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RESUMO 

Os radiotraçadores têm sido amplamente utilizados em vários setores da ciência e da 

engenharia com intuito de investigar o transporte em meios porosos. Isto pode ser possível 

devido a sua fácil detecção, uso de massa ínfima e, junto com a nanotecnologia, permitindo 

simples modificações de suas propriedades e de suas superfícies via revestimento ou alteração 

química, podendo substituir com eficiência marcadores orgânicos convencionais radioativos 

que geralmente se decompõem. Neste trabalho foram realizadas quatro tentativas de síntese de 

nanoparticulas (NP’s) de ouro (AuNP’s) recobertas com sílica, para serem usados como 

traçadores em meio poroso. Esferas de ouro foram sintetizadas a partir de soluções de 

HAuCl4.3H2O e como agentes redutores utilizados a irradiação gama (S0), oleato de sódio - 

C18H33O2Na (S1); citrato de sódio - C6H5Na3O7.2H2O (S2 + PVP) e citrato de sódio mais 

irradiação gama (S3). A amostra S0 foi preparada misturando uma solução aquosa de 

HAuCl4.3H2O com álcool isopropílico mais Polivinilpilorridona (PVP), seguida por 

irradiação gama; a amostra S1 foi preparada misturando uma solução aquosa de 

HAuCl4.3H2O mais oleato de sódio, seguida de aquecimento; para a S2 + PVP, foram 

misturados uma solução aquosa de HAuCl4.3H2O, citrato de sódio e PVP seguida por 

aquecimento; a S3 foi preparada misturando uma solução aquosa de HAuCl4.3H2O mais 

citrato de sódio, seguida de irradiação gama. As AuNP’s foram confirmadas pela análise de 

ultravioleta, apresentando comprimentos de onda entre 514 nm a 530 nm. As esferas de ouro 

foram recobertas com uma camada de sílica via reação sol-gel usando soluções de etanol ou 

álcool isopropílico com tetra-etil-ortosilicato (TEOS, 98% m/v) e hidróxido de amônia. As 

interações físicas e químicas (controle da distribuição de tamanhos, espessura de revestimento 

e estabilidade) foram examinadas pela análise de microscopia eletrônica de transmissão, pelo 

teste de estabilidade coloidal e pela análise de potencial zeta. Um dos método de AuNP foi 

selecionada para o teste de eficiência do uso desta como traçador em meio poroso em escala 

laboratorial. Um sistema de simulação de meio poroso foi montado e nele realizado o teste de 

referência do traçador, do qual pretendeu-se referenciar e verificar como deveria ser o 

transporte do traçador desenvolvido. Neste teste foram utilizados solução tritiada e NaCl. Os 

traçadores de referência apresentaram um resultado de transporte dispersivo e com caminhos 

preferenciais no meio poroso. Posteriormente, realizou-se o teste de eficiência da solução de 

AuNP selecionada no sistema. A solução de NP’s foi injetada no esquema e ao sair as 

amostras coletadas foram bombardeadas com nêutrons. Os espectros gama das amostras 
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foram levantados e uma curva da atividade de cada amostra com relação ao tempo expôs o 

sucesso do experimento.  

Palavras chave: radiotraçador, nanoesferas de ouro, processos industriais. 
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ABSTRACT 

Radiotracers have been widely used in various sectors of science and engineering in order to 

investigate the transport in porous media due to their easy detection, the use of very low mass 

and with nanotechnology allowing simple modifications of their properties and their surfaces 

Via coating or chemical alteration, and can effectively replace conventional radioactive 

organic markers, which usually decompose. With this in mind, four methods of silica-coated 

gold nanoparticles were produced for use as tracers in porous media. Gold beads were 

produced from HAuCl4 solutions. 3H2O and as reducing agents, gamma irradiation (S0), 

sodium oleate (S1); Sodium citrate - C6H5Na3O7.2H2O (S2 + PVP); And C6H5Na3O7.2H2O 

plus gamma irradiation (S3). Sample S1 was prepared by mixing an aqueous solution of 

HAuCl4.3H2O (2x10-3 mol L-1) with isopropyl alcohol (C3H8O, neat) plus 

Polyvinylpilorridone (PVP, stabilizing agent) followed by gamma irradiation (30 kGy dose); 

Sample S1 was prepared by mixing an aqueous solution of HAuCl4 3H2O (0.1 mol L-1) plus 

sodium oleate (0,05 mol L-1), followed by heating at 80°C for 10 min; For sample S2 + PVP, 

an aqueous solution of HAuCl4 was mixed. 3H2O (0.1 mol L-1) and sodium citrate (0.034 mol 

L-1) followed by heating at 90°C; and finally, sample S3 was prepared by mixing an aqueous 

solution of HAuCl4.3H2O  

(0.1 mol L-1) plus sodium citrate (0.034 mol L-1) followed by gamma irradiation (30 kGy). 

