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1. INTRODUÇÃO: 

Nos últimos anos, estudos e aplicações 

utilizando nanotecnologias ganharam atenção 

dos pesquisadores devido às suas 

propriedades físico-químicas.[1] As 

nanopartículas, em específico, têm sido 

utilizadas em diversas áreas sendo relevantes 

desde a indústria farmacêutica até aplicações 

em tecnologias voltadas ao campo da 

agricultura. 

O presente projeto busca a continuação do 

desenvolvimento de conhecimento científico 

conectados a nanotecnologias com o uso, 

porém, de cobre para a síntese dessas 

nanopartículas, avaliando e testando sua 

estabilidade e respostas ópticas das mesmas. 

O produto da síntese será recoberto 

com uma camada de TiO2 para a produção de 

Substrato SHINERS (do inglês, Shell-isolated 

nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy) 

visando amplificar a magnitude do sinal 

Raman, gerado pela incidência de luz sobre as 

partículas acoplado as propriedades ópticas 

dos metais.[3,4,5] Além disso, o produto final 

será caracterizado por microscopia eletrônica 

de transmissão (TEM) e espectroscopia no 

UV-Vis e passará por testes catalíticos com a 

finalidade de validar suas propriedades 

ópticas através do mecanismo de 

fotodegradação de corantes. 

2. MOTIVAÇÃO:  

Majoritariamente a síntese de 

nanopartículas é feita com ouro e prata como 

matéria prima.[1,2,] Esses metais têm boas 

capacidades para o desenvolvimento de 

dispositivos com potencial em amplificar o 

sinal Raman.[1,2,] Suas propriedades ópticas já 

estão consolidadas na literatura devido a alta 

estabilidade das nanoestruturas formas pelos 

metais. 

Porém, o custo para sintetizar estas 

nanopartículas é consideravelmente elevado. 

O grama de cada metal – ouro e prata – chega 

a custar (38,6 e 0,45 dólares).[2] Nesse âmbito, 

este projeto visa explorar outro metal, 

também com potencial amplificador do sinal 

Raman, porém com um custo médio 

expressivamente menor (0,08 dólares).[2] 
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A escolha do cobre como possível 

substituinte dos outros metais supracitados 

lentamente está ganhando relevância. O 

emprego do metal é vantajoso num ponto de 

vista econômico, mas leva ao surgimento de 

um desafio: manter as nanopartículas de cobre 

metálico estáveis.[2] 

Este desafio é um dos objetivos desse 

projeto. Com a consulta ao material 

bibliográfico, um estudo sobre variadas 

maneiras de desacelerar a oxidação do Cu em 

solução foram levantadas e algumas dessas 

foram aplicadas pelo aluno e serão discutidas 

na seção de discussões. 

3. METODOLOGIA: 

3.1 Síntese das Nanopartículas de cobre: 

Precursores: CuSO4 , gelatina suína, NaBH4, 

NaOH, passivante de O2.
[6,7] 

 Nesta etapa, concentrações variadas de 

gelatina tipo A (suína) foram dissolvidas em 

H2O à 60°C sob agitação magnética. Após 30 

minutos, a solução é deixada resfriar até 

chegar à temperatura ambiente. Após isso, 5g 

de CuSO4 são adicionados à solução mantida 

sob agitação por mais meia hora. Neste 

momento, é adicionado NaOH até pH 12,00 – 

com a adição da base a solução começa a 

apresentar coloração azul arroxeada. Ainda 

sob agitação, ocorre a adição de 5 mL de uma 

solução 0.1M de NaBH4, a adição desta base 

serve como redutor do complexo formado 

entre o metal e hidroxilas provenientes do 

hidróxido de sódio. A solução começará a se 

tornar vermelha escura, com o passar do 

tempo a solução torna-se vermelha, o que 

indica a presença das CuNPs. 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo da síntese das CuNPs. 

 

A figura 1 ilustra um esquema que 

esboça o procedimento de síntese das 

nanopartículas de cobre. Durante o processo 

da síntese o sistema é mantido sob agitação 

constante. 

3.2 Síntese de TiO2 na superfície das 

nanopartículas: 

Na síntese do filme sobre a superfície 

das nanopartículas o método escolhido é 

baseado na adição isopropóxido de titânio 

(IV) e acetilacetona em 2-propanol colocados 

em banho de ultrassom. Em seguida ocorre a 

adição da solução saturada das CuNPs.[8] 

 

3.3 Caracterização e estudo das propriedades 

das nanoestruturas: 

• Microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM): a caracterização das 

nanoestruturas é feita com o uso de 

imagens de microscopia. Assim é 

possível estudos sobre a morfologia do 

produto. 

