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Resumo 
 

As propriedades de nanopartículas metálicas (NPs) com tamanho variando entre 1 e 10 nm 

diferem significativamente daquelas do material estendido (bulk). Desta maneira, materiais em nanoescala 

têm atraído interesse tanto científico quanto tecnológico, fazendo com que o controle da distribuição da 

forma e do tamanho das partículas seja um tópico de extrema importância. Além disso, a utilização de 

nanopartículas metálicas na obtenção de nanocompósitos, como, por exemplo, em combinação com 

polímeros condutores, abriu ainda mais o leque de possibilidades de aplicação destes materiais, devido à 

grande possibilidade de novas propriedades sinergísticas que podem apresentar.  

Neste trabalho descrevemos a preparação de NPs de prata passivadas por dodecanotiol, sua 

caracterização, o estudo de sua estabilidade térmica, o estudo da obtenção de supercristais auto-

organizados e ainda a obtenção in situ de nanocompósitos formados pelas NPs passivadas e a polianilina 

(PANI). Descrevemos ainda a tentativa de obtenção de NPs de prata passivadas por anilina, bem como 

seu uso na obtenção de nanocompósitos onde a prata estaria sendo passivada pela polianilina.  

A primeira etapa do trabalho consistiu no estudo sistemático das variáveis de síntese (relação 

molar, ordem e velocidade de adição dos reagentes), e sua influência no tamanho médio, distribuição de 

tamanhos e estabilidade do material final. Os resultados indicaram que o controle destas variáveis é de 

fundamental importância para a obtenção de amostras estáveis e monodispersas. A melhor amostra obtida 

apresentou alta estabilidade, excelente dispersão de tamanhos e um diâmetro médio de 3,8 nm. Esta 

amostra foi caracterizada por uma série de técnicas instrumentais, como espectroscopias UV-Vis, Raman, 

IV-TF, difratometria de raios-X, TGA/DSC, voltametria cíclica e microscopia eletrônica de transmissão, 

em modos alta e baixa resolução. Estas técnicas também foram utilizadas para caracterizar a formação de 

supercristais resultante da auto-organização das nanopartículas. Através do tratamento térmico 

controlado, foi também verificada a conversão de formas desta amostra, de partículas esféricas para nano-

bastões, sendo que o processo de aglomeração das NPs individuais, induzida pela temperatura, e 

responsável pela origem dos nanobastões, foi acompanhado por microscopia eletrônica de transmissão e 

espectroscopia UV-Vis.  

As nanopartículas de prata passivadas por dodecanotiol foram subseqüentemente utilizadas na 

obtenção de nanocompósitos com polianilina, através da polimerização in situ da anilina em um meio 

contendo as NPs. Tais nanocompósitos foram formados a partir de duas metodologias inéditas, a saber: i) 

reação em duas fases líquidas, onde uma solução de NPs em tolueno contendo anilina foi misturada a uma 

solução aquosa ácida do agente oxidante (responsável pela polimerização). Neste caso, a polimerização 

ocorre na interface água/tolueno; ii) reação onde as NPs sólidas foram dispersas na solução ácida do 

oxidante, seguida da adição de anilina. Para ambas as rotas propostas, dois diferentes agentes oxidantes 

foram utilizados, o persulfato de amônio e cátions Fe3+. Visando comparação, amostras de polianilina 



 

pura também foram produzidas seguindo essas duas metodologias. Os resultados indicaram que para 

todos os procedimentos a polianilina foi formada em sua forma condutora, sal esmeraldina. Todas as 

amostras de nanocompósitos foram obtidas com nanopartículas de prata homogeneamente dispersas em 

uma massa de polianilina. No caso da reação em duas fases utilizando-se persulfato como oxidante, foi 

realizado um controle fino da reação, que possibilitou a obtenção de amostras com diferentes 

morfologias, como as obtidas em estruturas tipo casca-caroço, formadas por finas cascas de polianilina ao 

redor de caroços de prata. Medidas elétricas realizadas nestes nanocompósitos revelaram que suas 

diferentes morfologias têm reflexo direto nas propriedades elétricas e de condutividade destes materiais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

 Metal nanoparticles (NPs) have attracted both scientific and technological interest due their 

unusual properties, which differs from those observed in the bulk. One of the most important topics in this 

field consists in to find manner to control the size, shape and size distribution of the nanoparticles. The 

unusual properties of metal nanoparticles make these materials very interesting component to novel 

nanocomposites, as for example combined with conducting polymers, which make possible the 

occurrence of synergistic properties.  

This work describes the synthesis and characterization of dodecanethiol-capped silver 

nanoparticles, the study of their self-assembly in organized arrays, their thermal stability and their 

utilization to prepare novel silver nanoparticles/polyaniline nanocompósitos. 

 The first effort of this work was the study of the influence of several synthetic variables on the 

size, size distribution, structure and stability of the NPs. The obtained results indicate that the control of 

these variables is essential in order to obtain stable and homogeneous samples. The best sample was 

obtained with excellent stability, narrow size distribution and a medium size of 3.8 nm. This sample was 

characterized by a several techniques, as infrared, Raman and UV-Vis spectroscopies, X-ray 

diffractometry, TGA/DSC, transmission electron microscopy and cyclic voltammetry. These techniques 

were also used to characterize the occurrence of supercrystals formed from the self-assembly of the NPs 

in different substrates. The thermal induced shape conversion of these silver NPs, from nano-spheres to 

nano-belts, was also studied. The steps related to the NPs agglomeration (responsible to the nanobelts 

formation) was followed by TEM and UV-Vis spectroscopy. 

 The dodecanethiol-capped silver nanoparticles were subsequently used to prepare novel 

polyaniline/silver nanocomposites, through the in situ polymerization of aniline in a NPs containing 

medium. The nanocomposites were obtained through two different methodologies: i) in a two-liquid 

phases reaction, in which an aniline containing toluene nanoparticles solution was mixed to an aqueous 

acidic solution containing the oxidizing agent (responsible to the aniline polymerization). In this case, the 

polymerization reaction occurs in the toluene/water interface; ii) in a reaction in which the solid NPs were 

dispersed in the acidic solution of the oxidizing, followed by the addition of aniline. Two oxidizing agent 

were used for the two routes, ammonium persulfate and Fe3+ ions. In order to compare, pure polyaniline 

samples were prepared following exactly these two methodologies. The results indicate that for all routes 

the polyaniline was formed in its conducting form, emeraldine salt. All nanocomposites samples were 

formed with silver nanoparticles homogeneously dispersed on a polymer mass.  When the reaction was 

conducted in the two-phase system and with ammonium persulfate as oxidizing, a fine control of the 

reaction was done, leading to the occurrence of samples containing different morphologies. According to 

the reaction time, core-shell structures were obtained, composed by a thin shell of polyaniline around a 



 

silver core. Conductivity and electrical measurements made on these nanocomposites showed that the 

electric behavior reflects these different morphologies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 A Nanotecnologia e os Nanocristais: a Utilização de Novos Materiais 
 

 Uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia, formulada por Demócrito, ainda hoje 

permanece como um ramo de grande interesse para os cientistas. A questão do filósofo baseava-se no que 

aconteceria a um material macroscópico se este fosse sucessivamente dividido em partes, o que levou à 

proposta da existência do átomo. Nos dias de hoje, entretanto, um dos focos da ciência está baseado nos 

nanocristais, onde a matéria apresenta-se num grau extremamente dividido, porém ainda em escala de 

tamanho muito grande quando comparada ao limite atômico. Tais sólidos apresentam entre dez a milhares 

de átomos, e possuem dimensões geralmente em torno de 1 a 10 nm, onde os diferentes tamanhos dos 

nanocristais podem ser vistos como diferentes “gerações” derivadas do experimento de Demócrito. O que 

faz dos nanocristais materiais especiais é justamente o fato de que, em cada tamanho, um mesmo material 

pode apresentar características físicas e químicas completamente distintas. Este fato nos leva a perceber 

que, ao contrário do que se acreditava há alguns anos atrás, para se tirar partido de diferentes 

propriedades, não devemos aproveitar unicamente de diferentes materiais, mas também, a partir de um 

único material, modular suas propriedades de acordo com o tamanho em que o mesmo se encontra. Uma 

representação esquemática das diferenças entre escalas de tamanhos de diferentes objetos cotidianos 

encontra-se esquematizada na Figura 1.[1-7] 

O aproveitamento dessa modulação das propriedades de acordo com o controle do tamanho dos 

nanomateriais deu origem à chamada nanociência e nanotecnologia, sendo esse um ramo do 



 

conhecimento que vem sofrendo um forte desenvolvimento em função do número de trabalhos e pesquisa 

na área cada vez maior, levando em conta sua intensa aplicabilidade. Segundo Peter Day, a nanociência e 

a nanotecnologia são “a ciência que manipula a matéria na escala entre 0,1 e 100 nm, utilizando-se de 

princípios da física, química e da biotecnologia, com o intuito de: i) sintetizar novos materiais que 

possuam novas propriedades; ii) modificar e manipular superfícies, e iii) elaborar microestruturas em 

duas ou mesmo três dimensões, visando uma determinada aplicação”.[1-4]  

 

 
Figura 1. Alguns exemplos de dispositivos na escala de tamanho: da mão humana até a escala atômica.[4,7] 

 

 

 Historicamente, a idéia da nanociência e da nanotecnologia foi primeiramente sugerida pelo 

cientista Richard Feynman, em sua palestra intitulada “There’s a Plenty of Room at the Bottom”, 

proferida no Encontro Anual da American Physical Society (Caltech), no dia 29 de dezembro de 1959.[5] 

Em 1986, o físico Eric Drexler lançou o livro intitulado “Engines of Creation, The Coming Era of 

Nanotechnology”, firmando assim a idéia prevista por Feynman.[2,3,5,6]  

 Com tal desenvolvimento, torna-se cada vez maior a necessidade da fabricação de materiais com 

propriedades bem definidas e pré-estabelecidas, e que não são encontradas em materiais convencionais. 

Neste contexto, os sistemas nanoestruturados têm despertado um grande interesse devido ao fato de 

apresentarem propriedades moduladas com o tamanho em função de alguns fatores, entre eles: i) alta 

relação superfície/volume, e ii) efeito de confinamento quântico.[1-20]  



 

 No primeiro caso, com a alta relação superfície/volume dos materiais em escala nanométrica de 

tamanho, temos que o número de átomos presentes na superfície do cristal é comparável ao número dos 

que estão localizados no seu interior, o que faz com que propriedades físicas e químicas, que são 

convencionalmente controladas pelo bulk, tornem-se dominadas pela estrutura de defeitos da superfície, 

mudando as propriedades do nanomaterial. Já no segundo caso, o efeito de confinamento quântico pode 

ser explicado pelo modelo quântico de partícula na caixa. Por exemplo, em um semicondutor, quando um 

elétron é excitado da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC), este deixa um “buraco” na 

BV, que pode ser tratado como sendo um carregador de carga positiva. Elétrons e buracos estão sujeitos à 

atração Coulombica, formando um par elétron-buraco, do tipo hidrogenóide, ao qual é dado o nome de 

exciton. Em sólidos estendidos, o exciton desloca-se por todo o retículo cristalino. O efeito de 

confinamento quântico ocorre quando o tamanho do cristal torna-se comparável ao comprimento de onda 

de De Broglie do exciton. Nesta condição, os carregadores são tratados quanticamente como partículas na 

caixa, onde o tamanho da caixa é dado pelas dimensões do cristal. Isto significa que o exciton fica 

confinado às dimensões reduzidas do material e como conseqüência, as bandas características de sólidos 

estendidos estruturam-se em níveis eletrônicos discretos, com espaço entre estes níveis aumentando de 

maneira proporcional ao decréscimo do tamanho da partícula. Um diagrama esquemático das estruturas 

de bandas para um semicondutor e um metal, em nível atômico, bulk e na forma de nanopartículas, está 

representado na Figura 2. De uma maneira geral, o efeito de confinamento quântico para metais é 

observado em partículas variando de 1 a 10 nm, e para semicondutores entre 1 e 200 nm. Estes valores, 

entretanto, são aproximados, e a extensão do efeito depende fundamentalmente da composição e estrutura 

de cada material. Como pode ser observado na Figura 2, para os nanocristais temos uma densidade de 

estados variando entre os níveis discretos do átomo isolado e os limites do sólido bulk.[1,2,8-22]  

 

 
Figura 2. Níveis de energia em partículas de semicondutores (a) e de metais (b), comparados aos materiais bulk e aos átomos 

isolados (EF = energia do nível de Fermi).[21]  

 

 

Para semicondutores, uma decorrência da estruturação dos níveis causada pela diminuição da 

partícula é o aumento no valor do band-gap (proporcionalmente maior quanto menor o tamanho da 



 

partícula) Este efeito pode ser detectado por espectroscopia de absorção no UV-Vis, através de um 

deslocamento do threshold de absorção para maiores valores de energia com a diminuição do tamanho da 

partícula. Na Figura 3(a) temos um gráfico que mostra a variação nos valores do band-gap de alguns 

semicondutores em função do tamanho da partícula, e na Figura 3(b), os espectros de absorção do CdSe 

com diferentes tamanhos dos cristais.[1,8-22]  

 

                          
Figura 3. (a) Variação da energia do band-gap de alguns semicondutores em função do tamanho da partícula (linha horizontal 

= band-gap do bulk); (b) Variação no espectro de absorção de nanocristais de CdSe mostrando um deslocamento do threshold 

de absorção para regiões de maior energia em função da diminuição do tamanho (os diâmetros de partícula para cada amostra 

estão salientados ao lado de cada espectro).[18,22]  

 

 

 Como conseqüência da fantástica variação de propriedades apresentadas por diferentes materiais 

em decorrência de sua variação de tamanho e de forma, atualmente pode-se imaginar a busca por novos 

materiais, com propriedades específicas e pré-determinadas, não somente através da variação de 

composição (como num passado recente), mas também pelo seu controle de tamanho e de forma. 

 Existem vários métodos de síntese conhecidos para a obtenção de materiais em escala 

nanométrica, e estes podem ser divididos em métodos físicos (bulk down), onde um material em escala 

maior pode ser manipulado até a escala desejada, e em métodos químicos (bottom up), onde o material é 

crescido com controle átomo a átomo (ou molécula a molécula), e a reação deve ser interrompida quando 

o tamanho desejado é obtido.[12,18]  

 Dentre os métodos químicos, os mais utilizados estão baseados em reações realizadas em solução, 

levando à formação de colóides (sóis), onde as nanopartículas (NPs) ficam dispersas em um solvente 

adequado. Um dos grandes desafios relacionados a estes procedimentos consiste exatamente em se 



 

manter as NPs estáveis nesta faixa de tamanho, evitando a aglomeração.[10] Algumas considerações a esse 

respeito serão tratadas a seguir.  

 

 

1.2. Estabilidade de Nanopartículas e de Sistemas Coloidais 

 

 O objeto de estudo da ciência dos colóides cobre uma extensa gama de diferentes materiais, sendo 

que o que tais sistemas possuem em comum são suas unidades constituintes: pequenos objetos que 

apresentam pelo menos uma dimensão característica na ordem de 1 nm a 1 µm, dispersos 

homogeneamente num meio contínuo, que pode ser um gás, líquido ou mesmo um sólido. Para que tais 

materiais tenham uma aplicação potencial, entretanto, existe a necessidade de que apresentem 

estabilidade tanto de tamanho quanto da forma de suas unidades constituintes, e ainda que apresentem 

uma distribuição de tamanhos dita monodispersa (onde o δ de tamanhos não seja superior a 10%).[23-28]  

 Uma das diversas maneiras de se obter colóides nanoparticulados é através da síntese por 

precipitação, cujas reações envolvem a ocorrência simultânea de processos como nucleação, crescimento 

e aglomeração das partículas. Devido à dificuldade em se isolar cada um desses processos para seu estudo 

independente, seus mecanismos ainda não são inteiramente conhecidos. Resumidamente, as reações de 

precipitação tendem a exibir as seguintes características:  

i) os produtos das reações de precipitação são geralmente espécies pouco solúveis formadas sob 

condições de supersaturação;  

ii) as condições de baixa solubilidade e supersaturação demonstram que a nucleação é o passo chave na 

precipitação onde um grande número de partículas pequenas será produzido;  

iii) processos secundários, como o ripening de Ostwald e a aglomeração, podem afetar dramaticamente o 

tamanho, a morfologia e as propriedades do produto;  

iv) a condição de supersaturação necessária para induzir a precipitação é usualmente o resultado de uma 

reação química, e sendo assim, as variáveis da reação, como a proporção molar entre os reagentes, ordem 

e velocidade de adição dos reagentes etc, afetam diretamente o tamanho, a distribuição e a morfologia do 

produto resultante. As reações químicas utilizadas para induzir a precipitação podem ser de diferentes 

características, como a oxidação, hidrólise, redução etc.[28,29] 

 Existem diversos tipos de reação de precipitação. Para efeito de discussão neste trabalho, 

consideremos uma reação de adição na formação da espécie AxBy: 
 

x Ay+ (aq) + y Bx- (aq)      AxBy (s)                    (1) 
 

no equilíbrio temos que: 
 

Kps = (aA)x (aB)y                    (2) 



 

onde Kps é a constante do produto de solubilidade e aA e aB são as atividades do cátion Ay+ e do ânion Bx- 

em solução aquosa.[28] 

 A simples precipitação de um composto não faz com que o produto seja nanoparticulado e/ou 

monodisperso. Os processos de nucleação e crescimento governam o tamanho e a morfologia do 

precipitado. Quando a precipitação começa, inúmeros cristalitos (núcleos) são inicialmente formados 

(etapa de nucleação), mas estes tendem a se agregar para formar cristais termodinamicamente mais 

estáveis (etapa de crescimento). Para a etapa de nucleação, a chave para qualquer processo de 

precipitação é o grau de supersaturação, S, dado por: 
 

S = aAaB/Kps                    (3) 
 

que, alternativamente pode ser dada por S = C/Ceq, onde C e Ceq são as concentrações do soluto na 

saturação e no equilíbrio, respectivamente. A literatura freqüentemente se refere à diferença ∆C = C - Ceq 

como sendo a driving force para a precipitação. Quando a nucleação começa numa solução supersaturada, 

existe um raio crítico de equilíbrio, R*, dado por: 
 

R* = α/∆C                    (4) 
 

e o termo α é dado por: 
 

α = (2σSL/kTlnS)νC∞                    (5) 
 

onde σSL é a tensão superficial na interface sólido-líquido, ν é o volume atômico do soluto, k é a 

constante de Boltzmann e T é a temperatura. Partículas nucleadas com R > R* continuarão crescendo, 

enquanto partículas com R < R* serão dissolvidas. A energia de ativação para a formação do núcleo é 

dada por: 
 

∆G* = 4πσSLR*2/3 = 16πσSL
3 ν2/3k2T2ln2S                    (6) 

 

Assim, em condições estacionárias, a taxa de nucleação homogênea, RN, é então: 
 

RN = (dN/dt)1/V = A exp[-(∆G*)/kT]                    (7) 
 

onde RN é o número de núcleos formados por unidade de tempo por unidade de volume V, e A é um fator 

pré-exponencial tipicamente variando entre 1025 a 1056 s-1 m-3. Combinando as equações 6 e 7, temos: 
 

RN = A exp(-16πσSL
3 ν2/3k3T3ln2S)                    (8) 

 

que nos revela que RN é uma função exponencial de S, e permanece negligenciável até que certa 

supersaturação crítica S* seja atingida.[28]  



 

 Na etapa de crescimento das partículas coloidais, o principal fator limitante deste processo é a 

difusão. Sendo assim, gradientes de concentração e temperatura são os fatores predominantes que 

determinam a velocidade da reação que um novo material é adicionado à superfície da partícula em 

crescimento via transferência de massas de longa distância. A relação entre a concentração das espécies 

em solução e o tamanho do cristal é dado pela equação de Gibbs-Thomson: 
 

Ce ≅ C∞ (1 + 2Ωγ/RGTR)                    (9) 
 

onde Ce é a concentração das espécies em solução, Ω é o volume molar do soluto, γ é a tensão interfacial, 

RG é a constante universal dos gases, R o raio do cristal e C∞ é a concentração do soluto na diluição 

infinita. Finalmente, a relação entre a velocidade de crescimento, G, e o grau de supersaturação, S, pode 

ser descrita como: 
 

G = kGSg                    (10) 
 

onde kG é a constante de velocidade de crescimento, e g é a ordem de crescimento.[28] 

 A etapa de ripening de Ostwald envolve basicamente o fenômeno onde partículas menores são 

consumidas pelas maiores durante a etapa de crescimento, comportamento previsto pela equação 9, que 

estabelece que a solubilidade das partículas aumenta com a diminuição de seu tamanho. O dado mais 

importante nessa etapa da reação está relacionado com a distribuição de tamanhos das partículas, que é 

dado por: 
 

f(R,t) = [N(t)/ (t)] p0(ρ(t))                    (11) 
 

onde N é o número de partículas nucleadas, ρ(t) ≡ R/ (t) e p0(ρ) é uma função dependente do tempo, 

relacionada com a dimensão absoluta dos grãos, ρ.[34] 

 As equações 1 a 11 fornecem várias informações importantes a respeito do processo de 

precipitação. Para produzir nanopartículas através de uma precipitação, a etapa de nucleação deve ser 

relativamente rápida e a de crescimento relativamente lenta. Entretanto, como resultado de sua grande 

área superficial, nanopartículas coloidais são termodinamicamente instáveis. Esta instabilidade pode ser 

compreendida a partir da seguinte equação: 
 

dG = γ dσ                    (12) 
 

onde γ é a tensão superficial e dσ a variação na área superficial.[29]  

De acordo com a equação 12, dG torna-se negativo com uma diminuição da área superficial, ou 

seja, a termodinâmica do processo favorece a maximização da razão superfície/volume, ou em outras 

palavras, a tendência das NPs em se aglomerarem. Além, disso, NPs coloidais atraem-se mutuamente 

mesmo a longas distâncias, estando sempre sujeitas a forças de atração que tendem a condensá-las em 

grandes aglomerados.[29]  



 

De acordo com todas as considerações tratadas anteriormente, pode-se concluir que a aglomeração 

de pequenas partículas precipitadas de uma solução é praticamente inevitável na ausência de um 

estabilizante. Desta forma, para se obter nanopartículas através de uma reação de precipitação, as etapas 

finais da reação devem envolver a terminação do crescimento e a estabilização das nanopartículas. 

Existem dois mecanismos básicos de estabilização de dispersões coloidais, de modo a evitar a 

aglomeração das partículas, resumidamente esquematizados na Figura 4: no primeiro caso, as 

nanopartículas repelem-se por possuírem as superfícies eletricamente carregadas (Figura 4(a)) e no 

segundo, as partículas são neutras e sua aproximação é limitada por uma camada protetora de outro 

material, conhecida como camada passivadora, cuja ação baseia-se no aproveitamento do efeito estérico, 

o que evita o contato das mesmas (Figura 4(b)).[11,21,23-29]  

 

 
Figura 4. Exemplos de mecanismos de estabilização de soluções coloidais: (a) estabilização de partículas por cargas e (b) 

estabilização por efeito estérico.[11,21,26-29]  

 

 

O composto formador da camada passivadora é conhecido como passivante, e sua estrutura 

química depende basicamente da composição das nanopartículas (NPs) coloidais. No caso de NPs 

metálicas, vários são os compostos possíveis de serem utilizados como passivantes, como por exemplo, 

polímeros, surfactantes, moléculas contendo grupos terminais -SH, -CN, -P(C6H5)2, -NH2, etc. A classe 

mais utilizada ultimamente, ainda relacionado a NPs metálicas, vem sendo a dos tióis de cadeia longa, 

onde estão presentes na mesma molécula funções hidrofóbicas e hidrofílicas.[10,18,26-28,30-44]  

Colóides passivados apresentam muitas vantagens, pois geralmente são estáveis por mais tempo 

em solução, e podem ainda ser precipitados, secos e redissolvidos sem perder a característica de 

estabilidade. Além disso, a camada passivadora desempenha outros papéis importantes, influenciando 

tanto as características individuais (solubilidade, tamanho e estrutura), como sua distribuição espacial, ou 

seja, a formação de arranjos após a secagem do solvente.[10,18,26-28,30-54]  

Uma característica importante onde a presença do passivante tem influência direta nas 

nanopartículas é a sua solubilidade. Grande parte dos trabalhos envolvendo nanopartículas metálicas faz 

uso da síntese em solventes orgânicos, onde os passivantes, que freqüentemente contém longas cadeias 

alquil, podem ser dissolvidos, o que confere ao produto final (um núcleo metálico de poucos nanômetros 

de diâmetro rodeado por uma monocamada de cadeias alquil) uma excelente solubilidade. Entretanto, 



 

uma das maneiras de se tentar sintetizar nanopartículas metálicas que sejam solúveis em água é a 

utilização de sais citrato como agente passivante, apesar da grande distribuição de tamanhos que 

normalmente tais amostras são obtidas, além da sua baixa estabilidade com relação ao tempo, o que acaba 

levando à aglomeração com conseqüente crescimento das NPs.[18,34,40,55,56]  

 Uma alternativa para a estabilização de NPs com diferentes tipos de passivantes é o uso de reações 

de troca de ligantes, feitas freqüentemente com o uso de refluxos da solução das nanopartículas na 

presença do ligante a ser trocado. Tais reações, entretanto, podem levar a um aumento na distribuição de 

tamanhos e ainda um crescimento das NPs, uma vez que a primeira etapa consiste na retirada do 

passivante original, o que “descobre” a superfície das partículas, permitindo uma possível aglomeração. 

Uma alternativa promissora que poderia evitar a aglomeração das NPs é a realização de reações 

diretamente na estrutura molecular do ligante, onde não é necessário a sua dessorção. Na Figura 5 está 

presente um esquema demonstrando algumas possibilidades de reações de troca e de funcionalização de 

passivantes, através de reações de substituição, reações de acoplamentos e reações de 

polimerização.[18,34,35,44,57-59]  

 

 
Figura 5. Esquema ilustrativo demonstrando as diferentes possibilidades de reações com passivantes protegendo 

nanopartículas: (a) reação de troca, (b) reação do p-mercaptofenol com anidrido propiônico, (c) reação SN2 do ö-

bromoalcanotiolato com alquilaminas primárias, (d) reações de acoplamento amida e ester, (e) reação de formação de siloxano, 

(f) catálise de metal de transição na abertura de anel para polimerização (metátese).[44]  



 

 Um exemplo interessante que mostra versatilidade e abrangência na obtenção de NPs passivadas é 

a utilização de dendrímeros como passivantes em NPs de ouro. Neste caso os autores, além da obtenção 

das NPs de ouro passivadas, fizeram ainda a síntese do dendrímero (PMMA) utilizado como passivante. 

O dendrímero poli(amidoamina) (PAMAM), contendo núcleo disulfeto e possuindo grupos terminais 

carboxílicos ou hidroxílicos, foi reduzido com ditiotreitol (DTT) para a produção um sítio único de tiol 

funcionalizando o PAMAM. Estes dendrímeros funcionalizados foram então utilizados para modificarem 

a superfície das nanopartículas de ouro e de CdSe/CdS (em estrutura casca-caroço) através da sua troca 

com o citrato de sódio, utilizado como passivante. Na Figura 6 está presente um esquema ilustrativo da 

síntese, funcionalização da superfície e redução do dendrímero PAMAM, juntamente com a formação das 

nanopartículas de ouro passivadas pelo dendrímero após a troca de passivantes.[59]  

 

 
Figura 6. Esquema ilustrativo demonstrando a síntese, funcionalização da superfície e redução do dendrímero PAMAM, 

juntamente com a formação das nanopartículas de ouro dendrimerizadas.[59] 

 

 

Outra característica importante de um sistema coloidal é o seu grau de polidispersão com relação 

ao tamanho das suas unidades constituintes, onde normalmente busca-se que a dispersão de tamanhos não 

seja superior a 10%, e freqüentemente este resultado pode ser conseguido com controle minucioso das 

etapas de síntese. Entretanto, mesmo que o sistema recém sintetizado apresente uma distribuição de 

diâmetros maior do que o desejado, pode-se fazer uso de técnicas de separação por tamanho, como por 

exemplo a cristalização fracionada, a precipitação seletiva ou a eletroforese. A escolha do uso e da técnica 

de separação por tamanho deve ser realizada de acordo com o tipo de amostra obtida e ainda com o 



 

intervalo de tamanhos desejado. No caso de amostras de NPs passivadas, normalmente utiliza-se a 

precipitação fracionada, onde faz-se a adição de um “não-solvente”, ou seja, um solvente onde as 

nanopartículas passivadas sejam insolúveis, em pequenas alíquotas. Quando a solução começa a turvar, 

separa-se o precipitado, que contém as partículas com tamanhos maiores, e o processo continua até que 

todas as alíquotas possíveis sejam separadas.[34,60,61]  

 Uma outra característica de NPs importante de ser controlada, para que se possa ter um controle 

rigoroso das propriedades e uma alta reprodutibilidade dos sistemas coloidais, é o tamanho médio das 

partículas. Entretanto, mesmo que tais sistemas ainda não estejam no tamanho desejado logo após sua 

síntese, é possível modular o tamanho das NPs com tratamentos pós-síntese, como no caso do trabalho de 

Shimizu e col.[62], onde, com um aquecimento de NPs de ouro passivadas por dodecanotiol no estado 

sólido, com taxa e tempo controlados, os autores conseguem moldar o tamanho das NPs: num 

aquecimento a 150oC por meia hora, o tamanho das partículas passa de 1,5 para 3,4 nm; a 190oC, o 

tamanho médio passa para 5,4 nm; a 230oC para 6,8 nm e a 250oC para 9,7 nm, sendo que este último 

sistema foi obtido com NPs de ouro passivadas por octadecanotiol, uma vez que nessa temperatura o 

dodecanotiol já é pirolisado.  

 Além da distribuição de tamanhos e do tamanho médio das NPs, é necessário que se tenha 

controle com relação às formas dos nanocristais, uma vez que essa característica também tem influência 

direta nas propriedades finais que a amostra vai apresentar. É de se esperar que partículas totalmente 

esféricas tenham interações diferentes com a radiação eletromagnética, por exemplo, quando comparadas 

com o mesmo material em formas anisotrópicas.[63-66]  

Sendo assim, com o controle minucioso dos reagentes utilizados e de todas as etapas durante a 

síntese das NPs, pode-se conseguir um alto controle e uma alta reprodutibilidade das amostras. Neste 

trabalho estamos diretamente interessados em nanopartículas metálicas. Desta forma, este tópico 

específico será abordado em maior profundidade nas seções que se seguem.  

 

 

1.3. Nanopartículas Metálicas: Propriedades Óticas 

 

 NPs metálicas de alguns metais, como ouro, prata e cobre, mostram absorções bem definidas e em 

regiões distintas do espectro visível, denominadas de banda plasmon. Esta banda é decorrente da alta 

razão superfície/volume destas NPs, e ocorre devido à oscilação coletiva dos elétrons de condução em 

resposta à excitação óptica promovida pela aplicação de um campo eletromagnético externo, como 

esquematizado na Figura 7, onde temos uma representação da oscilação plasmon para uma esfera, 

mostrando o deslocamento da nuvem dos elétrons de condução relativa à NP. O campo elétrico da 

radiação incidente induz à formação de um dipolo na NP, e uma força de restauração na NP tenta 

compensar essa formação do dipolo, resultando numa ressonância em um comprimento de onda (λ) 



 

único. O comprimento de onda de oscilação na absorção plasmon depende de um grande número de 

fatores, entre eles o tamanho médio, a forma e o meio em que as NPs se encontram. Sendo assim, a 

espectroscopia UV-Vis tornou-se uma maneira rápida de se sondar qualitativamente a ocorrência, o 

tamanho médio e a distribuição de tamanhos das NPs metálicas através dos valores de máximo e de 

largura à meia altura da banda plasmon.[65-80]  

 

 
Figura 7. Representação da oscilação plasmon para uma esfera em resposta à excitação eletromagnética, mostrando o 

deslocamento da nuvem dos elétrons de condução relativa à partícula.[68]  

 

 

No caso do ouro, dependendo do tamanho médio das partículas, o máximo de absorção da banda 

plasmon pode ocorrer em toda a região do espectro visível. Para nanopartículas de prata, podemos obter 

plasmons cujo máximo varia de 400 a 670 nm. Para amostras nanométricas não esféricas, a anisotropia de 

forma pode levar à ocorrência de mais que uma oscilação plasmon (devido à ressonâncias latitudinais e 

longitudinais em nanobastões, por exemplo). Na Figura 8 estão presentes uma representação esquemática 

da formação do dipolo induzido pela radiação incidente para o caso de NPs esféricas e em forma de 

bastão, juntamente com exemplos de espectros de absorção resultantes de amostras com esses 

formatos.[65-83] 

 O mecanismo que envolve a síntese de NPs metálicas esféricas é geralmente bem entendido. 

Entretanto, o mecanismo que leva o crescimento preferencial em uma dimensão ainda é objeto de debate. 

Existem evidências de mecanismos de agregação em alguns casos, que não se aplicam a outros, sendo 

este ainda um assunto que necessita de aprofundamento. Mesmo assim, o número de trabalhos 

envolvendo a síntese de NPs com formatos diferentes de uma esfera vem crescendo cada vez mais. Um 

exemplo interessante é o trabalho de Jin e col.[73], onde nanoprismas de prata foram obtidos através da 

conversão fotoinduzida de nanoesferas. Ainda com relação ao efeito da forma das NPs, temos o trabalho 

de Sun e col.[72], onde foram sintetizados nanoprismas triangulares e nanofitas de prata a partir do refluxo 

de uma dispersão aquosa de nanoesferas. Sun e Xia[77] conseguiram obter nanocubos de prata através de 

um processo denominado poliol, controlando-se apenas a concentração dos reagentes. Nas figuras 9 e 10 

temos dois exemplos elegantes de síntese de diferentes nanopartículas metálicas, puras ou em misturas, 

em diferentes formatos e tamanhos, e a conseqüente decorrência da variação de forma nas propriedades 

óticas destes materiais.[66-70]  



 

 

               

 
Figura 8. Diagrama esquemático da formação do dipolo induzido pela incidência da radiação eletromagnética para 

nanoesferas e nanobastões, juntamente com exemplos de espectros de absorção para cada um dos casos. Para as amostras 

esféricas são apresentados vários espectros, resultantes de esferas com diferentes diâmetros (especificados em cada 

curva).[69,79,80]  
 

 

                     
Figura 9. (a) Imagem das soluções de nanobastões de ouro e prata preparados através de reações fotoquímicas, (b) espectros 

UV-Vis correspondentes. A diferença entre as soluções está na concentração de nitrato de prata adicionada ao sistema 

contendo partículas de ouro (15,8, 23,7, 31,5 µL) e ainda no tempo de fotoreação (30 e 54 h), (c) imagens MET das amostras 

em modos baixa e alta resolução.[66] 

 

 

 Na Figura 11 estão presentes os resultados de espectroscopia ótica de 3 NPs de prata com 

morfologias diferentes, relacionados com as imagens de MET em modo alta resolução também presentes, 

juntamente com uma imagem das NPs feitas com uma câmera eletrônica em campo escuro, onde pode-se 

relacionar a cor da NP com sua morfologia (NPs triangulares aparecem em vermelho, pentagonais em 



 

verde e esféricas em azul, predominantemente). Este é um exemplo representativo que nos leva a concluir 

que diferentes morfologias levam a diferentes cores das NPs.[81,82]  

 

 
Figura 10. Imagens de MET de (a) nanoesferas de ouro, (b) nanobastões de ouro e (c) nanoprismas de prata, com as 

respectivas fotografias das dispersões onde as diferentes cores ocorrem em função (d) do aumento do diâmetro das 

nanoestruturas, (f) do aumento da relação comprimento/largura dos nanobastões e (f) com o aumento no tamanho lateral dos 

prismas.[69]  
 

 

                  
Figura 11. (a) Gráficos típicos de espectroscopia ótica de NPs de prata com morfologias diferentes, relacionados com as 

imagens de MET presentes, onde, no segundo caso, a modificação de morfologia ocorreu devido a um tratamento térmico; (b) 

imagem das NPs feitas com uma câmera eletrônica em campo escuro.[81]  

 

 

A ocorrência da absorção plasmon em NPs metálicas está associada com uma série de aplicações 

para estes materiais. Uma delas é o seu uso na espectroscopia Raman, uma técnica vibracional que utiliza 

a radiação espalhada pela matéria para o estudo de características estruturais das amostras. Uma de suas 

limitações está na concorrência da fluorescência concomitante com o efeito Raman, sendo que o primeiro 

tem sua intensidade da ordem de 104 vezes maior, o que dificulta a realização de medidas de uma série de 



 

compostos. Sendo assim, na busca por efeitos que intensifiquem o sinal do espalhamento Raman, 

podemos fazer uso do efeito conhecido como Surface Enhanced Raman Scattering (efeito SERS), que 

consiste numa grande intensificação do espalhamento Raman pela deposição da espécie a ser sondada em 

colóides de alguns metais, filmes metálicos finos etc, sendo este um fenômeno de interface.[84-88] 

Apesar de ainda não ser um efeito totalmente compreendido, existem dois modelos principais que 

buscam elucidar o mecanismo responsável pelo aparecimento do efeito SERS, o modelo eletromagnético 

e o modelo molecular. A origem desses dois modelos pode ser simplificadamente apresentada, 

considerando-se que a intensidade da radiação espalhada é proporcional ao quadrado do momento de 

dipolo induzido na molécula espalhadora pela radiação incidente. Por sua vez, o momento de dipolo 

induzido pode ser escrito como o produto da polarizabilidade molecular (α) pelo campo elétrico da 

radiação incidente (E).[84] 

O modelo eletromagnético considera a intensificação do campo eletromagnético próximo à 

superfície do metal devido à ressonância com a banda plasmon. Essa teoria explica intensificações à 

longas distâncias, e o espectro obtido deve ser similar àquele obtido das moléculas em solução, pois nesse 

tipo de mecanismo não se espera nenhum tipo de perturbação substancial da molécula espalhadora. Já o 

modelo molecular (ou modelo químico) considera as modificações na polarizabilidade molecular (α) 

geradas pela interação da molécula espalhadora com a superfície. Essa interação pode se dar pela 

formação de complexos de transferência de carga, ligações químicas convencionais com a superfície ou 

ainda através de interações eletrostáticas. Neste caso o contato com a superfície é essencial e os espectros 

obtidos podem divergir daqueles registrados em solução, seja por mudanças nas intensidades relativas, 

meia-larguras, deslocamentos de freqüências ou mesmo pelo aparecimento de novas bandas.[84] 

 Uma aplicação direta e cada vez mais crescente que faz uso da absorção plasmon de NPs 

metálicas é na área de sensores e biosensores. Como a intensidade, posição e largura da banda plasmon é 

sensível ao meio ao redor da NP, suas alterações podem ser diretamente relacionadas com a concentração 

de determinada espécie a qual se pretende monitorar. Sensores óticos para glicose, biomoléculas, ácidos 

nucléicos, DNA, anticorpos em sangue, entre outros, têm sido reportados baseados neste princípio.[89-93]  

 

 

