTA, que será discutido adiante. Já a presença de carbono se justifica pela 

utilização de fita de carbono como suporte para a amostra.  

 

Tabela 1: Porcentagem em massa dos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio e prata presentes na 

amostra AgNPs. 

Elemento Porcentagem em massa 

Carbono 19.447 

Nitrogênio 6.891 

Oxigênio 9.409 

Prata 64.253 
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4.1.2 Caracterização estrutural e morfológica 

A amostra AgNPs foi caracterizada por difratometria de raios X, visando 

confirmar a presença da prata metálica nessa amostra. No difratogama da Figura 14, 

observam-se os picos de difração de Bragg em 38,2º, 44,3º, 64,5º e 77,6º que pertencem 

aos planos (111), (200), (220), (311) da estrutura cúbica de face centrada pertencente à 

prata metálica. Além de confirmar a presença da Ag metálica, o difratograma apresenta 

picos alargados e de baixa intensidade, característicos de materiais que apresentam 

tamanho reduzido de partícula. É conhecido da literatura que quanto maior a largura a 

meia altura do pico de difração, menor o tamanho da partícula.  

O difratograma também apresenta um deslocamento da linha base, 

comportamento típico de compostos amorfos, que nesse caso está relacionado à 

presença do PVP na amostra, ou a defeitos referentes a morfologia da nanopartícula 

corroborando os resultados obtidos por outras técnicas de caracterização utilizadas nesse 

trabalho. É importante ressaltar que o difratograma não apresenta nenhum pico referente 

ao óxido de prata. Também foi realizado uma avaliação do tamanho médio do cristalito 

esférico monocristalino utilizando a equação de Scherrer (Figura 15) a partir da largura 

a meia altura do pico de maior intensidade das AgNPs, resultando em um valor 

aproximado de 25 nm. 

 

Figura 14: Difratograma de raios X da amostra AgNPs. 
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Figura 15: Equação de Scherrer. 

 

4.1.2 Distribuição de tamanho  

Para se estimar o tamanho médio das partículas presentes na dispersão da 

amostra AgNPs, foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico de luz, DLS. Foi 

realizada análise em triplicata e o tamanho médio das partículas foi estimado a partir do 

histograma resultante da média das três medidas. 

A Figura 16 mostra o histograma de distribuição de tamanho das partículas, a 

partir do qual foi possível determinar o tamanho médio das partículas, de 111,32 ± 1,31 

nm para AgNPs. Observa-se também que o histograma representa uma larga 

distribuição de tamanho das partículas, que variam de 50 a 200nm aproximadamente. 

Esse efeito pode estar relacionado a dois fatores: as partículas apresentam dispersão 

heterogênea de tamanho, ou então as mesmas apresentam-se, em alguns casos, na forma 

de aglomerados maiores, em função da presença do PVP, uma vez que esse resultado 

não entra em concordância com o tamanho do cristalito mostrado na difratometria de 

raios X, e o esperado pela presença da banda plasmon no UV-VIS. 

 

 

Figura 16: Histograma obtido a partir de medidas de DLS da amostra AgNPs. 

 

4.1.4 Comportamento térmico  

A análise térmica simultânea (TG/DTA) foi realizada em atmosfera de ar 

comprimido com o intuito de verificar o comportamento térmico tanto do precursor 

(PVP) quanto da amostra AgNPs. 

Dp=0,94λ /ß1/2 Cos ϴ 
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A primeira análise realizada foi para o PVP. Atribuem-se três importantes 

eventos, conforme observado na Figura 17. O primeiro entre 30 - 200 ° C é atribuído à 

perda de água do composto, o segundo de 200 – 400 ° C refere-se à saída de peróxido, 

que se forma uma vez que o composto apresenta átomos de oxigênio em sua estrutura e 

a atmosfera de ar, possibilitou a formação de peróxido. [42] O terceiro e último evento a 

ser destacado pode ser visto no intervalo de 400 – 650 ° C, que se caracteriza pela 

decomposição da matéria orgânica, onde são observados eventos exotérmicos na curva 

DTA referentes à oxidação da parte orgânica em 420 ° C. Já em 463° C observa-se um 

evento endotérmico na curva DTA indicando uma parcela da decomposição da matéria 

orgânica. A perda de massa total ao final da análise foi de 100% [79]. 

