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Resumo: Nanopartículas de óxido de chumbo com diâmetros entre 100 a 250 nm foram obtidas pelo 
método dos precursores poliméricos na presença de ácido cítrico e etileno glicol. As amostras foram 
analisadas por difração de raios X (DRX) e por espalhamento dinâmico de luz para avaliar o tamanho 
e potencial zeta em dispersões em solução com diferentes pH. As nanopartículas foram incorporadas 
em poliamida 6.6 e filmes compósitos foram preparados por eletrofiação sendo avaliada a variação 
das propriedades mecânicas do polímero e sua eficiência na atenuação de raios X. 
Palavras-chave: método dos precursores poliméricos, nanopartículas, atenuação de raios X, 
eletrofiação. 
 
Abstract: Lead oxide nanoparticles with diameters between 100 to 250 nm were obtained using a 
polymeric precursor method in the presence of citric acid and ethylene glycol. X-ray diffraction (XRD) 
and dynamic light scattering to measure the size and zeta potential in solution in dispersions with 
different pH were used to characterize the as-obtained samples. The nanoparticles were incorporated 
into polyamide 6.6 and composite films were prepared by electrospinning being evaluated the 
variation of the mechanical properties of the polymer and its effectiveness in attenuation of X-rays. 
Keywords: polymeric precursor method, nanoparticles, X-ray attenuation, electrospinning.  
 

Introdução: Radiações ionizantes com energias na faixa dos raios X oferecem riscos para a saúde 
humana e são fontes de interferência em equipamentos sensíveis. Para os profissionais da área da 
saúde a blindagem da radiação eletromagnética na região dos raios X é de grande importância, pois 
a negligencia na proteção pode induzir doenças funcionais crônicas [1]. A necessidade crescente da 
utilização de radiações ionizantes para o diagnóstico e tratamento de doenças gera uma preocupação 
com a proteção radiológica, pois é preciso garantir que os limites de dose nos indivíduos expostos 
direta ou indiretamente sejam respeitados [2]. Recentemente, foi descrito na literatura que 
nanocompósitos de polianilina com 30% m/m de nanopartículas de chumbo foi eficiente na atenuação 
de raios X com energia abaixo de 26 keV [3]. Menor atenuação foi observada para CuO micro e nano 
estruturado incorporado a cera de abelha [4], onde foi avaliado o efeito do tamanho das partículas, 
indicando que para feixes de raios X com energias entre 26 e 30 keV a atenuação é maior para as 
nanopartículas. O objetivo desse trabalho é sintetizar e caracterizar nanopartículas de óxido de 
chumbo para a obtenção de nanocompósitos com a poliamida 6.6 por eletrofiação. Além disso é 
proposto um estudo correlacionando o tamanho de partícula com as propriedades mecânicas dos 
filmes compósitos e a atenuação da radiação na região dos raios X. 

Método: O óxido de chumbo (PbO) foi sintetizado utilizando o método de Pechini [5] utilizando 
etilenoglicol (EG), ácido cítrico anidro (AC) e o acetato de chumbo tri hidratado (M). As amostras 
foram obtidas variando a razão molar EG:AC:M, com o objetivo de obter uma única fase e o menor 
tamanho de partículas. A síntese das amostras de PbO foi realizada adicionando o acetado de 
chumbo ao etilenoglicol previamente aquecido a 60° C sob agitação magnética constante. Após a 
adição do precursor metálico, o ácido cítrico foi adicionado lentamente a solução. A mistura 
permaneceu sob aquecimento entre 70° C e 80° C. até a formação de uma solução homogênea. A 
poliesterificação foi realizada aquecendo a solução a 120° C durante 1 h. O pó de PbO foi obtido após 
tratamento térmico a 400° C e 600° C por duas e uma hora, respectivamente. Após o resfriamento, as 
amostras foram pulverizadas em almofariz de porcelana e tamisadas utilizando uma peneira de 150 m. Os difratogramas de raios X foram obtidos utilizando o difratômetro de raios X da Bruker D2 
Phaser. As medidas de tamanho de partículas e de potencial zeta foram realizadas utilizando o 
sistema zetasizer Nano ZN da Malvern. Para as medidas de potencial zeta e de tamanho as 
nanopartículas de óxido foram dispersas com auxílio de ultrassom durante 30 min em soluções com 
diferentes pH. 
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Resultados: Figura 1 mostra o difratograma de raios X (DRX) da 
amostra de PbO obtida com 30,0g de EG, 7,5g de M e 3,0g de 
AC. A presença dos picos de difração máximo em 29,12 indica a 
presença da fase -PbO. O aumento de EG decresce o grau de 
cristalinidade da amostra, levando a um aumento do grau de 
amorficidade do óxido. O tamanho de partículas obtidas por 
medidas de espalhamento dinâmico de luz estão entre 220 a 850 
nm em dispersões com pH 7,0. Esse resultado indica um alto grau 
de aglomeração das partículas. As medidas de potencial Zeta em 
diferentes valores de pH mostraram que o PbO apresenta em 
meio ácido valores positivos de potencial Zeta e em meio básico 
valores negativos.  

Discussão e Conclusões: Foi possível obter nanopartículas de PbO em única fase e com tamanho 
nanométrico. As medidas de potencial zeta são importantes para determinar o ponto isoelétrico das 
partículas e realizar um melhor planejamento para a dispersão das nanopartículas no polímero, que 
pode ser dissolvido em ácido fórmico e com mistura de clorofórmio. Após a obtenção do polímero, 
será realizado testes de atenuação de raios X, com a finalidade de se obter um material leve e 
maleável capaz de barrar a radiação.  
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 Figura 1 - Difratograma de Raios X  de amostra de PbO 