1.4. Nanopartículas Metálicas: Métodos de Síntese, Auto Organização e 

Aplicações 
 

Como mencionado anteriormente, nanomateriais podem ser preparados através de métodos físicos 

ou químicos. Entre os métodos físicos de preparação podemos citar a nanolitografia[94], a coevaporação[95] 

e a sonólise[96-99], e como exemplo de métodos químicos os métodos template[100-102], sol-gel[103,104], 

poliol[105], TOPO[106], microemulsão[107], e a síntese química em sistema bifásico (que foi o método 



 

escolhido para a síntese de nanopartículas de prata neste trabalho), sendo esta última uma das alternativas 

mais simples e versáteis para tal obtenção. Neste caso, as NPs são obtidas em solução pela 

decomposição/redução de compostos precursores, podendo ser posteriormente manipuladas e utilizadas 

para a obtenção de sólidos através de sua incorporação numa matriz (como por exemplo um polímero), ou 

ainda de sua auto-organização. Além de extremamente versátil, este método representa uma opção 

simples e de baixo custo, quando comparado com outros processos normalmente empregados. [26-28,30-

32,40,41,44-48,63,65,108,109]  

Na Figura 12 estão presentes as imagens de MET de amostras metálicas produzidas por em 

sistema bifásico e por nanolitografia, demonstrando claramente os tamanhos limites para amostras 

produzidas por cada uma das rotas utilizadas.[109]  

 

 
Figura 12. Imagens de MET de nanopartículas de ouro produzidas por método químico e por método físico (fotolitografia), 

com as respectivas limitações de tamanho para cada método.[109]  
 

 

A primeira síntese descrita na literatura utilizando a síntese em sistema bifásico foi na obtenção de 

nanopartículas de ouro passivadas por dodecanotiol, publicada por Brust e col.[45] O princípio da técnica 

consiste em, primeiramente, disponibilizar o cátion metálico precursor em solução aquosa, pela 

dissolução do respectivo sal (HAuCl4), e, numa etapa posterior, transferir o precursor para uma fase 

orgânica (tolueno) com o auxílio de um agente de transferência de fase (N(C8H17)4Br). Adiciona-se a 

seguir o material passivante, solúvel na fase orgânica, com posterior redução dos íons Au+3 com auxílio 

do agente redutor NaBH4. Neste caso, a passivação das NPs ocorre concomitantemente à redução, o que 

estabiliza o sistema e faz com que este seja extremamente versátil. As reações envolvidas em tal síntese 

são as esquematizadas em (1) e (2), onde a fonte de elétrons é o BH4
- [45,46]:  

 

AuCl4¯ (aq) + N(C8H17)4
+ (tolueno)  →  N(C8H17)4

+AuCl4¯ (tolueno)          (1) 

m AuCl4¯ (tolueno) + n C12H25SH (tolueno) + 3 m e-  →  4 m Cl¯ (aq) + (Aum)(C12H25SH)n (tolueno)          (2) 



 

 Refinamentos neste processo, inclusive rotas para preparação de outros metais, foram 

desenvolvidos. Para o caso da prata, o mecanismo de transferência de fase com o uso do N(C8H17)4Br 

ainda não é claro, uma vez que a prata está presente na fase aquosa como um cátion, e tal agente não 

estaria apto para transferi-la para a fase orgânica. Algumas propostas para explicar tal mecanismo 

envolvem a formação de micelas ou de espécies “AgBr”, que seriam transferidas para a fase 

orgânica.[27,32,36,37,39-41]  

 Uma característica extremamente interessante de nanopartículas de ouro e prata estabilizadas por 

tióis é a sua tendência a formar espontaneamente redes altamente ordenadas, através da simples 

evaporação controlada do solvente em um substrato apropriado. Sendo assim, além do estudo da síntese 

das NPs, a obtenção de arranjos ordenados também se tornou uma área de grande interesse, onde as 

nanopartículas fazem o papel de blocos construtores de arranjos bi- e tridimensionais, nos chamados 

sólidos nanoestruturados, ou “supercristais”, visando o aproveitamento das propriedades físicas, advindas 

da interação entre nanopartículas próximas, resultando em novos fenômenos coletivos. Um esquema 

resumido da idéia de se utilizar NPs como blocos construtores na formação de supercristais está colocado 

nas Figuras 13, e na Figura 14 temos a definição de diâmetro efetivo para uma NP passivada e um 

esquema explicativo sobre o empacotamento das NPs em supercristais com 1, 2 ou 3 

dimensões.[18,25,26,30,36,41,45,46,49,50,52,53,110,111] 

 

 
Figura 13. Diagrama representativo da utilização de átomos e nanopartículas como blocos construtores na formação de sólidos 

estendidos e supercristais.[18,111] 

 

 

 Do ponto de vista da cristalização, as NPs passivadas podem ser simplificadamente consideradas 

como esferas rígidas com um diâmetro efetivo (de), dado pelo diâmetro do cluster metálico (dm) e a 

contribuição da camada orgânica (co) (Figura 14). Sendo assim, espera-se que o empacotamento do 

supercristal seja do tipo compacto, tipo cfc (cúbico de face centrada) ou hcp (hexagonal), por exemplo, 

com distância mínima entre as partículas, dada por de. Entretanto, alguns outros fatores influenciam 

diretamente na formação dos supercristais, como por exemplo, tamanho, forma e tipo das NPs, ou a 

mistura delas, tipo da camada passivadora, substrato onde o supercristal será crescido, taxa de evaporação 



 

do solvente, molhabilidade do substrato pela solução, temperatura etc. Um trabalho interessante é o de 

Korgel e Fitzmaurice[104], que conseguiram induzir a formação preferencial de arranjos 2D ou 3D, 

modificando a polaridade do solvente utilizado. Sendo assim, o modelo de esferas rígidas passa a não 

explicar de maneira totalmente adequada a formação dos supercristais, uma vez que a camada passivadora 

e o formato da NP (que pode ser facetada) também influenciam na obtenção dos mesmos.[18,50,111-117]  

 

 
Figura 14. Definição de diâmetro efetivo (de) de um colóide passivado e formação de um empilhamento compacto, destacando 

as três diferentes possibilidades de obtenção de supercristais auto-organizados através do empacotamento de NPs metálicas 

pasivadas (1,2 e 3D).[18,50,111] 

 

 

 Outra variável que pode ser controlada nos supercristais é a distância entre as partículas, como nos 

trabalhos de Terrill e col.[67] e Martin e col.[112], onde, de acordo com a escolha dos ligantes pelo tamanho 

de cadeia, pode-se ter um controle mais rigoroso dos espaços interpartículas. 

Visando a aplicação, os supercristais devem ser de tamanho considerável, e serem livres de 

defeitos. Nesta linha, Lin e col.[114] conseguiram obter supercristais com vários micra de extensão, 

apresentando alto grau de organização, através do controle da etapa de secagem, que foi feito através da 

adição de dodecanotiol (utilizado também como agente passivante) em excesso na solução contendo 

concentração conhecida de partículas de ouro. Isto fez com que a superfície do substrato permanecesse 

úmida por um tempo maior, permitindo que as partículas se organizassem, em analogia à cristalização 

molecular, onde sólidos com uma quantidade menor de defeitos são aqueles obtidos com uma taxa lenta 

de cristalização. Além da obtenção de supercristais extensos e sem a presença de defeitos, com a escolha 

certa do solvente, da concentração de partículas e da quantidade de dodecanotiol colocada em excesso, os 

autores conseguiram ainda supercristais formados por uma única monocamada (2D), como mostrado na 



 

Figura 15, ou ainda formados por multicamadas (3D). Ainda nesta linha, Kiely e col.[115] conseguiram 

obter supercristais com estrutura AB2 formados por ouro e prata, com tamanho de partículas diferentes, 

como demonstrado na Figura 16, onde as partículas maiores e mais escuras são formadas por ouro.  

 

 
Figura 15. Imagem de MET de um supercristal ordenado (apenas ¼ do supercristal está sendo mostrado na imagem), obtido 

com uma única camada de NPs de ouro.[114]  

 

 

 
Figura 17. (a) Imagem de MET de um supercristal binário/bimodal com estrutura AB2 de partículas de ouro e prata e espectros 

EDX ao longo da linha RS.[115] 

 

 

 Um exemplo extremamente interessante sobre a possibilidade de se controlar o arranjo de NPs, 

seu espaço interparticular e ainda o número de camadas depositadas no estado sólido, é o trabalho de 

Bethell e col.[26] onde nanopartículas de ouro são preparadas em duas fases, porém sem a presença do 

passivante na fase orgânica. Neste caso o agente de transferência de fase atua como um passivante fraco, 

estabilizando as nanopartículas em solução. Entretanto, um grande cuidado é necessário, pois uma 



 

secagem do solvente desestabiliza o colóide, provocando sua aglomeração. Num substrato de vidro 

previamente funcionalizado com 3 mercaptopropil trimetoxisilano, que promove uma superfície contendo 

grupos tióis conforme esquematizado na Figura 18 (I), deposita-se as NPs não passivadas, mergulhando-

se a lâmina na solução de NPs (Figura 18 (II)). Este sistema é posteriormente mergulhado numa solução 

concentrada contendo o passivante α,ω ditiol, onde a possibilidade de ser ter diferentes tamanhos de 

cadeia permite a alteração da distância entre as NPs (Figura 18 (III)). Pode-se novamente mergulhar o 

sistema na solução contendo as NPs (Figura 18 (IV)), sendo que este processo pode ser repetido até a 

deposição do número desejado de camadas. Sendo assim, este é um exemplo extremamente didático e 

simples, onde duas variáveis importantes como o número e a distância entre as camadas de um 

nanossistema podem ser minuciosamente controlados.[26]  

 

 
Figura 18. Representação esquemática da construção camada por camada de um material nanoestruturado formado por 

nanopartículas de ouro e ditiol.[26] 

 

 

 Nanopartículas metálicas possuem diversas aplicações em potencial, com vários produtos já 

disponíveis no mercado, em áreas como catálise, armazenamento de dados, tecnologia de displays, 

dispositivos opto-eletrônicos, produtos para tratamento antibacteriano, terapias de detecção e obtenção de 

imagens de células cancerígenas e tumores entre outras. Na Figura 19 está presente um esquema 

ressaltando algumas das diversas possibilidades de aplicação de sistemas contendo 

nanopartículas.[15,20,44,52,54]  

 Dentre as nanopartículas metálicas passivadas, as formadas por ouro e prata têm sido as mais 

estudadas. No caso do ouro, isso ocorre devido aos seguintes fatos: i) por formar NPs passivadas por tiol 

com alta estabilidade com relação ao tempo, forma e tamanho, ii) por ser de fácil obtenção, iii) por ser um 



 

metal razoavelmente inerte, não oxidando em temperaturas inferiores ao ponto de fusão, não reagindo 

com O2 atmosférico e não reagindo com a maioria dos reagentes químicos comuns. Estas propriedades 

fazem com que o ouro seja facilmente manipulado sob condições de laboratório. Além disso, o ouro 

apresenta uma forte afinidade aos tióis, não resultando em reações não usuais, como por exemplo, a 

formação de sulfetos. Entretanto para diversas aplicações o ouro pode não ser a melhor escolha, podendo 

ser substituído pela prata, que não é tão inerte, mas permite a obtenção de diversas estruturas mais 

facilmente que o ouro, cujos detalhes serão discutidos no próximo item.[117]  

 

 
Figura 19. Representação esquemática das diversas possibilidades de aplicação de nanopartículas passivadas.[44]  
 

 

1.5.Nanopartículas de Prata 

 

 Uma extensão natural dos trabalhos relacionados com NPs de ouro envolve a obtenção de NPs de 

prata. As primeiras descrições da síntese de NPs de prata passivadas por dodecanotiol através da rota 

química envolvendo sistema bifásico foram os trabalhos de Heath e col.[118] e Korgel e col.[111]. Tais 

sistemas ganharam uma grande importância em função da alta monodispersão de tamanhos que 

apresentam, resultando assim, em uma forte tendência na formação dos supercristais.[27]  

 Apesar da monodispersão ser condição limítrofe para a obtenção de supercristais, Kiely e col.[119] 

obtiveram supercristais de NPs de prata com distribuição bimodal de tamanhos, como demonstrado na 

imagem de MET da Figura 20, demonstrando um empacotamento do tipo AB. Outros tipos de 



 

empacotamento, como AB3, AB4 etc, são também possíveis, graças ao ganho de entropia associado ao 

aumento do volume livre liberado pelo processo de cristalização.[27,119]  

 

 
Figura 20. Imagem de MET de um supercristal de NPs de prata passivadas por decanotiol, com distribuição bimodal de 

tamanhos e empacotamento do tipo AB (tipo NaCl).[119]  

 

 

 Uma série de carboxilatos insaturados com diferentes tamanhos de cadeias, configuração e grau de 

insaturação foram utilizados por Wang e col.[120] como passivantes na obtenção de NPs de prata. Foi 

observado que a distribuição de tamanhos e a estabilidade das partículas é fortemente dependente do tipo 

e da concentração utilizada do passivante. Foi determinado por espectroscopia IV que a insaturação é um 

fator essencial para a estabilização efetiva das NPs. Em outro trabalho, Lin e col.[121] conseguiram 

amostras monodispersas de NPs esféricas de prata através do uso de um precursor de fonte única, o 

trifluoroacetato, em éter, na presença de ácido oleico. Neste caso, com o controle dos parâmetros 

sintéticos, foi possível se obter NPs com diâmetro variando entre 7 e 11 nm e com desvio padrão entre 8,5 

e 10,7%, ou seja, com uma distribuição extremamente estreita de tamanhos. O diâmetro das partículas foi 

controlado através da variação na razão molar entre o trifluoroacetato e o ácido oléico, utilizado para a 

estabilização das NPs. Ainda na linha da síntese, Rodriguez-Sánches e col.[122] conseguiram sintetizar 

eletroquimicamente NPs de prata através da dissolução do anodo metálico num solvente aprótico, com 

diâmetros variando entre 2 a 7 nm, controlados através da mudança da densidade de corrente aplicada ao 

sistema. 

 NPs de prata dendríticas foram preparadas por Jiang e col.[123], através do aquecimento a 120oC de 

uma mistura contendo uma solução aquosa de nitrato de prata e polivinilpirrolidona (PVP) na presença de 

etanol, o que resultou em estruturas dendríticas com 0,5 a 1 µm de comprimento e 100 a 200 nm de 

largura, como visto através da imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) presente na Figura 

21, o que demonstra a facilidade de obtenção de NPs com diferentes formas com o ajuste das condições 

sintéticas. O crescimento em formato dendrítico foi explicado pelo modelo de formação de agregado 

limitado pela difusão: no início da reação, os íons prata são reduzidos durante um período curto, e os 

átomos de prata acabam agregando-se rapidamente, formando nanopartículas com forma de bastões ou 

fios, que se difundem, e podem aderir a outra estrutura em crescimento. Além disso, sabe-se também que 



 

a presença do PVP têm influência direta na morfologia das NPs, uma vez que as estruturas dendríticas são 

formadas a partir de uma relação molar PVP:Ag acima de 10:1.[123]  

 

 
Figura 21. Imagem de MEV de nanopartículas de prata com morfologia dendrítica.[123]  
 

 

 Zhao e col.[124] conseguiram desenvolver uma rota de transferência de fase para a obtenção de NPs 

de prata estabilizadas, utilizando-se o ácido tânico como agente de transferência do AgNO3, utilizado 

como fonte de prata, e ainda servindo como passivante das NPs preparadas, ou seja, diferente da maioria 

dos casos, foi utilizada uma única substância na transferência dos cátions e na estabilização das NPs. 

 Uma aplicação simples e direta das NPs de prata está mostrada no trabalho de Lee e col.[125], onde 

as NPs incorporadas em tecidos de celulose e sintéticos foram utilizadas como bactericidas contra 2 tipos 

de bactérias (gram positivo e gram negativo). As NPs apresentaram diâmetros variando entre 2 e 5 nm, 

foram impregnadas nos diferentes tecidos através da imersão dos mesmos numa solução de NPs em água 

e etanol, e as imagens de MEV mostraram que as NPs apresentaram-se bem dispersas por toda a 

superfície do tecido. Dispersões de NPs de prata foram utilizadas por Magdassi e col.[126] como pigmento 

para tintas de impressora do tipo desk jet, como mostrado na imagem de microscopia ótica da Figura 22.  

 

 
Figura 22. Imagens de microscopia ótica da impressão feita com tinta contendo NPs de prata.[126]  
 

 

 Outra aplicação extremamente interessante é o uso de NPs em biodetecção, como no trabalho de 

Kalele e col.[127], onde os autores utilizam NPs de sílica recobertas com NPs de prata para conjugar 



 

anticorpos e detectar espécies de interesse através de uma análise rápida da absorção do material 

resultante via detecção da banda plasmon associada (Figura 23).[127]  

 

 
Figura 23. Diagrama esquemático mostrando o possível mecanismo de interação das NPs de sílica recobertas por prata com 

anticorpos e anti-anticorpos para biodetecção de espécies de interesse.[127]  
 

 

 O exemplo de aplicação citado anteriormente é um sistema interessante onde diferentes materiais 

(sílica, prata etc.) são arranjados em conjunto de modo a utilizar-se propriedades sinergísticas desta 

associação para um fim bem determinado. Este é um exemplo típico de formação de um nanocompósito, 

cujas características serão tratadas a seguir. 

 

 

1.6. Nanocompósitos e Estruturas do tipo Casca- Caroço (Core-Shell)  
 

 Compósitos representam uma classe de materiais onde duas ou mais substâncias combinadas 

passam a exibir propriedades únicas, que não são possíveis de serem obtidas a partir de seus componentes 

individuais. Quando pelo menos uma das fases constituintes do compósito possui dimensões em escala 

nanométrica, este passa a ser denominado nanocompósito. (Nano)compósitos podem ser formados pela 

combinação de diferentes materiais, do tipo inorgânico-inorgânico, orgânico-orgânico ou orgânico-

inorgânico (sendo, neste último caso, também chamados de materiais híbridos).[128-137]  

 Existem inúmeras aplicações para materiais compósitos, como por exemplo, os demonstrados nos 

trabalhos de Huynh e col.[134] e Krasteva e col.[135] No primeiro caso, foram utilizados nanocompósitos 

formados por nanobastões de semicondutores e o polímero P3HT (poli-3-hexiltiofeno) para utilização em 

células solares. Observou-se que, através do controle da relação entre o comprimento e a largura dos 



 

bastões, foi possível modificar a distância que os elétrons eram transportados pelo filme do dispositivo, e 

ainda, com o controle da largura dos mesmos, modificar o valor do band-gap para otimizar a 

sobreposição entre a região de absorção da célula e a região de emissão da luz solar. No segundo caso, 

nanocompósitos formados por NPs de ouro e três diferentes dendrímeros, o polifenileno (PF), o 

poli(propilenoimina) (PPI) e o poli(amidoamina) (PAMAN) foram utilizados como sensores de gases, 

apresentando seletividades diferentes para a detecção de vapores de tolueno, 1-propanol e água.[134,135] 

 A arquitetura em nanoescala de materiais com propriedades facilmente ajustáveis levou ao 

desenvolvimento de um tipo especial de nanocompósitos conhecidos como core-shell, ou material tipo 

“casca-caroço”, que consiste em um núcleo formado por um material, rodeado por uma “casca” formada 

por outro material, em escala nanométrica. Tais partículas manifestam propriedades especiais 

dependentes dos materiais constituintes e da espessura das camadas. A possibilidade de obtenção de 

partículas core-shell acabou atraindo um grande interesse dos pesquisadores, principalmente pela 

versatilidade de aplicações que tais sistemas permitem, como blocos construtores, cristais fotônicos, em 

biocatálise multienzimática e ainda como liberadores controlados de medicamentos. A possibilidade de se 

controlar o tamanho do caroço e a espessura da casca, permite ainda uma possibilidade de ajuste nas suas 

propriedades, o que torna estes materiais extremamente versáteis. Além disso, essa nova classe de 

nanocompósitos permite estudos de fundamentos importantes, em especial na área da ciência de 

interfaces.[133,136,138-145]  

 A obtenção de um material do tipo core-shell envolve um controle rigoroso na síntese. 

Normalmente utiliza-se o caroço do material de interesse como “semente” no crescimento do outro 

material (casca) durante a precipitação. Entretanto, outras alternativas são possíveis, como por exemplo a 

preparação da superfície do caroço através da funcionalização, para posteriores reações de adsorção da 

espécie de interesse formadora da casca.[138-145]  

 Um trabalho no qual os autores demonstraram um controle rigoroso no recobrimento e na 

espessura da casca foi o desenvolvido por Oldenburg e col.[140] Neste caso, o núcleo de sílica foi recoberto 

por ouro através da redução do ácido tetracloroáurico previamente ligado covalentemente à superfície da 

sílica via organosilanos (modificadores de superfície), com subseqüente reação de redução via 

borohidreto de sódio. Na Figura 24 temos imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão 

demonstrando seis diferentes etapas desta reação, desde o início do recobrimento das NPs de sílica pelo 

ouro coloidal (Figura 24 (b)), até seu completo recobrimento (Figura 24 (g)), e ainda os espectros UV-Vis 

para as diferentes espessuras da casca. O mesmo procedimento foi adotado para a obtenção de materiais 

contendo prata, e os autores fizeram ainda um estudo sobre o material resultante sem a funcionalização 

prévia da NP de sílica, provando assim sua necessidade.[140,141]  

 Existe ainda a possibilidade da obtenção de materiais com cascas poliméricas. Ohno e col.[146] 

obtiveram estruturas do tipo casca-caroço de nanopartículas de ouro com polimetilmetacrilato (PMMA), 

onde fica claro a grande facilidade de obtenção da tal estrutura, como esquematizado na Figura. 25. 



 

                     
Figura 24. (a) Esquema resumido de um corte de uma NP tipo core-shell, onde a casca é formada por ouro e o caroço por 

sílica, demonstrando o aumento da razão caroço:casca, juntamente com a mudança na absorção do material; (b) a (g) Imagens 

de MET do crescimento de uma casca de ouro em nanopartículas de sílica de 120 nm de diâmetro, onde (b) é o início do 

recobrimento da partícula pelo ouro coloidal, (c) até (f) mostram o crescimento gradual e a coalescência do ouro coloidal na 

superfície da sílica e (g) a casca com crescimento e recobrimento completo da sílica por ouro.[140] 

 

 

 
Figura 25. Representação esquemática da síntese de estruturas do tipo core-shell formadas entre NPs de ouro e PMMA.[141] 

 

 

 Gittins e Caruso[139] utilizaram o processo da deposição de polímero na superfície de uma NP de 

ouro não para a obtenção final de um material tipo core-shell, mas sim para obterem esferas ocas de 

polímero, com a posterior dissolução da NP presente no interior da estrutura, como demonstrado no 

esquema da Figura 26. Aqui, a obtenção da estrutura core-shell foi possível através da funcionalização 

prévia do passivante, sendo posteriormente utilizada como um template na obtenção de um novo 

material.[139]  



 

 
Figura 26. Representação esquemática do processo de deposição polimérica (camada a camada) aplicado a NPs de ouro.[139] 

 

 

 Uma classe bastante interessante de (nano)compósitos é aquela na qual uma das frações é formada 

por polímeros condutores, cujas principais características serão abordadas a seguir. 

 

 

1.7. Polímeros Condutores 
 

 Inicialmente, os polímeros foram utilizados como materiais isolantes, sendo que estes podem ser 

utilizados para as mais diversas aplicações. A necessidade de se aliar ao mesmo material características 

condutoras e plásticas fez com que aditivos incorporados a uma matriz polimérica, tais como negro de 

fumo, fibras de carbono ou metálicas, resultassem nos materiais conhecidos como polímeros condutores 

extrínsecos. Somente na década de 70 foram descobertos polímeros que por si só já apresentavam certo 

valor de condutividade (intrínsecos), quando acidentalmente, um aluno do Professor F. Shirakawa, na 

Universidade de Tsukuba, Japão, tentando sintetizar acetileno, obteve um filme lustroso e prateado, 

quando, num erro, utilizou uma concentração de catalisador 1000 vezes acima do ideal. Este material 

resultante apresentou características de semicondutor, despertando pouco interesse. Entretanto, o mesmo 

Professor Shirakawa juntamente com A. Heeger descobriram que, ao tratar poliacetileno com ácido ou 

base de Lewis, era possível aumentar a condutividade deste material em até 13 ordens de grandeza, 

através de um processo conhecido como dopagem (remoção ou adição de elétrons na cadeia polimérica). 

A descoberta dos polímeros condutores rendeu aos pesquisadores citados, juntamente com o Professor A, 

MacDiarmid, o prêmio Nobel de Química em 2000.[129,147-150] 

 Os membros desta classe de materiais, também chamados de metais sintéticos, possuem uma 

característica em comum: longos sistemas π conjugados, ou seja, uma alternância de ligações simples e 

duplas ao longo da cadeia, como visto na Figura 27, onde as estruturas básicas dos principais polímeros 



 

condutores (PC) estão demonstradas. Somente esta conjugação, entretanto, não é suficiente para gerar 

uma condutividade considerável, sendo necessária uma variação parcial de carga, ou seja, uma oxidação 

ou redução parcial do polímero (por via química ou eletroquímica) para que valores consideráveis sejam 

alcançados.[129,147-154] 

 

 
Figura 27. Representação dos polímeros condutores mais conhecidos, na sua forma neutra.[129,149,153]  

 

 

O grande interesse em esse estudar polímeros condutores deriva das diversas aplicações potenciais 

que estes materiais podem apresentar, dentre as quais podemos destacar seu uso como componentes 

ativos em baterias, sensores, dispositivos eletrocrômicos, capacitores, diodos emissores de luz, entre 

outros. Na Figura 28 está presente um esquema resumindo as diversas aplicações tecnológicas 

relacionadas com polímeros condutores.[129,154] 

 

 
Figura 28. Aplicações tecnológicas dos polímeros condutores.[129,154] 



 

 O processo de transformação de um polímero em sua forma condutora é chamado de doping, em 

analogia ao processo de dopagem em semicondutores inorgânicos. Os dopantes podem ser inorgânicos ou 

orgânicos, e a dopagem pode ocorrer através de métodos químicos, eletroquímicos ou ainda pela 

exposição dos PC aos vapores dos agentes de transferência de cargas.[154,155] 

Os PCs combinam propriedades das moléculas clássicas com propriedades de semicondutores. A 

sobreposição nos orbitais moleculares ligantes e antiligantes π e π* forma um sistema continuo de 

densidade eletrônica ao longo da ligação. O alcance desta sobreposição (comprimento da conjugação) em 

alternância com a ligação determina o valor de band gap do material, que normalmente gira em torno de 1 

a 4 eV, permitindo excitação óptica estável e mobilidade no transporte de cargas.[147-162] 

A condução nestes polímeros pode ser explicada, por analogia com os semicondutores 

inorgânicos, pelo modelo de bandas: o grupo de n estados energéticos ocupados de mais baixa energia 

equivale à BV e o grupo n de estados energéticos desocupados de mais baixa energia equivale à BC, 

bandas estas que podem ser relacionadas aos orbitais moleculares HOMO e LUMO, respectivamente. A 

diferença de energia entre estas duas bandas é denominada de band gap. Com o processo de dopagem são 

gerados estados de energia intermediários entre a BV e a BC. Neste caso, ocorre uma reação redox, com 

formação de cargas, que devem ser eletricamente contrabalançadas por íons do dopante.[148,149,153-157] 

Em polímeros com excesso de cargas negativas, são inseridos cátions e sua condutividade será 

dada pela movimentação de elétrons na BC, denominado assim de dopagem do tipo n. No caso contrário, 

temos a dopagem do tipo p.[148,149,153-159] 

 O transporte de cargas para PCs como a Polianilina (PANI) e o Polipirrol (PPi) é realizado por 

portadores denominados de pôlarons e bipôlarons. Quando um elétron é removido da cadeia, a 

localização da carga é favorecida se o ganho de energia for maior que a distorção da cadeia polimérica. 

Forma-se, assim, um cátion radical com spin igual a ½, o pôlaron.A remoção de um segundo elétron pode 

ocorrer em outro ponto da cadeia, formando outro pôlaron, ou pode ocorrer próximo onde já houve a 

saída de um elétron, formando um bipôlaron (dicátion). Neste caso, o ganho de energia deve ser maior 

que a repulsão coulômbica entre as cargas. As estruturas do pôlaron e do bipôlaron para a PANI e o PPi 

estão representadas na Figura 29, e o mecanismo proposto para a condução via pôlaron na polianilina está 

esquematizado na Figura 30.[148,149,153-155,163-166] 

 O eletrocromismo que os PCs exibem também pode ser explicado através do mecanismo acima 

citado. A mudança de cor por dopagem ou oxidação do polímero ocorre por causa de mudanças na 

estrutura eletrônica das bandas: a localização de carga no PC e a relaxação do retículo ao seu redor geram 

uma conformação com defeitos que criam novos estados eletrônicos no gap, permitindo que ocorram 

novas transições.[154-156,163-165]  



 

           
Figura 29. Estruturas (a) do pôlaron na PANI e (b) do pôlaron e bipôlaron no Ppi.[154,155,166]  

 

 

 
Figura 30. Esquema de transporte de carga proposto para o pôlaron na PANI.[149] 

 

 

Visando a aplicação em dispositivos voltaicos, Thompson e col.[167] descreveram na literatura um 

estudo extensivo da síntese de uma série de polímeros condutores com pequenas alterações na estrutura 

dos monômeros, e as mudanças na cor dos polímeros obtidos nos estados oxidados e reduzidos, 

demonstrando a facilidade de se ajustar as cores destes materiais. Na Figura 31 estão representados os 



 

polímeros estudados e as mudanças de cor dos materiais para os estados dopado, neutro e intermediário, 

se existir.[167] 

 

 
 

 
 

 
Figura 31. Estrutura química dos polímeros caracterizados com as cores correspondentes aos estado dopado (D), estado neutro 

(N) e estado intermediário (I) quando existir.[167]  

 

 

 Dentre os polímeros condutores, o que apresenta grande destaque é a PANI, uma vez que sua 

forma condutora apresenta alta estabilidade química em condições ambientes, sua polimerização e 

dopagem pode ser feita de maneira fácil, e ainda, por seu monômero apresentar um baixo custo. Sendo 

assim, tais vantagens, viabilizam várias aplicações tecnológicas, como esquematizado 

anteriormente.[147,148,150,151,154,157,-162,164-166] 

As polianilinas representam uma classe de polímeros cuja composição química na forma de base 

(não dopada) é dada por uma fórmula geral do tipo: 
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composta por y e (1-y) unidades repetidas das espécies reduzidas e oxidadas, respectivamente. O valor de 

y pode variar continuamente entre 1 (para o polímero completamente reduzido contendo somente 

nitrogênios amina) e zero (no caso do polímero completamente oxidado, contendo somente nitrogênios 

imina). Os diferentes graus de oxidação da polianilina são designados pelos seguintes termos: 

i) leucoesmeraldina, forma totalmente reduzida (y=1); 

ii) pernigranilina, forma totalmente oxidada (y=0) e 

iii) esmeraldina, forma parcialmente oxidada (y=0,5).[154,157-159] 

 A PANI faz parte de uma classe de PCs que podem ser dopados por protonação, isto é, sem que 

ocorra alteração no número de elétrons (oxidação e redução) associados à cadeia polimérica. Deve-se 

levar em consideração que a fórmula geral descrita anteriormente mostra somente as formas básicas da 

PANI. Entretanto, devido à presença de sítios básicos (átomos de nitrogênio amina e imina), a PANI pode 

ser protonada na presença de ácidos fortes, necessitando, desta maneira, de contra-ânion para neutralizar 

as cargas geradas. As formas não protonadas da PANI são conhecidas como bases e as formas protonadas 

são comumente tratadas de sais.[147,148,150,151,154,157,-162,164-166,168]  

 A dopagem química da PANI na forma esmeraldina é feita por protonação em solução ácida 

aquosa, promovendo um aumento no valor de condutividade da ordem de 10 ordens de grandeza em 

relação à forma não dopada. O grau de protonação da base depende do grau de oxidação do polímero e do 

pH da solução dopante. Um esquema representativo das formas mais comuns da PANI encontra-se na 

Figura 32.[129,154,157-159]  

 

 
Figura 32. Representação das formas mais comuns da Polianilina (PANI).[129,154,157-159]  



 

 As várias formas da polianilina exibem propriedades químicas e físicas diferentes. A forma sal 

esmeraldina, de coloração verde, possui valores de condutividade equiparada aos valores dos 

semicondutores.[147,148,157,158] 

 O mecanismo de polimerização oxidativa da PANI ainda hoje está em debate. Esta polimerização 

tem sido designada como oxidativa levando em conta que ocorre concomitantemente à oxidação da 

anilina por métodos padrão de oxidação química ou eletroquímica. Entretanto tal oxidação não resulta 

necessariamente na formação do polímero, e sendo assim, este pode não ser formado quando o potencial é 

mantido a níveis abaixo dos necessários para a oxidação do monômero. A consideração do mecanismo 

oxidativo de polimerização da PANI como um processo redox tem sido limitada basicamente ao estágio 

inicial do processo, enquanto que estágios subseqüentes tem tido proposições cinéticas como 

características do estudo de tal polimerização.[154,157,158] 

 Vamos, então, considerar o mecanismo geral mais comum de polimerização da anilina proposto 

por Wei e col[155], baseado principalmente em estudos cinéticos. Em sua última publicação, os autores se 

referiram ao mecanismo citado como uma polimerização não clássica, ou seja, algo que está entre a 

polimerização clássica em etapas de crescimento e a polimerização clássica em crescimento de cadeia. De 

acordo com os autores, a etapa lenta da reação está na oxidação do monômero formando espécies 

diméricas, por causa do potencial de oxidação da anilina ser mais alto que o dos dímeros, 

subseqüentemente formando oligômeros e polímero. Os dímeros formados, por sua vez, são 

imediatamente oxidados, reagindo assim com outro monômero anilina, via substituição aromática 

eletrofílica, seguida de uma oxidação seguinte e desprotonação para a formação dos trímeros. Este 

processo é repetido, podendo eventualmente levar à formação da PANI, conforme esquematizado na 

Figura 33.[154,157,160-162]  

 

 
Figura 33. Mecanismo de polimerização da anilina.[154,160-162] 



 

 A polianilina pode ser sintetizada tanto por via química quanto eletroquímica, a partir da oxidação 

da anilina. A síntese química, entretanto, tem grande vantagem uma vez que é possível produzir um 

polímero de alta massa molar e de elevada pureza, e ainda que pode ser obtido diretamente no estado 

dopado em grandes quantidades, na forma de um pó verde. A síntese pode ser conduzida utilizando-se 

vários agentes oxidantes, como por exemplo (NH4)2S2O8, MnO2, Cr2O4 etc, e meios ácidos inorgânicos 

(como por exemplo HCl, H2SO4 entre outros) e orgânicos (como poliácidos funcionalizados), sendo o 

sistema mais comum o persulfato de amônio em soluções aquosas de HCl com pH entre 0 e 

2.[151,154,157,158,156,161,169] 

 Quando a anilina é misturada com o agente oxidante e agitada por um certo tempo, a solução 

gradualmente torna-se colorida, sendo que a coloração pode estar possivelmente relacionada com a 

formação de oligômeros. Alguns parâmetros afetam o curso desta reação, como por exemplo a relação 

entre a quantidade de monômero e de oxidante, o tempo da reação, a temperatura do meio e o tipo de 

dopante.[129,158,169,170] 

 A razão molar entre agente oxidante e monômero na síntese varia, em geral, entre 1 e 2. Rodrigues 

e De Paoli[169] e Genies e col.[170] propuseram que pode ocorrer uma degradação do polímero caso uma 

quantidade muito grande de oxidante seja usada. Rodrigues e De Paoli[169] ainda prepararam amostras 

com diferentes relações entre monômero e agente oxidante, controladas por um parâmetro K definido pela 

equação: 
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onde η na é a quantidade de monômero; ηox é a quantidade de agente oxidante; ηe é o número de 

elétrons envolvidos no processo de oxi-redução.[169] 

 A escolha do dopante é de importância fundamental, pois este pode influenciar o tipo de estrutura 

apresentada pela PANI. Um efeito interessante foi demonstrado por MacDiarmid e Epstein[148] que 

observaram um aumento considerável na condutividade da PANI devido à interações do dopante com o 

solvente. Foi observado que a combinação do ácido canforsulfônico (CSA) com o m-cresol provocava um 

aumento na condutividade do polímero, enquanto a combinação do CSA com o clorofórmio não 

apresentava este efeito. Segundo os autores, o aumento da condutividade pode ser devido a mudança na 

conformação das cadeias da PANI, do tipo compacta para extendida, e a este efeito foi dado o nome de 

doping secundário.[147,148] 

 O doping secundário atua reduzindo o número de defeitos nas conjugações π, promovendo uma 

maior organização na estrutura da PANI, efeito que pode ser observado pela técnica de difração de raios-

X, acarretando assim numa mudança significativa do espectro eletrônico. Estas mudanças podem ser 

observadas na Figura 34, onde temos que, com o aumento da quantidade de m-cresol, as cadeias da PANI 

começam a adquirir uma conformação expandida, devido à afinidade química do dopante CSA com o m-



 

cresol. Este processo está associado a um aumento na viscosidade, com um aparecimento de picos do 

difratograma de raios-X, e ainda com um deslocamento na banda polarônica observada na região do 

visível, para maiores comprimentos de onda. Este último efeito pode ser atribuído à maior mobilidade dos 

pôlarons em cadeias extendidas (pôlarons livres), o que acarreta em um aumento no valor da 

condutividade, descrita na seguinte equação: 
 

µσ  N  e  ××=           (14) 
 

onde σ representa a condutividade; e é igual à carga do elétron, N é o número de transportadores de carga 

e µ é a mobilidade dos portadores de carga.[148] 

 

 
Figura 34. Diagrama esquemático demonstrando a relação entre a viscosidade de soluções de PANI dopada com ácido 

canforsulfônico em clorofórmio e m-cresol, e o espectro de absorção UV-Vis, a condutividade e os difratogramas de raios-X 

das amostras, explicitando o processo de doping secundário.[148]  

 

 

 A PANI também pode ser obtida eletroquimicamente, sendo que este método pode oferecer 

algumas vantagens, entre elas a obtenção de produtos “limpos” e o fato de não ser necessário extrair a 

mistura de solventes, monômero e agente oxidante ao término da reação. Para a oxidação anódica da 

anilina, utiliza-se normalmente um eletrodo inerte, como a platina, sendo que alguns autores utilizam 

outros eletrodos como os de ferro, cobre, zinco, carbono etc.[151,154,169]  

A eletroatividade da PANI pode ser estudada por voltametria cíclica. O voltamograma 

característico da PANI apresenta dois pares redox na faixa de –200 a 1000 mV (versus ECS – eletrodo de 

calomelano saturado). O pico na extremidade catódica corresponde à oxidação da leucoesmeraldina ao sal 



 

esmeraldina, com mudança de cor de amarelo para verde, e o pico na extremidade anódica corresponde à 

oxidação da forma esmeraldina para pernigranilina, com mudança para a cor violeta, conforme pode ser 

observado na Figura 35.[170-177]  

 

 
Figura 35. Voltamograma típico da PANI, com as respectivas mudanças de cor de acordo com a reação redox.[154,170,176,177] 

 

 

 Um terceiro pico, ainda, pode ser observado em amostras cujo polímero possui alto grau de 

reticulação ou degradação. Geniès e col.[170] relataram que o aparecimento do terceiro pico diminui a 

condutividade do material, pois o processo de ligações cruzadas ocasiona uma interrupção na 

deslocalização das cargas ao longo da cadeia polimérica.[170-177] 

 Uma das maneiras de se tentar melhorar as propriedades da polianilina e dos polímeros condutores 

em geral é a obtenção de híbridos, onde a fase orgânica é composta pelos polímeros e a fase inorgânica 

pelas mais diferentes espécies, como discutido no item seguinte.  