 

Figura 17: Análise térmica simultânea (TG/DTA) do PVP. Atmosfera dinâmica de ar comprimido (fluxo 

de 200 mL.min
-1

). Massa: 2,764 mg, rampa de aquecimento: 10° C. 

 

Na curva de TG da amostra AgNPs (Figura 18) destacam-se também, três 

eventos. O primeiro situado entre 30 – 260 ° C devido à perda de água de hidratação da 

amostra. O ultimo evento localizado no intervalo de aproximadamente,  

670 – 945 ° C é atribuído à decomposição do PVP e a fusão da prata que ocorre em 945º 

C. Na Tabela 2, tem-se um resumo dos eventos de perda de massa acima discutidos, 

bem como as temperaturas nas quais ocorreram, juntamente com suas porcentagens de 

perda de massa. Outra informação obtida das curvas de TG é que o PVP puro decompõe 

totalmente em aproximadamente 600 ° C, já na amostra AgNPs sua decomposição se 

completa em 945 ° C. Esse fato indica que houve uma forte interação entre a prata 

metálica e o PVP. Dessa maneira, conclui-se que o PVP é um agente protetor eficaz das 
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nanopartículas e interage fortemente com a prata, impedindo que ocorra a agregação ou 

coalescência dessas partículas. A massa perdida na curva termogravimétrica da amostra 

AgNP foi de 26,7% restando somente prata metálica ao final da medida. [21] 

 

Figura 18: Análise térmica simultânea (TG/DTA) da AgNP/PVP. Atmosfera dinâmica de ar comprimido 

(fluxo de 200 mL min
-1

). Massa: 8,339 mg, rampa de aquecimento: 10°C. 

 

Tabela 2: Etapas de perda de massa e atribuição dos processos de decomposição. 

Amostra Temperatura  

(° C) 

Massa  

(%) 

Atribuição Perda 

Total 

(%) 

 

PVP 

(Figura 12) 

30-200 

200-400 

400-650 

6,31 

16,30 

75,18 

Saída de água. 

Saída de peróxido. 

Decomposição da 

matéria orgânica. 

 

97,79 

 

AgNPs 

(Figura 13) 

30-260 

 

670-945 

0,87 

 

26,70 

Saída de água de 

hidratação. 

Decomposição da 

matéria orgânica. 

 

 

26,57 

 

4.1.5 Avaliação da Resposta Eletroquímica das AgNPs sobre Eletrodo de 

Pasta de Carbono  

Estudos de processos de oxidação e redução em vários meios, de adsorção em 

superfícies e de mecanismo de transferência de elétrons, exemplificam algumas das 
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aplicações das técnicas eletroanalíticas, para diversos sistemas em estudo. A principal 

técnica eletroquímica para diagnóstico de mecanismo de reações é a voltametria cíclica 

(VC). Porém, ela não é normalmente usada para a detecção de compostos, já que não se 

obtém baixos limites de detecção. Para determinação de compostos utilizam-se as 

técnicas de pulso, como a voltametria de onda quadrada (SWV), as quais são mais 

sensíveis do que a voltametria cíclica. Desta forma, o comportamento eletroquímico das 

AgNPs foi investigado pelas técnicas de voltametria cíclica e voltametria de onda 

quadrada (Figura 19), aliadas a um eletrodo de pasta de carbono modificado com as 

nanopartículas de Ag.  

Inicialmente, foram realizadas medidas voltamétricas do eletrodo de pasta de 

carbono sem a presença das AgNPs, em uma solução de tampão B-R 0,1 mol L
-1

, de 

acordo com a Figura 19A. No voltamograma do eletrodo de pasta de carbono 

modificado com AgNPs, observa-se que este apresentou resposta voltamétrica, com Ep 

= 40 mV por elétron, (Figura 19 B). Assim, este eletrodo pode ser utilizado na 

determinação eletroanalítica de diferentes compostos de interesse, tais como fármacos, 

pesticidas, hormônios e demais moléculas correlatas. 

