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INTRODUÇÃO: 
Estudos na área de nanotecnologia vêm apresentado forte crescimento nos últimos anos, com 

interesse tanto do setor acadêmico quanto do industrial, o que é demonstrado pela estimativa de que o 

mercado global de nanomateriais alcance 55 bilhões de dólares até 2022[1] (Figura 1).  

A grande demanda por nanomateriais é devido a 

suas propriedades físicas e químicas únicas ou 

melhoradas em comparação a materiais não 

nanoestruturados, o que permite seu emprego: em 

armazenamento de energia; em construção civil; em 

componentes eletrônicos; na indústria farmacêutica; no 

setor aeroespacial, entre outros[1]. 

Os nanomateriais apresentam grande variedade 

de estruturas, sendo uma delas as nanopartículas (NPs), 

que possuem muitas definições distintas, mas uma 

comumente aceita é “materiais que possuem pelo menos 

uma dimensão entre 1 e 100 nm” (ISO/TR 18401:2017 - Nanotechnologies). Existem muitas variações 

de NPs quanto a tamanho, morfologia e composição química, e uma delas são as NPs de TiO2 (TiO2-

NPs). 

TiO2-NPs são fotocatalisadores, são resistentes à corrosão e possuem grande área superficial, 

características que permitem sua aplicação em tintas, em cosméticos (como protetores solares), como 

aditivo em alimentos, dentre outras. No entanto, sua crescente utilização está se tornando tão ampla 

que despertou a preocupação dos possíveis impactos que podem causar à saúde humana e ao meio 

ambiente[2], sendo, pois, necessário o desenvolvimento de métodos analíticos para sua caracterização 

e determinação.  

As TiO2-NPs interagem com estruturas semelhantes a enedióis, como o ácido salicílico (AS), 

formando um complexo de Transferência de Carga Ligante-Metal (LMCT, do inglês Ligand-to-Metal 

Charge Transfer), que absorve radiação no espectro visível, promovendo coloração amarela[3], como 

mostra o esquema na Figura 2. 

Figura 1: estimativa do crescimento do mercado 
global de nanomateriais até 2022. Adaptado da 
referência [1]. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Tendo em vista esta possibilidade do desenvolvimento de 

coloração e a necessidade de métodos de análises para essas 

NPs, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um 

método colorimétrico rápido e simples para caracterização e 

determinação de TiO2-NPs, com auxílio de câmeras de 

smartphones e do aplicativo PhotoMetrix® para tratamento das 

imagens digitais. Além disso, dispositivos produzidos por 

impressão 3D foram utilizados para otimizar as condições de 

captura de imagens. Visto que os primeiros resultados deste 

trabalho já foram apresentados no XXIX Congresso de Iniciação 

Científica da Unicamp (2021), serão apresentados os obtidos posteriormente ao evento e, se necessário, 

retomados os anteriores para fins de discussão. 

METODOLOGIA: 
Testes de coloração de complexos de TiO2-NPs: baseando-se no trabalho de Tseng et al.[3], 

teve-se por primeiro objetivo a verificação da esperada coloração amarela do complexo entre TiO2-NPs 

e AS (AS-TiO2) e diferença de intensidade de cor entre suspensões com concentrações de TiO2 distintas. 

Caso alguma dessas características não fosse observada, buscar-se-ia novos reagentes que tenham 

capacidade de formar complexos coloridos com as TiO2-NPs. 

Os experimentos, que serão mostrados mais adiante, seguem uma simples metodologia geral: a 

partir de solução estoque de reagente corante (e.g. AS) e suspensão de TiO2-NPs (submetida a 20 min 

de banho de ultrassom para desagregação das NPs), prepara-se diluições, cujo volume total seja 1 mL, 

em vials de 1,5 mL com TiO2 presente em diferentes concentrações, mas agente corante em 

concentração constante, ambas ainda a serem especificadas. Como os testes, apesar de seguirem a 

metodologia geral, apresentam diferenças específicas entre si, julgou-se favorável apresentá-los no 

tópico Resultados e Discussão, a fim de discutir seus resultados mais pontualmente. 