The gold nanospheres were confirmed by ultraviolet analysis, presenting wavelengths 

between 514 and 530 nm. The gold beads were coated with a silica layer via sol-gel reaction 

using solutions of ethanol (pure) or isopropyl alcohol with tetraethyl ortho-tosylate (TEOS, 

98%) and ammonium hydroxide (NH4OH, 28.3%). Physical interaction (control of size 

distribution and coating thickness) were examined by transmission electron microscopy 

analysis and discussed to test the efficiency of this NP as a tracer use in laboratory scale 

porous media. Other tracers such as tritiated solution and NaCl were used for a reference test 

for the tracer developed in this work. 

Keywords: radiotracers; gold nanospheres; industrial processes. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

O petróleo é considerado um recurso básico da sociedade industrial e é uma das fontes de 

energia mais importantes da atualidade. Trata-se de um material fóssil que leva milhões de 

anos para ser formado em rochas sedimentares e calcárias, áreas marítimas e terrestres. De 

uma forma sucinta, o processo de formação compreende a sedimentação de restos mortais de 

organismos marinhos, que ao longo do tempo são decompostos e soterrados. No decorrer de 

milhões de anos a matéria orgânica inicial é soterrada em processos tectônicos e aquecida nas 

elevadas profundidades em que é inserida, disto resultando sua transformação em 

hidrocarbonetos e outros produtos orgânicos mais simples (THOMAS et al., 2001). 

Segundo o anuário estatístico brasileiro, produzido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP, 2015), a produção total de petróleo no Brasil em 2015 foi 

de 2,23 milhões de barris por dia (bpd), 3,6% superior à de 2014, que foi de 2,15 milhões bpd, 

considerando ter sido uma época de economia reprimida. Entre 2010 e 2016 a produção de 

petróleo do pré-sal registrou um salto de cerca de 40 mil bpd para 1 milhão bpd. Para lograr 

este admirável desempenho, a Petrobrás teve que desenvolver tecnologia própria e fez 

parceria com fornecedores, universidades e centros de pesquisa. Esta matéria-prima 

estratégica é utilizada no país principalmente na forma de combustíveis para veículos, mas 

também em termelétricas e na fabricação de plásticos, tintas e borrachas sintéticas. 

O monitoramento e mapeamento do movimento de fluidos são importantes e essenciais para o 

conhecimento e investigação de processos industriais que ocorrem no meio ambiente. Assim, 

o uso de traçadores se tornou fundamental para possibilitar o controle do fluxo de transporte. 

Os traçadores são utilizados tanto em fluxos superficiais como subterrâneos. Tem-se 

observado a expansão da aplicabilidade de traçadores com o avanço científico-tecnológico em 

quase todas as áreas da ciência, tais como: química, agricultura, biologia, geociência e 

engenharia. Pode-se definir traçador como uma espécie (substância ou partícula, química ou 

biológica) que pode ser usada para “marcar”, “seguir”, “determinar”, ou “investigar” o 

comportamento de um fluxo (pontual ou contínuo) específico de um sistema ou de um 

componente (SILVA et al., 2009).  

Traçadores podem ser aplicados em quase todas as fases do processamento do setor 

petrolífero. As informações que disponibilizam podem ser usadas para descrever o padrão de 

fluxo e obter melhor compreensão dos reservatórios. Isso é importante para otimizar a sua 
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recuperação. A estrutura de reservatórios pode apresentar camadas e heterogeneidades que 

acarretem a variação da direção, extensão e intensidade do fluxo na fase de produção, 

podendo dificultar na previsão do transporte eficaz do produto. É neste momento que os 

marcadores desempenham um papel fundamental, refletindo no comportamento do fluxo. 

As condições físicas e geoquímicas de um reservatório definem as restrições que devem 

apresentar o traçador. Portanto, é de extrema importância estudos e desenvolvimento de novos 

traçadores alternativos (IAEA, 2012). 