Em relação às respostas eletroquímicas obtidas por SWV, os voltamogramas 

apresentaram resposta semelhante àqueles obtidos por VC, onde é possível observar que 

as AgNPs exibem um comportamento eletroativo sobre o eletrodo de carbono, como é 

apresentado nas Figuras 19 C e 19 D, respectivamente.  No caso da Figura 19 C, nota-se 

a presença de uma corrente de pico (Ip) de 2,69 µA para o eletrodo de grafite sem 

modificação. De acordo com o espectro de EDS obtido do grafite puro, observa-se a 

presença de traços de interferentes, como cobalto e níquel, conforme Tabela 3.  

Provavelmente, esses metais são os responsáveis pelo sinal observado no voltamograma 

do eletrodo de grafite puro. 

A presença das AgNPs proporcionou um aumento significativo no desempenho 

analítico do eletrodo, por meio do aumento da corrente de pico a qual ficou em torno de 

325,0 µA. Ademais, houve um pequeno deslocamento do potencial de pico para região 

anódica, com valor em torno de 0,42 V vs Ag/AgCl. 
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Figura 19: Voltamogramas cíclicos (A) do eletrodo de pasta de carbono grafite sem modificação (B) do 

eletrodo de pasta de carbono grafite modificado com AgNPs,  em meio de tampão B-R 0,1 molL
-1

 pH = 

8,0 e velocidade de varredura de 100 mVs
-1

. (C) Voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de 

carbono grafite sem modificação e (D) voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de carbono 

grafite modificado com AgNPs, em meio de tampão B-R 0,1 molL
-1

, pH = 8,0, onde: f = 100 Hz, a = 50 

mV e Es = 2 mV. 

 

Tabela 3: Análise elementar obtida por EDS do grafite puro. 

Elemento Porcentagem em massa 

Carbono 51,70 

Oxigênio 1,800 

Alumínio 1,600 

Silício 44,70 

Cobalto 0,061 

Níquel 0,004 

 

 

(A) (B) 

(C) (D) 



31 
 

4.1.6 Resultados Eletroanalíticos obtidos com as AgNPs 

 Estudos eletroquímicos foram feitos para fins de comparação com a molécula 

modelo de hexaferranocianato, com finalidade de observar o comportamento em 

eletrodo liso de pasta de carbono e em eletrodo de pasta de carbono modificado com 

nanopartículas de prata. Antes da análise foi feita uma solução de hexaferranocianato 

10
-4

 mol L
-1

 em um balão de 10 mL com tampão BR 0,1 mol L
-1

 em pH = 8, essa 

solução foi colocada na cela eletroquímica e acoplado aos eletrodos, referência, trabalho 

e contra eletrodo. Em seguida, as medidas de voltametria cíclica e onda quadrada foram 

realizadas e os voltamogramas estão apresentados na Figura 20. De acordo com a VC 

para o eletrodo de pasta de carbono modificado com AgNPs (Figura 20 B)  a resposta 

voltamétrica apresentou um Ep = 43 mV por elétron. 

Em relação à SWV, os voltamogramas apresentaram um comportamento 

eletroativo. Para o eletrodo de pasta de carbono sem modificação observa-se uma 

corrente de pico (Ip) de 33,66 µA (Figura 20 C). Já para o eletrodo de pasta de carbono 

grafite modificado com AgNPs, a corrente de pico aumenta  consideravelmente , e 

apresenta um (Ip) de 815, 21 µA (Fgura 20 D), observa-se também um pequeno 

deslocamento de potencial de aproximadamente 0,19 V vs Ag/AgCl na região anódica.  

Estudos eletroquímicos foram realizados com eletrodo de pasta de carbono liso e para o 

eletrodo de pasta de carbono modificado com AgNPs, para observar o comportamento 

do ácido ascórbico frente a esses dois eletrodos. 