 

 

1.8. Compósitos formados com Polímeros Condutores 
 

Os métodos conhecidos para a incorporação de partículas inorgânicas em matrizes poliméricas são 

geralmente baseados na obtenção de blendas ou ainda na mistura mecânica de seus componentes 

individuais, utilizando-se o polímero em solução ou ainda fundido. Entretanto estes procedimentos não 

são facilmente aplicáveis a polímeros condutores, uma vez que estes geralmente são insolúveis nos 

solventes comuns e normalmente infusíveis. Sendo assim, (nano)compósitos formados por NPs metálicas 

e polímeros condutores vêm sendo obtidos através de métodos mais complexos, como a redução de sais 

metálicos pelo polímero, formação das NPs metálicas e de PCs no interior de matrizes porosas, métodos 

eletroquímicos que levam à incorporação das NPs metálicas durante a eletrosíntese do polímero, ou ainda 

a eletrodeposição de NPs metálicas em eletrodos de polímeros condutores[175-198]  

 Os objetivos iniciais nas sínteses de nanocompósitos com polímeros condutores foram calcados na 

idéia de mantê-los em solução ou dispersão, e somente mais tarde os cientistas começaram a preocupar-se 



 

com as características térmicas, mecânicas e elétricas dos materiais resultantes. Compósitos formados por 

nanopartículas metálicas e polímeros π-conjugados são extremamente úteis para diversas aplicações. A 

incorporação de nanopartículas metálicas aumenta fortemente a condutividade dos polímeros e a estrutura 

eletrônica da cadeia polimérica influencia enormemente as características de tais metais. Sendo assim, 

estes nanocompósitos possuem várias características e propriedades interessantes em aplicações na área 

de nanotecnologia, como blindagem eletromagnética, sensores, baterias, LEDs, dispositivos para memória 

e ainda em catálise, por exemplo.[182-185,190,195-198] Num trabalho recente envolvendo polímeros e NPs, 

Zhou e col.[179] obtiveram colóides de Pd, Au e Pt protegidos por poliditiafulveno (PDF), simplesmente 

obtendo os colóides metálicos num meio de dimetilsulfóxido (DMSO) contendo PDF solubilizado. O 

polímero promoveu uma estabilização tanto eletrônica quanto estérica às partículas presentes, sendo que, 

um aumento na concentração de PDF acarretou num aumento do tamanho das partículas. Os autores 

notaram que o tamanho final das partículas tem relação direta com o agente redutor utilizado: agentes 

redutores fortes promovem uma redução rápida, formando diversos núcleos rapidamente e diminuindo a 

quantidade de átomos metálicos disponíveis para o crescimento do colóide. As nanopartículas, por sua 

vez, mostraram um deslocamento anódico de seu potencial de oxidação, resultante da transferência de 

elétrons do polímero para os íons M+.  

Num outro trabalho, Liu e Chuang[187] obtiveram estruturas tipo core-shell formadas por um 

núcleo de ouro e a casca de polipirrol (Ppi) através de método eletroquímico em solução aquosa, com 

diâmetros menores que 8 nm. Os nanocompósitos Au/Ppi preparados exibiram valores extremamente 

altos de condutividade e ainda exibiram efeito SERS (Surface Raman Enhanced Scattering). Através da 

sonificação foi possível obter nanopartículas de Au a partir destas amostras, com diâmetros menores que 

5 nm. 

 Leone e col.[188] obtiveram filmes de polianilina eletricamente isolantes e polipirrol eletricamente 

condutores contendo partículas de paládio eletrodepositadas. Foi possível calcular a área superficial de 

tais partículas e as propriedades eletroquímicas dos sistemas visando a redução de oxigênio foram 

extensivamente estudadas. A velocidade de reação neste caso foi aumentada em comparação com outros 

trabalhos similares, em função do tamanho extremamente pequeno das partículas de paládio utilizadas. 

 Sawall e col.[189] obtiveram nanofibras de PANI através da obtenção de substratos contendo NPs 

de ouro funcionalizadas com 4-aminotiofenol depositadas, seguido da polimerização da anilina em 

sistema bifásico, onde o substrato foi mergulhado na interface com diferentes tempos de imersão, 

resultando em diferentes espessuras da fibra polimérica.  

 Um dispositivo de memória digital não-volátil plástica foi produzido por Tseng e col.[195] A 

estrutura simples do dispositivo consistiu num filme de um material formado por nanofibras de 

polianilina e nanopartículas de ouro, situado entre dois eletrodos, com estrutura tipo sanduíche. O 

dispositivo resultou em tempos de retenção elevados, de alguns dias, e ainda diversos ciclos de gravação e 

desgravação foram testados. O mecanismo de chaveamento foi atribuído a uma transferência de carga das 



 

nanofibras para as nanopartículas, induzida pelo campo elétrico aplicado. Existe ainda uma infinidade de 

trabalhos relacionados com a obtenção de sistemas similares, devido, como já dito anteriormente, a 

potencialidade de suas aplicações.[190-198]  

 

 

1.9. Considerações Finais 
 

 Materiais em escala nanométrica apresentam dificuldades intrínsecas de caracterização por causa 

de seu tamanho reduzido, e ainda por que algumas aproximações e conceitos utilizados na análise de 

materiais convencionais não podem ser diretamente aplicados para a escala nanométrica. Desta forma, 

com a evolução do conhecimento na área, foi necessário o desenvolvimento de metodologias especiais, 

ou ainda de otimização de metodologias já existentes.[199,200] 

 O estudo de um novo material em geral requer a associação de várias técnicas, escolha que vai 

depender da propriedade a ser analisada. Em sistemas nanoestruturados, em particular, as propriedades 

dependem de um conjunto de parâmetros individuais relacionados à fase nanométrica, além de 

parâmetros coletivos. Uma das questões a serem respondidas normalmente diz respeito à homogeneidade 

da amostra, tanto do ponto de vista das nanopartículas quanto da sua distribuição espacial, o que traz a 

necessidade do uso de técnicas de microscopias. A microscopia eletrônica de transmissão, em modos 

baixa e alta resolução, permite a visualização direta da projeção da partícula, tornando possível 

determinar o histograma da distribuição de tamanhos, a estrutura de supercristais e a distância média em 

monocamadas. Permite ainda revelar a estrutura do material no espaço real, através da projeção do arranjo 

atômico em um dos seus eixos de zona, além da visualização da homogeneidade ou não dos 

nanocompósitos. A microscopia eletrônica pode ser considerada uma técnica “básica” para qualquer 

pesquisador que trabalhe com sistemas semelhantes. Na Figura 36 temos um esquema representativo do 

alcance das diferentes técnicas microscópicas em comparação com o alcance do olho humano.[4,201]  

 

 

 
Figura 36. Representação esquemática da resolução de diversas técnicas microscópicas, em comparação com o alcance do 

olho humano.[4,201] 



 

 Vários aspectos relacionados à síntese, caracterização, propriedades e aplicações de nanopartículas 

e nanocompósitos foram tratados até aqui. A grande perspectiva científica e tecnológica destes 

nanomateriais tem elevado significativamente o aporte de esforços e recursos na área, causando um 

desenvolvimento em ritmo bastante acelerado. A Figura 37 mostra um diagrama esquemático contendo 

diferentes possibilidades de síntese, manipulações e aplicações em potencial de materiais 

nanoestruturados, mostrando de maneira resumida a grande versatilidade de sistemas com estas 

características.[142]  

 

 
Figura 37. Representação esquemática das diferentes possibilidades de obtenção de nanossistemas a partir de nanopartículas 

coloidais.[142]  
 

 

O papel do químico no desenvolvimento da nanociência e nanotecnologia é crucial, através do 

desenvolvimento de rotas de síntese de nanomateriais estáveis, homogêneos (na forma e no tamanho) e 

com propriedades e características pré-estipuladas. Sendo assim, o presente trabalho tem enfoque na 

síntese, caracterização e estudo de propriedades de NPs de prata e de nanocompósitos formados entre 

estas nanopartículas de prata e polianilina. 



 

2. Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Objetivos Gerais 
 

De uma maneira geral, os objetivos deste trabalho estão inseridos na linha de pesquisa do Grupo 

de Química de Materiais do Departamento de Química da UFPR, centrada no estudo de diferentes 

materiais em escala nanométrica de tamanho, objetivando a preparação de novos nanomateriais, o 

desenvolvimento de novas rotas sintéticas para materiais conhecidos, o aprimoramento de técnicas de 

caracterização (especificamente para essa escala de tamanho), e ainda o estudo de algumas propriedades. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e aprimoramento de metodologias 

sintéticas na obtenção de nanopartículas metálicas, a preparação de novos nanocompósitos formados entre 

estas nanopartículas metálicas e polímeros condutores, e ainda o estudo de algumas de suas propriedades.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Especificamente, o objetivo deste trabalho foi a síntese e caracterização de nanopartículas de prata 

passivadas por dodecanotiol e o estudo da influência de algumas variáveis sintéticas nas características 

das nanopartículas obtidas, o estudo de sua estabilidade térmica e sua utilização na obtenção de sólidos 

estendidos, os supercristais. Numa etapa posterior, objetivou-se ainda a síntese e caracterização de 



 

nanocompósitos formados entre estas nanopartículas de prata e a polianilina, e o estudo de suas 

propriedades elétricas.  

Pontualmente, este trabalho apresenta os seguintes objetivos e metas: 

 i) obtenção de nanopartículas de prata passivadas por dodecanotiol com distribuição de tamanhos 

estreita e boa estabilidade; 

 ii) estudo sistemático da influência das variáveis sintéticas no tamanho médio, distribuição de 

tamanhos, estabilidade e estrutura de nanopartículas de prata; 

 iii) estudo do processo de auto-organização de nanopartículas de prata em supercristais; 

 iv) estudo da estabilidade térmica de nanopartículas de prata passivadas por dodecanotiol, através 

de tratamentos térmicos em diferentes condições; 

 v) obtenção de nanocompósitos entre nanopartículas de prata (passivadas ou não por dodecanotiol) 

e polianilina, através da proposição de rotas inéditas de preparo destes materiais; 

 vi) estudo da influência de algumas variáveis sintéticas nas características e morfologia de 

nanocompósitos entre nanopartículas de prata e polianilina; 

 vii) desenvolvimento de sistemática de caracterização aprofundada de todos os nanomateriais e 

nanossistemas desenvolvidos, utilizando diferentes técnicas, e analisar os resultados à luz de sua 

complementaridade; 

 viii) avaliar as propriedades elétricas dos nanocompósitos, e tentar associá-las com suas estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Parte Experimental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A parte experimental deste trabalho pode ser dividida em três grandes blocos: a síntese e o estudo 

da estabilidade das nanopartículas de prata (passivadas por dodecanotiol ou por anilina), a síntese dos 

nanocompósitos entre nanopartículas de prata e a polianilina, e a caracterização física de todas as 

amostras preparadas. 

 

 

3.1. Síntese das Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol 
 

 Sete diferentes amostras de NPs de prata passivadas por dodecanotiol foram preparadas, todas elas 

baseadas na rota sintética descrita por Brust e col.[45,46] As soluções utilizadas nas sínteses em todas as 

amostras foram exatamente as mesmas, e foram preparadas imediatamente antes da sua utilização. Todas 

as sínteses foram repetidas ao menos duas vezes, e os resultados obtidos foram sempre reprodutíveis. 

Nesta etapa, as amostras produzidas foram chamadas de xdt, onde x representa o número da amostra e dt 

indica que se trata da amostra passivada por dodecanotiol. Os reagentes e solventes foram utilizados sem 

pré-tratamento: AgNO3 (Merck), N(C8H17)4Br (Mertck), NaBH4 (Merck), etanol (Merck), tolueno 

(Merck). Dodecanotiol (Merck) foi destilado sob vácuo antes da sua utilização. A água utilizada foi 

destilada e desionizada, utilizando-se um equipamento Milli-Q. O procedimento experimental utilizado 

para cada uma das amostras será explicitado a seguir: 



 

 Amostra 1dt: Em um balão de fundo redondo contendo 3,75 mL de uma solução aquosa de 

AgNO3 2,99x10-2 mol.L-1 (contendo 1,12x10-4 mol de AgNO3), foi lentamente adicionado (gota a gota, 30 

gotas por minuto) a 10 mL de uma solução em tolueno de N(C8H17)4Br (BTOA) 5,0x10-2 mol.L-1 (5,0x10-

4 mol de BTOA), e a mistura foi mantida em agitação por 10 minutos. Ainda sob agitação vigorosa, 25,2 

µL de dodecanotiol (DT) (1,05x10-4 mol) foi adicionado ao meio reacional (razão molar DT/Ag+ próxima 

a 1:1), seguido da adição gota a gota (30 gotas por minuto) de 3,15 mL de uma solução aquosa 3,97x10-1 

mol.L-1 de NaBH4 (1,25x10-3 mol de NaBH4). A mistura foi deixada sob agitação magnética por 3 horas, 

e posteriormente a fase orgânica foi separada. A essa fase orgânica contendo as NPs, foi adicionado 40 

mL de etanol, e a mistura foi levada ao freezer (-18 oC) por 1 hora para a precipitação das NPs. As NPs 

foram então separadas por centrifugação (3000 rpm por 10 minutos) lavadas diversas vezes com etanol 

(para a eliminação do excesso de BTOA e DT), redissolvidas em 10 mL de tolueno e acondicionadas em 

frasco âmbar sob atmosfera de argônio, até sua utilização. As quantidades e concentrações das soluções 

de AgNO3, BTOA e NaBH4 descritas neste procedimento foram exatamente as mesmas utilizadas nas seis 

sínteses descritas a seguir. 

 

 Amostra 2dt: preparada utilizando-se exatamente o mesmo procedimento descrito para a amostra 

1dt, entretanto adicionando-se 50,4 µL (2,1x10-4 mol) de DT, na razão molar DT/Ag+ próxima a 2:1. 

 

 Amostra 3dt: preparada utilizando-se razão molar DT/Ag+ = 2:1, entretanto com a inversão na 

seqüência em que a solução aquosa de Ag+ e a solução em tolueno de BTOA foram misturadas. Neste 

procedimento, a solução aquosa de Ag+ foi lentamente adicionada a um frasco contendo a solução em 

tolueno de BTOA (gota a gota, 30 gotas por minuto), seguida da adição, sob agitação vigorosa, de 50,4 

µL (2,1x10-4 mol) de DT. O procedimento utilizado na redução com NaBH4, isolamento, lavagem e 

armazenamento foram exatamente os mesmos descritos para a amostra 1dt. 

 

 Amostra 4dt: também preparada utilizando-se razão molar DT/Ag+ = 2:1, porém invertendo-se a 

sequência em que a redução do Ag+ ocorre. Nesta síntese, contrária às outras em que a solução de 

boroidreto foi adicionada sobre a solução em tolueno contendo Ag+ e DT, esta última solução foi 

adicionada lentamente (30 gotas por minuto) sobre a solução de boroidreto. O procedimento utilizado no 

isolamento, lavagem e armazenamento foram exatamente os mesmos descritos anteriormente.  

 

 Amostra 5dt: preparada de maneira similar à amostra 3dt, porém mudando-se a ordem em que o 

DT foi adicionado ao sistema. Neste caso o DT (50,4 µL, razão molar DT/Ag+ = 2:1) foi inicialmente 

misturado à solução de BTOA, e a solução de Ag+ foi lentamente adicionada sobre tal mistura, como 

descrito para a amostra 3dt. O procedimento utilizado na redução com NaBH4, isolamento, lavagem e 

armazenamento foram exatamente os mesmos descritos anteriormente. 



 

 Amostra 6dt: preparada utilizando-se o mesmo procedimento da amostra 1dt (razão molar 

DT/Ag+ = 1:1), mas mudando-se a velocidade em que o agente redutor foi adicionado. Contrariamente à 

amostra 1dt, onde o borohidreto foi adicionado gota a gota, neste caso foi feita uma injeção rápida da 

solução diretamente à mistura contendo Ag+ e DT, utilizando-se uma seringa com agulha metálica que foi 

mergulhada no meio reacional. O tempo de injeção de toda a solução de boroidreto foi de 

aproximadamente 2 segundos. O procedimento utilizado na redução com NaBH4, isolamento, lavagem e 

armazenamento foram exatamente os mesmos descritos anteriormente. 

 

 Amostra 7dt: preparada utilizando-se exatamente o mesmo procedimento adotado para a amostra 

6dt, entretanto com razão molar DT/Ag+ = 2:1. 

 

 

3.2. Síntese das Nanopartículas de Prata Passivadas por Anilina 

 

 Foram preparadas cinco amostras de NPs de prata utilizando-se anilina como passivante, seguindo 

a mesma rota descrita anteriormente para o caso do DT como passivante. As quantidades e concentrações 

das soluções de AgNO3, BTOA e NaBH4 descritas neste procedimento foram exatamente as mesmas 

utilizadas nas sínteses xdt. As amostras foram nominadas como xanil, onde x representa o número da 

amostra e anil indica que se trata de amostra passivada por anilina. A anilina (Across) foi bidestilada 

imediatamente antes da sua utilização. 

 

 Amostra 1anil: foi preparada seguindo o mesmo procedimento da amostra 7dt, mas adicionando-

se 4,8 µL de anilina (5,25x10-5 mol) ao invés do DT (razão molar anilina/Ag+ = 0,5:1).  

 

 Amostra 2anil: foi preparada seguindo o mesmo procedimento da amostra 1anil, entretanto com 

razão molar anilina/Ag+ = 1:1 (9,6 µL de anilina, 1,05x10-4 mol). 

 

 Amostra 3anil: foi preparada seguindo o mesmo procedimento da amostra 1anil, entretanto com 

razão molar anilina/Ag+ = 2:1 (19,2 µL de anilina, 2,1x10-4 mol). 

 

 Amostra 4anil: foi preparada seguindo o mesmo procedimento da amostra 1anil, entretanto com 

razão molar anilina/Ag+ = 8:1 (76,8 µL de anilina, 8,4X10-4 mol). 

 

 Amostra 5anil: foi preparada seguindo o mesmo procedimento da amostra 4dt, com a adição de 

anilina (19,2 µL de anilina) no lugar do DT (razão molar anilina/Ag+ = 2:1). 



 

3.3. Aquecimento das Amostras: Obtenção dos Nanobastões de Prata 
 

 Foi realizado aquecimento da amostra 7dt, com a intenção de se estudar a estabilidade térmica da 

mesma. A amostra foi aquecida em estufa, em três processos distintos: i) depositada na forma de um filme 

auto-organizado diretamente no porta amostras do difratômetro de raios-X (vidro); ii) depositada em uma 

lâmina de vidro recoberta por um filme fino de óxido de estanho dopado com flúor (FTO), também na 

forma de filme organizado; iii) diretamente na forma de pó. Os aquecimentos foram realizados nas 

temperaturas de 75, 100, 125, 150, 175 e 200oC, permanecendo nas mesmas por uma hora. Após a etapa 

de aquecimento, a amostra resultante foi dissolvida em tolueno para preparação de grade de microscopia 

eletrônica de transmissão e ainda para a realização de medidas espectroscópicas. 

 Foram feitos ainda refluxos da amostra 7dt em solução de tolueno (T de ebulição = 111oC) e 

xileno (T de ebulição = 138oC). Para tal, 20 mL de uma “solução” concentrada das NPs em cada solvente 

foi mantido em refluxo durante 3 horas. 

 

 

3.4. Síntese dos Nanocompósitos Formados entre a Polianilina e as 

Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol 
 

 Para a síntese dos nanocompósitos entre as NPs de prata passivadas por DT e a PANI, foram 

utilizados, além daqueles já descritos anteriormente, os seguintes reagentes sem tratamento prévio: H2SO4 

concentrado (Merck), Fe(NO3)3.9H2O (Riedel), (NH4)2S2O8 (Across). As NPs utilizadas correspondem às 

preparadas de acordo com a amostra 7dt. Os nanocompósitos foram preparados por duas rotas diferentes, 

em uma e duas fases líquidas, conforme detalhado a seguir: 

 

Amostra Ag-dt/PANI-pers-1f: Cerca de 0,1 g de NPs de prata resultantes da amostra 7dt, na 

forma de pó, foi adicionado a 30 mL de uma solução aquosa de H2SO4 1 mol.L-1 contendo 36,8 mg de 

(NH4)2S2O8 (1,48x10-4 mol), sob agitação vigorosa, juntamente com 58 µL de anilina (6,29x10-4 mol) 

recém destilada. Após 3 horas de agitação, o sólido verde resultante foi isolado por centrifugação (3000 

rpm, 10 minutos), lavado diversas vezes com água desionizada e etanol, e seco a 40oC sob atmosfera de 

ar. 

 

Amostra Ag-dt/PANI-ferro-1f: foi preparada de maneira similar à amostra anterior, porém 

utilizando-se 1,0443 g de Fe(NO3)3.9H2O (2,58x10-3 mol) como agente oxidante, no lugar do (NH4)2S2O8. 

Após 24 horas de agitação, o sólido verde resultante foi isolado, lavado e seco como descrito para a 

amostra anterior. 



 

Amostra Ag-dt/PANI-pers-2f: 10 mL de uma solução concentrada de NPs resultante da amostra 

7dt em tolueno, juntamente com 58 µL de anilina (6,29x10-4 mol) recém destilada, foram adicionados à 

30 mL de uma solução aquosa de H2SO4 1 mol.L-1 contendo 36,8 mg de (NH4)2S2O8 (1,48x10-4 mol), sob 

agitação vigorosa. Três diferentes amostras foram preparadas através deste procedimento de síntese, 

variando o tempo de reação (ou seja, o tempo em que as soluções ficaram em contato, sob agitação). Após 

1 hora e 40 minutos de reação, a fração aquosa apresentava uma coloração azul-esverdeada. A reação foi 

interrompida, as fases separadas, um sólido verde foi obtido a partir da adição de 30 mL de etanol na fase 

aquosa. Este sólido foi separado por centrifugação (3000 rpm, 10 minutos), lavado várias vezes com água 

desionizada e etanol, e seco a 40oC sob atmosfera de ar. Esta amostra foi denominada de Ag-dt/PANI-

pers-2f-1. Outras duas amostras, preparadas a partir do mesmo procedimento, com tempos de reação de 1 

hora e 55 minutos e 3 horas, foram denominadas de Ag-dt/PANI-pers-2f-2 e Ag-dt/PANI-pers-2f-final, 

respectivamente. 

 

Amostra Ag-dt/PANI-ferro-2f: foi preparada de maneira similar à amostra anterior, porém 

utilizando-se 1,0443 g de Fe(NO3)3 (2,58x10-3 mol) como agente oxidante no lugar do persulfato de 

amônio. Após 24 horas de agitação, o sólido verde foi isolado, lavado e seco como descrito para a 

amostra anterior. 

 

 

3.5. Síntese dos Nanocompósitos Formados entre a Polianilina e as 

Nanopartículas de Prata Passivadas por Anilina 
 

 Foram preparadas duas amostras, com metodologia similar àquelas empregando duas fases 

líquidas, descritas no item anterior. O procedimento utilizado encontra-se descrito a seguir:  

 

Amostra Ag-anil/PANI-pers-2f: 10 mL de uma solução em tolueno de NPs resultantes da 

amostra 3anil recém sintetizada, e ainda no meio reacional, foi adicionado à 30 mL de uma solução 

aquosa de H2SO4 1 mol.L-1 contendo 36,8 mg de (NH4)2S2O8 (1,48x10-4 mol) sob agitação vigorosa. 

Após 3 horas de agitação, o sólido marrom resultante foi isolado por centrifugação (3000 rpm, 10 

minutos), lavado diversas vezes com água desionizada e etanol, e seco a 40oC sob atmosfera de ar. 

 

Amostra Ag-anil/PANI-ferro-2f: foi preparada de maneira similar à amostra anterior, porém 

utilizando-se 1,0443 g de Fe(NO3)3 (2,58x10-3 mol) como agente oxidante no lugar do persulfato de 

amônio. Após 24 horas de agitação, o sólido marrom foi isolado, lavado e seco como descrito para a 

amostra anterior. 



 

 As amostras de polianilinas puras também foram sintetizadas de maneira similar às utilizadas nas 

sínteses dos diferentes nanocompósitos. Os procedimentos experimentais foram exatamente os mesmos, 

mas sem a presença das NPs de prata. As amostras resultantes foram chamadas de PANI-pers-1f (para a 

PANI feita de maneira similar à amostra Ag-dt/PANI-pers-1f), PANI-ferro-1f (para a PANI feita de 

maneira similar à amostra Ag-dt/PANI-ferro-1f), PANI-pers-2f (para a PANI feita de maneira similar à 

amostra Ag-dt/PANI-pers-2f-final) e PANI-ferro-2f (para a PANI feita de maneira similar à amostra Ag-

dt/PANI-ferro-2f).  

 

 As Tabelas 1 e 2 mostram resumidamente as diferentes amostras de polímeros e de 

nanocompósitos obtidas, com as respectivas condições de síntese e siglas utilizadas. 

 
Tabela 1. Amostras de PANIs puras obtidas neste trabalho: alguns detalhes experimentais.  

Sigla da amostra Meio reacional Agente oxidante Tempo de reação Cor 

PANI-ferro-1f 1 fase (H2SO4 1 mol.L-1) Fe(NO3)3 24 horas verde 

PANI-ferro-2f 2 fases (H2SO4 1 mol.L-1 / tolueno) Fe(NO3)3 24 horas verde 
     

PANI-pers-1f 1 fase (H2SO4 1 mol.L-1) (NH4)2S2O8 3 horas verde 

PANI-pers-2f 2 fases (H2SO4 1 mol.L-1 / tolueno) (NH4)2S2O8 3 horas verde 

 

 

 
Tabela 2. Nanocompósitos entre as NPs de prata e a polianilina obtidos neste trabalho: alguns detalhes experimentais. 

Precursor  Meio reacional Ag. oxidante Tempo de 

reação 

Cor Sigla da amostra 

1 fase (H2SO4 1 mol.L-1) Fe(NO3)3 24 horas verde Ag-dt/PANI-ferro-1f 

2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

Fe(NO3)3 24 horas verde Ag-dt/PANI-ferro-2f 

1 fase (H2SO4 1 mol.L-1) (NH4)2S2O8 3 horas verde Ag-dt/PANI-pers-1f 

2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

(NH4)2S2O8 1 hora e 40 

minutos 

verde Ag-dt/PANI-pers-1f-1 

2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

(NH4)2S2O8 1 hora e 55 

minutos 

verde Ag-dt/PANI-pers-1f-2 

 

NP Ag 

passivada por 

dodecanotiol 

(7dt) 

+ anilina 

2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

(NH4)2S2O8 3 horas verde Ag-dt/PANI-pers-1f-

final 
      

2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

Fe(NO3)3 24 horas marrom 

esverdeado 

Ag-anil/PANI-ferro-2f NP Ag 

passivada por 

anilina (3anil) 2 fases (H2SO4 1  

mol.L-1/tolueno) 

(NH4)2S2O8 3 horas marrom 

esverdeado 

Ag-anil/PANI-pers-2f 



 

3.6. Técnicas de Caracterização 
 

Espectroscopia UV-Vis: Os espectros UV-Vis das NPs de prata foram feitos a partir das soluções 

das NPs em tolueno, no espectrofotômetro Scinco S-1100, na região de 190 a 1000 nm, em cubeta de 

quartzo com 1 cm de caminho ótico, utilizando-se tolueno como branco. Para as PANIs puras e para os 

nanocompósitos Ag/PANI, os espectros foram coletados em dispersões em etanol, usando o mesmo 

equipamento. Os espectros dos filmes das NPs depositados sob substrato de vidro/FTO foram coletados 

diretamente dos filmes, tendo o ar como referência. 

 

Espectroscopia Infravermelho: Os espectros FTIR foram obtidos no aparelho Bomen MB-100, 

no intervalo de 4000 a 400 cm-1, em modo transmissão, com 64 acumulações e resolução de 4 cm-1. No 

caso dos espectros das NPs, soluções em tolueno das mesmas foram gotejadas sobre monocristais de KBr, 

e o solvente evaporado em atmosfera de argônio, até a obtenção de filmes homogêneos e transparentes, 

utilizados na coleta dos espectros. Para as outras amostras, os espectros foram coletados utilizando-se 

pastilhas de KBr.  

 

Espectroscopia Raman: Os espectros Raman foram obtidos em um espectrofotômetro Renishaw 

Raman Imaging Microprobe System 3000 (acoplado a um microscópio óptico), com resolução espacial de 

1,5 µm, tendo como fonte de excitação um laser He-Ne (632,8 nm). Os espectros foram obtidos com 

potência do laser de 0,2 mW. A amostragem foi feita depositando-se as amostras em pó sobre uma lâmina 

de vidro. A faixa espectral analisada foi de 180 a 2000 cm-1, com acumulações variando entre 1 e 15.  

 

Difratometria de Raios X: Os difratogramas de raios-X, em modo varredura, foram obtidos em 

um equipamento Shimadzu XRD-6000, com radiação CuKα (λ = 1,5418 Å), operando com voltagem de 

40 KV, corrente de 40 mA, fenda divergente 1,0 mm, fenda de coleta 0,2 mm, velocidade de varredura de 

0,2omin-1 em 2θ e acumulação para leitura a cada 0,02 segundos. As amostras das NPs foram depositadas 

no porta amostras gota a gota, a partir da solução em tolueno, com posterior evaporação do solvente, até a 

formação de um filme relativamente espesso adequado para a realização das medidas. As outras amostras 

foram medidas através da compactação do pó no porta-amostras.  

 

Análise Térmica ATG/CDE: Os resultados de análise térmica simultânea (Análise 

termogravitétrica – ATG, Calorimetria diferencial exploratória - CDE) foram obtidos num equipamento 

Netzsch STA 409 em atmosfera de ar estático, com velocidade de aquecimento de 8omin-1 e a amostra 

acondicionada em cadinho de alumina na forma de pó.  

 



 

Voltametria Cíclica: As medidas do voltametria cíclica foram obtidas em um potenciostato 

Microquímica MPQG-01, utilizando-se eletrodo de Ag/AgCl como referência, um fio de Pt como contra-

eletrodo e uma lâmina de vidro recoberta por FTO, onde foram depositados filmes das amostras, como 

eletrodo de trabalho. Foram usadas como eletrólitos as seguintes soluções: i) KCl 0,1M; ii) 

Na2SO4/H2SO4 pH = 4; iii) NaCl 1,0 mol.L-1/ HCl pH = 0. A velocidade de varredura e a faixa de 

potencial foi variado para cada amostra. 

 

Microscopia Eletrônica de Transmissão: As imagens de microscopia eletrônica de transmissão, 

modos alta e baixa resolução, foram realizadas respectivamente nos equipamentos JEOL JEM 3010 

(LNLS-Campinas-Brasil), com voltagem de 300 kV, e no JEOL JEM 1200 (CME-UFPR), com voltagem 

de 120 KV. As amostras foram preparadas adicionando-se, com uma micropipeta, uma gota da “solução” 

das NPs em tolueno ou da dispersão dos nanocompósitos em etanol, sobre grades de cobre recobertas com 

filme fino de carbono.  

 

Tamanho médio e distribuição de tamanhos das nanopartículas: A distribuição de tamanhos 

das NPs foi feita com base nas micrografias de cada síntese, com uma contagem de 500 ou 1000 

partículas por amostra, em diferentes regiões. 

 

Medidas de condutividade e de transporte: As curvas de corrente vs potencial e os valores de 

condutividade de algumas amostras foram medidas num aparelho HP Parameter Analyzer 4145, através 

da aplicação de vários ciclos de voltagem do negativo para o positivo, com sondas de 2 e 4 pontas, 

conforme esquematizado na Figura 38.  

 

             
Figura 38. Diagramas esquemáticos para as configurações utilizadas para medidas elétricas dos filmes de amostras (a) em 

sonda de 4 pontas e (b) em sonda de 2 pontas.[202,203] 

 

 

 As medidas de condutividade foram obtidas através da técnica de quatro pontas, em uma 

configuração experimental esquematizada na Figura 38 (a). Um filme da amostra foi homogeneamente 

depositado sobre 4 eletrodos paralelos, compostos de um filme fino de óxido de estanho dopado com 



 

flúor (FTO), com ~ 1 mm de largura cada. As resistências dos filmes foram obtidas aplicando-se uma 

corrente constante (poucos microamperes) nos eletrodos externos, e medindo a tensão entre os eletrodos 

internos. As medidas de I x V foram realizadas de acordo com o diagrama esquemático da Figura 38 (b). 

Eletrodos planares (ouro ou níquel) foram depositados sobre um substrato de vidro, com uma separação 

de poucos micrômetros entre eles. Um filme da amostra foi depositado entre os eletrodos, e mediu-se a 

corrente resultante após a aplicação de diferentes tensões entre os eletrodos. 

 Para todas as medidas, os filmes das amostras foram depositados a partir da suspensão de 1 mg da 

amostra dos nanocompósitos em 200 µL de etanol. Antes do depósito, a dispersão foi sonicada por 5 

minutos. Uma gota de cada dispersão foi depositada sobre os eletrodos, e esperou-se a secagem 

espontânea do solvente. Para as NPs metálicas, o mesmo procedimento foi empregado, mas utilizando-se 

a solução das NPs em tolueno, sem a etapa de sonicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Resultados e Discussão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como já dito anteriormente, a estratégia escolhida para a síntese das NPs de prata neste trabalho 

foi a rota em sistema bifásico descrita por Brust e col[45,46] para NPs de ouro. Após a descrição inicial, 

alguns refinamentos desta síntese foram publicados, permitindo inclusive sua extensão para a obtenção de 

outros metais, como por exemplo, a prata. Entretanto, os estudos para os novos sistemas não estão tão 

avançados quanto para o caso do ouro.[27]  

 Uma das primeiras dificuldades encontradas no início deste trabalho foi exatamente a ausência de 

informações detalhadas relacionadas às diferentes amostras obtidas através desta rota de síntese. No que 

diz respeito às NPs de ouro, diversos trabalhos contendo aparentemente o mesmo procedimento 

experimental apresentaram, como resultados, nanopartículas contendo tamanhos médios bastante 

diferenciados entre si. Com relação às NPs de prata, esta ausência de informações foi ainda mais evidente. 

Vários trabalhos, por exemplo, relacionados à síntese de NPs de ouro e prata passivadas, citam uma forte 

influência das variáveis sintéticas na distribuição de tamanhos e no tamanho médio obtidos, mas nenhum 

estudo detalhado sobre tais variáveis havia sido feito até o presente momento.[10,63,204,205] Sendo assim, o 

início deste trabalho foi dedicado a um estudo sistemático sobre a influência de algumas variáveis de 

síntese (tais como a relação molar Ag+/passivante, a ordem de adição dos reagentes no meio reacional e a 

velocidade de adição), na distribuição de tamanhos, tamanho médio e estabilidade das NPs.  



 

4.1. Estudo da Influência de Algumas Variáveis de Síntese na Preparação de 

Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol 
 

 Foram realizadas as sete diferentes sínteses com o sistema dodecanotiol/prata, conforme descrito 

na parte experimental. O primeiro indício de que houve a formação de Ag0 em todas as amostras foi a 

forte coloração marrom adquirida pela fase orgânica instantes após a etapa de redução. Na Figura 39(I) 

estão presentes os respectivos espectros UV-Vis destas amostras recém preparadas. Todos os espectros 

apresentaram a banda plasmon característica de NPs de prata, sendo este o primeiro indício de que a prata 

formada em todas as amostras está na forma nanoparticulada.  
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Figura 39. Espectros UV-Vis obtidos para as sete diferentes amostras de NPs de prata passivadas por dodecanotiol: (I) 

amostras recém preparadas e (II) 60 dias após as sínteses.  

 

 

É conhecido que o máximo em absorbância e também a largura à meia altura da banda plasmon 

dependem de um grande número de fatores, entre eles o tamanho médio, a distribuição de tamanhos, o 

formato, e ainda a natureza do meio em que as NPs se encontram. Para o caso de partículas de prata 

passivadas por DT em tolueno, o máximo em absorção geralmente é deslocado para maiores 

comprimentos de onda com o aumento do tamanho médio das partículas.[15,28,36,37,42-45,51,68-70,206] Na Figura 

39 (I) nota-se uma significativa diferença entre os espectros das sete amostras obtidas, relacionada com a 

posição do máximo de absorção da banda plasmon (que varia entre 438 e 458 nm), e também com a 

largura à meia altura desta banda. Uma vez que todas as amostras foram preparadas usando-se o mesmo 

solvente, os mesmos reagentes e o mesmo agente passivante, as variações na banda plasmon decorrentes 



 

da influência do meio ao redor das nanopartículas podem ser negligenciadas, e as diferenças entre os 

espectros das sete amostras apresentados na Figura 39(I) devem ser devidas às diferentes características 

das próprias NPs formadas em cada síntese (tamanho médio, forma e/ou distribuição de tamanhos). As 

diferenças observadas nos espectros presentes na Figura 39(I) indicam claramente que os produtos de 

cada uma das sete sínteses resultaram em amostras que diferem entre si. 

 Após a síntese, lavagem e caracterização de cada umas das amostras, estas foram acondicionadas 

em solução de tolueno, em frasco âmbar, e deixadas em repouso para que fosse verificada a estabilidade 

das mesmas. Após 60 dias de repouso, as soluções das amostras 2dt, 3dt e 5dt tornaram-se instáveis e as 

NPs precipitaram. Por outro lado, as amostras 1dt, 4dt, 6dt e 7dt permaneceram estáveis em solução e 

seus espectros UV-Vis permaneceram os mesmos, com exceção do espectro da amostra 1dt, como pode 

ser visto na Figura 39(II), que mostrou um deslocamento considerável do máximo da banda plasmon de 

453 para 484 nm, o que pode ser um indicativo do crescimento das partículas em solução. Após 90 dias, a 

amostra 1dt também se tornou instável e as NPs precipitaram. As amostras 4dt, 6dt e 7dt permaneceram 

estáveis em solução por vários meses, e seus espectros UV-Vis não apresentaram mudanças significativas 

durante esse tempo. 

 Nas Figuras 40 e 41 estão presentes as imagens de MET das amostras recém preparadas, 

juntamente com os respectivos histogramas de distribuição de tamanhos. As diferenças entre o tamanho 

médio e a distribuição de tamanhos das amostras são evidentes. Pode-se notar que as amostras mais 

estáveis 4dt, 6dt e 7dt apresentam os menores tamanhos médios, e ainda as distribuições de tamanhos 

mais estreitas, enquanto que as amostras instáveis 2dt, 3dt e 5dt apresentam uma grande heterogeneidade 

na distribuição de tamanhos. A amostra 1dt recém preparada apresenta uma distribuição homogênea, mas 

o tamanho médio e a distribuição crescem significativamente após 60 dias de repouso, como observado 

na Figura 41 (d). As imagens do sólido resultante apresentam partículas muito grandes e não homogêneas, 

indicando que a precipitação nessas amostras é provavelmente resultante do crescimento descontrolado 

das partículas. 