O Serviço de Meio Ambiente – SEMAM do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear - CDTN vem trabalhando com a aplicação de técnicas nucleares e de radiotraçadores 

na exploração, produção e refino de petróleo, assim como nas indústrias de processos e no 

meio ambiente em geral. Os radiotraçadores, que são constituídos por radioisótopos artificiais 

em quantidades traços, são uma ferramenta importante nas pesquisas e têm sido amplamente 

utilizadas em vários setores da ciência e da engenharia, particularmente, nas áreas industriais 

e ambientais (IAEA, 2004; LEIBUNDGUT et al., 2009). 
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CAPÍTULO 2 OBJETIVO 

2.1  Objetivo geral 

O estudo tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma metodologia para produção de 

um traçador alternativo para emprego em estudos de processos industriais e ambientais 

constituído por nanopartículas de ouro recobertas por uma camada protetora e isolante de 

sílica, detectáveis por ativação neutrônica. 

2.2 Objetivos específicos 

Descriminam-se como objetivos específicos: 

i) síntese de NP de ouro de diferentes tamanhos; 

ii) recobrimento destas nanopartículas com uma camada externa isolante de sílica-gel 

com espessuras variáveis; 

iii) caracterização granulométrica e estrutural das nanopartículas produzidas, e; 

iv) verificação do comportamento das partículas sob fluxo em meio poroso, 

juntamente com seu desempenho em termos de adsorbabilidade, em um corpo de 

prova de arenito, simulando em escala de laboratório o transporte num reservatório 

de petróleo (core test). 
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CAPÍTULO 3 REFERENCIAL TEÓRICO 

PARTE I – TRAÇADORES INDUSTRIAIS 

3.1  Traçadores, radiotraçadores e traçadores ativáveis 

Uma das principais limitações ao uso de traçadores não radioativos (convencionais) para 

aplicação em reservatórios de petróleo e meio ambiente são: 

i) traçadores fluorescentes: apresentam baixo limite de detecção (100 µg L-1), podem 

ser carcinogênicos, como a rodamina-B, e muitas vezes não toleram dias de 

estudo, sofrem processos de clivagem molecular, fotólise, ou perdem suas 

propriedades fluorescentes em temperaturas geotérmicas de reservatórios, e podem 

ser sensíveis a mudanças de pH; 

ii) traçadores radioativos: de difícil manipulação e podem gerar contaminação do 

meio ambiente e 

iii) traçadores químicos: apresentam instabilidade térmica, potencial reatividade, 

possibilidade de adsorção no meio e elevados limites de detecção (SILVA et al., 

2009). 

Um traçador deve ser preparado com características físico-químicas tais que lhe confira as 

mesmas características de transporte apresentadas no processo sob observação. Garantidas 

estas propriedades, tem-se que os radiotraçadores oferecem vantagens por poderem ser 

detectados em baixíssimas concentrações devido à alta sensibilidade dos métodos 

radiométricos, o que implica na possibilidade do uso de massas ínfimas de traçador. Em 

muitos casos podem ser medidos in situ e em ambientes confinados, não existindo quase 

nenhuma interferência no processo observado. Portanto, a sua interferência no processo sob 

investigação pode ser desprezada. Por outro lado, é desejável, dos pontos de vista da 

praticidade e segurança, sempre que possível evitar a manipulação de material radioativo no 

campo. Traçadores estáveis (podem ser isótopos estáveis, compostos químicos identificáveis, 

propriedades físicas mensuráveis, partículas, corantes fluorescentes, etc.) evitam o trato com a 

radioatividade, à custa de um trabalho adicional de amostragem, preparos e análises 

laboratoriais. 

Uma outra via se abre com os traçadores ativáveis, isto é: compostos complexos ou alguma 

forma de material contendo em sua composição um (ou mais) nuclídeo (s) com elevada 
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secção de choque para nêutrons (ou partículas carregadas). Estes traçadores podem ser 

inseridos no meio sob estudo em sua forma inerte. Posteriormente, amostras são coletadas, 

ativadas (via bombardeio de nêutrons ou partículas carregadas) e os radionuclídeos formados 

podem ser medidos nas faixas de energia correspondentes. Ou seja, pode ser feita uma análise 

por ativação ex post, um método intrinsecamente nuclear. 

3.2 Traçadores para reservatório de petróleo 

A exploração do petróleo contido nos reservatórios de hidrocarbonetos compreende três fases: 

i) Fase inicial: O petróleo contido nos reservatórios virgens e submetido a altas 

pressões e temperaturas jorra espontaneamente quando o reservatório é perfurado. 