 A análise foi feita utilizando ácido ascórbico 10
-3 

mol L
-1

 em tampão BR 0,1 mol 

L
-1

 e pH = 8, essa solução foi colocada na cela eletroquímica acoplada aos eletrodos,  

referência, trabalho e contra e as medidas de VC (Figura 21 A) e SWV (Figura 21 B) 

para o eletrodo de pasta de carbono grafite sem modificação e para o eletrodo de pasta 

de carbono grafite modificado com AgNPs. 

 Na VC observou-se que o voltamograma do ácido ascórbico no eletrodo de pasta 

de carbono grafite sem modificação apresentou uma contribuição de interferentes 

maiores quando comparados com o eletrodo de carbono grafite modificado com AgNPs, 

uma vez que o voltamograma apresentou um tamanho superior ao voltamograma do 

eletrodo modificado, esse tamanho pode ser relacionado a contribuições da corrente 

capacitiva e faradaíca que foi minimizado com a presença das AgNPs. 
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Figura 20: Voltamogramas cíclicos (A) do eletrodo de pasta de carbono grafite sem modificação (B) do 

eletrodo de pasta de carbono grafite modificado com AgNPs,  em meio de tampão B-R 0,1 mol L
-1

 pH = 

8,0, com hexaferranocianato 10
-4

 mol L
-1

  e velocidade de varredura de 100 mVs
-1

. (C) Voltamograma de 

onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite sem modificação e (D) voltamograma de onda quadrada 

para o eletrodo de carbono grafite modificado com AgNPs, em meio de tampão B-R 0,1 mol L
-1

, pH = 

8,0,  com hexaferranocianato 10
-4

 mol L
-1

 , onde: f = 100 Hz, a = 50 mV e Es = 2 mV.  

 

 Já na SWV observou-se o comportamento eletroativo de ambos os 

voltamogramas. Para o eletrodo de pasta de carbono sem modificação observa-se uma 

corrente de pico (Ip) de 8,16 µA (Figura 21 B). Já para o eletrodo de pasta de carbono 

grafite modificado com AgNPs a corrente de pico aumenta,  apresentando um (Ip) de 34, 

31 µA (Figura 21 B). 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 21: Voltamogramas cíclicos (A) do eletrodo de pasta de carbono grafite sem modificação  e do 

eletrodo de pasta de carbono grafite modificado com AgNPs,  em meio de tampão B-R 0,1 mol L
-1

 pH = 

8,0, com ácido ascórbico 10
-3

 mol L
-1

  e velocidade de varredura de 100 mV s
-1

. (B) Voltamograma de 

onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite sem modificação e voltamograma de onda quadrada 

para o eletrodo de carbono grafite modificado com AgNPs, em meio de tampão B-R 0,1 molL
-1

, pH = 8,0, 

com ácido ascórbico 10
-3

 mol L
-1

 , onde: f = 100 Hz, a = 50 mV e Es = 2 mV.  

 

 Além do ácido ascórbico, realizou-se também um estudo eletroquímico por 

SWV para detecção do fármaco escitalopram, utilizando o mesmo sistema 

eletroquímico descrito anteriormente (cela eletroquímica em meio de tampão B-R 0,1 

mol L
-1

 e pH= 8) a análise foi feita para o eletrodo de pasta de carbono grafite sem 

modificação e para o eletrodo de pasta de carbono modificado com AgNPs por meio de 

adições sucessivas da solução 10
-5 

mol L
-1

 do fármaco, à cela eletroquímica. 

 Para o eletrodo de carbono grafite (Figura 22 A) sem modificação foi possível 

observar um aumento da corrente de pico com a adição da solução de fármaco, onde a 

corrente de pico (Ip) inicial foi detectada em aproximadamente 2 µA, já a ultima 

corrente de pico referente a última adição foi de aproximadamente 3,25 µA. 

 No eletrodo de carbono grafite modificado com AgNPs (Figura 22 B) observa-se 

um decréscimo da corrente de pico quando a solução de fármaco é adicionada a cela 

eletroquímica. Inicialmente uma corrente de pico de aproximadamente (Ip) 325 µA, a 

qual apresentou um decaimento linear, conforme as sucessivas adições, sendo a última 

corrente de pico observada em aproximadamente (Ip) 100 µA. Esse comportamento das 

AgNPs em resposta ao fármaco é característico de um sensor por inibição. Este 

resultado foi desenvolvido em conjunto com a aluna Emanuele Dal Pisol Schwab. 