 Os difratogramas de raios X obtidos para as sete diferentes amostras revelam o aparecimento de 

picos característicos, relacionados com reflexões da prata metálica com estrutura tipo cfc. Na Figura 42(I) 

estão presentes os difratogramas das amostras recém preparadas, coletados em modo step, somente na 

região do pico referente ao plano (111) da prata metálica. Todas as amostras apresentaram este pico muito 

largo, com d = 2,36 Å. Algumas amostras, entretanto, apresentaram picos adicionais, que não puderam 

ser atribuídos a nenhuma fase de prata ou compostos de prata conhecidos, tais como Ag2S, Ag2O ou 

AgBr. O pico mais pronunciado presente nestas amostras é muito próximo ao pico principal da prata cfc, 

em d = 2,33 Å (indicado por um asterisco na Figura 42(I)). De maneira geral, podemos observar na 

Figura 42(I) que os picos adicionais são muito intensos nos difratogramas das amostras menos estáveis 

2dt, 3dt e 5dt e no da amostra 1dt (de estabilidade intermediária), ausentes nos difratogramas das 

amostras estáveis 6dt e 7dt e com muito pouca intensidade no difratograma da amostra 4dt.[207,208]  



 

 
Figura 40. Imagens de MET das amostras (a) 1dt, (b) 2dt, (c) 3dt e (d) 4dt, juntamente com os respectivos gráficos de 

distribuição de tamanhos. 

 

 

 A tentativa de interpretação dos difratogramas de raios X apresentados na Figura 42(I) requer que 

se faça algumas considerações a respeito das estruturas cristalinas de NPs metálicas. Apesar de partículas 

muito pequenas freqüentemente se apresentarem como monocristais, existe uma exceção muito comum 

que é chamada de MTP (multiple twinned particles), onde as NPs encontram-se com diferentes facetas, o 

que acarreta numa mudança na forma externa que estas apresentam. A obtenção de partículas MTPs 

depende fortemente da maneira com a qual tais partículas são preparadas, e a sua ocorrência foi 

primeiramente explicada por quatro modelos primários: i) devido a erros (defeitos) durante o crescimento 

levando à formação de facetas; ii) devido ao equilíbrio intrínseco de estruturas com menor energia em 
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tamanhos de cristais muito pequenos; iii) devido à transformação de fase para rômbica ou ortorrômbica; 

iv) relacionado com fenômenos cinéticos, onde o cristal cresce ao redor de um eixo de simetria 5.[209-211]  

 

 
Figura 41. Imagens de MET das amostras (a) 5dt, (b) 6dt, (c) 7dt e (d) 1dt, obtidas após 60 dias de repouso, juntamente com 

os respectivos gráficos de distribuição de tamanhos. 

 

 

Além de MTPs, NPs metálicas possuem, também, estruturas “não-cristalinas” estáveis 

(decaédricas e icosaédricas) até numa determinada faixa de tamanho. Existem poucos trabalhos na 

literatura com respeito à forma externa de NPs com estas estruturas. Para o caso de estruturas 

icosaédricas, sabe-se, entretanto, que raramente a superfície é tão bem definida como um icosaedro 

perfeito. Para partículas decaédricas, uma grande variedade de morfologias tem sido observada, porém 
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apenas facetas (111) e (100) aparecem na superfície. Partículas maiores acabam apresentando outras 

facetas, o que leva a formas mais arredondadas. Sabe-se, também, que MTPs contém facetas que resultam 

em energias mais baixas que monocristais, principalmente quando apresentam um número maior de faces 

(111) que (100). Na Figura 43 está presente um esquema representativo das formas mais comuns de 

NPs.[209-213]  
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Figura 42. Difratogramas de raios X obtidos em modo step para as sete diferentes amostras de NPs de prata passivadas por 

dodecanotiol: (I) amostras recém preparadas e (II) 60 dias após as sínteses. 

 

 

 É bem conhecido que dados experimentais de difração de raios X obtidos para partículas muito 

pequenas não são de fácil interpretação. NPs exibem padrões de DRX com características dependentes do 

tamanho, o que pode levar a posições de pico, alturas e larguras anômalas. Além disso, partículas 

metálicas com tamanhos na ordem nanométrica costumam apresentar contrações de rede por causa da alta 

pressão da superfície, e ainda arranjos atômicos diferenciados, como as estruturas icosaédrica e 

decaédrica, descritas anteriormente. Além disso, a ocorrência das MTPs juntamente com a estrutura usual 

cfc faz com que a interpretação dos dados de DRX seja ainda mais complexa. Sendo assim, os picos 

adicionais observados nos DRX das amostras 1dt, 2dt, 3dt e 5dt (Figura 42) podem estar relacionados 

com a heterogeneidade estrutural das partículas produzidas nestas amostras. O pico observado em d = 

2,33 Å pode ser devido à contração de retículo, à presença de grandes quantidades de MTPs, ou ainda à 

presença das estruturas não-cristalinas citadas anteriormente. A ocorrência destas espécies nas amostras 

1dt, 2dt, 3dt e 5dt foi confirmada por imagens de HRTEM presentes na Figura 44.[209-213] 



 

 
Figura 43. Formas mais comuns observadas para NPs metálicas.[212] 

 

 

           

           
Figura 44. Imagens de MET em modo alta resolução das amostras 1dt (a), 2dt (d,f), 3dt (b) e 5dt (c,e). 

 

 

 Estudos detalhados ainda são necessários para aprimorar a interpretação dos dados de DRX de 

algumas destas amostras. Entretanto, é interessante notar que as amostras que apresentam difratogramas 

contendo picos adicionais são aquelas instáveis em solução e que apresentam distribuição de tamanhos 

larga, com partículas de diferentes tamanhos (variando de menos de 2 até 10 nm) coexistindo juntas. É 

bem conhecido que as diferentes estruturas que os metais podem adotar são diretamente relacionadas com 



 

o tamanho das partículas (para o ouro, por exemplo, espera-se que as NPs passem de icosaédricas para 

decaédricas e cfc com o aumento do tamanho). Sendo assim, espera-se que amostras que apresentam alto 

grau de heterogeneidade em tamanho devam também apresentar alto grau de heterogeneidade estrutural, 

explicando os padrões de DRX e também a instabilidade das amostras.[209-213]  

De acordo com os dados experimentais e as observações feitas anteriormente, pode-se supor que a 

estabilidade das NPs está diretamente relacionada com a homogeneidade de tamanho na qual estas 

amostras são formadas, e com a não-observação dos picos adicionais nos difratogramas de raios X (o que 

equivale dizer amostras com homogeneidade estrutural). Esta hipótese foi confirmada a partir da análise 

dos difratogramas das amostras que permaneceram estáveis em solução após 60 dias (1dt, 4dt, 6dt e 7dt, 

presentes na Figura 42). Não há variações detectáveis no padrão dos difratogramas das amostras 6dt e 7dt 

após 60 dias em solução, quando comparado com aqueles das mesmas amostras recém-preparadas. Todos 

os difratogramas apresentam somente o pico devido à prata cfc. Os outros picos inicialmente presentes na 

amostra 1dt (bem como aquele de baixa intensidade presente na amostra 4dt) desapareceram, o que 

indica que as outras estruturas presentes nestas amostras foram convertidas à fase estável cfc quando as 

amostras foram mantidas em solução. Como a quantidade destas outras estruturas originalmente formadas 

na amostra 4dt é supostamente muito pequena (devido à baixa intensidade do pico no difratograma desta 

amostra recém-preparada), este efeito não afeta a estabilidade desta amostra em solução. Na amostra 1dt, 

por outro lado, a conversão das estruturas “anômalas” para a fase cfc foi muito evidente. Este processo 

deve, provavelmente, ocorrer com um concomitante crescimento das partículas, conforme evidenciado 

pelo significativo estreitamento do pico no difratograma desta amostra, quando comparado com o 

difratograma da amostra recém-sintetizada.[207-213] Este fato foi observado por MET (Figura 41(d)) e está 

de acordo com os dados de espectroscopia de absorção UV-Vis desta amostra após 60 dias, onde o 

deslocamento do máximo da banda plasmon foi relacionado a um crescimento das NPs. 

Os resultados apresentados até o momento tornam evidente que as características das NPs de prata 

são fortemente afetadas por alguns parâmetros sintéticos. Propriedades como estabilidade, estrutura, 

tamanho médio e distribuição de tamanhos podem ser drasticamente variadas por, por exemplo, uma 

simples modificação na sequência na qual os reagentes precursores são misturados, o que torna de 

fundamental importância um profundo controle durante a síntese.[10,27,63,204,205] Com relação às sete 

amostras obtidas neste trabalho, podemos chegar às seguintes conclusões:  

i) a estabilidade está diretamente relacionada com a homogeneidade (em tamanho e estrutura) em 

que a amostra é formada. Amostras estáveis são aquelas em que a maioria das NPs já são obtidas 

diretamente na fase cfc. Como a instabilidade das amostras está relacionada com o crescimento das NPs, 

pode-se imaginar que as moléculas de dodecanotiol são dessorvidas da superfície das NPs durante a 

transição de fase, levando a um crescimento das NPs. A presença de estruturas “anômalas” certamente 

acarreta em diferentes forças de ligação entre as moléculas do dodecanotiol e a NP, dadas às diferentes 

facetas que as NPs podem apresentar em diferentes estruturas. A importância do dodecanotiol neste 



 

processo pode ser comprovada quando se compara a estabilidade das amostras 1dt e 2dt, onde a única 

diferença foi a razão Ag+/dodecanotiol utilizada;  

ii) amostras formadas com alta homogeneidade em tamanho apresentam, também, alta 

homogeneidade estrutural;  

iii) as amostras com menor dispersão de tamanho foram aquelas obtidas a partir da adição rápida 

do agente redutor. Um diagrama explicativo sobre efeito da injeção rápida do agente redutor à solução 

precursora das NPs está mostrado na Figura 45. A adição rápida do redutor acarreta na formação 

simultânea de um grande número de núcleos de Ag0, ocasionando uma queda rápida na concentração dos 

cátions metálicos, abaixo da linha de formação de novos núcleos. Sendo assim, após este primeiro 

estágio, nenhum núcleo novo é formado e os cátions metálicos restantes na solução são consumidos nas 

etapas de crescimento das partículas. Com todos os núcleos sendo formados simultaneamente, e com a 

não-formação de novos núcleos, seu crescimento tenderá a ser uniforme, o que permite um controle maior 

na dispersão de tamanhos das partículas obtidas, e explica a maior homogeneidade e estabilidade das 

amostras 6dt e 7dt. Para o caso da amostra 4dt, temos um efeito semelhante, pois os núcleos de prata são 

formados num meio contendo um grande excesso de redutor, o que garante que a concentração dos 

reagentes no meio estará sempre abaixo do limite de formação de novos núcleos.[18]  

 

 
Figura 45. Diagrama esquemático representativo dos estágios de nucleação e crescimento de colóides monodispersos.[18] 

 

 

 De posse dos resultados discutidos até o momento, a amostra escolhida para darmos continuidade 

ao trabalho foi a amostra 7dt, uma vez que esta foi a que apresentou menor dispersão de tamanhos e ainda 

maior estabilidade. Desta forma, novos experimentos relacionados à síntese das NPs de acordo com a 

amostra 7dt, bem como uma caracterização mais rigorosa desta amostra, foram realizados, e os resultados 

serão discutidos a seguir. 



 

4.2. Caracterização das Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol 
 

A importância da presença do passivante na estabilidade das NPs obtidas por essa rota foi 

estudada, realizando-se uma síntese seguindo a mesma rota sintética da utilizada para a amostra 7dt, 

porém sem a adição do passivante DT. Terminadas as três horas após a redução, a amostra foi mantida no 

meio reacional, e foram coletados espectros UV-Vis durante 15 dias consecutivos. Os resultados 

indicaram que o máximo da banda plasmon começa a ser deslocado já no primeiro dia depois da redução, 

indicando um rápido crescimento das partículas formadas e confirmando que a passivação é realmente 

necessária para que as amostras sejam estáveis em condições ambientes. A precipitação completa dessa 

amostra se deu em torno de 20 dias após a síntese. A não precipitação imediata desta amostra deve-se ao 

fato de que, na ausência do dodecanotiol, o próprio agente de transferência de fase atua como um 

passivante “fraco” para as NPs de prata. 

 Com a intenção de se sondar a formação e o crescimento das partículas durante as 3 horas de 

agitação para o “envelhecimento” da amostra, foram feitos espectros UV-Vis de alíquotas retiradas antes 

da etapa de redução, imediatamente após a redução, e a cada intervalo de meia hora. Na Figura 46 estão 

presentes os espectros UV-Vis do dodecanotiol e dos solventes utilizados na síntese e precipitação das 

nanopartículas (tolueno e etanol) (Figura 46 (I)) juntamente com os espectros obtidos durante a síntese 

das nanopartículas (Figura 46 (II)). Nota-se que temos apenas sinais atribuídos ao plasmon, excetuando-se 

a banda de fraca intensidade em 279 nm, relacionada com um pequeno excesso de dodecanotiol no meio 

reacional, uma vez que estes espectros foram obtidos das amostras “brutas”, diretamente do meio 

reacional, sem a etapa de precipitação e lavagem das NPs. Ainda com relação à Figura 46 (II), vemos que 

o máximo da banda plasmon praticamente não sofre deslocamento durante o período de 3 horas de 

agitação, após a injeção rápida do agente redutor, o que indica que o tamanho médio das NPs obtidas já é 

atingido logo após o início da redução.[18,27]  

 Uma técnica de caracterização importante, que nos diz respeito às interações entre o passivante e 

as nanopartículas, é a espectroscopia infravermelho. Na Figura 47 estão presentes os espectros IV do 

dodecanotiol e da amostra 7dt. Como pode ser observado, os espectros são muito similares entre si, ou 

seja, a amostra 7dt apresenta praticamente todas as bandas do dodecanotiol, confirmando a ocorrência 

desta espécie na passivação nas nanopartículas. Entretanto, uma análise mais cuidadosa dos espectros 

presentes na Figura 47 nos possibilita a obtenção de uma série de informações relacionadas a este sistema. 

A primeira informação importante retirada da comparação desses espectros é o desaparecimento da banda 

de intensidade muito fraca no espectro das NPs, centrada em 2574 cm-1, e atribuída ao estiramento da 

ligação S-H (Figura 47, detalhe). Este é um forte indício da interação formal entre o passivante e a 

superfície das partículas, através de ligações envolvendo o grupo S-H do dodecanotiol.[214-216]  
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Figura 46. (I) Espectros UV-Vis: (a) dodecanotiol, (b) tolueno e (c) etanol; (II) Espectros UV-Vis da amostra 7dt: (a) 

imediatamente após a adição do agente redutor, (b) 0,5 h após a redução, (c) 1,0 h após a redução, (d) 1,5 h após a redução, (e) 

2,0 h após a redução, (f) 2,5 h após a redução e (g) 3,0 h após a redução. 

 

 

 
Figura 47. Espectros infravermelho (a) do dodecanotiol e (b) da amostra 7dt. 

 

 

O estudo sobre o tipo de ligação formada entre o dodecanotiol e a superfície metálica ainda 

apresenta resultados ambíguos e incompletos. Uma grande quantidade de informações sobre as ligações 

entre tióis de cadeia longa e metais vem de trabalhos relacionados com sistemas denominados SAM (self-

assembled monolayers), que consistem em estruturas com alto grau de organização formadas pela 

adsorção de constituintes orgânicos moleculares em superfícies metálicas, onde o adsorbato tende a se 



 

organizar espontaneamente em estruturas semi-cristalinas ou cristalinas. Dentre os “SAMs”, um dos 

sistemas mais estudados consiste exatamente em moléculas de tióis sobre superfície de ouro.[216-219]  

A interação Au-tiol é comumente descrita como resultante de uma clivagem da ligação S-H do 

dodecanotiol livre seguida da ligação covalente Au-S, enquanto as cadeias orgânicas interagem 

lateralmente através de atração de Van der Waals.[221] Existem trabalhos, entretanto, onde foi verificada a 

retenção do hidrogênio na superfície do ouro, trabalhos que citam a existência de tiolatos com ligação em 

ponte, trabalhos que detectam a presença de tióis intactos (sem a perda do H), e ainda trabalho relatando a 

ocorrência de ligações S-S de tióis adjacentes em determinados sítios da superfície do ouro. Andreoni e 

col.[222] realizaram cálculos teóricos que indicaram que diversas dessas possibilidades são 

energeticamente favoráveis.[117,221-226] Larsson e col.[225] demonstraram, também através de cálculos 

teóricos, que o diagrama de orbitais moleculares para a espécie formada por um cluster de ouro com 13 

átomos e o metanotiol apresenta uma grande mudança quando comparado com os diagramas de orbitais 

moleculares das espécies isoladas, mostrando assim a forte interação existente. Os autores fizeram ainda a 

proposta da existência de uma transferência de carga ligante-metal, e ainda da formação de um dipolo na 

superfície em função da ligação do tiol no cluster de ouro.  

 Especificamente para o caso da prata, as informações disponíveis indicam a formação de uma 

ligação na superfície do metal em forma de tiolato. Esta observação é particularmente importante uma vez 

que os métodos de preparação tipicamente usados para a obtenção de prata metálica geralmente resultam 

em uma superfície complexa com a presença de óxido, que adsorve contaminantes do ambiente. Estudos 

mostraram que a deposição de tióis na superfície da prata remove rapidamente estas contaminações, e 

dados de XPS confirmam a remoção do óxido formado na grande maioria dos casos. A ligação prata-

enxofre pode, porém, variar de acordo com a o método de preparação da amostra. Imersões em tempo 

curto da prata na solução contendo o tiol, ou ainda reações na fase gasosa, “limpam” a superfície 

metálica, resultando na deposição de uma monocamada de tiolato. Períodos de exposição mais longos, 

entretanto, levam a um excesso de espécies sulfeto metálico na interface. Sabe-se, entretanto que a 

principal diferença entre as ligações de tióis na superfície de ouro e de prata está no ângulo (α) da 

inclinação da cadeia em relação à superfície, como pode ser visto na Figura 48, onde para o caso do ouro, 

o valor é de aproximadamente 30o e no caso da prata aproximadamente 12o.[117]  

 As ligações entre o tiol e a superfície das NPs de prata e ouro têm sido interpretadas como sendo 

exatamente as mesmas observadas nos SAMs. Como pode ser observado pela leitura anterior, este tópico 

ainda não se encontra devidamente elucidado. Entretanto sabe-se que esta interação é bastante forte e 

estável.[117,225-227]  

 Retornando à discussão do espectro infravermelho das NPs apresentado na Figura 47, observa-se 

que, em comparação com o espectro do dodecanotiol puro, ocorre um significativo estreitamento das 

bandas centradas em 1467, 1377 e 722 cm-1, juntamente com a definição da banda em 1420 cm-1, presente 

no espectro do tiol livre apenas como um ombro. As bandas em 1467 e 1420 cm-1 podem ser relacionadas 



 

ao estiramento antissimétrico da ligação C-H do grupo metil de final de cadeia do dodecanotiol, a banda 

em 1377 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento simétrico da mesma ligação, e a banda em 722 cm-1 está 

relacionada ao estiramento da ligação C-S. O “afinamento” dessas bandas indica uma restrição nas 

vibrações causadas pelas interações entre moléculas vizinhas, e ainda pelo “entrelaçamento” das 

moléculas de tiol de partículas vizinhas quando da auto-organização das NPs para formar os 

supercristais.[45,117,214,215] 

 

 
Figura 48. Representação esquemática de uma cadeia de tiol ligada à superfície de um metal, com a definição do ângulo (α) 

formado entre a cadeia de tiolato e a superfície do substrato.[117]  
 

 

Outra informação importante pode ser retirada da região entre 3000 e 2800 cm-1, destacada na 

Figura 47. Nota-se que as bandas do tiol livre, centradas em 2955, 2923, 2872 e 2853 cm-1 sofrem, além 

do estreitamento, um deslocamento para região de maior energia no espectro das NPs. Estas bandas são 

devidas a modos de vibração dos grupos -CH2- e -CH3 e as mudanças observadas no espectro das NPs 

podem ser novamente atribuídas às restrições dos movimentos em função do entrelaçamento das cadeias 

de tiol.[216-220]  

 De acordo com estes resultados, os espectros infravermelho das nanopartículas indicam que estas 

estão organizadas, de modo a ocorrer um entrelaçamento das moléculas de tiol de partículas vizinhas, em 

estruturas tipo supercristal. Esta suposição será suportada por vários outros resultados apresentados a 

seguir. É importante lembrar que para a coleta dos espectros infravermelho, a solução da amostra foi 

gotejada sobre um cristal de KCl, e o solvente foi gradativamente evaporado. Para amostras com boa 

homogeneidade em tamanho (como no caso da amostra 7dt apresentada aqui), este procedimento leva 

naturalmente à auto-organização das NPs em supercristais.[18,27,50,52,53,216-220]  

 Uma grande modificação no espectro das NPs quando comparado ao espectro do tiol livre se dá na 

região compreendida entre 1150 e 1350 cm-1 (detalhe na Figura 47), com a definição de sinais estreitos 



 

centrados em 1186, 1211, 1238, 1265, 1292, 1317 e 1339 cm-1, com espaçamento entre eles por volta de 

27 cm-1. Estas bandas estão relacionadas ao chamado modo wagging das ligações C-H dos grupos CH2. A 

interpretação dessas bandas requer que sejam feitas algumas considerações a seguir.  

 A deposição de tióis em superfícies metálicas planas resulta na formação de um ângulo diferente 

do reto ente a cadeia e a superfície. No caso da prata com dodecanotiol, este ângulo está em torno de 12o. 

Sabe-se também que as cadeias de tiolatos podem apresentar duas conformações diferentes (como visto 

na Figura 49), a trans e a gauche, e que a conformação trans permite uma maior organização, uma vez 

que as cadeias podem entrelaçar-se de maneira mais efetiva (Figura 49), o que não é possível para o caso 

da conformação gauche. Sendo assim, a ocorrência de conformação trans acarreta numa intensa 

organização a curtas distâncias, que promove um forte acoplamento das vibrações C-H, resultando no 

aparecimento de uma progressão de sinais no espectro infravermelho, como os descritos anteriormente 

para os espectros das nanopartículas de prata. A ocorrência destas bandas indica, portanto, que a amostra 

7dt é formada por regiões altamente ordenadas, corroborando novamente a interpretação dos resultados 

observados nas outras regiões do espectro.[117,217]  

 

      
Figura 49. Representação esquemática das conformações possíveis (tipo trans e tipo gauche) para cadeias de tióis ligadas a 

uma superfície, e representação da interação entre duas cadeias de dodecanotiol com conformação trans.[adaptadas das refs 218 e 219]  

 

 

A banda em 722 cm-1 é um sinal da presença, também, de moléculas com conformação tipo 

gauche, indicando que além das regiões onde as moléculas estão altamente ordenadas (conformação tipo 

trans), a amostra é formada também por regiões desordenadas com conformação tipo gauche. Um modelo 

esquemático desta organização está presente na Figura 50.[117,216-223]  



 

 
Figura 50. Representação esquemática do empacotamento em 2D, no estado sólido, de NPs metálicas passivadas por tióis, 

demonstrando a existência de regiões de alto ordenamento do passivante juntamente com regiões de desorganização.[218]  

 

 

Desta forma, os espectros IV são uma evidência do alto grau de organização das NPs em curtas 

distâncias. A Tabela 3 mostra a posição e a atribuição tentativa das bandas descritas e observadas nos 

espectros infravermelho do tiol livre e da amostra 7dt.[45,117,214-227]  

 
Tabela 3. Números de onda e tentativas de atribuições dos espectros IV do dodecanotiol e da amostra 7dt. 

Número de onda (cm-1) - Dodecanotiol Número de onda (cm-1) - NP passivadas Atribuição tentativa[214-227] 

2955 F 2950 F νassim C-H 
2923 F 2913 F νassim C-H 
2872 F 2868 F νsim C-H 
2853 F 2846 F νsim C-H 

2547 mf ausente ν S-H 
1467 m 1464 m δ C-H do grupo metila 

1420 om 1420 m δ C-H do grupo metila 
1377 m 1377 f νsim -CH3  
722 m 722 m ν C-S 

F = intensidade forte; m = intensidade média; f = intensidade fraca; mf = intensidade muito fraca; om = ombro 
ν = estiramento; δ = deformação angular 
 

 

 Na Figura 51 estão presentes os resultados de difração de raios X, em uma faixa estendida, para a 

amostra 7dt bruta, ou seja, assim que é feita a separação de fases (Figura 51 (a)), para a mesma amostra 

depois de uma lavagem preliminar (Figura 51 (b)) e após sucessivas lavagens do sólido com etanol 

(Figura 51 (c)). O difratograma (a) apresenta basicamente os sinais relacionados às reflexões do agente de 

transferência de fase, ainda presente em grande excesso no material sem lavar. Sinais de Ag0 podem ser 

identificados em pequena quantidade conforme observado no detalhe. Como esperado, os sinais do agente 

de transferência de fase desaparecem após a precipitação e redissolução da amostra (Figura 51(b)) e o 

difratograma apresenta todos os picos da prata metálica bem definidos e bastante alargados. Nestes 

difratogramas, além dos sinais da prata, temos um número grande de novos sinais, intensos, bem 



 

definidos e progressivos, relacionados com a organização do passivante em estruturas similares aos 

tiolatos de prata, como esquematizado na Figura 52 (a). Tal interpretação será discutida em detalhe 

adiante. De acordo com o difratograma apresentado na Figura 51, as NPs correspondem a prata em sua 

estrutura mais estável, cúbica de face centrada. Os valores de 2θ, de I/I0 e de distâncias interplanares (d), 

juntamente com os respectivos (hkl) estão presentes na Tabela 4.[207,217,223,227-231]  

 

 
Figura 51. (I) Difratogramas de raios X da amostra 7dt: (a) amostra bruta (no detalhe, aumento da região dos picos da prata 

cfc), (b) amostra precipitada com etanol e redissolvida e (c) amostra precipitada com etanol, lavada duas vezes com etanol e 

redissolvida (* = picos atribuídos à prata cfc). 

 

 

          
Figura 52. (a) Esquema do empacotamento das nanopartículas de prata passivadas por dodecanotiol, cúbico e cúbico de face 

centrada, respectivamente, e da organização do material passivante (supercristal em 3D) e (b) esquema representativo da 

organização lamelar das cadeias em tiolatos de prata.[217,227,231]  
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Tabela 4. Valores de 2θ, de I/I0 e de distâncias interplanares (d), juntamente com os respectivos (hkl), obtidos para a prata 

metálica de empacotamento cúbico de face centrada. 

2θ (neste trabalho) d (neste trabalho) / Å d (literatura) / Å [207] I/I0  h k l[207]  

38,00  2,37 2,35 100% 1 1 1 

44,18  2,05 2,04 45% 2 0 0 

64,32  1,45 1,44 22% 2 2 0 

77,28  1,23 1,23 22% 3 1 1 

 

 No difratograma (c) da Figura 51 temos a mesma amostra precipitada e lavada duas vezes com 

etanol. Vemos que os picos relacionados com a organização da amostra agora aparecem em uma região 

mais extensa do difratograma. Isto é um indicativo de que, como esperado, quanto menor a quantidade de 

“impurezas” presentes na amostra, maior sua facilidade de organização. Dados de MET completam esta 

afirmação, como visto na Figura 53. Nota-se nesta Figura que a amostra não lavada possui, além das NPs 

de prata, um grande número de impurezas, o que dificulta a auto-organização. As etapas de lavagem 

retiram estas impurezas, a amostra fica limpa e as NPs conseguem se auto-organizarem de uma maneira 

bem eficiente. 

 

           

           
Figura 53. Imagens de MET da amostra 7dt: (a) amostra bruta, (b) precipitada com etanol e (c) precipitada e lavada duas 

vezes com etanol. 



 

 Como já dito anteriormente, as reflexões intensas e finas observadas nos difratogramas das 

amostras lavadas podem ser interpretadas devido à organização do dodecanotiol. Desta forma, cada um 

dos picos observados no difratograma pode ser indexado a uma família de planos (hkl) da superestrutura 

formada. A Figura 54 mostra o difratograma da amostra 7dt, na região compreendida entre 2θ = 3 e 30 

graus, onde os picos relacionados à organização do tiol podem ser vistos com detalhes. Nota-se um valor 

constante de ~ 2,48o (em 2θ) no espaçamento entre todos estes picos, o que indica que se tratam de picos 

de ordens superiores de difração, que se repetem sucessivamente. Em comparação com resultados de 

DRX de carboxilatos e tiolatos de prata, que apresentam perfis similares aos obtidos neste 

trabalho,[217,223,227-230] (como esquematizado na Figura 52 (b)), estes picos podem ser indexados como 

reflexões (0k0). A indexação de cada pico, os valores de d, 2θ e a separação entre eles encontram-se 

listados na Tabela 5. A indexação dos picos, foi realizada partir da expressão que relaciona estes valores 

para um sistema cúbico: 

 

1/d2 = (h2 + k2 + l2)/a2                   (15) 
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Figura 54. Difratograma de raios X da amostra 7dt, detalhe da região dos picos relacionados com o empilhamento das NPs. 
 

 

 O número de átomos de prata em cada nanopartícula pode ser estimado da seguinte maneira: de 

acordo com os dados de difração de raios X, o empacotamento dos átomos nas NPs é cúbico de face 

centrada, com dimensão da cela unitária igual a 4,077 Å, o que corresponde a um volume de 67,767 

Å3/cela. Para este tipo de estrutura, temos 4 átomos de prata por cela unitária (z = 4).[232] Assim sendo, 

para a amostra 7dt, cujas partículas apresentaram um diâmetro médio de 3,8 nm, podemos estimar um 

volume de 2873 nm3 para cada partícula (considerando-se um formato absolutamente esférico para as 

NPs). Dividindo-se o volume de cada NP pelo volume da cela unitária e multiplicando-se o valor por 4 



 

(número de átomos em cada cela) chegamos ao valor de 1695 átomos de prata por partícula. Levando-se 

em conta a área superficial, temos que 512 átomos (30,2% do total) encontram-se na superfície das NPs. 

Estes dados são bem próximos aos resultados teóricos presentes na literatura, relacionando o tamanho 

médio / número de átomos / número de átomos superficiais de NPs metálicas.[229,232,233]  

 
Tabela 5. Valores de 2θ e de distâncias interplanares (d), juntamente com os respectivos (hkl) calculados para os picos 

relacionados ao empilhamento das NPs da amostra 7dt. 

2θ (neste trabalho) / 

graus 

d (neste trabalho) / Å Separação do pico anterior 

(2θ) 

h k l[228,229,233]  

5,06 17,57  0 2 0 

7,54 11,72 2,48 0 3 0 

10,18 8,69 2,64 0 4 0 

12,68 6,98 2,50 0 5 0 

15,26 5,81 2,58 0 6 0 

17,74 5,00 2,48 0 7 0 

20,34 4,37 2,60 0 8 0 

22,94 3,88 2,60 0 9 0 

25,52 3,49 2,58 0  0 

28,12 3,17 2,60 0  0 

  média = 2,56  

 

 Na Figura 55 temos uma imagem de MET em modo alta resolução desta amostra, onde podemos 

ver em detalhes os planos atômicos das NPs, evidenciando sua alta cristalinidade. 

 

 
Figura 55. Imagens de MET em modo alta resolução da amostra 7dt: formação de supercristais em 2D. 



 

4.3. Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol: Auto-Organização 
 

 A organização espontânea de espécies arredondadas em redes ordenadas é um fenômeno 

observado para objetos das mais variadas escalas de diâmetros, desde átomos até objetos esféricos em 

escala macro. Nas Figuras 56 e 57 encontram-se imagens de MET da amostra 7dt, onde se vê claramente 

a forte tendência à formação dos supercristais auto-organizados, tanto em duas quanto em três dimensões 

(neste caso, uma ou duas monocamadas), obtidos com a simples secagem da solução das NPs em tolueno 

sobre uma grade de cobre recoberta por um filme fino de carbono. Esta tendência ocorre em amostras 

com baixa distribuição de tamanhos, e pode estar relacionada com a interação das cadeias do passivante, 

como visto em medidas de DRX, e ainda com a atração que os núcleos de prata sofrem entre si. A 

obtenção preferencial de uma ou mais monocamada(s) de NPs pode ser controlada através da escolha da 

polaridade do solvente em que as NPs estão dispersas. A extensão do supercristal, bem como uma 

organização com menos defeitos (áreas não recobertas por partículas), pode ser aumentada com o controle 

do tempo de secagem do solvente, além do controle da concentração da dispersão. As imagens 

apresentadas estão relacionadas com supercristais onde nenhum desses parâmetros foi controlado, 

mostrando assim a forte tendência de organização da amostra.[18,23,26,27,111-117,142]  

 

      
 

           
Figura 56. Imagens de MET da amostra 7dt: formação de supercristais em 2D (primeira camada do supercristal). 



 

      
Figura 57. Imagem de MET da amostra 7dt: formação de supercristais extensos em duas e três dimensões. 

 

 

A Figura 58 apresenta detalhes de um supercristal contendo regiões com empacotamento em duas 

e três dimensões. Como pode ser observado, a organização em 2D apresenta um arranjo hexagonal das 

NPs, como esperado (regiões A na Figura 58). A partir das fotomicrografias das amostras organizadas em 

2D, foi possível estimar a separação entre partículas adjacentes, sendo este valor igual a 1,29 nm. Este 

valor é muito menor que o dobro do tamanho de uma cadeia de dodacanotiol (~ 1,56 nm), confirmando 

que as cadeias estão “interpenetradas”. O grau de interpenetração das cadeias no supercristal pode ser 

calculado a partir da seguinte expressão:  

 

Interpenetração (%) = (2tCn - δe) / tCn x 100                    (16) 

 

onde tCn é o tamanho do ligante, e δe é o espaço medido entre os limites das superfícies de duas NPs 

adjacentes. Sendo assim, o grau de interpenetração para as amostras foi de 117%. O valor acima de 100% 

pode ser explicado pela existência do ângulo formado entre a cadeia de tiol e a superfície da prata (~ 12o 

para superfícies planas), e essa angulação seria responsável pela diminuição de δe, o que aumentaria o 

valor do grau de interpenetração. Sabe-se, entretanto, que altos valores são esperados para esse sistema, 

uma vez que um sistema similar com ouro apresenta 94% de interpenetração.[234] As imagens ainda 

mostram claramente que, quando da obtenção de supercristais formados por duas camadas, temos tipos 

diferentes de empacotamento (em destaque nas imagens, regiões B e C na Figura 58), contrários aos 

modelos de empacotamento close-packed esperados para esferas rígidas e esquematizados na Figura 

59.[111,235] 



 

       

        

 
Figura 58. Imagens de MET da amostra 7dt: formação de supercristais em 2D (primeira camada do supercristal) e 3D 

(segunda camada do supercristal), mostrando um empacotamento anômalo, diferente do esperado para esferas rígidas (em 

detalhe nas regiões A, B e C). 



 

 
Figura 59. Modelos de empacotamento close-packed esperados para esferas rígidas, onde a primeira camada tem distribuição 

hexagonal, na segunda as NPs estão alocadas nas depressões da primeira camada, e na terceira existem duas possibilidades, o 

empacotamento hexagonal, onde as NPs estão alocadas nas depressões e diretamente sobre a primeira camada, e o cúbico, 

onde as NPs estão deslocadas com relação à primeira camada.[adaptado da ref. 236]  

 

 

Um grande conjunto de fenômenos de “empacotamento de esferas” envolve sistemas em que 

podem ser separados um núcleo, que é essencialmente não deformável e incompressível (no nosso caso a 

prórpia NP), e uma camada do tipo de uma casca concêntrica que é comparativamente difusa e 

deformável (no nosso caso, a camada de passivante de dodecanotiol). Na determinação da estrutura 

cristalina de um material estendido, além da forma e da deformabilidade do sistema, a existência de 

facetas no núcleo metálico em NPs afeta a sua orientação em um supercristal formado por uma única 

monocamada, uma vez que não sendo isotrópicos, desvios do empacotamento esperado para esferas 

certamente podem aparecer. Por exemplo, no caso de facetamento icosaédrico (Figura 60 (a), (b), (c) e 

(d)), temos 3 possibilidades de orientação das NPs com relação ao substrato (Figura 60 (e), (f) e (g)), o 

que possibilita a formação de diferentes tipos de supercristais em 3D, esquematizados na Figuras 60 (h), 

(i) e (j). Sendo assim, as diferentes regiões com empacotamentos distintos podem ser explicadas pela 

“deformabilidade” conferida ao material pela “casca” de DT, e pelas diferentes orientações que as NPs de 

prata podem apresentar com relação ao substrato, o que confirma que o modelo de esferas não-rígidas 

descreve melhor o sistema em questão, e explica os tipos anômalos de empacotamento observados em 

algumas regiões dos supercristais em 3D na amostra 7dt (Figura 58).[111] 

 Deve-se lembrar que estas considerações são válidas somente para bicamadas, onde uma segunda 

camada de NPs depositadas sobre a camada inicial (contendo arranjo hcp bidimensional). Quando a 

quantidade de partículas é grande o suficiente para formar várias camadas de empacotamento (como no 

procedimento experimental para se realizar as medidas de difração de raios-X), o empacotamento se dá 

dentro da estrutura cúbica, conforme observado pelos dados de difratometria.  



 

 
Figura 60. (a) NP icosaédrica truncada em perspectiva e (b), (c) e (d) vistas de cima; (e), (f) e (g) diferentes possibilidades de 

obtenção de supercristal 2D com relação à orientação das NPs no substrato; (h), (i) e (j) construções hipotéticas de NPs 

formando uma segunda camada na obtenção do supercristal em 3D.[111]  

 

 

Como consideração final, nota-se um grande número de espaços vazios existentes nas imagens, 

que estão relacionados com a secagem sem controle do solvente. Numa simulação da secagem de uma 

solução de NPs, existem duas possibilidades de obtenção de arranjos de acordo com a região da gota em 

que as NPs vão migrar durante a secagem, como esquematizado na Figura 61, o que explica a obtenção 

das regiões do supercristal onde as NPs estão ausentes.[235]  

 

 
Figura 61. Diagrama esquemático demonstrando a obtenção de regiões onde as NPs são ausentes, em supercristais em 2D.[235] 

 

 

4.4. Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol: Estudos Térmicos 
 

 Para o início do estudo da estabilidade das partículas frente à temperatura, foram feitas medidas de 

análise termogravimétrica e de calorimetria diferencial exploratória da amostra 7dt na forma de pó. Os 



 

resultados estão mostrados na Figura 62. A curva termogravimétrica apresenta 4 eventos distintos de 

perda de massa. Da temperatura ambiente até 138oC temos uma perda de massa de 5,94%, atribuída à 

saída do tolueno residual da amostra. Neste mesmo intervalo temos dois picos endotérmicos no gráfico de 

DSC, um em 46oC e outro em 137oC, que estão relacionados com a desentrelaçamento das cadeias do tiol 

e com a desorganização da estrutura cristalina do supercristal, respectivamente.[217,218,223,229,230] Da 

temperatura de 138oC até 600oC temos dois eventos distintos de perda de massa, resultando em 50% da 

massa total, associados a dois picos exotérmicos na curva de DSC, centrados em 293 e 492oC, e 

atribuídos à saída do material passivante, cuja pirólise ocorre em mais de uma etapa (resultando em mais 

de um pico na curva DSC). Deve-se lembrar que o DT liga-se fortemente a metais como ouro e prata, o 

que pode ocasionar uma pirólise mais complexa. De 600 a 900oC temos ainda uma perda residual de 4% 

da massa total, e na temperatura de 956oC temos um pico endotérmico no CDE, não associado a nenhuma 

perda de massa, associado à fusão da prata. A porcentagem de material final restante é igual a 40,5%. 