Normalmente apenas uma pequena percentagem do volume total é extraída nesta 

fase, chamada produção primária. 

ii) Para recuperar a grande maioria do petróleo presente no reservatório é necessário 

forçar sua extração. Isto é obtido injetando no reservatório fluidos imiscíveis com o 

óleo (fluidos deslocantes), que empurram o petróleo em direção aos poços de 

produção. Os fluidos mais comumente injetados são o gás carbônico (CO2) e, 

principalmente, a água. Esta fase é chamada produção secundária. 

iii) Os fluidos injetados na fase secundária não logram extrair todo o petróleo 

recuperável. Assim, na terceira fase chamada recuperação avançada, são empregados 

processos que atuam sobre a fluidez do óleo ainda remanescente. O mais comum é 

atuar sobre a sua viscosidade através da injeção de polímeros, aquecimento, 

interações químicas e outros métodos mais sofisticados e de elevado custo. Uma 

fração do petróleo (saturação residual) sempre permanece no reservatório após a 

retirada do volume recuperável, devido a efeitos de capilaridade e aprisionamento em 

poros não comunicantes. 

A fase mais produtiva é a da recuperação secundária. Para maximizar o seu rendimento é 

necessário obter informações sobre o padrão de deslocamento do fluido injetado, o que é 

particularmente difícil considerando que o processo pode acontecer a milhares de metros sob 

a superfície. Os traçadores injetados junto com o fluido (comumente a água) podem fornecer 

informações preciosas sobre a direção, velocidade e espalhamento do dito fluido. Como, por 

exemplo, se ele está efetivamente direcionando o petróleo na direção planejada e se está 

fazendo isto de forma eficaz, não deixando para trás apreciáveis quantidades de óleo. 
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Para cumprir estas incumbências com eficácia, um traçador solúvel em água e conservativo 

(isto é: que não seja destruído ou que não fique aprisionado nas superfícies dos poros) é 

adicionado ao fluxo injetado e medido nos poços de produção. A forma desta resposta 

indicará a velocidade de deslocamento e a quantidade da água injetada que foi direcionada 

para o poço de produção sendo monitorado. A Figura 1 indica a frente de água (em azul) 

injetada forçando a massa de óleo (em verde) injetada em um poço de produção à direita. 

Observa-se que, devido a sua maior densidade, a água é injetada em um poço mais profundo, 

empurrando assim o óleo, menos denso e imiscível, em uma trajetória ascendente em direção 

ao poço de produção. 

Figura 1 - Esquema da recuperação secundária de petróleo em um reservatório 

 

Fonte: Adaptado de Norwegian Petroleum Directorate, 2009, p. 15. (Ilustração traduzida). 

Durante maior parte da vida em ativados reservatórios a água é injetada através de vários 

poços recolhendo o petróleo expelido em outros tantos poços de produção (Figura 2). 

Figura 2 – Esquema de poços de injeção e produção em um reservatório de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptada de Thomas, 2001, p. 202. (Ilustração traduzida). 
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Portanto, em uma situação em que seja necessário avaliar o padrão de circulação provocado 

por diferentes poços de injeção bombeando para distintos poços de produção em um mesmo 

reservatório, torna-se necessário injetar diferentes traçadores que possam ser descriminados 

por diferentes sinais. Nesse sentido os radionuclídeos são os candidatos mais qualificados 

podendo ser diferenciados com precisão pelo tipo e energia da radiação emitida, além das 

vantagens relacionadas com a detecção anteriormente mencionada. O traçador ideal para 

marcação de um fluxo de água é a água tritiada, isto é: água contendo uma concentração 

acima do natural de moléculas em que está presente o nuclídeo trítio (3H), o isótopo 

radioativo do hidrogênio (emissor β, energia = 18 keV, meia vida = 12,32 anos). Porém, em 

virtude do que foi dito na página anterior, quando se tem um número maior de poços de 

injeção (I) e de produção (P), serão necessários mais traçadores, com características distintas, 

para que as detecções, nos poços P, acusem de quais poços I provêm (THOMAS, 2001). 