(A) (B) 
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Figura 22: Voltamogramas de onda quadrada em meio de tampão B-R 0,1mol/L em diferentes 

concentrações do fármaco escitalopram sobre eletrodo de pasta de carbono grafite sem modificação (A), 

com f= 100 Hz, a= 50 mV, ΔEs=2mV e pH= 8,0. Voltamogramas de onda quadrada em meio de tampão 

B-R 0,1mol/L em diferentes concentrações do fármaco escitalopram sobre eletrodo de pasta de carbono 

grafite modificado com AgNPs (B), com f= 100 Hz, a= 50 mV, ΔEs=2mV e pH= 8,0. 

 

4.2. Nanopartículas de cobre 

 

A rota de síntese proposta para as nanopartículas de Cobre, CuNPs, baseou-se 

nos mesmos requisitos previamente apresentados para a síntese das AgNPs. Utilizou-se 

a síntese baseada no método PVP, entretanto adicionando-se um agente redutor extra, o 

ácido ascórbico. Além disso, se fez necessário o controle da atmosfera de síntese, uma 

vez que o Cu
0
 é bastante sensível à presença de oxigênio e poderia oxidar formando os 

respectivos óxidos de cobre (Cu
1+ 

e/ou Cu
2+

). A síntese foi então conduzida em 

atmosfera inerte (N2). 

Observou-se rapidamente a mudança de coloração da solução precursora, que 

inicialmente apresentava coloração azulada (característica de sais de Cu
2+

) alem de 

translúcida, adquiriu coloração esverdeada e logo em seguida observou-se a formação 

de precipitado (solução tornou-se turva) de coloração avermelhada, típica do Cu
0
 em 

partículas de tamanho reduzido.  

Essa síntese resultou em um sólido vermelho, que precipitou logo após o termino 

da reação (quatro horas). Por esse motivo, a amostra foi seca em dissecador a 

temperatura ambiente, e o pó obtido foi utilizado para as caracterizações. 

  

4.2.1 Caracterizações espectroscópicas 

A Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) foi utilizada para determinar se a 

amostra de cobre apresentava-se homogênea e sem impurezas. Na Tabela 4 são 

(A) (B) 
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apresentadas as porcentagens referentes elementos presentes nessa amostra: cobre e 

oxigênio. O cobre apresentou uma porcentagem extremamente alta de 91,9 % e 8,0 % 

de oxigênio, atribuído a presença do PVP e também à possível formação de óxido de 

cobre durante a síntese. 

 

Tabela 4: Porcentagem em massa dos elementos cobre e oxigênio na amostra CuNPs. 

Elemento % 

Cobre 91.932 

Oxigênio 8.068 

 

 

4.2.2 Caracterização estrutural e morfológica 

No difratograma da amostra CuNPs, observam-se picos de difração de Bragg em 

43,6º, 50,7º e 74,4º (Figura 23) representando os planos (111), (200) e (220) da estrutura 

cúbica de face centrada do cobre metálico. Foi calculado o tamanho médio de partículas 

utilizando a equação de Scherrer a partir da largura a meia altura do pico de maior 

intensidade da amostra CuNPs (43,6º), resultando em um valor médio de 68,2 nm. 

Porém deve-se levar em consideração a morfologia da amostra, como por exemplo os 

defeitos que o cristalito pode apresentar, mudando assim a morfologia de cada cristalito 

esférico, podendo assim causar alterações em determinados picos. 

 

 

Figura 23: Difratograma de raios X da amostra CuNPs. 
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O difratograma apresenta ainda, dois picos adicionais, os quais foram atribuídos 

à presença de óxido de cobre I, em 36,4º e 61,4º pertencentes aos planos (111) e (220) 

da estrutura cúbica de face centrada deste óxido.  