Montagem de curvas analíticas com auxílio do PhotoMetrix®, ImageJ e Origin®: após os 

testes apresentados no subtópico anterior, foi escolhido ácido cafeico (AC) como agente corante, com o 

qual foram preparadas soluções estoque aquosas saturadas em AC. A partir destas, juntamente com 

suspensões estoque de TiO2-NPs, foram preparadas diluições com volume total de 5 mL em copos 

plásticos descartáveis de 50 mL (copinhos de café), nas quais a concentração de TiO2 variava de 0 a 0,5 

g L-1 e AC presente em 1/5 da saturação (alíquota de 1 mL diluída a 5 mL). Após isso, com auxílio de 

um smartphone modelo Moto e7, foram capturadas imagens das suspensões, com uso de suporte 

produzido por impressão 3D com poliácido lático (PLA), para imobilização do smartphone, ou pelo 

manuseio do próprio analista, que foram tratadas pelo PhotoMetrix®, um aplicativo para smartphones 

que trata as imagens capturadas e constrói curvas analíticas concentração vs intensidade de sinal. 

Também foram construídas curvas analíticas pelo emprego do ImageJ, software de 

computadores para análise de imagens digitais que permite selecionar regiões de uma imagem e obter 

valores médios de parâmetros de modelos de cores (tais como RGB)[5], e do Origin®, programa para 

análise de dados e plotagem de gráficos. As imagens das suspensões eram capturadas pelo smartphone 

e, após transferi-las para um computador, podia-se analisá-las com o ImageJ. Neste procedimento, ao 

contrário do que é feito com o PhotoMetrix®, é possível capturar uma única imagem contendo todas as 

suspensões em estudo, o que elimina a interferência de variação de luminosidade e movimentação da 

câmera, fatores que, nos resultados anteriores deste trabalho, mostraram comprometer 

consideravelmente a análise. Notou-se que as suspensões apresentavam variação no parâmetro B 

Figura 2: ilustração da interação das TiO2-NPs 
com AS, formando um complexo de coloração 
amarela. Adaptado da referência [3]. 
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relacionada com a coloração amarela, como 

segue na Figura 3, ao lado. Sendo assim, 

selecionou-se uma região circular de cada 

suspensão, tomou-se o valor médio do parâmetro 

B de cada uma delas e construiu-se a curva 

analítica parâmetro B vs concentração. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No primeiro teste de coloração, a fim de 

reproduzir as condições utilizadas no trabalho de 

Tseng et al.[3], foram preparadas duas suspensões 

AS-TiO2 em tampão de acetato de sódio/ácido 

acético (NaAc/HAc) 5 mmol L-1 com pH = 5,52 e 

AS 1 mmol L-1, uma com TiO2 0,05 g L-1 e outra, 0,1 g L-1. 

Como mostra a Figura 4, à esquerda, há diferença de 

coloração entre elas, porém pouco se assemelham ao 

resultado obtido por Tseng, cuja suspensão apresenta 

coloração mais evidente e mais transparente, o que 

também ocorreu no trabalho de Janković et al.[7]. Foi 

verificado que a causa da menor intensidade de coloração 

é o tamanho das NPs: quanto menor seu diâmetro, maior 

área superficial, logo maior quantidade de sítios para 

complexação com o agente corante, o que foi 

correlacionado com a intensidade de absorção[8]. A 

suspensão de AS-TiO2 foi preparada com TiO2-NPs de 21 nm (Sigma Aldrich), ao passo que Tseng e 

Janković sintetizaram as NPs que utilizaram, as quais possuíam, em média, 5 nm e 4,5 nm, 

respectivamente. 

No entanto, no momento em que se realizava os testes com AS, a influência do tamanho das 

NPs não era conhecida, portanto, buscou-se, novos agentes corantes, dentre os quais foram escolhidos 

catecol (CAT) e AC. 

Primeiramente, realizou-se um teste utilizando CAT, no 

qual foram preparadas cinco suspensões aquosas com TiO2 

variando entre 0 e 0,4 g L-1, todas com CAT 10 mmol L-1 e não 

houve ajuste de pH com tampão. O resultado segue na Figura 

5, na qual a coloração desenvolvida pelo complexo CAT-TiO2 

é mais intensa que a do AS-TiO2 e distinguível a olho nu entre 

diferentes concentrações. Em seguida, a fim de verificar a 

diferença de intensidade de coloração entre suspensões de 

NPs com diferentes tamahos, foram preparadas duas suspensões com TiO2 0,4 g L-1 e com CAT 10 

mmol L-1, uma com TiO2-NPs 21 nm (Sigma Aldrich) e outra com TiO2-NPs de 10 nm (mkNano). 