• Espectroscopia de absorção no UV-vis: 

os espectros de absorção na região do 

UV-vis geram informações utilizadas 
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para a identificação da posição dos 

picos de ressonância plasmon de 

superfície das CuNPs. 

• Testes catalíticos: para a avaliação da 

atividade fotocatalítica das CuNPs 

recobertas por TiO2, emprega-se o 

mecanismo de fotodegradação de 

corantes com a exposição à radiação 

por parte do sistema (corante + 

nanopartículas).[9] 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

4.1 Síntese das Nanopartículas de Cobre em gel: 

 Durante esta etapa do projeto, buscou-

se atingir o objetivo principal proposto para o 

trabalho. Este era o desenvolvimento de rotas 

sintéticas simples e que pudessem frear o 

processo de oxidação das CuNPs formadas.  

 Para isso, dois fatores relevantes para 

o desenvolvimento da síntese foram 

necessários e serão discutidos nesta seção. O 

primeiro estudo feito a respeito foi a variação 

entre os parâmetros: concentração de gelatina 

e tempo de reação. O segundo é a necessidade 

de um passivante de O2, o armazenamento das 

nanopartículas é delicado. O tempo em que 

aconteceria a degradação das partículas sem a 

ação de uma molécula capaz de tornar o 

oxigênio disponível no meio inativo é curto.   

4.1.1 Concentração de gelatina: 

 Durante o início da etapa experimental 

do projeto, a concentração de gelatina e o 

tempo de reação foi avaliado em laboratório. 

A respeito da concentração de gelatina, 

variou-se a concentração da mesma utilizando 

(0,25g, 0,35g, 0,5g e 1g). 

 A gelatina tem a função de “proteger” 

as nanopartículas, e não é produto principal 

da pesquisa, portanto deve ter concentração 

suficiente para garantir maior estabilidade do 

Cobre. Ademais, a adição em excesso pode 

provocar possíveis interferências em relação 

as propriedades ópticas do metal. Isso, será 

analisado com auxílio do espectro de 

absorção no UV-Vis. Com os valores dos 

picos de absorção poderá ser avaliada a 

amostra com concentração mais próxima ao 

pico de ressonância plasmon do Cobre e, com 

isso a definição da concentração de gel com 

proteção mais eficaz. 

4.1.2 Tempo de reação: 

Na literatura já houve uma análise 

com respeito ao tempo final (etapa de 

formação das nanopartículas).[2] Nessa fase da 

síntese alguns autores na literatura variaram o 

tempo em que a reação ocorria após a adição 

do redutor (NaBH4). Isso foi replicado em 

laboratório. A conclusão retirada a respeito 

dessa análise foi que maiores tempos de 

reação levam à um melhor rendimento de 

reação. Isso foi discutido quantitativamente 

nos trabalhos que suportam esta pesquisa e 

qualitativamente o maior tempo de reação 

leva a uma coloração mais avermelhada[2] – 

presença de cobre metálico - corroborando 

com o que foi discutido na literatura. Dessa 

forma, para o projeto o tempo mínimo 
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definido para a etapa final da reação é de 120 

min (2 horas). 

 

4.1.3 Passivantes de O2 

Para enfrentar o problema existente 

assim que as CuNPs estão formadas, sua 

oxidação, houve a necessidade de encontrar 

uma molécula capaz de inviabilizar a 

formação de CuO. A procura por essa 

molécula ainda não terminou. 

O processo de armazenamento sem a 

degradação das nanopartículas é etapa 

relevante para o projeto e está se 

desenvolvendo no presente momento. 

Finalizada a escolha do agente passivante e 

solucionada a dificuldade de estocar as 

amostras o projeto caminha à fase final e, 

fazendo-se possível o recobrimento das 

nanopartículas com o óxido de titânia para sua 

aplicação em fotocatálise. 

5. CONCLUSÕES: 

 Por fim, mesmo que apresentando 

obstáculos para a síntese e armazenamento, as 

CuNPs podem ser formadas de maneira 

relativamente simples e barata. O uso do 

metal para aplicações em fotocatálise ou 

SERS é vantajoso financeiramente e, cria 

caminhos mais acessíveis para a produção de 

conhecimento científico.  

Além de sua rentabilidade, o cobre 

pode ser aplicado para demais funções em 

diversas áreas devido suas propriedades 

ópticas, fungicidas e bactericidas,[10] por 

exemplo, se fazendo importante 

suficientemente para ser estudado. 
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