A Figura 24 apresenta as imagens de MEV das nanopartículas de cobre. O 

tamanho de partículas é bastante distinto. Nas imagens pode ser observado algumas 

partículas maiores que outras, além de grandes aglomerados. A amostra foi ampliada em 

1000, 5000, 10000 e 50000 vezes, observa-se morfologia de cristais esféricos e outros 

triangulares característico de CuNPs [80]. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 24: Imagens de MEV da amostra CuNPs ampliados em (a)50µm, (b) 10µm, (c) 5µm e (d) 1µm 

respectivamente. 

  



37 
 

 Não foi estimar a distribuição de tamanho das partículas dessa amostra por DLS, 

uma vez que não foi possível obter uma dispersão estável das mesmas, o que 

impossibilitou a obtenção de resultados confiáveis. 

 

4.2.3 Avaliação da Resposta Eletroquímica das CuNPs sobre Eletrodo de 

Pasta de Carbono 

O comportamento eletroquímico de CuNPs foi analisado pela voltametria de 

onda quadrada (Figura 25), utilizando um eletrodo de pasta de carbono grafite liso e 

modificado com CuNPs. De acordo com a SWV (Figura 25), observa-se um aumento de 

intensidade de corrente para o eletrodo de carbono grafite modificado com CuNPs em 

comparação com o eletrodo de carbono grafite liso (sem modificação).  No caso da 

Figura 25 A, assim como para a situação destacada na investigação das AgNPs, nota-se 

a presença de uma corrente de pico (Ip) de 2,69 µA para o eletrodo de grafite sem 

modificação. De acordo com dados de EDS, há a presença de traços de interferentes, 

como discutido anteriormente no item 4.1.4.  

Contudo, a presença das CuNPs proporcionou um aumento significativo no 

desempenho analítico do eletrodo, por meio do aumento da corrente de pico a qual ficou 

em torno de 118,2 µA. Adicionalmente, houve um pequeno deslocamento do potencial 

de pico para região catódica, com valor em torno de -0,1 V vs Ag/AgCl.  
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Figura 25: (A) Voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite sem modificação e 

(D) voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite modificado com CuNPs, em meio 

de tampão B-R 0,1 molL
-1

, pH = 8,0, onde: f = 100 Hz, a = 50 mV e Es = 2 mV.  

 

 

(A) (B)

 

B) 
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4.3. Nanopartículas bimetálicas prata/cobre 

 

A rota de síntese das nanopartículas bimetalicas foi propostas, com o objetivo de 

se obter uma estrutura do tipo casca caroço, onde o caroço seria formado por Cu
0
 e a 

casca pela Ag
0
. Diante disso, a síntese foi realizada, inicialmente seguindo exatamente o 

roteiro adotado para as CuNPs, entretanto, após o surgimento do precipitado vermelho, 

foi adicionado rapidamente uma solução de Ag
+
 ao meio reacional. O sistema adquiriu 

instantaneamente coloração acinzentada, e o solido resultante foi seco em dissecador a 

temperatura ambiente e posteriormente caracterizado. 

 

4.3.1 Caracterização espectroscópica 

A amostra obtida nesta etapa foi denominada Ag/CuNPs. O sólido foi 

caracterizado por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Como pode ser 

observado na Tabela 5, a prata está presente na amostra em maior porcentagem em 

relação ao cobre. Esse fato nos leva a sugerir um provável recobrimento das partículas 

de Cu pela Ag, uma vez que o EDS é uma técnica que fornece informações sobre a 

superfície do material. Além disso, também foi observado na amostra a presença de 

oxigênio. Assim como discutido anteriormente para as CuNPs, esse oxigênio pode ter 

duas prováveis fontes: o PVP, utilizado na síntese ou a presença do oxigênio no meio 

reacional, o que levaria a formação dos respectivos óxidos.  

 

Tabela 5: Porcentagem em massa dos elementos cobre e oxigênio na amostra Ag/CuNPs. 