Verificou-se que as NPs menores apresentaram coloração mais intensa, mostrado na Figura 6, abaixo, 

como de acordo com a literatura[8], o que também se repetiu com outras concentrações de TiO2 testadas. 

Em um teste comparativo, suspensões de complexo CAT-TiO2 mostraram coloração menos 

intensa que as de AC-TiO2. Este último, portanto, foi escolhido para dar continuidade ao desenvolvimento 

do projeto. Foi observado, no entanto, um estranho resultado com o uso do AC: por este ser pouco 

solúvel em água, a solução estoque de AC passou a ser preparada em etanol puro, no qual o composto 

dissolvia facilmente. Ao realizar as diluições, porém, o AC-TiO2 passava a agregar e permanecer na 

Figura 3: à esquerda, imagem de suspensões de complexo AC-TiO2 e, 
à direta dela, suas componentes RGB representadas por intensidade 
de cor cinza, i.e. quanto mais próximo do branco, maior o valor de R, 
G ou B. Nota-se que o parâmetro B possui maior correlação com a 
coloração amarela das suspensões. Imagem criada pelos autores. 

Figura 4: da esquerda à direita, suspensão TiO2 0,05 g L-1, 
0,1 g L-1 e resultado obtido por Tseng et al, todas em 
tampão NaAc/HAc 5 mmol L-1 pH = 5,52 e AS 1 mmol L-1. 
Adaptado da referência [3]. 

Figura 5: suspensões CAT-TiO2 (da esquerda à direita) 
0 - 0,1 - 0,25 - 0,3 - 0,4 g L-1, com CAT 10 mmol L-1. 
Imagem criada pelos autores. 
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superfície da suspensão, de modo que esta perdia sua coloração passados 

poucos minutos, como se 

encontra na Figura 7, à direita. 

Após alguns experimentos, 

chegou-se à conclusão de que o 

AC não é responsável pela 

agregação, mas sim a mistura 

água e álcool (álcool isopropílico 

também foi testado além do 

etanol), uma vez que as TiO2-

NPs, em ausência de agentes 

corantes, também agregavam quando suspensas em H2O/ácool, mas, se 

preparadas em H2O DI ou álcool puro, nenhum agregado se formava. Assim 

sendo, passou-se a utilizar uma solução de AC aquosa saturada para preparar as suspensões de AC-

TiO2. Apesar de sua baixa solubilidade, visualmente, a intensidade de coloração das suspensões não 

alteraram significativamente. 

 Após definido o uso de AC como agente corante, possou-se a realizar experimentos com o 

PhotoMetrix®, porém os resultados não foram muito favoráveis: tanto com o uso do suporte quanto pelo 

manuseio do analista, as curvas analíticas não apresentavam boa repetibilidade ou reprotubilidade. Na 

Figura 8, a seguir, encontram-se duas curvas geradas pelas medidas de um mesmo conjunto de 

suspensões. Observa-se, primeiramente, que as concentrações 0,2 e 0,3 g L-1 encontram-se próximas 

tanto na curva A) quanto na B), o que ocorreu com 

certa frequência em outros testes. Atribui-se tal fato 

à similaridade de coloração entre essas duas 

concentrações, causada por variação de 

luminosidade ou da posição da câmera. Apesar 

disso, em outras curvas, essas duas concentrações 

encontravam-se distantes entre si. Um resultado que, 

de fato, foi observado muito usualmente é a 

proximidade das concentrações 0,4 e 0,5 g L-1, que 

possuíam coloração muito parecida, sugerindo uma 

concentração limite para aplicação do método. 