Através das perdas de massa associadas aos dois picos exotérmicos da saída do passivante, foi possível 

calcular uma relação de 3 mols de prata para 1 mol de dodecanotiol na amostra.[217,218,223,229,230]  
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Figura 62. Análises de TG e DSC da amostra de NPs de prata passivadas por dodecanotiol (amostra 7dt). 

 

 

 As modificações na amostra 7dt com a temperatura foram acompanhadas por difração de raios-X, 

espectroscopia Raman, espectroscopia UV-Vis e MET. Inicialmente, entretanto, a visa de comparação, 

uma amostra de prata sintetizada sem o passivante (DT), nas mesmas condições da amostra 7dt, foi 

precipitada, submetida a tratamento térmico e acompanhada por difração de raios-X, cujos resultados 

estão presentes na Figura 63 (I). Nota-se todos os picos da prata, além de picos em baixos valores de 2θ, 

devido à presença do brometo de tetraoctilamônio (BTOA - agente de transferência de fase). Como a 

amostra preparada sem o DT contém o BTOA, foi realizado também um tratamento térmico, nas mesmas 

condições, para este composto puro, e os difratogramas obtidos estão ilustrados na Figura 63 (II). Na 

amostra de prata, com o aquecimento, os sinais do agente de transferência de fase têm suas intensidades 



 

diminuídas, até desaparecerem em 200oC (nesta temperatura somente Ag0 é detectada). Notamos, porém, 

que a presença da prata metálica aumenta a estabilidade térmica do BTOA, uma vez que sozinho, este se 

decompõe totalmente com o tratamento na temperatura de 150oC. Através destes e de outros dados 

experimentais, além dos dados da literatura, acredita-se que, na ausência de dodecanotiol, o brometo de 

tetraoctilamônio estaria atuando como um passivante fraco para as NPs de prata.  
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Figura 63. Difratogramas de raios X: (I) da amostra de prata sem passivante (* = pico atribuído ao agente de transferência e ** 

= picos atribuídos à prata metálica) e (II) do N(C8H17)4Br, aquecidos em diferentes temperaturas. 

 

 

Os difratogramas das amostras obtidas pelo tratamento térmico da amostra 7dt estão presentes na 

Figura 64. Nota-se que num aquecimento até 125oC ainda temos preservada a estrutura de organização já 

descrita para este sistema, sendo que a partir de 150oC esta estrutura é perdida e passamos a ver apenas os 

sinais da prata, que com o aumento da temperatura, têm sua largura à meia altura diminuída, indicando 

um crescimento das partículas (Tabela 6). É importante observar que o desaparecimento dos picos finos e 

intensos no DRX da amostra coincide exatamente com a temperatura de decomposição do dodecanotiol 

observada no ATG, comprovando que estes picos são devidos à organização do passivante nos 

supercristais. Na Tabela 6 estão presentes os resultados de largura à meia altura do pico de maior 

intensidade da prata da amostra sintetizada sem passivante e da amostra 7dt, onde nota-se que, com o 

aumento da temperatura, temos uma diminuição da largura de tal pico, indicando um grande crescimento 

das NPs, como esperado.  

Nos difratogramas da amostra 7dt aquecida a 150, 175 e 200oC notamos o aparecimento de sinais 

além dos esperados para a prata de empacotamento cúbico de face centrada, relacionados a uma fase 



 

meta-estável de prata com empacotamento hexagonal. Esta formação ocorre provavelmente devido à 

formação de espécies intermediárias na superfície das nanopartículas durante o aquecimento e pirólise do 

agente passivante.[207,237]  
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Figura 64. Difratogramas de raios X da amostra 7dt aquecida a várias temperaturas por 1 hora (* = picos atribuídos à prata 

hexagonal). 

 
Tabela 6. Larguras à meia altura do pico de maior intensidade do DRX das amostras Ag0 sem passivante e 7dt. 

Temperatura/tempo de 

aquecimento 

Largura à meia altura (graus) – 

amostra Ag0 sem passivante 

Largura à meia altura (graus) – 

amostra 7dt 

temperatura ambiente 0,37 4,29 

75o C / uma hora 0,36 3,79 

100o C / uma hora 0,34 2,69 

125o C / uma hora 0,32 2,59 

150o C / uma hora 0,30 1,44 

175o C / uma hora 0,27 1,22 

200o C / uma hora 0,23 0,67 

 

 O tratamento térmico da amostra 7dt também foi acompanhado por espectroscopia Raman, e os 

resultados encontram-se na Figura 65. Como mencionado anteriormente, nanopartículas de prata exibem 

o efeito SERS, onde podemos ter, não só uma intensificação dos sinais, como uma modificação dos 

mesmos em função de alguns fatores. Tipicamente, espectros SERS de moléculas adsorvidas podem 

diferir do espectro Raman convencional, não apenas em intensidade, mas também nos deslocamentos das 

bandas. Estas mudanças dependem fortemente do substrato onde a espécie sondada está depositada, e por 



 

estas razões, comparações entre espectros SERS são freqüentemente muito dificultadas. Algumas 

mudanças sofridas no espectro não são simplesmente devidas à ligação da molécula na superfície do 

substrato, mas sim devidas à indução do laser e/ou reações sofridas na superfície, especialmente quando o 

comprimento de onda do laser fica na região do visível. Isto implica numa dificuldade de se distinguir 

entre bandas “reais” e bandas geradas pelo efeito SERS.[84-88] Um outro efeito que dificulta a atribuição de 

bandas Raman para NPs de prata passivadas é aquele conhecido como blinking. Este efeito, que é 

comumente atribuído ao espalhamento Raman de uma única molécula, resulta em grandes flutuações com 

o tempo no espectro Raman de moléculas adsorvidas em colóides metálicos, principalmente para o caso 

da prata, com a conseqüente criação de bandas inexistentes no espectro dos adsorbatos isolados. Estudos 

de espectros Raman com diferentes tempos obtidos em sistemas similares mostram uma modificação 

muito intensa, com a criação dos chamados “sinais espúrios”.[238,239] 

 Sendo assim, pode-se dizer que o espectro Raman de moléculas adsorvidas em colóides de prata, 

principalmente com diâmetros muito pequenos, é difícil de ser atribuído. Entretanto, os espectros obtidos 

para as amostras advindas do aquecimento da amostra 7dt foram importantes e serão discutidos a seguir. 

 Vemos que o espectro da amostra à temperatura ambiente apresenta bandas finas e bem definidas, 

e num aquecimento até a temperatura de 100oC o perfil do espectro permanece o mesmo. Entretanto, a 

amostra aquecida a 125oC apresenta uma grande modificação no perfil do espectro, indicando que a 

camada de dodecanotiol já começa a sofrer uma desestabilização, efeito já visto pelas medidas de DRX e 

ATG/CDE. Já num aquecimento a 175oC temos um espectro totalmente diferente do espectro da mesma 

amostra antes do tratamento térmico. 
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Figura 65. Espectros Raman da amostra 7dt (laser 632,8 nm), aquecida a várias temperaturas. 



 

 Em uma análise mais detalhada dos espectros Raman vemos que, no aquecimento à 75oC, uma 

banda ainda de fraca intensidade começa a surgir na região de 240 a 320 cm-1, e com o aumento na 

temperatura de tratamento da amostra, esta banda vai se tornando cada vez mais pronunciada. Tal banda 

pode ser atribuída ao estiramento da ligação Ag-S característica em Ag2S, e poderia estar relacionada, em 

princípio, com a formação desta espécie na superfície das partículas, decorrente da decomposição do 

dodecanotiol.[240] O mesmo perfil de espectro obtido da amostra aquecida a 200oC pode também ser 

obtido quando aumentamos para o máximo a potência do laser incidente na amostra durante a aquisição 

do espectro. Isto causa uma queima da amostra, conforme pode ser visto na Figura 66, onde estão 

presentes fotomicrografias óticas feitas da amostra durante a aquisição dos espectros Raman antes e 

depois da incidência do laser com alta potência, justamente com os espectros sendo coletados nestas 

condições.  
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Figura 66. Fotomicrografia (aumento de 100 vezes) da amostra 7dt (a) antes e (b) depois da aquisição dos espectros Raman 

com laser incidente em potência máxima (com destaque para a região de incidência do laser), juntamente com os espectros 

relativos a cada amostra. 

 

 

 A influência da temperatura no espectro de absorção do material também foi estudada em um 

filme homogêneo de NPs, obtido através da secagem de uma pequena porção da solução da amostra 

gotejada sobre uma lâmina de vidro recoberta por um filme fino de óxido de estanho dopado com flúor 

(FTO). O aquecimento do filme foi primeiramente acompanhado por medidas de espectroscopia UV-Vis, 

sendo que o branco foi obtido com o auxílio de uma lâmina limpa de FTO. Os espectros obtidos para tais 

medidas estão presentes na Figura 67. 

 Nos espectros da Figura 67 temos a presença da banda plasmon centrada em 475 nm. Note que 

este apresentou-se deslocado quando comparado ao plasmon resultante da amostra em solução de tolueno, 

cujo máximo estava centrado em 438 nm. Isto ocorre porque, apesar de se tratar da mesma amostra, a 

banda plasmon sofre influência do meio ao redor das NPs, e como esperado, desloca-se para diferentes 

regiões quando a amostra se encontra em solução ou depositada na forma de um filme fino. Após um 



 

aquecimento até a temperatura de 100oC, não se notou deslocamento no máximo desta banda. Entretanto, 

em temperaturas acima de 125oC, nota-se que tal banda começa a apresentar uma assimetria, que torna-se 

mais pronunciada nas temperaturas de 150 e 175 oC. No primeiro aquecimento a 200oC pelo período de 

uma hora, temos um desdobramento da banda plasmon em duas bandas distintas, com máximos centrados 

em 446 e 567 nm. Duas explicações possíveis poderiam ser dadas para este fato: i) que as partículas 

passam a ter distribuição bimodal de tamanhos, ou ainda ii) que os nanocristais passam a ter duas 

dimensões distintas, conforme esquematizado no destaque da Figura 67, como no caso da formação de 

bastões. Neste caso as duas bandas plasmon distintas seriam relacionadas à ressonância dos elétrons 

superficiais nas direções transversal e longitudinal dos bastões. Com o aquecimento por mais duas horas a 

200oC (Figura 67(j)), temos ainda um pequeno deslocamento dos máximos descritos para maiores 

comprimentos de onda (455 e 574 nm), o que pode indicar ainda um crescimento dos nanocristais com o 

aumento no tempo de tratamento térmico.[68,69,75,76] 
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Figura 67. Espectros UV-Vis de um filme da amostra 7dt, depositada em lâmina de FTO, aquecido a várias temperaturas por 

uma hora. Ao lado, à direita, esquema de um bastão mostrando a existência das dimensões transversal (A) e longitudinal (B) 

com tamanhos A/B diferentes.[68,69,75,76]  

 

 

 Para confirmar que o desdobramento da banda plasmon é resultante da formação de espécies 

anisotrópicas, as amostras aquecidas a 175oC e a 200oC (por uma e três horas) foram analisadas por MET, 

e as imagens estão presentes nas Figuras 68, 69 e 70. Pode-se ver que a 175ºC as partículas sofrem um 

aumento no tamanho médio, conforme visto por espectroscopia UV-Vis, e ainda que a saída do material 

passivante faz com que as partículas adquiram uma morfologia mais facetada.  



 

 

 
Figura 68. Imagens de MET da amostra 7dt aquecida a 175oC por uma hora. 

 

 

Com o aquecimento a 200oC por uma hora, começa a ocorrer uma agregação das partículas mais 

próximas, em um processo parecido com o de sinterização (no detalhe da Figura 69 pode-se observar 

claramente a formação de pescoços dentre as partículas vizinhas). É interessante notar que esta agregação 

ocorre respeitando a auto-organização inicial das NPs. Após três horas de aquecimento a 200oC, este 

processo de agregação é finalizado, originando nanobastões (aproximadamente 7 nm de largura e 45 nm 

de comprimento) conforme ilustrado na Figura 70, organizados uns em relação aos outros. Estes 

resultados confirmam que o desdobramento das bandas no espectro UV-Vis desta amostra se deve à 

formação de espécies anisotrópicas (nanobastões). A sequência das fotomicrografias das amostras 

aquecidas a 175oC (Figura 68), 200oC/1h (Figura 69) e 200oC/3h (Figura 70) nos deixa claro a 

importância da auto-organização inicial das NPs para a formação dos nanobastões organizados. Tal 

formação deve ocorrer, provavelmente, pela maior facilidade de crescimento em determinada face do 

nanocristal de prata. Estes dados necessitam de uma análise por MET – AR (microscopia eletrônica de 

transmissão no modo alta resolução), confirmando se existe uma face preferencial de crescimento, sendo 

que estas medidas fazem parte das propostas de continuidade desta tese. Na Figura 71 está presente um 

esquema proposto para o crescimento dos nanobastões de prata com o tratamento térmico da amostra 7dt, 

feito com base nos resultados de MET. 



 

 
Figura 69. Imagens de MET da amostra 7dt aquecida a 200oC por uma hora. 

 

 

                
Figura 70. Imagens de MET da amostra 7dt aquecida a 200oC por três horas. 

 

 

 
Figura 71. Esquema proposto para o crescimento dos nanobastões de prata com o tratamento térmico das NPs passivadas por 

dodecanotiol. 



 

 Foram também feitas imagens do aquecimento de uma amostra previamente depositada em grade 

de microscopia, que consiste numa grade de cobre recoberta por um filme muito fino de carbono, e as 

imagens resultantes estão presentes na Figura 72. O aquecimento da grade a 200oC por três horas não 

resultou na formação dos bastões, como esperado. Após 24 horas de aquecimento, notamos a formação de 

espécies aciculares, evidenciando o crescimento preferencial, mas deixando claro que o substrato onde a 

espécie está depositada têm forte influência no material final obtido. Outra possibilidade que não pode ser 

descartada é o fato de que, sob aquecimento, o filme fino de C sobre o qual as NPs estão depositadas deve 

sofrer fortes vibrações, o que certamente atrapalharia na formação de nanobastões organizados de acordo 

com o modelo da Figura 71. 

 

                 
Figura 72. Micrografias da amostra obtida através do aquecimento da amostra 7dt: formação de espécies aciculares 

diretamente no porta amostras do MET. 

 

 

 O comportamento térmico da amostra 7dt em solução também foi estudado, através de refluxos 

em dois diferentes solventes, e as amostras resultantes foram analisadas por MET e UV-Vis (não 

mostrados). As imagens de MET estão presentes nas Figuras 73 e 74. Realizou-se o refluxo em tolueno 

(temperatura de ebulição = 111oC), que é o solvente utilizado na síntese, e posteriormente em xileno 

(temperatura de ebulição = 138oC), para que a temperatura de refluxo fosse aumentada. Em ambos os 

casos formaram-se bastões desordenados e de comprimento longo, como agulhas, sendo que a velocidade 

de formação destes bastões em xileno foi muito maior. O controle do crescimento dos mesmos, 

entretanto, não foi conseguido, mostrando, assim, que a ocorrência do supercristal (onde as NPs estão 

organizadas e próximas umas das outras) é de extrema necessidade para o crescimento controlado de 

bastões.  



 

           
Figura 73. Micrografias da amostra obtida através do refluxo da amostra 7dt em tolueno. 

 

           
Figura 74. Micrografias da amostra obtida através do refluxo da amostra 7dt em xileno. 

 

 

 Terminadas as discussões relacionadas com a síntese e o estudo da estabilidade térmica das 

amostras de NPs de prata passivadas por dodecanotiol, passaremos agora para a discussão dos resultados 

relacionados com os nanocompósitos entre as nanopartículas de prata e a polianilina. 

 

 

4.5. Nanocompósitos Formados entre a Polianilina e Nanopartículas de Prata 

Passivadas por Dodecanotiol 
 

 O método sintético escolhido para a preparação dos nanocompósitos PANI/NPs de prata 

foi baseado na polimerização in situ da anilina no meio reacional contendo as NPs de prata passivadas. 



 

Este tipo de preparação foi desenvolvido devido, primeiramente, à facilidade do método, por permitir um 

controle do tipo de material final obtido de acordo com o tempo de reação, e principalmente por ser um 

método inovador ainda não descrito na literatura. Sendo assim, as amostras PANI/Ag foram obtidas por 

duas sistemáticas diferentes: na primeira, NPs no estado sólido foram adicionadas ao meio ácido aquoso 

juntamente com a anilina que seria polimerizada. Este método foi baseado na literatura e em experiências 

anteriores do grupo, ambos para a formação de nanocompósitos entre a PANI e nanopartículas de óxidos 

metálicos, onde a polimerização da anilina é feita em meio aquoso ácido na presença do agente 

oxidante.[192] Neste caso, as NPs no estado sólido foram dispersas no meio e o polímero supostamente 

formou-se ao redor das mesmas, num processo heterogêneo. Na segunda sistemática, as NPs foram 

dissolvidas em solvente orgânico (tolueno) contendo anilina, e a esta solução misturou-se o agente 

oxidante em meio ácido aquoso. Sendo assim, a polimerização ocorreu na interface em um sistema em 

duas fases, onde na fase orgânica estariam presentes a anilina e as NPs, e na fase aquosa estaria o agente 

oxidante responsável pela polimerização. Foram testados, ainda, dois agentes oxidantes diferentes, o 

persulfato de amônio ((NH4)2S2O8), cujo potencial de redução em ácido sulfúrico 1,0 mol/l é de +2,05 V, 

e ainda o nitrato de ferro (Fe(NO3)3), cujo potencial de redução neste mesmo meio é igual à +0,77 V. A 

anilina possui um potencial de redução igual a +0,2 V e sendo assim, ambos os oxidantes seriam aptos 

para tal reação. Além disso, estaríamos testando dois oxidantes diferentes, um com valor de potencial de 

redução acima e o outro abaixo do valor de potencial que poderia oxidar a Ag0. As reações de redução 

envolvidas no processo, juntamente com os valores de potenciais, estão esquematizados nas equações 3 a 

6.[29,192]  
 

Ag+ + 1e- → Ag0          E∅/V = +0,8                    (3) 

S2O8
- + 2e- → 2SO4

2-          E∅/V = +2,05                    (4) 

Fe3+ + 1e- →Fe2+          E∅/V = +0,77                    (5) 

          E∅/V = +0,2                    (6) 

 

 Um parâmetro importante na polimerização da anilina é o parâmetro K, definido na introdução 

deste trabalho, onde se ajusta a relação molar entre o monômero e o agente oxidante. Segundo Rodrigues 

e col.[169], para a polimerização da anilina com persulfato de amônio, o melhor valor de K, no que diz 

respeito à condutividade e ao rendimento do material final, é igual a 4,9. Sendo assim, adotou-se o valor 

de 5 para K em ambos os casos, tanto para a utilização do persulfato de amônio como para a utilização de 

nitrato de ferro como agentes oxidantes, para efeito de comparação entre os sistemas.  

Nas reações as quais foram utilizados cátions Fe3+ como oxidante, foram feitos inicialmente 

diversos testes variando-se o ácido (HCl, HNO3 e H2SO4) e o sal de ferro (Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 e FeCl3) 



 

utilizados. O melhor sistema com relação ao rendimento foi o H2SO4/Fe(NO3)3, sendo este o escolhido 

para as sínteses realizadas.  

Amostras de polianilina pura também foram sintetizadas, através de todas as rotas de síntese 

escolhidas para a preparação dos nanocompósitos, para efeito de comparação. As sínteses seguiram 

exatamente o mesmo procedimento ao utilizado para a síntese dos nanocompósitos, mas sem a adição das 

nanopartículas de prata no meio reacional. 

Para efeito de apresentação neste trabalho, a discussão destas amostras será seqüenciada de acordo 

com as técnicas de caracterização utilizadas, e agrupadas de modo a que se possa comparar as diferenças 

entre a polianilina pura obtida a partir de cada um dos quatro métodos de síntese escolhidos, as diferenças 

entre os nanocompósitos formados também a partir de cada rota sintética, e finalmente a diferença entre a 

polianilina pura e a polianilina no nanocompósito. 

O primeiro indício da formação da PANI na sua forma condutora em todas as amostras foi a 

coloração verde que os materiais apresentaram. Foram feitas medidas de espectroscopia UV-Vis das 

amostras de PANI pura dispersas em água. Os espectros resultantes estão presentes na Figura 75, podendo 

todos ser relacionados à espécie sal esmeraldina, com as seguintes atribuições:  

i) a banda na região entre 690 e 870 nm é atribuída à transição entre o topo da banda de valência e 

a banda polarônica (transições π-pôlaron), banda esta que tem seu valor máximo deslocado para maiores 

comprimentos de onda quando da maior organização do material, ou seja, com a existência de cadeias 

estendidas de PANI (organização relacionada com o processo de doping secundário);  

ii) a banda em ~ 420 nm é relacionada com a transição entre uma banda polarônica formada no 

band-gap e a banda de condução;  

iii) a banda centrada em ~318 nm que corresponde à energia do band-gap do material, ou seja, à 

transição entre a banda de valência e a banda de condução.[148,154,158,159,171]  

 Nos espectros dos polímeros puros (Figura 75) temos os máximos da banda atribuída à transição 

π-pôlaron (da BV para a banda polarônica) centrados em 775, 781, 788 e 806 nm para as amostras PANI-

ferro-1f, PANI-ferro-2f, PANI-pers-1f e PANI-pers-2f, respectivamente, sendo este um indício de que as 

amostras obtidas com persulfato de amônio apresentam cadeias poliméricas mais estendidas, e ainda que 

para os dois diferentes oxidantes temos polímeros com cadeias mais organizadas para as amostras obtidas 

em 2 fases.  

 Na síntese dos nanocompósitos, após as reações realizadas em duas fases, notou-se a formação de 

um sólido verde finamente disperso no meio aquoso (indicando a formação da PANI na forma sal 

esmeraldina), e uma notável diminuição na intensidade da cor marrom da fase orgânica, o que pode ser 

um indício de que as NPs de prata foram carregadas para a fase aquosa. As reações realizadas em uma 

única fase (com as NPs sólidas dispersas no meio reacional), apresentaram, todas, um sólido verde como 

produto final.  
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Figura 75. Espectros UV-Vis das amostras de polianilina pura: (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f e (d) 

PANI-pers-2f. 
 

 

 Os espectros UV-Vis de todos os nanocompósitos obtidos estão presentes na Figura 76. Os 

espectros mostram claramente a presença das bandas relacionadas com a forma sal esmeraldina, conforme 

discutido para as amostras de PANI pura. Nenhum sinal do plasmon pode ser visto em tais amostras, uma 

vez que o sinal intenso de absorção da PANI pode encobrir qualquer sinal relacionado com as NPs. Nota-

se, nestes espectros, diferentes valores para os máximos da banda atribuída à transição da BV para a 

banda polarônica, centrados em 757, 757, 761 e 770 nm para as amostras Ag-dt/PANI-ferro-1f, Ag-

dt/PANI-ferro-2f, Ag-dt/PANI-pers-1f e Ag-dt/PANI-pers-2f, respectivamente. Quando comparado com 

as PANIs puras, notamos que para todas as amostras dos nanocompósitos, ocorreu um deslocamento do 

máximo da banda polarônica para menores comprimentos de onda (entre ~ 15 e 30 nm), o que pode 

indicar que as cadeias da PANI ficam um pouco menos organizadas na presença das NPs metálicas. 

Notamos, também, que o método de preparação tem uma forte influência na organização das cadeias da 

PANI, e que este comportamento se repete nos nanocompósitos. O máximo da banda polarônica, para as 

PANIs puras, desloca-se para maiores comprimentos de onda (indicando cadeias mais organizadas) na 

seguinte ordem: PANI-ferro-1f (775 nm), PANI-ferro-2f (781 nm), PANI-pers-1f (788 nm) e PANI-pers-

2f (806 nm). Esta seqüência é exatamente a mesma observada para os nanocompósitos: Ag-dt/PANI-

ferro-1f (757 nm), Ag-dt/PANI-ferro-2f (757 nm), Ag-dt/PANI-pers-1f (761 nm) e Ag-dt/PANI-pers-2f 

(770 nm). Na Tabela 7 estão listados os valores dos máximos da banda da transição BV para a banda 

polarônica para todas as amostras, para efeito de comparação. De acordo com estes resultados, temos 

indícios de que as cadeias de PANI são mais organizadas nas amostras formadas com persulfato que com 

Fe3+, e para ambos os casos, nas amostras formadas em sistema bifásico. Estes resultados são apenas um 

indício,  uma  vez  que  alguns valores apresentam diferenças próximas à resolução do equipamento (4 

cm-1), entretanto serão corroborados por outras técnicas de caracterização, discutidas a seguir. 
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Figura 76. Espectros UV-Vis obtidos das amostras: (a) Ag-dt/PANI-ferro-1f, (b) Ag-dt/PANI-ferro-2f, (c) Ag-dt/PANI-pers-

1f, (d) Ag-dt/PANI-pers-2f. 
 

 
Tabela 7. Valores de comprimentos de onda dos máximos da banda polarônica das amostras de PANI puras e dos 

nanocompósitos obtidos neste trabalho. 

amostras 

PANIs puras 

Amostras 

nanocompósitos 

máximo da banda atribuída à  

transição π-pôlaron (nm) 

PANI-ferro-1f   775 

PANI-ferro-2f  781 

PANI-pers-1f  788 

PANI-pers-2f  806 

 Ag-dt/PANI-ferro-1f 757 

 Ag-dt/PANI-ferro-2f 757 

 Ag-dt/PANI-pers-1f 761 

 Ag-dt/PANI-pers-2f 770 

 

 Para as amostras obtidas em duas fases, foram coletadas frações do meio aquoso em diferentes 

tempos de reação, e estas frações foram acompanhadas por espectroscopia UV-Vis. Os resultados para as 

amostras Ag-dt/PANI-ferro-2f e Ag-dt/PANI-pers-2f estão listados nas Figuras 77 e 78. Para o sistema 

Ag/tiol-ferro-2f temos um início de aparecimento das bandas relacionadas com a PANI, nas condições 

utilizadas para a leitura, somente após 12 horas de agitação (Figura 77(e)). Sua visualização, entretanto, é 

um pouco dificultada, uma vez que o rendimento das amostras obtidas com nitrato de ferro é 

extremamente baixo quando comparado com as obtidas com persulfato de amônio, além de a solução 

apresentar uma cor amarela intensa característica do Fe(NO3)3. Somente pode-se ver com clareza o 

espectro típico da forma sal esmeraldina quando a amostra é isolada, lavada e redispersa (Figura 77(g)). O 

sinal intenso na região entre 375 e 450 nm, observado nas amostras não lavadas, pode estar relacionado 

com erro de compensação do branco, uma vez que este foi feito na solução ácida do agente oxidante, que 



 

absorve fortemente nesta região. No caso do sistema Ag-dt/PANI-pers-2f (Figura 78) temos um início de 

aparecimento das bandas relacionadas com a PANI após 1 h e 10 min de agitação das fases contendo 

anilina e persulfato (Figura 78(b)). Nota-se que, com a passagem do tempo de reação, ocorre um 

deslocamento da banda centrada em 681 nm (Figura 78 (b)) para 685 (c), 700 (d), 721(e), 735 (f), 750 (g) 

e 770 nm (h) no espectro da amostra final, demonstrando a polimerização e a passagem da PANI da 

forma base para a forma sal esmeraldina. Temos ainda no espectro da amostra final (Figura 78(h)) bandas 

centradas em 366 e 417 nm, característicos da PANI na forma sal esmeraldina.[148,154,158,159,171] 
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Figura 77. Espectros UV-Vis da amostra Ag/tiol-ferro-2f, obtidos durante a síntese do nanocompósito: (a) 3 horas, (b) 5 horas, 

(c) 7 horas, (d) 8 horas e 30 minutos, (e) 12 horas e (f) 24 horas de reação, (g) produto lavado. 
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Figura 78. Espectros UV-Vis da amostra Ag/tiol-pers-2f, obtidos durante a síntese do nanocompósito: (a) 1 hora, (b) 1 hora e 

30 minutos, (c) 1 hora e 40 minutos, (d) 1 hora e 55 minutos, (e) 2 horas e 5 minutos, (f) 2 horas e 15 minutos, (g) 2 horas e 45 

minutos, (h) 3 horas de reação. 



 

 A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica útil no estudo da inter-conversão das 

diferentes estruturas da PANI, entretanto a atribuição minuciosa das bandas não é trivial. Na Figura 79 

estão presentes os espectros infravermelho das amostras de PANIs puras. Notamos que o perfil de todos 

os espectros, tanto para amostras produzidas em uma quanto em duas fases, e com ambos os agentes 

oxidantes, é semelhante, com bandas centradas em regiões próximas de 1640, 1600, 1570, 1500, 1290, 

1240 e 1170, 1115 e 880 cm-1, que podem ser relacionadas com a forma sal esmeraldina da PANI. Nota-

se que as bandas características relacionadas com a formação de pôlarons e bipôlarons, em 1640 e 1240 

cm-1, respectivamente, estão presentes nos espectros de todas as amostras. A presença da banda intensa 

centrada em 1115 cm-1 pode ser relacionada com a produção de PANI com altos valores de 

condutividade, uma vez que tal banda é atribuída à espécies quinônicas dopadas.[241-248]  

 

 
Figura 79. Espectros Infravermelho das amostras (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f, e (d) PANI-pers-2f . 

As bandas marcadas com * correspondem a modos vibracionais do grupo SO4
2-.  

 

 

 Além das bandas descritas anteriormente, temos ainda as bandas centradas em 1175, 1020, 615, 

585 e 465 cm-1 (marcadas com * na Figura 79) que podem ser atribuídas à presença de grupos sulfato, que 

atuam como contra-ânions e promovem a neutralidade de cargas da cadeia da PANI dopada. No caso das 

amostras obtidas com Fe(NO3)3, temos ainda a presença de uma banda de baixa intensidade centrada em 

1385 cm-1 que está relacionada com a presença de grupos nitrato atuando também como contra-ânion 

nestas amostras.[241-248] 

 Na Tabela 8 estão presentes as atribuições-tentativas das bandas encontradas nos espectros de cada 

uma das amostras de PANI pura.[241-248]  



 

Tabela 8. Números de onda e tentativas de atribuições dos espectros IV das amostras de PANIs puras.  

Literatura 
(cm-1) 

PANI-ferro-1f 
(cm-1) 

PANI-ferro-2f 
(cm-1) 

PANI-pers-1f 
(cm-1) 

PANI-pers-2f 
(cm-1) 

Atribuição tentativa[241-250]  

1640 1637 f 1635 f 1648 f 1647 f ν C-H de anel quinônico 
1611 1613 om 1608 f 1608 om 1612 om ν C=C inativo, induzido pela 

formação de pôlarons 
1600 1599 f 1603 f 1602 om 1602 om δ assimétrico NH3

+ e/ou 
ν C-C de anel benzênico 

1570 1566 m 1570 m 1566 m 1572 om ν C=C de anel quinônico 
1510 1504 m 1506 m 1503 om 1506 f ν C-C de anel benzênico 
1488 1489 m 1480 m 1475 m 1473 m ν de anel semi-benzênico 
1380 1383 f 1385 m - - ν N-O de nitrato 
1312 1306 om - 1312 om - δ N-H de anel benzênico 
1290 1288 m 1299 m 1288 m 1298 m ν C-N de unidade benzênica 
1241 1234 m 1240 f 1243 m 1242 m ν C-N em estrutura pôlaron e 

bipôlaron 
1166 1176 om 1174 om 1170 om 1163 om δ de anéis quinônicos e/ou 

ν S-O de grupo sulfato 
1120 1112 F 1116 F 1118 F 1116 F δ C-H no plano de unidade 

quinônica dopada 
880 879 f 879 m 877 f 879 f ν C-H no plano 
829 820 om 820 m 818 m 820 om δ C-H fora do plano para anéis 

1,4 substituídos 
800 799 m 798 m 798 m 798 m δ C-H anel benzênico fora do 

plano 
610 617 f 617 m 617 m 617 m ν S-O de grupo sulfato 
580 582 f 584 f 588 f 588 f ν S-O de grupo sulfato 
462 467 m 469 f 464 om 470 om ν S-O de grupo sulfato 

F = intensidade forte; m = intensidade média; f = intensidade fraca; om = ombro. 
ν = estiramento; δ = deformação angular; ρ = rocking. 

 

 

 Foram feitas medidas de espectroscopia infravermelho nas amostras dos diferentes 

nanocompósitos, e os espectros obtidos estão presentes na Figura 80. Notamos que o perfil dos espectros 

de amostras obtidas com nitrato de ferro é um pouco diferente do perfil daquelas obtidas com persulfato 

de amônio, entretanto temos também para todas estas amostras as bandas relacionadas com a PANI na sua 

forma condutora. As bandas da PANI na forma de sal esmeraldina das amostras obtidas com nitrato de 

ferro, porém,  apresentam suas intensidades bem reduzidas, quando comparadas com as amostras obtidas 

com persulfato. Neste caso temos ainda algumas bandas que ainda não puderam ser atribuídas, e por 

apresentarem estrutura fina, diferente das bandas da PANI, devem estar relacionadas com alguma espécie 

formada no decorrer da preparação da amostra. Em todos os casos temos ainda bandas atribuídas ao grupo 

sulfato, centradas em 1170, 1048, 610, 580 e 462 cm-1, novamente indicando que este é o contra-ânion na 

estrutura da PANI, conforme esperado, e para o caso das amostras obtidas com nitrato de ferro, temos 

sinais centrados em 1380 e 990 cm-1 que podem ser relacionados com vibrações do grupo nitrato, que 

pode estar agindo também como contra-ânion na estrutura destas amostras.[241-248] 



 

 
Figura 80. Espectros infravermelho das amostras (a) Ag-dt/PANI-ferro-1f, (b) Ag-dt/PANI-ferro-2f, (c) Ag-dt/PANI-pers-1f, 

(d) Ag-dt/PANI-pers-2f. 

 

 

Um dado interessante nos espectros dos nanocompósitos é a presença das bandas relacionadas ao 

passivante, dodecanotiol, centradas em 1467 e 720 cm-1, juntamente com as centradas em 2955, 2923, 

2872 e 2853 cm-1 (relacionadas com a vibração das ligações C-H dos grupos -CH2- e -CH3). Esta é uma 

informação importante, pois sugere a não-ocorrência de dessorção ou mesmo degradação do passivante 

das NPs durante a síntese dos nanocompósitos.[118-120] Temos ainda que, pela região de ocorrência de tais 

bandas e pelas larguras, podemos ter uma mistura entre NPs interagindo entre si e NPs isoladas, visto que 

o máximo destas bandas cai em regiões intermediárias do esperado para cada uma destas situações, como 

discutido nos espectros das NPs isoladas. A presença das bandas centradas em 1312, 1290, 1266, 1211 e 

1186 cm-1, relacionadas com o entrelaçamento das cadeias de dodecanotiol na forma trans, comprova esta 

hipótese, uma vez que, apesar da baixa intensidade, estão presentes nos espectros dos nanocompósitos. A 

atribuição tentativa dos espectros infravermelho dos nanocompósitos está presente na Tabela 9.[241-248] 

O material remanescente nas fases orgânicas das amostras sintetizadas em duas fases só 

apresentou sinais relacionados com as NP passivadas, indicando que todo o material polimerizado é 

arrastado para o fundo do frasco durante a polimerização, uma vez que as polianilinas são insolúveis na 

grande maioria dos solventes. 

 As bandas características associadas com anéis benzenoidais (na região de ~1500 cm-1) e de anéis 

quinoidais (na região de ~ 1590 cm-1) podem ser utilizadas para se estimar o grau de oxidação da PANI, 

onde a porcentagem de unidades oxidadas (X, Figura 81) em relação à porcentagem de unidades 

reduzidas (1-X, Figura 81), pode ser obtida através da relação das áreas das respectivas bandas.[245-249] 



 

Tabela 9. Números de onda e tentativas de atribuições dos espectros IV das amostras de nanocompósitos.  

Literatura 
(cm-1) 

Ag/tiol-ferro-1f 
(cm-1) 

Ag/tiol-ferro-2f 
(cm-1) 

Ag/tiol-pers-1f 
(cm-1) 

Ag/tiol-pers-2f-
final (cm-1) 

Atribuição tentativa[241-250]  

2955 2955 F 2955 F 2953 m 2956 m νassim C-H das NPs 
2923 2916 F 2916 F 2914 m 2919 m νassim C-H das NPs 
2872 2872 F 2874 F 2872 m 2873 m νsim C-H das NPs 
2853 2848 F 2849 F 2848 m 2852 m νsim C-H das NPs 
1640 1636 f 1643 f 1639 f 1642 f ν C-H de anel quinônico 
1611 - - 1614 om 1610 om ν C=C inativo, induzido pela 

formação de pôlarons 
1600 - - 1602 om 1601 om δ assimétrico NH3

+ e/ou 
ν C-C de anel benzênico 

1570 1577 f 1572 f 1574 f 1577 f ν C=C de anel quinônico 
1510 1508 f 1510 om 1507 f 1510 f ν C-C de anel benzênico 
1488 - - 1489 f 1490 om ν de anel semi-benzênico 
1467 1470 f 1460 m 1468 m 1465 m δ C-H do grupo metila das 

NPs 
1380 1380 om 1376 f - - ν N-O de nitrato 
1312 1310 om 1312 f 1310 om 1313 om δ N-H de anel benzênico e/ou 

finger print NPs 
1290 1288 f 1292 f 1292 m 1288 f ν C-N de unidade benzênica 

e/ou finger print NPs 
1266 1266 f 1267 f 1266 f 1263 f finger print NPs 
1241 1240 f 1241 f 1239 f 1237 f ν C-N em estrutura pôlaron e 

bipôlaron e/ou finger print 
NPs 

1211 1211 f 1213 f 1211 f 1210 om finger print NPs 
1186 1186 f 1180 f 1183 om 1182 om finger print NPs 
1166 1161 f 1170 f 1172 om 1170 om δ de anéis quinônicos e/ou 

ν S-O de grupo sulfato 
1120 1116 m 1118 m 1118 F 1112 F δ C-H no plano de unidade 

quinônica dopada 
1045 1048 m 1047 m 1046 om 1041 om δ C-H no plano e/ou ν S-O de 

grupo sulfato 
990 993 m 993 m - - N-O de nitrato unidentado 
880 880 f 881 f 881 f 880 f ν C-H no plano 
829 830 f 829 f 828 f 828 om δ C-H fora do plano para 

anéis 1,4 substituídos 
800 801 f 798 om 799 m 796 f δ C-H anel benzênico fora do 

plano 
722 721 m 719 m 719 m 716 om ν C-S das NPs passivadas 
610 614 m 612 m 616 m 614 f ν S-O de grupo sulfato 
580 588 om 589 m 584 om 587 om  ν S-O de grupo sulfato 
462 470 f 459 f 458 f 460 f ν S-O de grupo sulfato 

F = intensidade forte; m = intensidade média; f = intensidade fraca; om = ombro. 
ν = estiramento; δ = deformação angular; ρ = rocking. 