Elemento % 

Oxigênio 7.390 

Cobre 26.908 

Prata 65.702 

 

 

4.3.2 Caracterização estrutural e morfológica 

A Figura 26 exibe o difratograma da amostra Ag/CuNPs, que apresenta picos em 

38,2º, 44,3º, 64,5º e 77,6º, que são referentes à estrutura cúbica de face centrada da prata 

metálica (planos (111), (200), (220), (311) respectivamente). Observa-se também três 

picos de difração, em 43,6º, 50,7º e 74,4º, representando os planos (111), (200) e (220), 
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referentes a estrutura cúbica de face centrada do cobre metálico. E ainda, outros dois  

picos referentes ao óxido de cobre I são também observados em 36,4º e 61,4º, planos 

(111) e (220), da estrutura cúbica de face centrada do óxido de cobre.  

O difratograma confirma a presença tanto de prata quanto do cobre metálico na 

amostra Ag/CuNPs, bem como a presença de traços de óxido de cobre I. Entretanto para 

um entendimento de como estas fases se encontram na amostra, uma análise de 

microscopia eletrônica juntamente com espectroscopia de energia dispersiva se faz 

necessária para compreender melhor esse sistema, e faz parte da proposta para 

conclusão do presente trabalho de dissertação.  

Foi avaliado o tamanho médio de partículas utilizando a equação de Scherrer a 

partir da largura a meia altura do pico de maior intensidade das AgNPs (38,2º), CuNPs 

(43,3º) e do Cu2O (42,3º), resultado em um valor de 59 nm para as AgNPs, 31,5 nm 

para as CuNPs e 47,72 nm para Cu2O. 

 

 

Figura 26: Difratograma de raios X da amostra Ag/CuNPs. 

 

A Figura 27 apresenta as imagens de MEV das partículas bimetálicas (Ag/Cu). 

Nessas imagens é possível observar que amostra apresenta-se heterogênea, tanto com 

relação ao tamanho das partículas quanto ao seu formato. As imagens foram obtidas 

com ampliação em 1000, 5000, 10000 e 50000 vezes e observou-se tanto partículas 

esféricas quanto triangulares, muito semelhantes aos observado nas imagens de MEV da 

amostra CuNPs, anteriormente apresentadas. Partículas esféricas são características de 

da prata [41]. Como identificado por DRX, essa amostra consiste da combinação de três 
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fases cristalina, Ag
0
, Cu

0
 e Cu2O, e espera-se que cada fase apresente tamanho e 

formato de partícula distintos. Entretanto, por uma limitação do equipamento, não foi 

possível fazer a análise de EDS concomitantemente à aquisição das imagens da Figura 

27, o que teria permitido relacionar as diferentes formas de partículas com as fases 

cristalinas presentes nessa amostra. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 27: Imagens de MEV da amostra Ag/CuNPs ampliados em (a)50µm, (b) 10µm, (c) 5µm e (d) 

1µm respectivamente. 
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4.3.3 Avaliação da Resposta Eletroquímica das Ag/CuNPs sobre Eletrodo de 

Pasta de Carbono 

O comportamento eletroquímico de Ag/CuNPs foi observado pela técnica de 

voltametria de onda quadrada (Figura 28), utilizando um eletrodo de pasta de carbono 

grafite liso e modificado com Ag/CuNPs. De acordo com a SWV, observa-se que o 

eletrodo modificado apresentou dois picos característicos, um para as CuNPs e outro 

característico de AgNPs, em aproximadamente -0,09 V e 0,53 V, respectivamente.  No 

caso da Figura 28 A, assim como para a situação destacada na investigação das AgNPs, 

nota-se a presença de uma corrente de pico (Ip) de 2,69 µA para o eletrodo de grafite 

sem modificação. De acordo com dados de EDS, há a presença de traços de 

interferentes, como discutido anteriormente no item 4.1.4. 

Adicionalmente, é possível observar o aumento da intensidade de corrente de 

pico do eletrodo de carbono grafite modificado com as nanopartículas metálicas em 

comparação com o eletrodo liso. A presença das Ag/CuNPs proporcionou um aumento 

significativo no desempenho analítico do eletrodo, por meio do aumento das correntes 

de pico, as quais ficaram em torno de 224,0 µA e 194,6 µA para as CuNPs e AgNPs, 

respectivamente. Ademais, houve um pequeno deslocamento do potencial de pico para 

regiões catódica (CuNPs) e anódica (AgNPs), como anteriormente discutido.  