Houve casos em que foram geradas curvas cujos 

pontos se distribuíam de maneira aparentemente 

aleatória, mas, em outros, obteve-se curvas com alta 

linearidade. Com o objetivo de verificar se a baixa 

repetibilidade e reprodutibilidade poderiam estar 

associados ao próprio PhotoMetrix®, foram 

construídas curvas analíticas com auxílio dos 

softawres ImageJ e Origin®, que seguem na Figura 

9. Pelas equações de reta, nota-se que são próximas, o que visualmente se expressa pelas retas serem 

aproximadamente paralelas, além do fato de que os conjuntos de dados das duas fotos seguem um 

mesmo padrão de posições entre si, estando apenas deslocados verticalmente, indicando que o 

procedimento de capturar uma única imagem de todas as supensões promove maior repetibilidade ao 

método. Outra observação a ser feita são valores não tão baixos dos coeficientes de determinação das 

equações. Poder-se-ia supor que as medidas seguiram certa linearidade, mas, em contrário, uma vez 

que elas apresentaram a mesma tendência em suas posições relativas nas duas imagens, segue que 

os resíduos da curva não são aleatórios, portanto não se comportam linearmente. Demais, com um novo 

conjunto de suspensões AC-TiO2, preparadas em outro dia, foram tomadas novas medidas. Estas 

Figura 6: à esquerda, suspensão 
0,4 g L-1 CAT-TiO2 10 nm com CAT 
10 mmol L-1. À direita, suspensão 
0,4 g L-1 CAT-TiO2 21 nm com CAT 
10 mmol L-1. Imagem criada pelos 
autores. 

 

Figura 7: à esquerda, suspensão AC-TiO2 logo após o 
preparo. À direita, a mesma suspensão alguns 
minutos após o preparo. Imagem criada pelos autores. 

Figura 8: curvas analíticas concentração vs intensidade de sinal 
construídas com o mesmo conjunto de suspensões. Sobre os 
pontos está indicada a concentração de AC-TiO2 em g L-1. Imagens 
geradas pelo PhotoMetrix®. 
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apresentaram alta linearidade entre os pontos de concentração maior que ou igual a 0,15 g L-1, cuja 

regressão linear apresentou equação 𝑦 =  −77,66𝑥 + 86,55   𝑅2 = 0,998. Daí se conclui que este 

procedimento também não apresentou boa 

reprodutibilidade, visto a grande diferença entre a última 

equação de reta e as mostradas na Figura 9, bem como entre 

os coeficientes de determinação. Além disso, a alta 

linearidade ter ocorrido entre os pontos com 𝐶 ≥ 0,15 g L-1 

parece estar relacionada com o fato de, a partir dessa 

concentração, as suspensões serem opacas, ao passo que, 

em concentrações menores, elas possuem certa 

transparência, isto é, em certas medidas há maior 

transmitância de radição visível que em outras, o que 

provavelmnete pode influenciar a faixa linear do método. 

Como algumas medidas seguiram alta linearidade, fica 

constatada a possibilidade do método ser adequado para 

determinação de TiO2-NPs, no entanto, antes de buscar por condições que o otimizem, deve-se 

determinar condições experimentais que concedam-no repetibilidade e reprodutibilidade. Pretende-se 

alcançar isso com auxílio de impressão 3D, pela qual pode-se produzir dispositivos que fixem alguns 

parâmetros, como posição relativa entre suspensões e câmera do smartphone, luminosidade e tamanho 

da região da foto selecionada para obtenção de medidas. 

CONCLUSÕES: 
Foram realizados testes de coloração de complexos de TiO2-NPs, pelos quais foi concluído que, 

dentre AC, AS e CAT, o AC forma complexos de coloração mais intensa; que NPs de menor diâmetro 

promovem suspensões com maior intensidade de coloração e que TiO2-NPs agregam na superfície de 

suspensões cujo solvente seja uma mistura H2O/(etanol ou álcool isopropílico). Já pelas curvas analíticas 

construídas pelos softwares, foi observada baixa repetibilidade e reprodutibilidade do método, porém a 

possibilidade de ser adequado para determinação de TiO2-NPs, do que se conclui que é necessário 

encontrar condições que o tornem reprodutível, para seguir com sua otimização, o que pretende ser 

atingido com auxílio de impressão 3D. 
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Figura 9: curvas analíticas gerados por medidas obtidas 
de duas imagens, capturadas no mesmo dia, com auxílio 
do software ImageJ. Imagem criada pelos autores. 
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