 

 

 
Figura 81. Esquema de protonação da PANI, demonstrando as unidades reduzida e oxidada.[249] 



 

 As áreas das bandas em 1590 e 1500 cm-1, para o espectro de cada nanocompósito, foram 

calculadas através da deconvolução espectral. A porcentagem das unidades oxidadas e reduzidas foi 

calculada através da seguinte equação: 
 

R = 1-X/X = área ν(1590 cm-1)/área ν(1500 cm-1)                    (17) 
 

 Os resultados para cada uma das amostras, mostrando a relação entre a quantidade de anéis na 

forma oxidada e reduzida, estão presentes na Tabela 10. 

 
Tabela 10. Grau de oxidação calculado para as amostras de PANIs puras e dos nanocompósitos obtidos neste trabalho.  

amostra % de anéis benzênicos/% de anéis quinônicos 
 

PANI-ferro-1f  70/30 
PANI-ferro-2f 80/20 
PANI-pers-1f 70/30 
PANI-pers-2f 80/20 

Ag-dt/PANI-ferro-1f 80/20 
Ag-dt/PANI-ferro-2f 75/25 
Ag-dt/PANI-pers-1f 75/25 
Ag-dt/PANI-pers-2f 70/30 

 

 

 Temos em todos os casos resultados girando ao redor de ¼ dos anéis da cadeia da PANI no estado 

oxidado, conforme esperado para a forma sal esmeraldina. As pequenas flutuações nos resultados 

apresentados podem estar relacionadas com a superposição de bandas em cada uma das regiões utilizadas. 

Entretanto os resultados como um indicativo, são satisfatórios. 

A espectroscopia Raman é uma técnica intensamente utilizada para diferenciação entre as diversas 

formas existentes da PANI, levando-se em conta que suas bandas podem ter suas intensidades fortemente 

aumentadas devido ao efeito conhecido como Raman Ressonante. Sendo assim, foram feitos os espectros 

Raman para todas as amostras obtidas, utilizando-se laser com λ = 632,8 nm, ou seja, em ressonância com 

a banda polarônica da PANI. Os espectros da polianilina pura estão presentes na Figura 82, juntamente 

com os espectros dos nanocompósitos. Notamos que as principais bandas relacionadas com a forma sal 

esmeraldina ocorrem em todos os espectros, que apresentam perfis muito semelhantes, tanto das PANIs 

puras quanto para os nanocompósitos. As atribuições tentativas das bandas observadas nos espectros das 

amostras estão presentes na Tabela 11. 

 Os espectros presentes na Figura 82 confirmam definitivamente que a polianilina obtida em todas 

as amostras, tanto as puras quanto as nos nanocompósitos, encontra-se na forma sal esmeraldina. Apesar 

da grande semelhança entre todos os espectros, algumas variações sutis podem ser detectadas em alguns 

deles.  A  primeira  delas  está  relacionada  à  banda em 1335 cm-1,  atribuída ao estiramento da ligação 

C-NH+, do cátion radical. Vários trabalhos na literatura descrevem que esta banda desdobra-se em duas, 

em 1339 e 1323 cm-1, quando as cadeias da polianilina estão mais enoveladas (ou seja, menos 



 

organizadas umas em relação às outras).[192,245,251-254] Este efeito é claramente observado na Figura 80 nos 

espectros das amostras Ag-dt/PANI-ferro-1f e Ag-dt/PANI-ferro-2f, corroborando os dados de 

espectroscopia UV-Vis, que indicam que, de acordo com o máximo da banda polarônica, estas amostras 

são as menos organizadas. 
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Figura 82. Espectros Raman. (I) amostras de PANI puras: (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f, (d) PANI-

pers-2f; (II) amostras dos nanocompósitos: (a) Ag-dt/PANI-ferro-1f, (b) Ag-dt/PANI-ferro-2f, (c) Ag-dt/PANI-pers-1f, (d) Ag-

dt/PANI-pers-2f. 

 

 
Tabela 11. Atribuições tentativas das bandas observadas nos espectros Raman das amostras de PANIs puras e de 

nanocompósitos PANI/NPs de prata. 

Literatura PANIs puras Nanocompósitos 
PANI/NPs 

Atribuição – tentativa[192,245,251-254]  
 

1620 1620 1620 ν C-C do anel aromático 
1590 1590 1590 ν C-C de anéis quinoidais 
1500 1501 1501 ν C=C do anel benzênico 
1483 1492 1492 acoplamento de ν C=N e ν C=C do anel quinônico 
1392 1397 1397 portadores de carga livres 
1350 - 1350 ν C-N 
1335 1335 1335 ν C-NH+ do cátion radical 
1255 1246 1246 ν C-N do anel 
1170 1168 1168 δ no plano do anel quinônico 
815 812 816 δ do anel benzênico 
520 522 518 δ do anel benzênico 

F=intensidade forte; m=intensidade média; f=intensidade fraca; sh=ombro. 
ν = estiramento; δ = deformação angular; ρ = rocking. 
 

 

Uma segunda consideração diz respeito a uma banda de baixa intensidade, em 1397 cm-1, que 

aparece bem pronunciada nos espectros dos nanocompósitos, enquanto que ocorre como um ombro nas 



 

amostras de PANI livres. Esta banda tem sido atribuída na literatura como devido à presença de 

portadores de cargas livres[192,254] em amostras de PANI com altíssimas condutividades, e a presença desta 

banda nos nanocompósitos pode indicar que o número de portadores livres nestes materiais é mais 

elevado, quando comparado com os polímeros puros obtidos de maneira similar. 

Todas as amostras obtidas foram também caracterizadas por difratometria de raios X, e os 

difratogramas resultantes das PANIs puras, estão presentes na Figura 83. Notamos que, em todos os 

casos, temos a presença de um halo amorfo, juntamente com picos cristalinos largos, que demonstram que 

a proporção entre o espalhamento relacionado com fase cristalina e não cristalina é comparável. Nota-se 

que a PANI resultante em todas as amostras apresenta-se com um bom grau de organização 

(cristalinidade). Através da intensidade relativa do pico centrado em 2θ = 25,5o, podemos notar que a 

amostra com maior cristalinidade é justamente a PANI-pers-2f, seguida da PANI-pers-1f, PANI-ferro-2f 

e PANI-ferro-1f, em concordância om o observado anteriormente nos espectros UV-Vis destas amostras. 

Os difratogramas apresentados na Figura 83 são muito similares aos difratogramas de diferentes amostras 

de polianilina com alta cristalinidade, disponíveis na literatura.[255-259]  
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Figura 83. Difratogramas de raios X das amostras de PANI puras: (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f, e 

(d) PANI-pers-2f. 
 

 

 Os difratogramas de raios X dos quatro diferentes nanocompósitos estudados estão presentes na 

Figura 84. Podemos notar, em todas as amostras, a presença bem definida de todos os picos da prata cfc 

(marcados com *), confirmando a presença das nanopartículas nos materiais obtidos. Um dado importante 

é que não foi observado nenhum pico relacionado com as diferentes fases do óxido de prata ou ainda 

outras espécies contendo Ag+, o que deixa claro que a passivação com o dodecanotiol protege a superfície 

das nanopartículas de prata metálica de uma oxidação, mesmo com a utilização de persulfato de amônio 



 

no meio reacional.[10,27,207] Notamos ainda, que os picos relacionados à prata metálica encontram-se mais 

estreitos que os observados para as amostras de nanopartículas de prata puras, o que pode ser um 

indicativo que as partículas cresceram durante as etapas de preparo dos nanocompósitos. 
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Figura 84. Difratogramas de raios X das amostras de nanocompósitos: (a) Ag-dt/PANI-ferro-1f, (b) Ag-dt/PANI-ferro-2f, (c) 

Ag-dt/PANI-pers-1f e (d) Ag-dt/PANI-pers-2. Os picos marcados com * são devidos à prata cfc. 

 

 

 Os difratogramas de raios X da Figura 84 mostram, também, alguns picos finos e igualmente 

espaçados em baixos ângulos que podem ser similares aos observados para o difratograma das NPs 

isoladas (e atribuídos à organização dos tióis). Estes picos podem indicar que houve uma certa 

manutenção da organização do passivante mesmo após a formação da massa polimérica, ou ainda que as 

amostras contém uma certa quantidade de NPs isoladas (ou seja, que não estão “misturadas” à massa 

polimérica), onde os DTs puderam organizar-se quando da secagem das amostras. Esta última 

consideração não pode ser descartada, uma vez que as amostras não foram lavadas com tolueno, o que 

dissolveria as possíveis NPs “livres” presentes. A ocorrência destes picos em baixos valores de 2θ 

confundiu a visualização dos picos devidos à PANI. Entretanto, nota-se que, na região entre 2θ = 15 e 

35o, onde os picos da PANI estão presentes, o perfil dos difratogramas dos nanocompósitos é parecido 

com o observado nas PANIs puras, com exceção da amostra Ag-dt/PANI-pers-1f. [217,223,227-230]  

 As imagens de MET das polianilinas puras obtidas com ambos os agentes oxidantes estão 

presentes na Figura 85. Notamos que em ambos os casos, a morfologia do polímero é semelhante para 

amostras produzidas em uma ou duas fases: no caso do nitrato de ferro temos a formação de grandes 

massas poliméricas na forma de filmes lisos, e para o caso do persulfato de amônio temos a formação de 

material fibroso, independente do meio em que os materiais foram produzidos. 



 

      

      
Figura 85. Imagens de MET das amostras de PANI puras: (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f, e (d) 

PANI-pers-2f. 
 

 

 As imagens de microscopia eletrônica de transmissão das amostras dos nanocompósitos estão 

presentes nas Figuras 86 a 89. Nestas imagens notamos claramente a presença das NPs esféricas de prata 

homogeneamente dispersas na massa polimérica, resultando em nanocompósitos verdadeiros. Numa 

primeira visão, as NPs nos nanocompósitos apresentaram tamanho médio maior do que as NPs utilizadas 

na preparação das amostras, conforme foi inferido por difração de raios X. Na Tabela 12, estão listados os 

valores de distribuição de tamanhos e tamanho médio das NPs de prata em cada uma das quatro amostras 

de nanocompósitos. O aumento no tamanho das NPs após a obtenção do nanocompósito pode estar 

relacionado à possíveis dessorções de parte do dodecanotiol da superfície das NPs durante a etapa de 

polimerização, possibilitando uma certa agregação de uma fração das nanopartículas. Entretanto esta 

consideração é meramente especulativa, e estudos mais detalhados serão necessários para elucidar este 

fato.  



 

Nas imagens presentes nas Figuras 86 a 89 pode-se ainda ver claramente que, em alguns casos, as 

nanopartículas estão distribuídas no polímero de forma bem organizada, o que permitiria a organização do 

passivante observada nos resultados de difração de raios X. Passaremos agora para uma descrição mais 

detalhada das imagens de cada uma das amostras. 

 

      
 

      
Figura 86. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-ferro-1f. 

 

 

 Nas imagens da amostra Ag-dt/PANI-ferro-1f (Figura 86) notamos que a morfologia característica 

do polímero puro foi preservada, mesmo com a presença das NPs, ou seja, o material resultante apresenta-



 

se como uma massa polimérica na forma de filme, onde as NPs estão homogeneamente dispersas. Pode-se 

notar uma grande densidade de nanopartículas uniformemente embebidas no polímero. No caso da 

amostra Ag-dt/PANI-ferro-2f (Figura 87), temos resultados similares, entretanto as NPs apresentaram 

tamanho médio um pouco maior do que as descritas no primeiro caso (Tabela 12). 

 

      
 

      
Figura 87. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-ferro-2f. 

 

 

 Para os nanocompósitos obtidos com o persulfato de amônio, as duas amostras apresentaram 

comportamentos bem diferenciados entre si. A amostra produzida em uma fase líquida (Figura 88) é 

formada com a manutenção da morfologia da polianilina, resultando num polímero fibroso, carregado de 



 

nanopartículas em seu interior. Entretanto para a amostra formada no sistema líquido bifásico (Ag-

dt/PANI-pers-2f, Figura 89) foram observadas duas regiões com características bem distintas: uma 

formada por uma grande massa polimérica carregada de NPs em seu interior (Figura 89 (a) e (b)), e outra 

composta por várias nanopartículas de prata isoladas, e recobertas por uma fina camada de polímero, em 

estruturas do tipo core-shell (Figura 89 (c) e (d)). 

 

      
 

      
Figura 88. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-pers-1f. 
 

 

 A presença de nanopartículas de prata contendo uma camada de polímero ao seu redor poderia ser 

um indicativo que, na polimerização por persulfato em duas fases, as NPs de prata poderiam estar atuando 



 

como “núcleos” ao redor dos quais a polimerização se iniciaria. Se esta premissa estiver correta, 

interrompendo-se a reação em tempos inferiores às três horas, seria possível a obtenção de amostras 

formadas exclusivamente com a estrutura casca-caroço. Com estes dados em mente, realizamos novos 

experimentos repetindo o procedimento de síntese da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f, mas interrompendo a 

reação em tempos inferiores às três horas. Os tempos escolhidos foram uma hora e quarenta minutos 

(correspondente ao instante em que a fase aquosa começa a adquirir a coloração azul-esverdeada), e uma 

hora e cinquenta e cinco minutos (quando a fase aquosa começa a ficar verde). As fotomicrografias 

obtidas por MET destas amostras encontram-se nas Figuras 90 e 91, respectivamente. 

 

 

      
 

      
Figura 89. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f. 



 

Tabela 12. Tamanho médio e distribuição de tamanhos das NPs de prata nos nanocompósitos obtidos neste trabalho.  

amostra tamanho médio (nm) distribuição de tamanhos (nm) 
Ag-dt/PANI-ferro-1f 4,9 2,6 a 9,2 
Ag-dt/PANI-ferro-2f 5,5 2,8 a 9,5 
Ag-dt/PANI-pers-1f 10,1 2,3 a 18,8 
Ag-dt/PANI-pers-2f 9,2 2,7 a 16 

 

 

 Nas imagens presentes na Figura 90 nota-se que com o tempo de 1 h e 40 min de reação, a amostra 

Ag-dt/PANI-pers-2f-1 é uniforme e apresenta-se somente na forma de partículas de prata isoladas, 

recobertas pela PANI, em estrutura do tipo casca-caroço, confirmando que inicialmente o crescimento da 

PANI ocorre ao redor das NPs, ou seja, as NPs de prata acabam servindo como um centro de nucleação 

para o crescimento da PANI. A formação de NPs com uma estrutura parecida com uma cauda de 

polímero, como as indicadas com uma flecha na Figura 90, é ainda outro indicativo desse tipo de 

mecanismo de crescimento do nanocompósito. Na amostra formada com o tempo de 1 h e 55 min, nota-se 

que, além das estruturas core-shell, existe a ocorrência de uma série de pequenos aglomerados contendo 

duas, três ou mais partículas unidas entre si por fragmentos de polímero, como destacado na Figura 91. A 

seqüência apresentada nas Figuras 90 e 91 é bastante elucidativa com relação às etapas de formação do 

nanocompósito NPs de prata/PANI. Quando a polimerização se inicia na interface água/tolueno, as NPs 

atuam como núcleos onde a polianilina começa a se formar ao seu redor. Com o passar do tempo, a 

polianilina continua crescendo a partir das primeiras estruturas casca-caroço já formadas, quando 

começam a se formar aglomerados com partículas próximas, dando origem à estruturas similares às 

mostradas na Figura 91. O sequenciamento deste processo acarretará, no final da reação, em grandes 

massas poliméricas englobando as NPs, como observado nas imagens da Figura 89 (a) e (b), que consiste 

na amostra formada após as três horas de reação. Um diagrama esquemático deste mecanismo proposto 

encontra-se na Figura 92. 

 Na Figura 93 estão presentes os espectros infravermelho obtidos para cada uma das três amostras 

de Ag-dt/PANI-pers-2f. Temos nos três casos o perfil esperado com as bandas da PANI na forma sal 

esmeraldina, confirmando a formação do polímero em todas as amostras, juntamente com as bandas 

devidas aos grupos -CH2- e -CH3 do passivante das NPs, na região entre 2950 e 2850 cm-1 Pode-se notar 

que a intensidade da banda centrada em 2916cm-1 (devida aos modos do dodecanotiol), em relação à 

intensidade das bandas da polianilina (por exemplo, a banda mais intensa em 1110 cm-1) diminui 

conforme o aumento do tempo da reação. Esta relação de intensidades pode ser usada como uma análise 

qualitativa da relação nanopartículas de prata/polianilina em cada amostra, e indica, como esperado, que 

esta relação é maior na amostra obtida com 1 h e 40 min de reação (somente estruturas core-shell, baixa 

quantidade relativa de polímero), intermediária na amostra com 1 h e 55 min, e menor na amostra final 

(onde temos, conforme observado nas imagens de MET, uma alta quantidade de polímero).[241-250]  



 

      

      

      
Figura 90. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f-1 (1 hora e 40 minutos de reação). 



 

      

      

      
Figura 91. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f-2 (1 hora e 55 minutos de reação). 



 

 
Figura 92. Mecanismo proposto para a obtenção das diferentes morfologias das amostras Ag-dt/PANI-pers-2f.[260]  
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Figura 93. Espectros infravermelho das amostras: (a) Ag-dt/PANI-pers-2f-1, (b) Ag-dt/PANI-pers-2f-2, e (c) Ag-dt/PANI-

pers-2f. 

 

 

 Os espectros Raman obtidos para cada uma das amostras de Ag-dt/PANI-pers-2f estão presentes 

na Figura 94. Temos, para os três casos, um perfil espectral muito semelhante, característico da 

polianilina na forma sal esmeraldina, confirmando a formação deste polímero em todas as amostras. Uma 

pequena diferença entre os espectros das amostras pode ser observada. Nota-se que o espectro da amostra 



 

Ag-dt/PANI-pers-2f-2 apresentou uma diminuição de intensidade da banda centrada em 1398 cm-1, 

atribuída à presença de portadores de carga livres. Este pode ser um indicativo que o polímero nesta 

amostra apresenta-se um pouco menos organizado que nas outras, ou seja, as cadeias do polímero 

formadas inicialmente ao redor dos núcleos de NPs tendem a se formar de maneira organizada, passam 

por uma certa desorganização durante a etapa intermediária, onde o polímero começa a crescer de forma a 

unir os núcleos de prata, e volta a se organizar no material final.[251-254] 
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Figura 94. Espectros Raman das amostras: (a) Ag-dt/PANI-pers-2f-1, (b) Ag-dt/PANI-pers-2f-2, e (c) Ag-dt/PANI-pers-2f. 

 

 

 As três diferentes amostras Ag-dt/PANI-pers-2f foram analisadas por difratometria de raios X, 

como mostrado na Figura 95. Vemos para o primeiro difratograma o sinal amorfo com alguns picos 

relacionados com a organização da PANI, juntamente com o sinal devido às reflexões (111) da prata, em 

baixa intensidade, mostrado no detalhe da Figura. No caso da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f-2, temos ainda 

os sinais de organização da PANI (mas com intensidade relativa ao halo amorfo diminuída, quando 

comparado com a primeira amostra, que pode corroborar a discussão realizada nos espectros Raman 

destas amostras), além do sinal da Ag0. No difratograma da amostra final, como já discutido 

anteriormente, os picos da prata sofrem uma diminuição na largura à meia altura (indicando o 

crescimento do tamanho das NPs, conforme visto por MET), os picos da polianilina bem mais intensos, e 

os sinais em baixos valores de 2θ, relacionados à organização das NPs metálicas.[255-259] 

 A estabilidade térmica do nanocompósito Ag-dt/PANI-pers-2f foi estudada através de medidas de 

TGA e DSC, e os resultados estão presentes na Figura 96. Nota-se um perfil diferente dos obtidos para as 

mesmas medidas realizadas com as nanopartículas da amostra 7dt (Figura 62). A curva TG da amostra 

Ag-dt/PANI-pers-2f apresenta cinco eventos distintos de perda de massa. Da temperatura ambiente até a 

temperatura de 200oC, nota-se uma perda de 31% da massa total, com a existência de cinco picos 



 

endotérmicos neste intervalo de temperatura na curva de DSC, com máximos centrados em 58, 73, 94, 

112 e 162oC. De 200 a 600o temos a perda de 62% da massa total, com a presença de sete picos na curva 

de DSC, sendo três endotérmicos centrados em 206, 226, 252oC, e quatro exotérmicos centrados em 282, 

406, 455 e 582oC. Estes eventos estão relacionados com a saída do dodecanotiol e ainda com a pirólise da 

PANI. Acima de 600oC temos apenas a presença do pico de fusão da prata centrado em 956oC. A massa 

final de prata após a medida equivale a 7,5% da massa total da amostra. Com o auxílio das medidas de 

TGA e DSC para as NPs passivadas puras, foi possível estimar a perda relacionada somente com a PANI 

em torno de 55% da amostra.[192,256] 
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Figura 95. Difratogramas de raios X das amostras: (a) Ag-dt/PANI-pers-2f-1, (b) Ag-dt/PANI-pers-2f-2, e (c) Ag-dt/PANI-

pers-2f-final. Destaque para medidas em modo step na região do pico 100% da prata. 
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Figura 96. Curvas de ATG e CDE para a amostra Ag-dt/PANI-pers-2f. 



 

 Na Figura 97 estão presentes micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão, em 

modo alta resolução, da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f, onde pode-se observar, nas nanopartículas inseridas 

no polímero, a presença das franjas cristalinas relativas aos planos (111) da Ag0, confirmando 

definitivamente que não ocorreu degradação ou oxidação durante o processo de polimerização da anilina.  

 

      
Figura 97. Imagens de MET da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f, em modo alta resolução. 

 

 

 Com relação à metodologia de síntese das amostras Ag-dt/PANI-pers-2f, foram feitos ainda 

alguns testes onde foi variado o diâmetro do frasco onde a reação foi realizada, uma vez que, sendo esta 

uma reação de interface, o tamanho da mesma (e ainda a velocidade de agitação a que as amostras eram 

submetidas) poderia interferir na cinética da reação. Conforme esperado, as amostras obtidas em 

recipientes com diâmetros menores levaram um tempo bem maior para serem produzidas do que as feitas 

em recipientes com diâmetros maiores. Isto é um indicativo claro que, para conseguirmos a 

reprodutibilidade, são necessários que todos os parâmetros de síntese sejam verificados com um extremo 

cuidado na preparação dessas amostras. 

Com os dados apresentados anteriormente mostramos que, com um controle rigoroso do tempo de 

reação, podemos escolher o tipo de morfologia resultante do nanocompósito: estruturas do tipo casca-

caroço, com núcleo de NPs de prata e casca de PANI, ou ainda massas poliméricas com NPs 

homogeneamente dispersas em seu interior. De acordo com suas características, espera-se que cada uma 

dessas morfologias apresente propriedades diferentes entre si, o que pode ser extremamente proveitoso no 

que diz respeito a sua aplicação em dispositivos. Este fato foi confirmado por medidas elétricas e 

eletroquímicas destas amostras, que serão discutidas a seguir. 



 

4.6. Nanopartículas de Prata Passivadas por Dodecanotiol e Nanocompósitos 

Polianilina/Nanopartículas de Prata: Caracterização Elétrica e Eletroquímica 

 

Um aspecto importante na caracterização de amostras que contém polímeros condutores diz 

respeito à sua eletroatividade. Sendo assim, as amostras de PANIs puras e as amostras de nanocompósitos 

Ag-dt/PANI-pers-2f foram caracterizadas por voltametria cíclica, visando observar a eletroatividade 

destes materiais. Para a obtenção dessas medidas, foram feitos filmes de cada uma das amostras sobre 

eletrodos compostos por lâminas de vidro recobertas por FTO (óxido de estanho dopado com flúor), 

através do casting de uma dispersão da amostra em etanol, sobre a superfície do eletrodo. Diversos 

eletrólitos foram testados para a realização dos voltamogramas, como: H2SO4 1,0 mol.L-1, KClO4 0,1 

mol.L-1; Na2SO4/H2SO4 em pH = 4, HCl/NaCl em pH = 0. Dentre estes, os melhores resultados foram 

obtidos com o H2SO4 1,0 mol.L-1.  

Na Figura 98 estão presentes os voltamogramas de um filme da amostra 7dt, onde nota-se 

claramente a presença de um pico anódico em 315 mV (versus Ag/AgCl) relacionado com a oxidação da 

prata da superfície das NPs em função da desorção prévia do tiol.[261-263]  
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Figura 98. Voltamograma cíclico da amostra 7dt (vs Ag/AgCl), com velocidade de varredura de 10 mV/s. 

 

 

 Na Figura 99 estão presentes os voltamogramas obtidos para as PANIs puras. Nota-se a presença 

dos dois pares redox característicos da polianilina. O pico na extremidade catódica (~ 240 mV) 

corresponde à oxidação da forma leucoesmeraldina para a forma sal esmeraldina, e o pico na extremidade 

anódica (~ 740 mV) corresponde à oxidação da forma sal esmeraldina para a forma 

pernigranilina.[157,169,170,192,264] Este processo é reversível, e acompanhado pela variação cromática 

característica da PANI. Nota-se que as quatro amostras de polianilina puras apresentam o mesmo perfil, 

com pequenas variações no potencial no qual cada evento ocorre. Os voltamogramas das amostras de 

polianilina puras apresentam, ainda, um terceiro par redox, intermediário aos dois principais, na região 



 

por volta de 530 mV. Este par redox intermediário é corriqueiramente observado em amostras de 

polianilina dos mais diferentes tipos,[170] e é relacionado com a reticulação do polímero, reticulação esta 

que acaba por diminuir a condutividade do material. Este pico não é observado em amostras onde as 

cadeias da polianilina não são reticuladas, como por exemplo quando da obtenção do polímero em 

ambientes confinados.[265]  
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Figura 99. Voltamograma cíclico das amostras (a) PANI-ferro-1f, (b) PANI-ferro-2f, (c) PANI-pers-1f, e (d) PANI-pes-2f (vs 

Ag/AgCl), com velocidade de varredura 10 mV/s. 

 

 

Os voltamogramas das três amostras Ag-dt/PANI-pers-2f estão presentes na Figura 100. Nota-se 

claramente que o perfil voltamétrico das três amostras é bastante diferenciado entre si. Apesar de, em 

todos os casos, os dois pares redox da polianilina estarem presentes, temos um claro deslocamento dos 

picos em cada uma das amostras, conforme evidenciado pela Tabela 13. O primeiro pico de oxidação da 

polianilina desloca-se de 340 para 285 e posteriormente para 260 mV, nas amostras de 1 h e 40 min, 1 h e 

55 min e 3 h, respectivamente, enquanto que o segundo pico de oxidação varia de 680 para 695 e 710 

mV, para as mesmas amostras. Isto significa que a distância pico a pico (∆pp) destas três amostras 

corresponde a 340, 410 e 450 mV, respectivamente. A aproximação dos picos da extremidade catódica e 

anódica tem sido observada para diversos híbridos à base de polianilina, como por exemplo PANI/C[266] e 



 

PANI/Pt[267], e tem sido atribuído à forte interação entre o polímero e a fração inorgânica destes híbridos. 

Esta atribuição está fortemente de acordo com os resultados apresentados na Figura 100, pois espera-se 

que para as amostras core-shell (Figura 100 (a)) a interação prata/PANI seja a máxima possível, 

resultando na aproximação dos picos verificada no voltamograma. Com o aumento da quantidade de 

polímero, os voltamogramas têm os picos aproximados para os valores do polímero puro, indicando uma 

menor participação das NPs na eletroatividade do material.[266,267]  
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Figura 100. Voltamograma cíclico das amostras: (a) Ag-dt/PANI-pers-2f-1, (b) Ag-dt/PANI-pers-2f-2 e (c) Ag-dt/PANI-pers-

2f (vs Ag/AgCl), velocidade de varredura 10 mV/s. 

 

 
Tabela 13. Valores de potencial dos picos de oxidação e redução, e da distância pico-a-pico da PANI-pers-2f, e das amostras 

Ag-dt/PANI-pers-2f. 

Amostra 1o pico de 
oxidação  

(mV) 

2o pico de 
oxidação  

(mV) 

1o pico de 
redução  

(mV) 

2o pico de 
redução  

(mV) 

∆pp (oxidação)  
(mV) 

PANI-pers-2f 235 735 615 35 500 
Ag-dt/PANI-pers-2f-1 340 680 430 100 340 
Ag-dt/PANI-pers-2f-2 285 695 570 90 410 
Ag-dt/PANI-pers-2f 260 710 550 85 450 

 

 

 Duas outras conclusões importantes podem ser obtidas a partir dos voltamogramas das amostras 

Ag-dt/PANI-pers-2f: i) o sinal característico das NPs de prata, devido à oxidação da prata, não aparecem 



 

em nenhuma amostra, o que indica novamente que as NPs estão totalmente recobertas pelo polímero; ii) o 

par redox intermediário, não aparece nas amostras preparadas com baixos tempos de reação, indicando 

que o polímero, nestas amostras, ainda não está reticulado. 

As propriedades elétricas desses materiais também foram medidas, pelos métodos de duas e quatro 

pontas, conforme descrito na Parte Experimental (Figura 38, página. 49). De modo a facilitar a discussão, 

as figuras do setup utilizado para realizar tais medidas foram novamente reproduzidas a seguir, na Figura 

101. As medidas elétricas feitas com sonda de 4 pontas são indicadas para obtenção da resistividade de 

filmes finos, sem a interferência da resistência de contato entre o eletrodo e o material da camada ativa (a 

amostra). Utilizando-se o setup experimental ilustrado na Figura 101 (a), a resistência é medida através 

dos quatro contatos paralelos, onde a queda de tensão entre os contatos internos é medida em função das 

distâncias d e l (Figura 101(a)): 

 

R = (V2,3(V)) / I1,4(A) x (d/l)                    (18) 

 

e a resistividade é dada por:  

 

ρ = R d e / l                    (19) 

 

onde e é a espessura do filme.[202,203]  

 

             
Figura 101. Diagramas esquemáticos para as configurações utilizadas para medidas elétricas dos filmes de amostras (a) em 

sonda de 4 pontas e (b) em sonda de 2 pontas.[202,203] 

 

 

Como pode ser observado, para se obter os valores de condutividade (inverso da resistividade), é 

necessário que se conheça a espessura do filme da amostra que está sendo medida. 

A deposição dos filmes das amostras dos nanocompósitos, bem como da PANI pura, foi feita com 

a amostra dispersa em etanol, utilizando-se sempre a mesma massa e o mesmo volume da dispersão para 

a deposição. Os filmes obtidos por este método apresentaram-se contínuos, entretanto com rugosidade 

considerável, com espessuras variando entre 500 e 1000 nm. Os valores de condutividade obtidos para a 



 

PANI pura (PANI-pers-2f) e os nanocompósitos Ag-dt/PANI-pers-2f-1 (core-shell) e Ag-dt/PANI-pers-2f 

estão listados na Tabela 14. 

 

 
Tabela 14. Valores de condutividade por quadrado das amostras estudadas. 

amostra Condutividade (S.cm-1) 
PANI-pers-2f 0,4 

Ag-dt/PANI-pers-2f-1 (core-shell) 2,3 
Ag-dt/PANI-pers-2f 1,7 

 

 

 Como visto através dos resultados apresentados, temos um forte aumento no valor de 

condutividade para as amostras de PANI contendo NPs, tanto da amostra final como da amostra em 

estrutura do tipo core-shell, com valores da ordem de cinco vezes maiores que para a PANI pura. Um 

dado bastante interessante é a diferença no valor da condutividade apresentada entre a amostra core-shell 

e aquela onde as NPs estão embebidas na massa polimérica, mostrando, como esperado, que as diferentes 

estruturas dos nanocompósitos devem afetar suas propriedades.  

 De posse dos valores de condutividade, as propriedades elétricas de cada uma das amostras foram 

mensuradas, a partir das curvas típicas de corrente versus campo aplicado. Para isso, foram preparados 

eletrodos planares (ouro e níquel), com uma separação (d) entre eles da ordem de alguns micrometros 

(como esquematizado na Figura 101 (b)), sobre o qual foi depositado um filme da amostra. As curvas I vs 

V foram obtidas através da aplicação de vários ciclos de voltagem de valores negativos para positivos, 

com uma excelente reprodutibilidade. Os resultados estão ilustrados na Figura 102. 

Dos resultados obtidos para as curvas I vs V podemos notar que a amostra de PANI pura e a 

amostra de nanopartícula pura possuem, como esperado, um comportamento ôhmico, onde a variação de 

corrente é linear com relação à variação de voltagem. Entretanto as curvas obtidas para a amostra Ag-

dt/PANI-pers-2f-1 e Ag-dt/PANI-pers-2f possuem um comportamento completamente diferenciado. A 

curva da amostra Ag-dt/PANI-pers-2f mostra um comportamento de diodo, com três regiões distintas: a 

primeira até 1,2 V apresenta um comportamento linear, a segunda, indo de 1,2 a 2,5 V, mostra uma região 

de transição, e a terceira região acima de 2,5 V, onde a corrente depende da voltagem quadraticamente. 

Este é um comportamento típico de diodos, mas normalmente a região de transição é mais 

estreita.[202,203,268-270] 

 A amostra contendo partículas tipo core-shell apresentou uma curva bem diferente das 

demais, com a presença de dois platôs, um iniciando por volta de 0,5 V e o outro por volta de 3V. A 

dependência da corrente pela voltagem abaixo de 0,5 V é sublinear, com o platô entre 0,5 e 1,5 V, e a 

corrente apresenta dependência linear com a voltagem no intervalo de 1,5 e 3 V, onde temos um segundo 

platô, com a saturação da corrente com o aumento da voltagem, apresentando um valor praticamente 

constante, e permanecendo assim para campos aplicados de valores mais altos. 
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Figura 102. Curvas características de corrente versus campo aplicado das amostras depositadas sobre eletrodos de ouro: (a) 

NPs de prata (canal = 12µm), (b) PANI-pers-2f (canal = 12 µm), (c) Ag-dt/PANI-pers-2f-1 (canal = 23 µm) e (d) Ag-dt/PANI-

pers-2f (canal = 65 µm). 
 

 

 As curvas apresentadas na Figura 102 não deixam margem de dúvidas que a introdução das NPs 

na PANI, promove um comportamento elétrico diferenciado daquele observado nos constituintes isolados 

(como esperado para os verdadeiros nanocompósitos), sendo que a curva da amostra core-shell apresenta-

se totalmente diferente da curva da amostra final, indicando, como esperado (e já observado para os 

valores de condutividade), propriedades distintas para as diferentes morfologias dos nanocompósitos. Os 

fenômenos de transporte associados aos eventos presentes nas curvas I vs V dos nanocompósitos ainda 

precisam ser elucidados, inclusive com a modelagem teórica, e fazem parte da proposta de continuidade 

deste trabalho. Certamente os eventos estão relacionados com transferência de carga metal/polímero, 

polímero/polímero e metal/metal. 



 

 Os resultados aqui apresentados mostram o sucesso no desenvolvimento de uma rota inédita e de 

fácil execução para a obtenção de nanocompósitos entre NPs de prata e a PANI, rota esta que permite 

ainda o controle da morfologia do material final.  

Nanocompósitos com propriedades diferenciadas poderiam ser obtidos se as NPs de prata 

estivessem em contato direto com o polímero, sem a presença da camada passivadora de dodecanotiol, ou 

seja, passivadas pela própria PANI. Sendo assim, partimos para a tentativa de se obter NPs de prata 

passivadas por anilina, visando obter posteriormente o material em questão. Passaremos então para o 

estudo inicial das nanopartículas de prata passivadas por anilina e dos nanocompósitos resultantes destas 

amostras. 

 

 

4.7. Nanopartículas de Prata Passivadas por Anilina e Tentativa de Obtenção de 

Nanocompósitos Polianilina/Nanopartículas de prata 
 

 A idéia que norteou esta etapa do trabalho foi a utilização de monômeros de polímeros condutores 

na passivação de NPs metálicas, para posterior polimerização e obtenção, não de polímero com metais 

nanométricos incorporados, mas sim de estruturas do tipo core-shell, onde o núcleo seria metálico e a 

casca polimérica. Neste caso a amostra seria diferente daquelas apresentadas anteriormente, porque as 

NPs de prata estariam diretamente “passivadas” pelo polímero condutor, sem a presença do dodecanotiol. 

Sendo assim, testes iniciais da obtenção de NPs de prata passivadas por anilina foram realizados. Da 

mesma maneira que foi feito para o sistema prata/DT, alguns parâmetros na síntese do sistema 

prata/anilina foram modificados, com a intenção de se verificar a influência destas variáveis. Foram 

realizadas cinco diferentes sínteses com o sistema prata/anilina, conforme descrito na parte experimental. 

Na Figura 103 estão presentes os espectros UV-Vis para cada uma das mesmas. Notamos um pequeno 

deslocamento do máximo da banda plasmon apenas para os espectros das amostras 4anil e 5anil (de 422 

para 417 e 413, respectivamente), demonstrando que, a princípio, as relações prata/anilina utilizadas nas 

diferentes sínteses não alteram de maneira tão significativa o tamanho médio das NPs obtidas.[15,28,36,37,42-

45,51,68-70,206]  

 As imagens de MET e os gráficos de distribuição de tamanho das amostras 2anil, 3anil e 4anil 

estão presentes na Figura 104. Pelos gráficos de distribuição de tamanho foi possível determinar o 

tamanho médio das partículas para cada síntese: 2anil: 1,1 nm, 3anil: 1,3 nm e 4anil: 1,9 nm. Para o caso 

do uso da anilina passivando as NP de prata, vemos que o tamanho médio das partículas obtidas é bem 

menor do que para o uso de dodecanotiol como passivante, mas com uma distribuição de tamanhos bem 

maior. Entretanto, medidas UV-Vis de uma amostra durante cinco dias mostrou que tal sistema possui 

uma estabilidade muito baixa, provavelmente por causa das diferenças entre a estabilidade das ligações 

Ag-S e Ag-N. 
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Figura 103. Espectros UV-Vis das 5 diferentes amostras de NPs de prata passivadas por anilina.  

 

 

 
Figura 104. Imagens de MET das amostras passivadas por anilina: (a) 2anil, (b) 3anil e (c) 4anil. 
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 Escolhemos a amostra 3anil para a caracterização do sistema (uma vez que esta é exatamente a 

mesma metodologia empregada na amostra 7dt), para que os dados pudessem ser comparados com as 

caracterizações feitas para o sistema contendo dodecanotiol. Sendo assim, foram feitos espectros UV-Vis 

de alíquotas retiradas antes da etapa de redução, imediatamente após a redução, e a cada intervalo de meia 

hora. Estes resultados estão ilustrados na Figura 105. Nota-se que, além da banda relacionada com a 

absorção plasmon das nanopartículas, temos uma banda intensa centrada em 282 nm devida ao excesso de 

anilina livre no meio, indicando que grande parte da anilina disponível não se liga à superfície das 

nanopartículas formadas durante a síntese. Entretanto, como já foi dito, a estabilidade da passivação neste 

caso é muito pequena, e amostras precipitadas e lavadas acabam se aglomerando, deixando de ser solúvel. 

Este fato fez com que as caracterizações para a amostra 3anil fossem feitas utilizando-se amostras brutas.  
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Figura 105. Espectros UV-Vis da amostra 3anil (a) imediatamente após a adição do agente redutor e (b) 0,5 h após a redução, 

(c) 1,0 h após a redução, (d) 1,5 h após a redução, (e) 2,0 h após a redução, (f) 2,5 h após a redução, (g) 3,0 h após a redução e 

(h) anilina pura.  