 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0,0
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/ 
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100,0
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/
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Figura 28: (A) Voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite sem modificação e 

(B) voltamograma de onda quadrada para o eletrodo de carbono grafite modificado com Ag/CuNPs, em 

meio de tampão B-R 0,1 molL
-1

, pH = 8,0, onde: f = 100 Hz, a = 50 mV e Es = 2 mV. 

 

 

 

(A) (B) 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos indicam a viabilidade da proposta inicial, o 

desenvolvimento de rotas de síntese de nanopartículas de prata em meio aquoso 

utilizando o polivinilpirrolidona (PVP). Essa rota de síntese foi adaptada para a síntese 

de nanopartículas de cobre e nanopartículas bimetálicas prata/cobre. Com base nos 

resultados iniciais obtidos, podemos concluir: 

1 – Foram obtidas nanopartículas de prata com tamanho médio, estimado por 

DLS, de 111,32 nm. A presença da banda plasmon no espectro de UV-VIS foi o 

primeiro indício da obtenção das AgNPs, comprovado por difratometria de raios X, uma 

vez que o difratograma apresentou somente os picos característicos da prata metálica. A 

presença do PVP como agente estabilizante dessas nanopartículas foi confirmado por 

TG/DTA. 

2 – A rota de síntese das nanopartículas de cobre se mostrou promissora, 

entretanto a amostra apresenta traços de óxido de cobre I, como observado no 

difratograma de raios X, indicando que um controle mais rigoroso da atmosfera de 

síntese bem como de secagem e armazenamento da amostra se faz necessário. 

3 – Os resultados preliminares relacionados às nanopartículas bimetálicas 

indicam a formação de prata metálica, cobre metálico e óxido de cobre I, por 

difratometria de raios X.  O espectro de EDS mostra uma porcentagem maior de prata 

na amostra em relação ao cobre. A rota de síntese se mostrou promissora, entretanto, 

estudos adicionais se fazem necessários, visando aperfeiçoar as relações molares 

prata/cobre bem como a atmosfera de síntese, visando à obtenção de nanopartículas do 

tipo core shell. 

4 – As amostras AgNPs, CuNPs e Ag/CuNPs, quando utilizadas como 

modificadores nos eletrodos de pasta de carbono, proporcionam um aumento no 

desempenho analítico do eletrodo, de maneira eficiente, indicando a possibilidade de 

determinações próximas a zero volt, o que minimiza o efeito de interferentes em 

matrizes complexas. Além disso, sensores eletroquímicos para contaminantes 

ambientais e demais moléculas correlatas foram e vêm sendo desenvolvidos dentro da 

área da eletroanálise e, desse modo, constituem uma vantagem característica do sistema 

desenvolvido neste estudo, bem como uma contribuição importante na área da 

eletroanalítica. Sendo assim, esta área merece uma maior atenção para o perfeito 
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entendimento do funcionamento da metodologia eletroanalítica baseada nos dispositivos 

em estudo. 

 

7. ETAPAS FUTURAS 

 

A fim de contribuir futuramente para complementação do presente trabalho para 

novas expectativas que pode gerar, alguns estudos adicionais seriam de grande valia 

para responder a algumas questões que não foram completamente elucidadas, dentre as 

quais podemos citar: 

- Estudo aprofundado da caracterização eletroquímica visando compreender o 

comportamento eletroquímico apresentado pelos materiais; 

- Análise por microscopia eletrônica de transmissão das amostras; 

- Análise das amostras por FTIR para confirmar a presença do PVP e entender 

como se dá a interação deste com as partículas metálicas; 

- Realização de um estudo sistemático da rota de síntese das CuNPs e Ag/CuNPs 

visando evitar o processo de oxidação do cobre; 

- Estudo da viabilidade da aplicação das amostras CuNPs e Ag/CuNPs em 

sensores eletroquímicos.  
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