 

 

Na Figura 106 estão presentes os resultados de difração de raios X para a amostra 3anil. No 

difratograma (a) temos sinais de pouquíssima intensidade das reflexões da prata metálica (mostrados no 

detalhe), como no caso da amostra com DT, e os sinais relacionados com reflexões do agente de 

transferência de fase dominam o difratograma. Com a precipitação e lavagem da amostra temos os sinais 

relacionados com reflexões da prata, porém com largura de pico muito diminuída (1,02 para a amostra 

bruta e 0,35 para a amostra precipitada e lavada), indicando o crescimento das partículas. Dessa maneira 



 

fica provado que, apesar da obtenção de nanopartículas de prata passivadas por anilina ser viável, tal 

sistema não é estável frente à secagem do solvente.[207,208] 
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Figura 106. Difratogramas de raios X da amostra 3anil (a) bruta e (b) precipitada e lavada com etanol. 

 

 

 Na Figura 107 estão presentes os espectros infravermelho da anilina e da amostra 3anil (amostra 

bruta). Como esperado, o espectro da amostra bruta é dominado por sinais característicos do agente de 

transferência de fase. Bandas devido à anilina foram detectadas com baixa intensidade, o que dificultou 

uma caracterização mais profunda.[243,244] 

 Os resultados apresentados aqui correspondem aos primeiros esforços na tentativa de obtenção de 

nanopartículas de prata passivadas por anilina. Como observado, este sistema é bem mais complexo que o 

constituído por nanopartículas de prata passivadas por dodecanotiol, necessitando de uma grande 

quantidade de trabalho sistemático para sua otimização. Mesmo assim, com base nos dados anteriores, as 

primeiras tentativas de obtenção de nanocompósitos formados por NPs de prata passivadas e a polianilina, 

a partir das amostras preparadas anteriormente, foram feitas utilizando-se a amostra 3anil, e através da 

metodologia análoga à usada para a formação da amostra Ag-dt/PANI-2f, ou seja, através da 

polimerização em duas fases líquidas, usando persulfato de amônio e Fe3+ como agentes oxidantes. Como 

a amostra 3anil não pode ser precipitada e lavada (uma vez que esta não mais se dissolve), o 

procedimento foi realizado com a amostra bruta, recém sintetizada. 

 Os espectros UV-Vis de ambas as amostras de nanocompósitos produzidos com NPs passivadas 

por anilina estão presentes na Figura 108. Nota-se que, mesmo depois de decorridos os tempos de síntese 

utilizados para os sistemas similares com dodecanotiol, só temos a presença de bandas que poderiam ser 



 

relacionadas com formas da PANI para o sistema obtido com o ferro como agente oxidante (Figura 108 

(a)).[148,154,158,159,171]  
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Figura 107. Espectros infravermelho: (a) anilina pura e (b) amostra 3anil.  
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Figura 108. Espectros UV-Vis das amostras (a) Ag-anil/PANI-ferro-2f e (b) Ag-anil/PANI-pers-2f. 

 

 

 Na Figura 109 estão presentes os espectros Raman das amostras. O espectro apresenta o perfil 

esperado para a PANI na forma sal esmeraldina apenas para a amostra Ag-anil/PANI-ferro-2f, 

corroborando os resultados obtidos por espectroscopia UV-Vis.[192,245,251-254] O espectro da amostra Ag-

anil/PANI-pers-2f apresenta uma série de bandas que não puderam ser identificadas. Entretanto, acredita-



 

se que se tratem de algum produto de decomposição da amostra, uma vez que, em todas as tentativas de 

coleta dos espectros, a amostra se degradou com a exposição ao laser, mesmo utilizando a menor potência 

permitida pelo equipamento.  
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Figura 109. Espectros Raman das amostras (a) Ag-anil/PANI-ferro-2f e (b) Ag-anil/PANI-pers-2f. 

 

 

 Na Figura 110 temos os difratogramas de raios X das amostras Ag-anil/PANI-ferro-2f e Ag-

anil/PANI-pers-2f. Nota-se, em ambos os casos, que o difratograma é dominado por picos diferentes dos 

esperados para reflexões relacionadas com a prata metálica, indicando que ocorreu uma reação com as 

NPs. A nova fase formada em ambos os casos foi indubitavelmente caracterizada como AgBr, indicando 

que a prata foi oxidada durante o processo.[207,271] Picos relacionados com a Ag0, com sua largura a meia 

altura muito reduzida quando comparados ao difratograma das NPs puras são ainda detectados com baixa 

intensidade em ambos os casos, indicando que ocorreu um aumento no tamanho médio das mesmas após 

a síntese dos nanocompósitos, e que o tampo de 3 horas não foi suficiente para a oxidação de toda a prata 

existente no sistema. A formação do AgBr pode ser compreendida pelo fato de termos trabalhado com as 

NPs na sua forma bruta, ou seja, na presença do agente de transferência de fase (N(C8H17)4Br), sendo este 

a fonte de brometo para a formação da espécie. Como o AgBr é um sal extremamente estável e insolúvel, 

com valor de Kps = 5,0x10-13, sua obtenção no meio de reação após a oxidação da prata, não é 

surpreendente. 

 Nas imagens de microscopia eletrônica de transmissão obtidas para esses sistemas, presentes nas 

Figuras 111 e 112 (Ag-anil/PANI-ferro-2f e Ag-anil/PANI-pers-2f, respectivamente), notamos a presença 

das partículas de AgBr embebidas na massa polimérica, sem forma homogênea e possuindo tamanho 

bastante superior ao das partículas de prata metálica que originaram o nanocompósito.  
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Figura 110. Difratogramas de raios X das amostras (a) Ag-anil/PANI-ferro-2f e (b) Ag-anil/PANI-pers-2f. 

 

 

      

 
Figura 111. Imagens de MET da amostra Ag-anil/PANI-ferro-2f. 



 

      

 
Figura 112. Imagens de MET da amostra Ag-anil/PANI-pers-2f. 

 

 

 Apesar da tentativa de obtenção das amostras de NPs de prata passivadas por PANI não ter tido 

êxito, a idéia do nanocompósito formado entre a PANI e o AgBr pode ser proveitosa, uma vez que esse 

material, entre outras aplicações, pode ser utilizado como eletrólito sólido e ainda como material para 

filme fotográfico.[272] Estudos detalhados visando um controle fino deste sistema fazem parte dos 

trabalhos futuros que certamente serão realizados como continuidade desta tese. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os objetivos inicialmente propostos foram atingidos com êxito. E assim, desenvolvimento deste 

trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

 

i) A variação nos parâmetros da síntese das NPs de prata passivadas por dodecanotiol altera 

consideravelmente a estabilidade, a estrutura, o tamanho médio e a distribuição de tamanho das amostras 

obtidas, indicando que, com um estudo sistemático, é possível se obter amostras com tamanho desejado; 

 

ii) As amostras de NPs de prata passivadas por dodecanotiol que apresentam distribuição estreita de 

tamanhos tendem a formar supercristais auto-organizados em duas e três dimensões; 

 

iii) No caso do sistema contendo dodecanotiol, ocorre uma organização do passivante quando da 

formação do supercristal em uma estrutura “pseudo-lamelar” formada pela interação entre moléculas de 

DTs de nanopartículas vizinhas; 

 

iv) Amostras estáveis, homogêneas e com distribuição de tamanhos estreita foram obtidas através da 

adição rápida do agente redutor ao meio reacional;  

 

v) O aquecimento controlado de NPs de prata passivadas por dodecanotiol pode levar à formação de 

nanobastões, desde que a amostra de NPs originalmente esteja organizada em supercristais. Os 



 

nanobastões apresentam espectros eletrônicos característicos de amostras anisotrópicas, com o 

desdobramento da banda plasmon. Este processo depende do grau de organização original da amostra, 

bem como do substrato no qual ela está depositada;  

 

vi) A obtenção dos nanocompósitos polianilina/Nanopartículas de prata foi possível para o sistema 

contendo NPs de prata passivadas por dodecanotiol. Quatro diferentes amostras foram preparadas, através 

de metodologia inédita, resultando em amostras com algumas características diferenciadas, com o 

controle preciso do tempo de reação, obteve-se nanocompósitos polianilina/Nanopartículas de prata 

contendo tanto partículas dispersas no meio polimérico quanto estruturas do tipo casca-caroço, indicando 

a possibilidade de se controlar minuciosamente e de maneira muito simples o tipo de produto desejado; 

 

vii) A forma da PANI obtida com os agentes oxidantes nitrato de ferro ou persulfato de amônio, tanto 

pura como nos nanocompósitos, foi a forma condutora de tal polímero, a sal esmeraldina. Esta fase 

também foi formada nas duas rotas propostas (uma ou duas fases líquidas), bem como nas diferentes 

morfologias obtidas para os nanocompósitos; 

 

viii) A escolha do agente oxidante na polimerização da anilina (nitrato de ferro ou persulfato de amônio) 

tem influência na morfologia (massa polimérica ou morfologia fibrosa) do polímero final obtido, bem 

como na interação entre as cadeias do polímero, como verificado por diferentes técnicas de 

caracterização; 

 

ix) Para o sistema contendo polianilina/NPs de prata desenvolvido a partir da reação em duas fases, 

utilizando-se persulfato de amônio como agente oxidante, observou-se que, com o controle do tempo de 

reação, foi possível de se controlar a morfologia do nanocompósito, obtendo-se massas poliméricas com 

NPs homogeneamente dispersas, e também estruturas do tipo core-shell, com núcleo composto pela NP e 

a casca composta pela polianilina; 

 

x) A introdução das NPs de prata na polianilina, quando da obtenção dos nanocompósitos resultou em 

uma mudança significativa nas propriedades elétricas e eletroquímicas da polianilina e das NPs puras, 

indicando que os nanocompósitos obtidos são nanocompósitos verdadeiros, uma vez que as suas 

propriedades são diferentes das propriedades de seus constituintes isolados. Além disso, as propriedades 

dos nanocompósitos foram diferentes para as diferentes estruturas obtidas; 

 

xi) As amostras de polianilina contendo NPs de prata apresentaram um aumento considerável em seus 

valores de condutividade, quando comparado com a polianilina pura, demonstrando um comportamento 

sinergístico entre os constituintes do nancompósito. 



 

xii) A anilina não se mostrou um bom passivante para a prata, e as NPs passivadas por anilina mostraram-

se instáveis; 

 

xiii) Os nanocompósitos obtidos com as amostras de NPs passivadas por anilina resultaram na formação 

de AgBr, indicando que a passivação da anilina não foi suficiente para a proteção da superfície da Ag0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Trabalhos Futuros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho abriram vários campos de investigação, e permitem a 

proposição de uma série de atividades a serem realizadas no futuro, dentre as quais destacamos as 

seguintes: 

 

i) Realização de estudos de correlação entre as características das NPs de prata e as variáveis sntéticas 

utilizando-se outros passivantes, como tióis de diferentes tamanhos de cadeia, e tentativa de correlação 

dos dados. Extensão dos trabalhos para outros metais, como Au e Pt; 

 

ii) Realização de medidas de MET em modo alta resolução para as amostras de nanobastões de prata, na 

tentativa de elucidação do mecanismo de formação dos mesmos; 

 

iii) Realização de estudos sistemáticos visando a obtenção de supercristais controlados das NPs, 

estudando o efeito do solvente, temperatura de secagem, substrato, concentração da “solução” etc, no 

grau de organização, presença de defeitos, forma do empacotamento, etc do supercristal; 

 

iv) Realização de estudos sistemáticos das propriedades elétricas e eletroquímicas das amostras de NPs 

passivadas por dodecanotiol e de seus nanocompósitos com a polianilina, com variações nos 

procedimentos experimentais, controle da espessura de filmes etc; 

 



 

v) Estudo de novas variáveis sintéticas para os nanocompósitos polianilina/NPs de prata passivadas por 

dodecanotiol, como concentração das soluções, relação Ag-DT/anilina, temperatura, agitação, tamanho da 

interface etc; 

 

vi) Estender o sistema para outros polímeros condutores, como Polipirrol, Politiofeno etc, bem como para 

as NPs de outros metais, como Au e Pt. 

 

vii) Estudos sistemáticos da obtenção dos sistemas Ag-anil e Ag-anil/PANI, através de modificações 

experimentais, síntese em atmosfera inerte, tentativa de lavar e purificar as NPs, etc; 

 

viii) Estudos das propriedades elétricas e eletroquímicas dos nanocompósitos AgBr/PANI. 

 

ix) Estender as medidas das propriedades dos materiais, e verificar sua viabilidade de aplicação em 

dispositivos eletrocrômicos, fotovoltaicos, em memórias etc; 

 

x) Utilização de outras técnicas de caracterização que não puderam ser utilizadas neste trabalho, como 

XPS, espectroscopia de RMN, SAXS, EXAFS etc; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Bibliografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ALIVISATOS, A. P., “Nanocrystals: building blocks for modern materials design”, Endeavour, v. 21 

(2), p. 56, 1997. 

[2] DREXLER, E., Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, 1ª edição, Anchor Books, 

New York, 1986. 

[3] DREXLER, E., Peterson, C., Unbounding the Future: the Nanotechnology Revolution, William 

Morrow and Company, Inc., New York, 1991. 

[4] DAY, P., “Room at the bottom”, Chemistry in Britain, v. 32 (7), p. 29, 1996. 

[5] http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html (último acesso: 15/03/2005). 

[6] http://www.foresight.org/NanoRev/index.html (último acesso: 15/03/2005). 

[7] EIGLER, D. M., SCHWEIZER, E. K., “Positioning single atoms with a scanning tuneling 

microscope”, Nature, v. 344 (6266), p. 524, 1990. 

[8] SHI, X., SHEN, M., MÖHWALD, H., “Polyelectrolyte multilayer nanoreactors toward the synthesis 

of diverse nanostructured materials”, Prog. Polym. Sci., v. 29, p. 987, 2004. 

[9] JORTNER, J., RAO, C. N. R., “Nanostructured advanced materials. Perspectives and directions” Pure 

Appl. Chem., v. 74 (9), p. 1491, 2002. 

[10] FENDLER, J. H., “Self-assembled nanostructured materials” Chem. Mater., v. 8, p. 1616, 1996. 

[11] HENGLEIN, A., “Small-particle research: physicochemical properties of extremely small colloidal 

metal and semiconductor particles”, Chem. Rev., v. 89, p. 1861, 1989. 



 

[12] OZIN, G. A., “Nanochemistry: synthesis in diminishing dimensions”, Adv. Mater., v. 4 (10), p. 612, 

1992. 

[13] GAO, P. X., WANG, Z. L., “Nanoarchitectures of semiconducting and piezoeletric zinc oxide”, J. 

Appl. Phys., v. 97, p. 044304, 2005. 

[14] BAER, D. R., BURRWS, P. E., El-Zaeb, A. A., “Enhancing coating functionality using nanoscience 

and nanotechnology”, Progress in Organic Coatings, v. 47, p. 342, 2003. 

[15] RAO, C. N. R., CHEETHAM, A. K., “Science and technology of nanomaterials: current status and 

future prospects”, J. Mater. Chem., v. 11, p. 2887, 2001. 

[16] GEHR, R. J., BOYD, R. W., “Optical properties of nanostrucutured optical materials”, Chem. 

Mater., v. 8, p. 1807, 1996. 

[17] WELLER, H., “Quantized semiconductor particles – a novel state of matter for material science”, 

Adv. Mater., v. 5 (2), p. 88, 1993. 

[18] MURRAY, C. B., KAGAN, C. R., BAWENDI, M. G., “Synthesis and characterization of 

monodisperse nanocrystals and close-packed nanocrystal assemblies”, Annu. Rev. Mater. Sci., v. 30, p. 

545, 2000. 

[19] ALIVISATOS, A. P., “Semiconductor nanocrystal”, MRS Bull., v. august, p. 23, 1995. 

[20] ALIVISATOS, A. P., “Perspective on the physical chemistry of semiconductor nanocrystals” J. 

Phys. Chem., v. 100 (31), p. 13226, 1996. 

[21] KAMAT, P. V., “Photophysical, photochemical and photocatalytic aspects of metal nanoparticles” J. 

Phys. Chem. B, v. 106, p. 7729, 2002. 

[22] BRUS, L. E., “Electron-electron and electron-hole interactions in small semiconductor crystallites: 

the size dependence of the lowest excited eletronic state”, J. Chem. Phys., v. 80 (9), p. 4403, 1984. 

[23] MATIJEVIC, E., “Uniform inorganic colloid dispersions. Achievements and challenges”, Langmuir, 

v. 10, p. 8, 1994. 

[24] MATIJEVIC, E., “Preparation and properties of uniform size colloids”, Chem. Maetr., v. 5, p. 412, 

1993. 

[25] PILENI, M. P., “Colloidal self-assemblies used as templates to control size, shape and self-

organization of nanoparticles”, Supramol. Sci., v. 5 (3-4), p. 321, 1998. 

[26] BETHELL, D., BRUST, M., SCHIFFRIN, D. J., KIELY, C., “From monolayers to nanostructured 

materials: an organic chemist’s view of self-assembly”, J. Electroanal. Chem., v. 409, p. 137, 1996. 

[27] BRUST, M., KIELY, C. J., “Some recent advances in nanostructure preparation from gold and silver 

particles: a short topical review”, Coll. Surf. A, v. 202, p. 175, 2002. 

[28] CUSHING, B., KOLENICHENKO, V. L., O’CONNOR, C. J., “Recent advances in the liquid-phase 

synthesis of inorganic nanoparticles”, Chem. Rev., v. 104, p. 3893, 2004. 

[29] ATKINS, P. W., Physical Chemistry, 5ª edition, Oxford University Press, New York, 1994. 



 

[30] SARATY, K. V., KULKARNI, G. U., RAO, C. N. R., “A novel method of preparing thiol-

derivatised nanoparticles of gold, platinum and silver forming superstructures”, Chem. Commun., p. 537, 

1997. 

[31] PRASAD, B. L. V., STOEVA, S. I., SORENSEN, C. M., KLABUNDE, K. J., “Digestive ripening of 

thiolate gold nanoparticles: the effect of alkyl chain length”, Langmuir., v. 18, p. 7515, 2002. 

[32] HE, S., YAO, J., XIE, S., PANG, S., GAO, H., “Investigation of passivated silver nanoparticles”, 

Chem. Phys. Lett., v. 343, p. 28, 2001. 

[33] SCHAAFF, T. G., SHAFIGULLIN, M., KHOURY, T. G., VEZMAR, I., WHETTEN, R. L., FIRST, 

P. N., GUTIÉRREZ-WING, C., ASCENSIO, J., JOSE-YACAMÁN, M. J., “Isolation of smaller 

nanocrystal Au molecules: robust quantum effects in optical spectra”, J. Phys. Chem. B, v. 101, p. 7885, 

1997. 

[34] THOMAS, K. G., KAMAT, P. V., “Chromofore-funcionalized gold nanoparticles”, Acc. Chem. Res., 

v. 36, p. 888, 2003. 

[35] PRASAD, B. L. V., STOEVA, S. I., SORENSEN, C. M., KLABUNDE, K. J., “Digestive-ripening 

agents for gold nanoparticles: alternatives to thiols”, Chem. Mater., v. 15, p. 935, 2003. 

[36] HE, S., YAO, J., XIE, S., GAO, H., PANG, S., “Superlattices of silver nanoparticles passivated by 

mercaptan”, J. Phys. D: Appl. Phys., v. 34, p. 3425, 2001. 

[37] YONEZAWA, T., ONOUE, S., KIMIZUKA, N., “Self-organized superstructures of fluorocarbon-

stabilized silver nanoparticles”, Adv. Mat., v. 13 (2), p. 140, 2001. 

[38] RAVIMDRAN, S., Wu, J., “Overcharging of nanoparticles in electrolyte solutions”, Langmuir, v. 

20, p. 7333, 2004. 

[39] TAN, Y., LI, Y., ZHU, D., “Preparation of silver nanocrystals in the presence of anilina”, J. Coll. 

Interf. Sci., v. 258, p. 244, 2003. 

[40] HENGLEIN, A., GIERSIG, M., “Formation of colloidal silver nanoparticles: capping action of 

citrate”, J. Phys. Chem. B, v. 103, p. 9533, 1999. 

[41] TAN, Y., JIANG, L., LI, Y., ZHU, D., “One dimensional aggregates of silver nanoparticles induced 

by the stabilizer 2-mercaptobenzidazole”, J. Phys. Chem. B, v. 106, p. 3131, 2002. 

[42] ATHAWALE, A. A., BHAGWAT, S. V., KATRE, P. P., CHANDWADKAR, A. J., 

KARANDIKAR, P., “Aniline as a stabilizer for metal nanoparticles”, Mater. Lett., v. 57, p. 3889, 2003. 

[43] MALLICK, K., WITCOMB, M. J., SCURRELL, M. S., “Polymer stabilized silver nanoparticles: a 

photochemical synthesis route”, J. Mater. Sci., v. 39, p. 4459, 2004. 

[44] TEMPLETON, A. C., WUELFING, W. P., MURRAY, R. W., “Monolayer-protected cluster 

molecules”, Acc. Chem. Res., v. 33, p. 27, 2000. 

[45] BRUST, M., WALKER, M., BETHELL, D., SCHIFFRIN, D. J., WHYMAN, R., “Synthesis of thiol-

derivatised gold nanoparticles in a two-phase liquid-liquid system”, J. Chem. Soc. Chem. Commun., p. 

801, 1994. 



 

[46] BRUST, M., FINK, J., BETHELL, D., SCHIFFRIN, D. J., KIELY, C. J., “Synthesis and reactions of 

functionalized gold nanoparticles”, J. Chem. Soc. Chem. Commun., p. 1665, 1995. 

[47] ZANCHET, D., HALL, B. D., UGARTE, D., “Structure population in thiol-passivated gold 

nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, v. 104, p. 11013, 2000. 

[48] ZANCHET, D., TOLENTINO, H., MARTINS ALVES, M. C., ALVES, O. L., UGARTE, D., “Inter-

atomic distance contraction in thiol-passivated gold nanoparticles”, Chem. Phys. Lett., v. 323, p. 167, 

2000. 

[49] LUEDTKE, W. D., LANDMAN, U., “Structure, dinamics, and thermodynamics of passivated gold 

nanocrystallites and their assemblies”, J. Phys. Chem., v. 100 (32), p. 13323, 1996. 

[50] TERANISHI, T., “Fabrication and electronic properties of gold nanoparticles superlattices”, C. R. 

Chimie, v. 6, p. 979, 2003. 

[51] GUNNARSSON, L., RINDZEVIVIUS, T., PRIKULIS, J., KASEMO, B., KALL, M., ZOU, S., 

SCHATZ, G. C., “Confined plasmons in nanofabricated single silver particle pairs: experimental 

observations of strong interparticle interactions”, J. Phys. Chem. B, v. 109, p. 1079, 2005. 

[52] PITKENTHLY, M. J., “Nanoparticles as building blocks?”, Materials Today, v. Dezembro, p. 36, 

2003. 

[53] PILENI, M-P., “Nanocrystals: fabrication, organization and collective properties”, C. R. Chimie, v. 

6, p. 965, 2003. 

[54] MARKOVICH, G., COLLIER, C. P., HENRICHS, S. E., REMACLE, F., LEVINE, R. D., HEATH, 

J. R., “Architectonic quantum dot solids”, Acc. Chem. Res., v. 32, p. 415, 1999. 

[55] ROGACH, A. L., NAGESHA, D., OSTRANDER, J. W., GIERSIG, M., KOTOV, N. A., “Raisin 

bun-type composite spheres of silica and semiconductor nanocrystals”, Chem. Mater. v. 12, p. 2676, 

2000. 

[56] ALDANA, J., WANG, Y. A., PENG, X., “Photochemical instability of CdSe nanocrystals coated by 

hydrophilic thiols”, J. Am. Chem. Soc., v. 123, p. 8844, 2001.  

[57] WARNER, M. G., REED, S. M., HUTCHISON, J. E., “Small, water-soluble, ligand-stabilized gold 

nanoparticles synthesized by interfacial ligand exchange reactions ”, Chem. Mater., v. 12, p. 3316, 2000. 

[58] PRASAD, B. L. V., ARUMUGAM, S. K., BALA, T., SASTRY, M., “Solvent-adaptable silver 

nanoparticles”, Langmuir, v. 21, p. 822, 2005. 

[59] HUANG, B., TOMALIA, D. A., “Dendronization of gold and CdSe/CdS (core-shell) quantum dots 

with tomalia type, thiol core, functionalized poly(amidoamine) (PAMAM) dendrons”, J. Luminesc., v. 

111, p. 215, 2005. 

[60] MURRAY, C. B., NORRIS, D. J., BAWENDI, M. G., “Synthesis and characterization of nearly 

monodisperse CdE (E = S, Se, Te) semiconductor nanocrystallites”, J. Am. Chem. Soc., v. 115, p. 8706, 

1993. 



 

[61] LIN, X. Z., TENG, X., YANG, H., “Direct synthesis of narrowly dispersed silver nanoparticles using 

a single source precursor”, Langmuir, v. 19, p. 10081, 2003. 

[62] SHIMIZU, T., TERANISHI, T., HASEGAWA, S., MIYAKE, M., “Size evolution of alkanethiol-

protected gold nanoparticles by heat treatment in the solid state”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 2719, 2003.  

[63] HE, B., TAN, J. J., LIEW, K. Y., LIU, H., “Synthesis of size controlled Ag nanoparticles”, J. Mol. 

Cat. A: Chem., v. 116, p. 6755, 2004.  

[64] SUN, Y., XIA, Y., “Mechanistic study on the replacement reaction between silver nanostructures 

and chloroauric acid n aqueous medium”, J. Am. Chem. Soc., v. 126, p. 3892, 2004. 

[65] HAO, E., SCHATZ, G. C., HUPP, J. T., “Synthesis and optical properties of anisotropic metal 

nanoparticles”, J. Floresc., v. 14 (4), p. 331, 2004. 

[66] KIM, F., SONG, J. H., PEIDONG, Y., “Photochemical synthesis of gold nanorods”, J. Am. Chem. 

Soc., v. 124, p. 14316, 2002. 

[67] TERRIL, R. H., POSTLETHWAITE, T. A., CHEN, A., HUTCHISON, J. E., CLARK, M. R., 

WIGNALL, G., LONDONO, J. D., SUPERFINE, R., FALVO, M., JOHNSON JR., C. S., SAMULSKI, 

E. T., MURRAY, R. W., “Monolayers in three dimensions: NMR, SAXS, thermal, and electron hopping 

studies of alkanethiol stabilized gold clusters”, J. Am. Chem. Soc., v. 117, p. 12537, 1995. 

[68] KELLY, K. L., CORONADO, E., ZHAO, L. L., SCHATZ, G. C., “The optical properties of metal 

nanoparticles: the influence of size, shape and dieletric enviroment”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 668, 

2003. 

[69] MARZÁN, M. L., “Nanometals: formation and color”, Materials Today, v. Fevereiro, p. 26, 2004. 

[70] GHOSH, S. K., NATH, S., KUNDU, S., ESUMI, K., PAL, T., “Solvent and ligand effects on the 

localized surface plasmon resonance (LSPR) of gold colloids”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 13963, 2004. 

[71] JIN, R., CAO, Y. C., HAO, E., MÉTRAUX, G. S., SCHATZ, G. C., MIRKIN, C. A., “Controlling 

anisotropic nanoparticle growth through plasmon excitation”, Nature, v. 425, p. 487, 2003. 

[72] SUN, Y., MAYERS, B., XIA, Y., “Transformation of silver nanospheres into nanobelts and 

triangular nanoplates through a thermal process”, Nano Letters, v. 3, p. 675, 2003. 

[73] JIN, R., CAO, Y. W., MIRKIN, C. A., KELLY, K. L., SCHATZ, G. C., ZHENG, J. G., 

“Photoinduced conversion of silver nanospheres o nanoprisms”, Science, v. 294, p. 1901, 2001. 

[74] ZHAO, L. L., KELLY, K. L., SCHATZ, G. C., “The extinction spectra of silver nanoparticle arrays: 

influence of array structure on plasmon resonance wavelength and width”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 

7343, 2003. 

[75] SOSA, I. O., NOGUEZ, C., BARRERA, R. G., “Optical properties of metal nanoparticles with 

arbitrary shapes”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 6269, 2003. 

[76] THOMAS, K. G., BARAZZOUK, S., IPE, B. I., JOSEPH, S. T. S., KAMAT, P. V., “Uniaxial 

plasmon coupling through longitudinal self-assembly of gold nanorods”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 

13066, 2004. 



 

[77] SUN, Y., XIA, Y., “Shape-controlled synthesis of gold and silver nanoparticles”, Science, v. 298, p. 

2176, 2002. 

[78] CHEN, S., CARROLL, D. L., “Silver nanoplates: size control in two dimensions and formation 

mechanisms”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 5500, 2004. 

[79] LINK, S., EL-SAYED, M. A., “Spectral properties and relaxation dynamics of surface plasmon 

electronic oscillations in gold and silver nanodots and nanorods”, J. Phys. Chem. B, v. 103 (40), p. 8410, 

1999. 

[80] PODLIPENSKY, A., ABDOLVAND, A., SEIFERT, G., GRAENER, H., “Femtosecond laser 

assisted production of dichroitic 3D structures in composite glass containing Ag nanoparticles”, Appl. 

Phys. A, v. 80, p. 1647, 2005. 

[81] MOCK, J. J., BARBIC, D. R., SMITH, D. R., SCHULTZ, D. A., SCHULTZ, S., “Shape effects in 

plasmon resonance of individual colloidal silver nanoparticles”, J. Chem. Phys., v. 116 (15), p. 6755, 

2002. 

[82] SLISTAN-GRIJALVA, A., HERRERA-URBINA, R., RIVAS-SILVA, J., ÁVALOS-BORJA, M., 

CASTILLÓN-BARRAZA, F. F., POSADA-AMARILLAS, A., “Classical theoretical characterization of 

the surface plasmon absorption band for silver spherical nanoparticles suspended in water and ethylene 

glycol”, Physica E, v. 27, p. 104, 2005. 

[83] LIU, M., GUYOT-SIONNEST, P, “Synthesis and optical characterization of Au/Ag core/shell 

nanorods”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 5882, 2004. 

[84] DE FARIA, D. L. A., TEMPERINI, M. L. A., SALA, O., “Vinte anos de efeito SERS”, Química 

Nova, v. 22 (4), p. 541, 1999. 

[85] HOLZE, R., “The adsorption of aniline on gold: a SERS study”, J. Electroanal. Chem., v. 250, p. 

143, 1988. 

[86] ROTH, E., ENGERT, C., KIEFER, W., “Laser induced changes of SERS spectra on 

electrochemically roughened silver surfaces”, J. Mol. Struct., v. 349, p. 89, 1995. 

[87] NORROD, K. L., ROWLEN, K. L., “Removal of carbonaceous contamination from SERS-active 

silver by self-assembly of decanethiol”, Anal. Chem., v. 70, p. 4218, 1998. 

[88] BAIBARAC, M., COCHET, M., LAPKOWSKI, M., MIHUT, L., LEFRANT, S., BALTOG, I., 

“SERS spectra of polyaniline thin films deposited on rough Ag, Au and Cu. Polymer film thickness and 

roughness parameter dependence of SERS spectra”, Synth. Met., v. 96, p. 63, 1998. 

[89] ROSI, N. L., MIRKIN, C. A., “Nanostructures in biodiagnostics”, Chem. Rev., v. 105, p. 1547, 2005. 

[90] FREDERIX, F., FRIEDT, J.-M., CHOI, K.-H., LAUREYN, W., CAMPITELLI, A., 

MONDELAERS, D., MAES, G., BORGHS, G., “Biosensing based on light absorption of nanoscaled 

gold and silver particles”, Anal. Chem., v. 75, p. 6894, 2003. 

[91] NATH, N., CHILKOTI, A., “Label-free biosensing by surface plasmon resonance of nanoparticles 

on glass: optimization of nanoparticle size”, Anal. Chem., v. 76, p. 5370, 2004. 



 

[92] HIRSCH, L. R., JACKSON, J. B., LEE, A., HALAS, N. J., WEST, J. L., “A whole blood 

immunoassay using gold nanoshells”, Anal. Chem., v. 75, p. 2377, 2003. 

[93] ASLAN, K., LAKOWICZ, J. R., GEDDES, C. D., “Nanogold plasmon resonance-based glucose 

sensing. 2. Wavelength-ratiometric resonance light scattering”, Anal. Chem., v. 77, p. 2007, 2005. 

[94] BARSOTTI JR., R. J., O’CONNELL, M. S., STELLACCI, F., “Morfology control in self-assembled 

monolayers written by dip pen nanolithography”, Langmuir, v. 20, p. 4795, 2004. 

[95] SINGH, Y., JAVIER, J. R. N., EHRMAN, S. H., MAGNUSSON, M. H., DEPPERT, K., 

“Approaches to increasing yield in evaporation/condensation nanoparticle generation”,  Aerosol Science, 

v. 33, p. 1309, 2002.  

[96] SUSLICK, K. S., “Applications of ultrasound to materials chemistry”, MRS Bull., v. abril, p. 29, 

1995. 

[97] FUJIMOTO, T., MIZUKOSHI, Y., NAGATA, Y., MAEDA, Y., OSHIMA, R., “Sonolytical 

preparation of various types of metal nanoparticles in aqueous solution”, Scripta Maetr., v. 44, p. 2183, 

2001. 

[98] FUJIMOTO, T., TERAUCHI, S., UMEHARA, H., KOJIMA, I., HENDERSON, “Sonochemical 

preparation of single-dispersion metal nanoparticles from metal salts”, W., Chem. Mater., v. 13, p. 1057, 

2001. 

[99] GONSALVES, K. E., LI, H., PEREZ, R., SANTIAGO, P., JOSE-YACAMAN, M., “Synthesis of 

nanostructured metals and metal alloys from organometallics”, Coord. Chem. Rev., v. 206-207, p. 607, 

2000. 

[100] HULTEEN, J. C., MARTIN, C. R., “A general template-based method for the preparation of 

nanomaterials”, J. Mater. Chem., v. 7, p. 1075, 1997. 

[101] ZHANG, Z., HAN, M., “Template-directed growth from small clusters into uniform silver 

nanoparticles”, Chem. Phys. Lett., v. 374, p. 91, 2003. 

[102] ZARBIN, A. J. G., BERTHOLDO, R., OLIVEIRA, M. A. F. C., “Preparation, characterization and 

pyrolisis of poly(furfuryl alcohol)/porous silica glass nanocomposites: novel route to carbon template”, 

Carbon, v. 40, p. 2413, 2002. 

[103] HIRATSUKA, R. S., SANTILLI, C. V., PULCINELLI, S. H., “O processo sol-gel: uma visão 

físico-química”, Química Nova, v. 18, p. 171, 1995. 

[104] OLIVEIRA, M. M., SCHINITZLER, D. C., ZARBIN, A. J. G., “(Ti,Sn)O2 mixed oxides 

nanoparticles obtained by the sol-gel route”, Chem. Mater., v. 9, p. 1903, 2003. 

[105] SUN, Y., MAYERS, B., HERRICKS, T., XIA, Y., “Polyol synthesis of uniform silver nanowires: a 

plausible growth mechanism and the supporting evidence”, Nano Letters, v. 3, p. 955, 2003. 

[106] SAPONJIC, Z. V., CSENCSITS, R., RAJH, T., DIMITRIJEVIC, N. M., “Self-assembly of TOPO-

derivatized silver nanoparticles into multilayered films”, Chem. Mater., v. 15, p. 4521, 2003. 



 

[107] CAPEK, I., “Preparation of metal nanoparticles in water-in-oil (w/o) microemulsions”, Adv. Coll. 

Interf. Sci., v. 110, p. 49, 2004. 

[108] HIRAMATSU, H., OSTERLOH, F. E., “A simple large-scale synthesis of nearly monodisperse 

gold and silver nanoparticles with adjustable sizes and with exchangeable surfactants ”, Chem. Mater., v. 

16 (13), p. 2509, 2004. 

[109] WEI, A., KIM, B., PUSZTAY, S. P., TRIPP, S. L., BALASUBRAMANIAN, R., “Resorcinarene-

encapsulated nanoparticles: building blocks for self-assembled nanostructures”, J. Inclus. Phen. 

Macrocyclic Chem., v. 41, p. 83, 2001. 

[110] XIA, Y., GATES, B., YIN, Y, LU, Y., “Monodispersed colloidal spheres: old materials with new 

applications”, Adv. Mater., v. 12 (10), p. 693, 2000. 

[111] KORGEL, B. A., FULLAM, S., CONNOLLY, S., FITZMAURICE, D., “Assembly and self-

organization of silver nanocrystal superlattices: ordered soft spheres”, J. Phys. Chem. B, v. 102, p. 8379, 

1998. 

[112] MARTIN, J. E., WILCOXON, J. P., ODINEK, J., PROVENCIO, P., “Control of the interparticle 

spacing in gold nanoparticle superlattices”, J. Phys. Chem. B, v. 104, p. 9475, 2000. 

[113] HE, S., YAO, J., JIANG, P., SHI, D., ZHANG, H., XIE, S., PANG, S., GAO, H., “Formation of 

silver nanoparticles and self-assembled two-dimensional ordered superlattice”, Langmuir, v. 17, p. 1571, 

2001. 

[114] LIN, X. M., JAEGER, H. M., SORENSEN, C. M., KLABUNDE, K. J., “Fomation of long-range-

ordered nanocrystal superlattices on silicon nitride substrates”, J. Phys. Chem. B, v. 105, p. 3353, 2001. 

[115] KIELY, C. J., FINK, J., ZHENG, J. G., BRUST, M., BETHELL, D., SCHIFFRIN, D. J., “Ordered 

colloidal nanoalloys”, Adv. Mater., v. 12 (9), p. 640, 2000. 

[116] WELLER, H., “Self-organized superlattices of nanoparticles”, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., v. 35 

(10), p. 1079, 1986. 

[117] LOVE, J. C., ESTROFF, L. A., KRIEBEL, J. K., NUZZO, R. G., WHITESIDES, G. M., “Self-

assembled monolayers of thiolates on metals as a form of nanotechnology”, Chem. Rev., v. 105, p. 1103, 

2005. 

[118] HEATH, J. R., KNOBLER, C. M., LEFF, D. V., “Pressure/temperature phase diagrams and 

superlattices of organically functionalized metal nanocrystal monolayers: the influence of particle size, 

size distribution, and surface passivant”, J. Phys. Chem. B, v. 101, p. 189, 1997. 

[119] KIELY, C. J., FINK, J., BRUST, M., BETHELL, D., SCHIFFRIN, D. J., “Spontaneous ordering of 

bimodal ensembles of nanoscopic gold clusters”, Nature, v. 396 (6710), p. 444, 1988. 

[120] WANG, W., CHEN, X., EFRIMA, S., “Silver nanoparticles capped by long-chain unsaturated 

carbixylates”, J. Phys. Chem. B, v. 103, p. 7238, 1999. 

[121] LIN, X. Z., TENG, X., YANG, H., “Direct synthesis of narrowly dispersed silver nanoparticles 

using a single source precursor”, Langmuir, v. 19, p. 10081, 2003. 



 

[122] RODRIGUEZ-SÁNCHEZ, L., BLANCO, M. C., LÓPEZ-QUINTELA, M. A., “Eletrochemical 

synthesis of silver nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, v. 104, p. 9683, 2000. 

[123] JIANG, G.-H., WANG, L., CHEN, T., YU, H.-J., WANG, J.-J., “Preparation and characterization 

of dendritic silver nanoparticles”, J. Mater. Sci., v. 40, p. 1681, 2005. 

[124] ZHAO, S.-Y., CHEN, S.-H., LI, D.-G., YANG, X.-G., MA, H.-Y., “A convenient phase transfer 

route for Ag nanoparticles”, Phys. E, v. 23, p. 92, 2004. 

[125] LEE, H. J., YEO, S. Y., JEONG, S. H., “Antibacterial effect of nanosized silver colloidal solution 

on textile fabrics”, J. Mater. Sci, v. 38, p. 2199, 2003. 

[126] MAGDASSI, S., BASSA, A., VINETSKY, Y., KAMYSHNY, A., “Silver nanoparticles as 

pigments for water-based ink-jet inks”, Chem. Mater., v. 15, p. 2208, 2003. 

[127] KALELE, S. A., ASHTAPUTRE, S. S., HEBALKAR, N. Y., GOSAVI, S. W., DEOBAGKAR, D. 

N., DEOBAGKAR, D. D., KULKARNI, S. K., “Optical detection of antibody using silica-silver core-

shell particles “, Chem. Phys. Lett., v. 404, p. 136, 2005. 

[128] LUKEHART, C. M., CARPENTER, J. P., MILNE, S. B., BURNAM, K. J., “Creating better 

nanocomposites”, Chemtech, v. 23 (8), p. 29, 1993. 

[129] MAIA, D. J., DE PAOLI, M. A., ALVES, O. L., ZARBIN, A. J. G., DAS NEVES, S., “Conductive 

polymer synthesis in the solid host matrices”, Química Nova, v. 23 (2), p. 204, 2000. 

[130] JUDEINSTEIN, P., SANCHEZ, C., “Hybrid organic-inorganic materials: a land of 

multidisciplinarity”, J. Mater. Chem., v. 6 (4), p. 511, 1996.  

[131] WEN, J., WILKES, G. L., “Organic/inorganic hybrid network materials by the sol-gel approach”, 

Chem. Mater., v. 8, p. 1667, 1996. 

[132] SCHOLES, F. H., FURMAN, S. A., LAU, D., ROSSOUW, C., DAVIS, T. J., “Fabrication of 

photo-patterned microstructures in an organic-inorganic hybrid material incorporating silver 

nanoparticles”, J. Non-Cryst. Sol., v. 347, p. 93, 2004. 

[133] BOEV, V. I., PÉREZ-JUSTE, J., PASTORIZA-SANTOS, I., SILVA, C. J. R., GOMES, M. J. M., 

LIZ-MARZÁN, L. M., “Flexible ureasil hybrids with tailored optical properties through doping with 

metal nanoparticles”, Langmuir, v. 20, p. 10268, 2004. 

[134] HUYNH, W. U., DITTMER, J. J., ALIVISATOS, A. P., “Hybrid nanorod-polymer solar cells”, 

Science, v. 295, p. 2425, 2002. 

[135] KRASTEVA, N., BESNARD, I., GUSE, B., BAUER, R. E., MULLEN, K., YASUDA, A., 

VOSSMEYER, T., “Self-assembled gold nanoparticle/dendrimer composite films for vapor sensing 

applications”, Nano Lett., v. 2 (5), p. 551, 2002. 

[136] YANG, Y., HORI, M., HAYAKAWA, T., NOGAMI, M., “Self-assembled 3-dimensional arrays of 

Au@SiO2 core-shell nanoparticles for enhanced nonlinearities”, Surf. Sci., v. 579, p. 215, 2005. 



 

[137] HAN, L., WU, W., KIRK, F. L., LUO, J., MAYE, M. M., KARIUKI, N. N., LIN, Y., WANG, C., 

ZHONG, C.-J., “A direct route toward assembly of nanoparticle-carbon nanotube composite materials”, 

Langmuir, v. 20, p. 6019, 2004. 

[138] CARUSO, F., “Nanoengineering of particles surfaces”, Adv. Mater., v. 13 (1), p. 11, 2001. 

[139] GITTINS, D. I., CARUSO, F., “Tailoring the polyelectrolite coating of metal nanoparticles”, J. 

Phys. Chem. B, v. 105, p. 6846, 2001. 

[140] OLDENBURG, S. J., AVERITT, R. D., WESTCOTT, S. L., HALAS, N. J., “Nanoengineering of 

optical resonances”, Chem. Phys. Lett., v. 288, p. 243, 1998. 

[141] JIANG, Z.-J., LIU, C.-Y., “Seed-mediated growth technique for the preparation of a silver 

nanoshell on a silica sphere”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 12411, 2003. 

[142] LIZ-MARZÁN, L. M., MULVANEY, P., “The assembly of coated nanocrystals”, J. Phys. Chem. 

B, v. 107, p. 7312, 2003. 

[143] REMITA, S., PICQ, G., KHATOURI, J., MOSTAFAVI, M., “Radiolytic formation of bilayered 

Ptcore/Aushell and Aucore/Ptshell clusters in aqueous solution”, Rad. Phys. Chem., v. 54, p. 463, 1999. 

[144] HIRAKAWA, T., KAMAT, P. V., “Charge separation and catalytic activity of Ag@TiO2 core-shell 

composite clusters under UV-irradiation”, J. Am. Chem. Soc., v. 127, p. 3928, 2005. 

[145] CASSAGNEAU, T., FENDLER, J. H., “Preparation and layer-by-layer self-assembly of silver 

nanoparticles capped by graphite oxide nanosheets”, J. Phys. Chem. B, v. 103, p. 1789, 1999. 

[146] OHNO, K., KOH, K.-M., TSUJII, Y., FUKUDA, T., “Synthesis of gold nanoparticles coated with 

well-defined high-density polymer brushes by surface-initiated living radical polymerization”, 

Macromol., v. 35, p. 8989, 2002. 

[147] EPSTEIN, A. J., MACDIARMID, A. G., “Polyanilines: from solitons to polymer metal, from 

chemical curiosity to technology”, Synth. Met., v. 69, p. 179, 1995. 

[148] MACDIARMID, EPSTEIN, A. J., “Secondary doping in polyaniline”, Synth. Met., v. 69, p. 85, 

1995. 

[149] KANATZIDIS, M. G., “Conductive polymers”, Chem. Eng. News, v. 68 (49), p. 36, 1990. 

[150] GENIES, E. M., BOYLE, A., LAPKOWSKI, M., TSINTAVIS, C., “Polyaniline – a historical 

survey”, Synth. Met., v. 36 (2), p. 139, 1990. 

[151] STEJSKAL, J., GILBERT, R. G., “Polyaniline. Preparation of a conductive polymer (IUPAC 

technical report)”, Pure Appl. Chem., v. 74, p. 857, 2002. 

[152] SKOTHEIM, T. A., Handbook of Conducting Polymers, Skotheim T. Ed., N. York, 1986. 

[153] HEEGER, A. J., KIVELSON, S., SCHRIEFFER, J. R., SU, W. P., “Solitons in conductive 

polymers”, Rev. Mod. Phys., v. 60, p. 781, 1988. 

[154] GOSPODINOVA, N., TERLEMEZYAN, L., “Conductive polymers prepared by oxidative 

polymerization: polyaniline”, Prog. Polym. Sci., v. 23, p. 1443, 1998. 



 

[155] BRÉDAS, J. L., STREER, G. B., “Polarons, bipolarons and solitons in conducting polymers”, Acc. 

Chem. Res., v. 18, p. 309, 1985. 

[156] BRÉDAS, J. L., CORNIL, J., HEEGER, A. J., “The exciton binding energy in luminescent 

conjugated polymers”, Adv. Mater., v. 8 (5), p. 447, 1996. 

[157] SYED, A. A., DINESAN, M. K., “Review: polianiline – a novel polymeric material”, Talanta, v. 

38 (8, p. 815, 1991. 

[158] MATTOSO, L. H. C., “Polyanilines: synthesis, structure and properties”, Química Nova, v. 19, p. 

4, 1996. 

[159] ALBUQUERQUE, J. E., MATTOSO, L. H. C., BALOGH, D. T., FARIA, R. M., MASTERS, J. 

G., MACDIARMID, A. G., “A simple method to estimate the oxidation state of polyanilines”, Synth. 

Met., v. 113, p. 19, 2000. 

[160] WEI, Y., HARIHARAN, R., PATEL, S. A., “Chemical and electrochemical copolymerization of 

aniline with alkyl ring-substituted anilines”, Macromolecules, v. 23 (3), p. 758, 1990. 

[161] WEI, Y., JANG, G. W., CHAN, C. C., HSUEH, K. F., HARIHARAN, R., PATEL, S. A., 

WHITECAR, C. K., “Polymerization of aniline and alkyl-substituted anilines in the presence of aromatic 

additives”, J. Phys. Chem., v. 94 (19), p. 7716, 1990. 

[162] WEI, Y., TANG, X., SUN, Y., FOCKE, W. W., “A study of the mechanism of aniline 

polymerization”, J. Polym. Sci. A – Polym. Chem., v. 27 (7), p. 2385, 1989. 

[163] PRASSIDES, K., BELL, C. J., DIANOUX, A. J., WU, C. G., KANATZIDIS, M. G., “Phonon 

studies of intercalated conductive polymers”, Physica B, v. 180 (2), p. 668, 1992. 

[164] DO NASCIMENTO, G. M., DA SILVA, J. E. P., TORRESI, S. I. C., TEMPERINI, M. L. A., 

“Comparison of secondary doping and thermal treatment in poly(diphenilamine) and polyaniline 

monitored by resonance Raman spectroscopy”, Macromolecules, v. 35 (1), p. 121, 2002. 

[165] ENGERT, C., UMAPATHY, S., KIEFER, W., HAMAGUCHI, H., “Dinamic structure of charge-

carrier in polyaniline by near-infrared excited resonance raman-spectroscopy”, Chem. Phys. Lett., v. 218 

(1-2), p. 87, 1994. 

[166] STAFSTRÖM, S., BRÉDAS, J. L., EPSTEIN, A. J., WOO, H. S., TANNER, D. B., HUANG, W. 

S., MACDIARMID, A. G., “Polaron lattice in highly conductive polyaniline: theoretical and optical 

studies”, Phys. Rev. Lett., v. 59 (13), p. 1464, 1987. 

[167] THOMPSON, B. C., SCHOTTLAND, P., ZONG, K., REYNOLDS, J. R., “In situ colorimetric 

analysis of electrochromic polymes and devices”, Chem. Mater., v. 12, p. 1563, 2000. 

[168] KAHOL, P. K., KUMAR, K. K. S., GEETHA, S., TRIVERDI, D. C., “Effect of dopants on 

electron localization length in polyaniline”, Synth. Met., v. 139, p. 191, 2003. 

[169] RODRIGUES, M. A., DE PAOLI, M. A., “Eletrochemical properties of chemically prepared 

poly(aniline)”, Synth. Met., v. 41, p. 2957, 1991. 



 

[170] GENIÈS, E. M., LAPKOWSKI, M., PENNEAU, J. F., “Cyclic voltammetry of polyaniline – 

interpretation of the middle peak”, Electroanal. Chem., v. 249 (1-2), p. 97, 1988. 

[171] XIE, H. Q., MA, Y. M., GUO, J. S., “Secondary doping phenomena of two conductive polyanilline 

composites”, Synth. Met., v. 123 (1), p. 47, 2001. 

[172] MAIA, D. J., NEVES, S., ALVES, O. L., DE PAOLI, M. A., “Photoelectrochemical measurements 

of polyanilline growth in a layered material”, Electrochim. Acta, v. 44 (12), p. 1945, 1999. 

[173] GURUNATHAN, K., TRIVERDI, D. C., “Studies on polyanilline and colloidal TiO2 composites”, 

Mater. Lett., v. 45 (5), p. 262, 2000. 

[174] PING, Z., NEUGEBAUER, H., NECKEL, A., “FTIR ATR spectroelectrochemical investigations of 

polyanilline with perrhenate as a new doping system”, Electrochim. Acta, v. 41 (5), p. 767, 1996. 

[175] GANGOPADHYAY, R., DE, A., “Conducting polymer nanocomposites: a brief overview”, Chem. 

Mater., v. 12, p. 608, 2000. 

[176] PEKMEZ, N., YILDIZ, A., “Electropreparation of polyaniline in the presence of anhydrous 

cuprous ions in acetonitrile”, J. Electranal. Chem., v. 386, p. 121, 1995. 

[177] HUANG, W.-S., HUMPHREY, B. D., MACDIARMID, A. G., “Polyaniline, a novel conducting 

polymer”, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, v. 82, p. 2385, 1986. 

[178] WANG, J., NEOH, K. G., KANG, E. T., “Preparation of nanosized metallic particles in 

polyaniline”, J.Colloid Interf. Sci., v. 239, p. 78, 2001. 

[179] ZHOU, Y., ITOH, H., UEMURA, T., NAKA, K., CHUJO, Y., “Synthesis of novel stable 

nanometer-sized metal (M = Pd, Au, Pt) colloids protected by a π-conjugated polymer”, Langmuir, v. 18, 

p. 277, 2002. 

[180] HUANG, C.-L., PARTCH, R. E., MATIJEVIC, E., “Coating of uniform inorganic particles with 

polymers”, J.Colloid Interf. Sci., v. 170, p. 275, 1995. 

[181] FIÇICIOGLU, F., KADIRGAN, F., “Electrooxidation of methanol on platinum doped polyaniline 

electrodes: deposition potential and temperature effect”, J. Electroanal. Chem., v. 430, p. 179, 1997. 

[182] LAI, E. K. W., BEATTIE, P. D., HOLDERAFT, S., “Electrocatalytic reduction of oxygen by 

platinum microparticles deposited on polyanilline films”, Synth. Met., v. 84 (1-3), p. 87, 1997. 

[183] LANGMAIER, J., JANATA, J., “Sensitive layer for electrochemical detection of hydrogen-

cyanide”, Anal. Chem., v. 64 (5), p. 523, 1992. 

[184] MARINAKOS, S. M., SHULTZ, D. A., FELDHEIM, D. L., “Gold nanoparticles as templates for 

the synthesis of hollow nanometer-sized conductive polymer capsules”, Adv. Mater., v. 11 (1), p. 34, 

1999. 

[185] VORK, F. T. A., JANSSEN, L. J. J., BARENDRECHT, E., “Oxidation of hydrogen at platinum 

polypirrole electrodes”, Eletrochim. Acta, v. 31 (12), p. 1569, 1986. 

[186] HOLDCROFT, S., FUNT, B. L., “Preparation and electrocatalytic properties of conducting films of 

polypirrole containing platinum microparticles”, J. Electroanal. Chem., v. 240 (1-2), p. 89, 1988. 



 

[187] LIU, Y.-C., CHUANG, T. C., “Synthesis and characterization of gold/polypyrrole core-shell 

nanoomposites and elemental gold nanoparticles base don the gold-containing nanocomplexes prepared 

by electrochemical methods in aqueous solutions”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 12383, 2003. 

[188] LEONE, A., MARINO, W., SCHARIFKER, B. R., “Electrodeposition and electrochemical 

behavior of palladium particles at polyaniline and polypyrrole films”, J. Electrochem. Soc., v. 139 (2), p. 

438, 1992. 

[189] SAWALL, D. D., VILLAHERMOSA, R. M., LIPELES, R. A., HOPKINS, A. R., “Interfacial 

polymerization of polyaniline nanofibers grafted to Au surfaces”, Chem. Mater., v. 16, p. 1606, 2004. 

[190] KOVTYUKHOVA, N. Y., MARTIN, B. R., MBINDYO, J. K. N., MALLOUK, T. E., CABASSI, 

M., MAYER, T. S., “Layer-by-layer self-assembly strategy for template synthesis of nanoscale devices”, 

Mater. Sci. Eng. C., v. 19, p. 255, 2002.  

[191] HATCHETT, D. W., JOSOWICZ, M., JANATA, J., “Electrochemical formation of Au clusters in 

polyaniline”, Chem. Mater., v. 11, p. 2989, 1999. 

[192] SCHNITZLER, D. C., MERUVIA, M. S., HÜMMELGEN, I. A., ZARBIN, A. J. G., “Preparation 

and characterization of novel hybrid materials formed from (Ti,Sn)O2 nanoparticles and polyaniline”, 

Chem. Mater., v. 15, p. 4658, 2003. 

[193] ZARBIN, A. J. G., MAIA, D. J., DE PAOLI, M. A., ALVES, O. L., “Polyaniline intercalation in α-

Sn(HPO4)2.H2O”, Synth. Met., v. 102, p. 1277, 1999. 

[194] PARK, J. E., PARK, S.-G., KOUKITO, A., HATOZAKI, O., OYAMA, N., “Electrochemical and 

chemical interactions between polyaniline and palladium nanoparticles”, Synth. Met., v. 141, p. 265, 

2004. 

[195] TSENG, R. J., HUANG, J., OUYANG, J., KANER, R. B., YANG, Y., “Polyaniline nanofiber/old 

nanoparticle nonvolatile memory”, Nano Lett., v. 5 (6), p. 1077, 2005. 

[196] MAJUNDAR, G., GOWAMI, M., SARMA, T. K., PAUL, A., CHATTOPADHYAY, A., “Au 

nanoparticles and polyaniline coated resin beads for simultaneous catalytic oxidation of glucose and 

colorimetric detection of the product”, Langmuir, v. 21 (5), p. 1663, 2005. 

[197] TIAN, S., LIU, J., ZHU, T., KNOLL, W., “Polyaniline/gold nanoparticle multilayer films: 

assembly, properties, and biological applications”, Chem. Mater., v. 16, p. 4103, 2004. 

[198] SHARMA, S., NIRKHE, C., PETHKAR, S., ATHAWALE, A. A., “Chloroform vapour sensor 

based on copper/polyaniline nanocomposite”, Sens. Acts. B, v. 85, p. 131, 2002. 

[199] HALL, B. D., UGARTE, D., REINHARD, D., MONOT, R., “Calculations of the dynamic Debye-

Scherrer diffraction patterns for small metal particles”, J. Chem. Phys., v. 103, p. 2384, 1995. 

[200] HALL, B. D., ZANCHET, D., UGARTE, D., “Estimating nanoparticle size from diffraction 

measurements”, J. Appl. Cryst., v. 33, p. 1335, 2000. 

[201] WILLIAMS, D. B., CARTER, C. B., Transmission Electron Microscopy, Publisher: Perseus 

Publisshing, 1996. 



 

[202] HARTNAGEL, H.L., Semiconducting Transparent Thin Films, 1ª ed. Philadelphia, Institute of 

Physics Publishing, 1995. 

[203] ROTH, S., One-Dimensional Metals: Physics and Materials Science, Weinheim, VCH, 1995. 

[204] PILLAI, Z. S., KAMAT, P. V., “What factors control the size and shape of silver nanoparticles in 

the citrate ion reduction method?”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 945, 2004. 

[205] FILANKEMBO, A., GIORGIO, S., LISIECKI, I., PILENI, P., “Is the anion the major parameter in 

the shape control of nanocrystals?”, J. Phys. Chem. B, v. 107, p. 7492, 2003.[191]  

[206] TALEB, A., PETIT, C., PILENI, M. P., “Optical properties of self-assembled 2D and 3D 

superlattices of silver nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, v. 102, p. 2214, 1998. 

[207] JCPDS - Joint Committee on Powder Diffraction Standards, International Center for Diffraction 

Data, 1995. 

[208] HALL, B. D., ZANCHET, D., UGARTE, D., “Estimating nanoparticle size from diffraction 

measurements”, J. Appl. Cryst., v. 33, p. 1335, 2000. 

[209] MARKS, L. D., “Experimental studies of small particles structures”, Rep. Prog. Phys., v. 57, p. 

603, 1994. 

[210] BUFFAT, P. A., “Electron diffraction and HRTEM studies of multiply-twinned structures and 

dynamical events in metal nanoparticles: facts and artefacts” Mater. Chem. Phys., v. 81, p. 368, 2003. 

[211] REINHARD, D., HALL, B. D., UGARTE, D., MONOT, R., “Size-independent fcc-to-icosahedral 

tructural transition in unsupported silver clusters: an electron diffraction study of clusters produced by 

inert-gas aggregation”, Phys. Rev. B, v. 55(12), p. 7868, 1997. 

[212] ASCENCIO, J. A., PÉREZ, M., JOSÉ-YACAMAN, M., “A truncated icosahedral structure 

observed in gold nanoparticles”, Surf. Sci., v. 447, p. 73, 2000. 

[213] HALL, B. D., UGARTE, D., REINHARD, D., MONOT, R., “Calculations of the dynamic Debye-

Scherrer diffraction patterns for mall metal particles”, J. Chem. Phys., v. 103(7), p. 2384, 1995. 

[214] KRUEGER, P. J., JAN, J., WIESER, H., “Infrared spectra: intramolecular trans lone pair 

interaction with α-CH bonds and the stability of conformers in alcohols and thiols”, v. 5 (5), p. 375, 1970. 

[215] MAY, I. W., PACE, E. L., “The vibrational spectra of methanethiol”, Spectrochim. Acta Part A: 

Mol. Spect., v. 24 (10), p. 1605, 1968. 

[216] MACPHAIL, R. A., STRAUSS, H. L., SNYDER, R. G., “C-H stretching modes and the structure 

of n-alkyl chains. 2. Long all-trans chains”, J. Phys. Chem., v. 88, p. 334, 1984. 

[217] BENSEABAA, F., ELLIS, T. H., KRUSS, E., VOICU, R., ZHOU, Y., “Characterization of self-

assembled bilayers: silver-alkanethiolates”, v. 14, p. 6579, 1998. 

[218] BADIA, A., CUCCIA, L., DEMERS, L., MORIN, F., LENNOX, R. B., “Structure and dynamics in 

alkanethiolate monolayers self-assembled on gold nanoparticles: a DSC, FT-IR, and deuterium NMR 

study”, J. Am. Chem. Soc., v. 119, p. 2682, 1997. 



 

[219] LAIBINIS, P. E., WHITESIDES, G. M., ALLARA, D. L., TAO, Y.-T., PARIKH, A. N., NUZZO, 

R. G., “Comparison of the structures and wetting properties of self-assembled monolayers of n-

alkanethiols on the coinage metal surfaces, Cu, Ag, Au”, J. Am. Chem. Soc., v. 113, p. 7152, 1991. 

[220] WALCZAK, M. M., CHUNG, C., STOLE, S. M., WIDRIG, C. A., PORTER, M. D., “Structure 

and interfacial properties of spontaneously adsorbed n-alkanethiolate monolayers on evaporated silver 

surfaces”, J. Am. Chem. Soc., v. 113, p. 2370, 1991. 

[221] HASAN, M., BETHELL, D., BRUST, M., “The fate of sulfur-bound hydrogen on formation of 

self-assembled thiol monolayers on gold: 1H NMR spectroscopic evidence from solutions of gold 

clusters”, J. Am. Chem. Soc., v. 124 (7), p. 1132, 2002. 

[222] GRÖNBECK, H., CURIONI, A., ANDREONI, W., “Thiols and disulfides on the Au(111) surface: 

The headgroup-gold interaction” , J. Am. Chem. Soc., v. 122, p. 3839, 2000 

[223] SANDHYARANI, N., ANTONY, M. P., SELVAM, G. P., PRADEEP, T., J. Chem. Phys., v. 113 

(21), p. 9794, 2000. 

[224] KONDOH, H., KODAMA, C., SUMIDA, H., NOZOYE, H., “Molecular processes of adsorption 

and desorption of alkanethiol monolayers on Au(111)”, J. Chem. Phys., v. 111 (3), p. 1175, 1999. 

[225] LARSSON, J. A., NOLAN, M., GREER, J. C., “Interactions between molecular linkers and the 

Au13 nanoparticle”, J. Phys. Chem. B, v. 106 (23), p. 5931, 2002. 

[226] BARDEAU, J.-F., PARIKH, A. N., BEERS, J. D., SWANSON, B., I., “Phase behavior of a 

structurally constrained organic-inorganic crystal: temperature-dependent infrared spectroscopy of silver 

n-dodecanethiolate”, J. Phys. Chem. B, v. 104, p. 627, 2000. 

[227] WHETTEN, R. L., SHAFIGULLIN, M. N., KHOURY, J. T., SCHAAFF, T. G., VEZMAR, I., 

ALVAREZ, M. M., WILKINSON, A., “Crystal structures of molecular gold nanocrystal arrays”, Acc. 

Chem. Res., v. 32, p. 397, 1999. 

[228] PARIKH, A. N., GILLMOR, S. D., BEERS, J. D., BEARDMORE, K. M., CUTTS, R. W., 

SWANSON, B. I., “Characterization of chain molecular assemblies in long-chain, layered silver thiolates: 

a joint infrared spectroscopy and X-ray diffraction study”, J. Phys. Chem. B, v. 103, p. 2850, 1999. 

[229] LEE, S. J., HAN, S. W., CHOI, H. J., KIM, K., “Structure and thermal behavior of a layered silver 

carboxilate”, J. Phys. Chem. B, v. 106, p. 2892, 2002. 

[230] SANDHYARANI, N., RESMI, M. R., UNNIKRISHNAN, R., VIDYASAGAR, K., MA, S., 

ANTONY, M. P., SELVAM, G. P., VISALAKSHI, V., CHANDRAKUMAR, N., PANDIAN, K., TAO, 

Y.-T., PRADEEP, T., “Monolayer-protected cluster superlattices: structural, spectroscopic, calorimetric, 

and conductivity studies”, Chem. Mater., v. 12, p. 104, 2000. 

[231] LUEDTKE, W. D., LANDMAN, U., “Structure, dynamics, and thermodynamics of passivated gold 

nanocrystallites and their assemblies”, J. Phys. Chem., v. 100 (32), p. 13324, 1996. 

[232] SMART, L., MOORE, E., Solid State Chemistry, 2a ed., Chapman & Hall, Londres, 1995. 



 

[233] TJONG, S. C., CHEN, H., “Nanocrystalline materials and coatings”, Materials Science and 

Engineering R, v. 45, p. 1, 2004. 

[234] ZANBORINI, F. P., SMART, L. E., LEOPOLD, M. C., MURRAY, R. W., “Distance-dependent 

electron hopping conductivity and nanoscale lithography of chemically-linked gold monolayer protected 

cluster films”, Anal. Chem. Acta, v. 496, p. 3, 2003. 

[235] SCHMID, G., “Large clusters and colloids. Metal in embryonic state”, Chem. Rev., v. 92, p. 1709, 

1992. 

[236] SHRIVER, D. F., ATKINS, P. W., LANGFORD, C. H., Inorganic Chemistry, 1a edição, Oxford 

Iniversity Press, Oxford, 1990. 

[237] TANEJA, P., BANERJEE, R., AYYUB, P., “Observation of a hexagonal (4H) phase in 

nanocrystalline silver”, Phys. Rev. B, v. 64, p. 033405, 2001. 

[238] WANG, Z., ROTHBERG, L. J., “Origins of blinking in single-molecule Raman spectroscopy”, J. 

Phys. Chem. B, v. 109, p. 3387, 2005. 

[239] ANDERSEN, P. C., JACOBSON, M. L., ROWLEN, K. L., “Flashy silver nanoparticles”, J. Phys. 

Chem. B, v. 108, p. 2148, 2004. 

[240] SUKAROVA, B. M., NAJDOSKI, M., GROZDANOV, I., CHUNNILALL, C. J., “Raman spectra 

of thin solid films of some metal sulfides”, J. Mol. Struct., v. 410-411, p. 267, 1997.  

[241] FURUKAWA, Y., UEDA, F., HYODO, Y., HARADA, I., NAKAJIMA, T., KAWAGOE, T., 

“Vibrational spectra and structure of polyaniline”, Macromolecules, v. 21, p. 1297, 1988. 

[242] SARICIFTCI, N. S., BARTONEK, M., KUZMANY, H., “Analysis of various doping mechanisms 

in polyaniline by optical, FTIR and Raman spectroscopy”, Synth. Met., v. 29, p. E193, 1989. 

[243] EVANS, J. C., “The vibrational assignments and configuration of aniline, aniline -NHD and aniline 

-ND2” Spectrochim. Acta, v. 16 (4), p. 428, 1960. 

[244] KUMAR, D. V., BABU, V. A., RAO, G. R., PANDEY, G. C., “Vibrational analysis of substituted 

anilines, anisoles and anisidines”, Vib. Spectrosc., v. 4, p. 39, 1992. 

[245] TORRESI, R. M., SOUZA, S., SILVA, J. E. P., TORRESI, S. I. C., “Galvanic coupling between 

metal substrate and polyaniline acrylic blends: corrosion protection mechanism”, Electrochim. Acta, v. 

50, p. 2213, 2005. 

[246] SILVA, J. E. P., TORRESI, S. I. C., TORRESI, R. M., “Polyaniline acrylic coatings for corrosion 

inhibition: the role played by counter-ions” Corrosion Sci., v. 47, p. 811, 2005. 

[247] ROUT, T. K., JHA, G., SINGH, A. K., BANDYOPADHYAY, N., MOHANTY, O. N., 

“Development of conducting polyaniline coating: a novel approach to superior corrosion resistance” Surf. 

Coatings Tech., v. 167, p. 16, 2003. 

[248] CHEN, Y., KANG, E. T., NEOH, K. G., “Electroless polymerization of aniline on platinum and 

palladium surfaces” Appl. Surf. Sci., v. 185, p. 267, 2002. 



 

[249] KINYANJUI, J. M., HATCHETT, D. W., SMITH, J. A., JOSOWICZ, M., “Chemical Synthesis of 

a Polyaniline/Gold Composite Using Tetrachloroaurate”, Chem. Mater., v. 16, p. 3390, 2004. 

[250] NAKAMOTO, K., Infrared spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 2a ed., Wiley-

Interscience, N. York, 1970. 

[251] HOLZE, R., “Raman spectroscopy investigation of aniline: adsorption and polymerization”, J. 

Electroanal. Chem., v. 224, p. 253, 1987. 

[252] SILVA, J. E. P., DE FARIA, D. L. A., TORRESI, S. I. C., TEMPERINI, M. L. A., “Influence of 

thermal treatment on doped polyaniline studied by Resonance Raman spectroscopy”, Macromolecules, v. 

33, p. 3077, 2000. 

[253] LAPKOWSKI, M., BERRADA, K., QUILLARD, S., LOUARN, G., LEFRANT, S., PRON, A., 

“Electrochemical oxidation of polyaniline in nonaqueous electrolytes: in situ Raman spectroscopic 

studies”, Macromolecules, v. 28, p. 1233, 1995. 

[254] SILVA, J. E. P., TEMPERINI, M. L. A., TORRESI, S. I. C., “Secondary doping of polyaniline 

studied by resonance Raman spectroscopy”, Electrochim. Acta, v. 44, p. 1887, 1999. 

[255] DJURADO, D., GILLES, B., RANNOU, P., TRAVERS, J. P., “Structural investigation of the 

effect of aging on conducting polyanilines”, Synth. Met., v. 101, p. 803, 1999. 

[256] HAN, M. G., CHO, S. K., OH, S. G., IM, S. S., “Preparation and characterization of polyaniline 

nanoparticles from DBSA micellar solution”, Synth. Met., v. 126, p. 53, 2002. 

[257] LASKA, J., DJURADO, D., LUZNY, W., “X-ray study of plasticized polyaniline”, European 

Polymer J., v. 38, p. 947, 2002. 

[258] WINOKUR, M. J., GUO, H., KANER, R. B., “Structural study of chiral camphorsulfonic acid 

doped polyaniline”, Synth. Met., v. 119, p. 403, 2001. 

[259] DUFOUR, B., RANNOU, P., FEDORKO, P., DJURADO, D., TRAVERS, J.-P., PRON, A., 

“Effect of plasticizing dopants on spectroscopic properties, supramolecular structure, and electrical 

transport in metallic polyaniline”, Chem. Mater., v. 13, p. 4032, 2001. 

[260] ZHENG, L., LI, J., “Platinum-polyaniline nanofilms synthesized at a liquid/liquid interface with 

enhanced conductivity”, J. Electroanal. Chem., v. 577, p. 137, 2005. 

[261] ANDREASEN, G., VERICAT, C., VELA, M. E., SALVAREZZA, R. C., “Dynamics of sulfur 

adlayer transformations of metal/electrolyte interfaces”, J. Chem. Phys., v. 111 (21), p. 9457, 1999.  

[262] AZZARONI, O., VELA, M. E., ANDREASEN, G., CAARRO, P., SALVAREZZA, R. C., 

“Electrodesorption potentials of self-assembled alkanethiolate monolayers on Ag (111) and Au (111). An 

electrochemical, scanning tunneling microscopy and density functional theory study”, J. Phys. Chem. B, 

v. 106, p. 12267, 2002. 

[263] PETHKAR, S., ASLAM, M., MULLA, I. S., GANESHAN, P., VIJAYAMOHANA, K., 

“Preparation and characterization of silver quantum dot using self-assembled monolayers of 

pentanedithiol”, J. Mater. Chem., v. 11, p. 1710, 2001. 



 

[264] NEKRASOV, A. A., IVANOV, V. F., VANNIKOV, A. V., “A comparative voltabsorptometric 

study of polyaniline films prepared by different methods”, Electrochim. Acta, v. 46, p. 3301, 2001. 

[265] ZARBIN, A. J. G., DE PAOLI, M.-A., ALVES, O. L., “Nanocomposite glass/conductive 

polymers”, Synth. Met., v. 99, p. 227, 1999. 

[266] ZIMER, A. M., BERTHOLDO, R., GRASSI, M. T., ZARBIN, A. J. G., MASCARO, L. H., 

“Template carbon dispersed in polyaniline matrix electrodes: evaluation and application as 

electrochemical sensors to low concentrations of Cu2+ and Pb2+”, Electrochem. Comm., v. 5, p. 983, 2003. 

[267] MASCARO, L. H., GONÇALVES, D., BULHÕES, L. O. S., “Electrocatalytic properties and 

electrochemical stability of polyaniline and polyaniline modified with platinum nanoparticles in 

formaldehyde medium”, Thin Solid Films, v. 461, p. 243, 2004. 

[268] HAN, D.-H., PARK, S.-M., “Electrochemistry of conductive polymers. 32. Nanoscopic 

examination of conductivities of polyaniline films”, J. Phys. Chem. B, v. 108, p. 13921, 2004. 

[269] SAMPAIO, J. F., BEVERLY, K. C., HEATH, J. R., “DC transport in self-assembled 2D layers of 

Ag nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, v. 105, p. 8797, 2001. 

[270] BEVERLY, K. C., SAMPAIO, J. F., HEATH, J. R., “Effects of size dispersion disorder on the 

charge transport in self-assembled 2-D Ag nanoparticle arrays”, J. Phys. Chem. B, v. 106, p. 2131, 2002. 

[271] HUSEIN, M., RODIL, E., VERA, J. H., “Formation of silver bromide precipitate of nanoparticles 

in a single microemulsion utilizing the surfactant counterion”, J. Coll. Interf. Sci., v. 273, p. 426, 2004. 

[272] TANI, T., “Nanoparticles and nanotechnology in silver halide imaging” , J. Disp. Sci. Tech., v. 25 

(4), p. 375, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos resultantes desta Tese: 

 

Artigos publicados em periódicos 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Influence 

of synthetic parameters on the size, structure and stability of dodecanethiol-stabilized silver 

nanoparticles”, Journal of Colloid and Interface Science, v. 292, p. 429, 2005. 

 

FALCÃO FILHO, Edilson L; ARAÚJO, Cid B de; GALEMBECK, André; OLIVEIRA, Marcela 

Mohallem; ZARBIN, A. J. G., “Nonlinear susceptibility of colloids consisting of silver nanoparticles in 

carbon disulfide”, Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics, v. 22, p. 2444, 2005. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Synthesis 

and Characterization of Silver Nanoparticles/Polyaniline Nanocomposites”, Progress in Colloid and 

Polymer Science, 2004, v. 128, p. 126-130. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Study of 

the influence of some chemical synthesis parameters on the size of silver nanoparticles”, Campinas: 

Activity Report do LNLS, v. 01, p. 345, 2001. 



 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; CANESTRARO, Carla; ZANCHET, Daniela; UGARTE, Daniel; 

ROMAN, Lucimara S.; ZARBIN, A. J. G., “A simple two phase route to silver nanoparticles/polyaniline 

core-shell structures”, Nano Letters, submetido. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Thermal 

induced shape conversion of silver nanoparticles: from nano-spheres to nano-belts”, em preparação. 

 

 

Trabalhos em eventos 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; ZANCHET, Daniela; UGARTE, Daniel; ZARBIN, A. J. G., 

“Nanopartículas de Prata Passivadas: Síntese, Caracterização, Obtenção de Supercristais e 

Nanocompósitos com Polianilina”, 28a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2005, Poços 

de Caldas. Anais da 28a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2005. 

 

FALCÃO FILHO, Edilson Luis; ARAÚJO, Cid B de; GALEMBECK, André; OLIVEIRA, Marcela 

Mohallem; ZARBIN, A. J. G., “Cancellation of nonlinear refraction of colloids containing silver 

nanoparticles in carbon disulfide”, Intenational Conference on Coherent and Nonlinear Optics / 

Intenational Conference on Lasers, Applications and Technologies, 2005, São Petesburgo. Anais do 

Evento, 2005. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; ZANCHET, Daniela; UGARTE, Daniel; ZARBIN, A. J. G., “Novos 

Nanocompósitos Formados entre Nanopartículas de Prata e Polianilina”, 27a.Reunião Anual da SBQ e 

26o. Congresso Latinoamericano de Química, 2004, Salvador. Anais da 27 RA SBQ e 26 CLAE, 2004. v. 

1. p. QM059-QM059. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; ZANCHET, Daniela; UGARTE, Daniel; ZARBIN, A. J. G., “Thiol-

stabilized nanoparticles organized in a 2D-superlattice: nano-sphere to nano-rod thermal induced 

conversion”, 4th International Conference on Inorganic Materials, 2004, Antuérpia. Anais do 4th 

International Conference on Inorganic Materials, 2004. v. 1. p. 321-321. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; COUTO, Giselle Giovanna Do; UGARTE, Daniel; ZANCHET, 

Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Estudo da estabilidade térmica de supercristais formados de nanopartículas 

de prata passivadas por dodecanotiol”, 26a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2003, 

Poços de Caldas. Anais da 26a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2003. v. 1. p. QM-

17-QM-17. 



 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Synthesis 

and characterization of silver nanoparticles/polyaniline nanocomposites” 11th International Conference 

on Surface and Colloid Science, 2003, Foz do Iguaçu. Proceedings do 11th International Conference on 

Surface and Colloid Science, 2003. v. 1. p. 260-260. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Influência 

das variáveis de síntese e do tipo de passivante na obtenção de nanopartículas de prata”, 25a. Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2002, Poços de Caldas. Anais da 25a. Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química, 2002. v. 1. p. QM-89. 

 

OLIVEIRA, Marcela Mohallem; UGARTE, Daniel; ZANCHET, Daniela; ZARBIN, A. J. G., “Synthesis 

and characterization of aniline-passivated silver nanoparticles”, I Congresso da Sociedade Brasileira de 

Pesquisadores em Materiais, 2002, Rio de Janeiro. Anais do I Congresso da Sociedade Brasileira de 

Pesquisadores em Materiais, 2002. 

 

 

 