Além disso, os traçadores em fluxos bifásicos em meios porosos devem atender uma extensa 

série de outros requisitos; não degradar sob altas temperaturas e pressão em ambientes 

quimicamente agressivos, não sofrer partição nem adsorção, não serem naturalmente 

encontrados em reservatórios (baixos backgrounds), não serem tóxicos, nem radiotóxicos, 

facilidade de preparação e manipulação em campo, disponibilidade comercial das matérias 

primas e custos. Resulta ser decepcionantemente reduzido o número de radionuclídeos 

atualmente utilizados em reservatórios de petróleo. Uma relação de traçadores marcados com 

radionuclídeos é mostrada na Tabela 1 (IAEA, 2012). 
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Tabela 1 – Radiotraçadores usados em marcação de água em reservatórios de petróleo 

Composto traçador 
Meia vida 

(𝒕𝟏/𝟐) 

Características das 

principais radiações 
Comentários 

HTO 12,32 a 𝛽− (18 keV) Aplicável em geral 

CH3TOHa 12,32 a 𝛽− (18 keV) 
Cuidados quando T >100°C, partição na fase 

gasosa 

CH3CHTOHb 12,32 a 𝛽− (18 keV) 
Idem, idem, biodegradação abaixo de 

80°C 

CH3CTOH CH3* 12,32 a 𝛽− (18 keV) Aplicável quase em geral 

S14CN- 5730 a 𝛽− (1156 keV) Para T < 90 - 100°C, experimentos longos 

35SCN- 87 d 𝛽− (167 keV) Idem, experimentos de durações médias 

36Cl- 3 × 106 a 𝛽− (709 keV) 
T elevada, experimentos longos, detecção 

por MAS 

125I- 60 d 𝛽− (35,5 keV) Ambientes redutores, durações médias 

131I- 8 d 
𝛽− (606 keV) 

𝛾(365 𝑘𝑒𝑣) 
Ambientes redutores, durações curtas 

[56Co(CN)6]3- 77.7 d 
𝛽− (1459 keV) 

𝛾(847 ; 1238 kev) 
Para T < 90°C, durações médias 

[57Co(CN)6]3- 271,8 d 𝛾(122 ; 136,5 kev) Para T < 90°C, durações médias a longas 

[58Co(CN)6]3- 70,9 d 
𝛽− (470 keV) 

𝛾(811kev) 
Para T < 90°C, durações médias 

[60Co(CN)6]3- 5,27 a 
𝛽− (318 keV) 

𝛾(1173 ; 1332 kev) 
Para T < 90°C, durações longas 

[Co(14CN) (CN)5]3- 5730 a 𝛽− (156 keV) Para T < 90°C, durações longas 

22Na+ 2,6 a 
𝛽− (545 keV) 

𝛾(1275 kev) 

Altas temperaturas em reservatórios hiper-

hialinos, adsorção levemente reversível 

a   Os traçadores álcoois podem também, ser marcados com 14C. 

b   A posição do trítio em álcools mais pesados do que o metanol podem variar.  

Fonte: IAEA, 2012. 

Os materiais em nanoescala estão recebendo uma atenção considerável, uma vez que podem 

oferecer opções promissoras e inovadoras para uma ampla gama de aplicações, tais como: 

biosensores químicos (ALIVASTOS et al., 1996; ELGHANIAN et al., 1997; VOSSMEYER 

et al., 1997), eletrônicos em nanoescala (SATO et al., 1997; SCHÖN et al., 1995), catálise 

(LI et al., 1999; e REETZ et al., 1997) e ótica (MULVANEY, 1996). Por exemplo, devido às 

suas dimensões nanométricas, nanopartículas metálicas podem mostrar propriedades óticas, 
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magnéticas e electrônicas peculiares que a massa de moléculas sólidas ou isoladas não 

costumam apresentar (GEHR et al., 1996), o que pode ser importante para aplicações 

tecnológicas tanto em materiais, como na microeletrônica, sistemas catalíticos e 

nanobiosensores. 

O presente estudo investiga a produção de um tipo especial de nanopartícula e a sua utilização 

como um traçador ativável com possíveis aplicações em reservatórios e outros sistemas 

ambientais. 

3.3 Traçadores de nanopartículas (NP’s) 

Com o crescente avanço da nanotecnologia, criaram-se oportunidades para solucionar vários 

problemas multidisciplinares. Esta área emergente tem usado NP’s específicas e técnicas para 

modificar as propriedades das suas superfícies via revestimento ou alteração química das 

mesmas. Ao produzir NP’s com estruturas apropriadas e ao adaptar as propriedades das suas 

superfícies via revestimento ou alteração química das mesmas, a nanotecnologia proporciona 

inúmeros tipos de aplicações. Os métodos de controle da distribuição de tamanhos e a 

espessura de revestimento são de grande importância para obter uma NP do tipo casca-caroço 

com melhor eficiência (GEUTHER et al., 2003), o que as capacita a atuar como traçadores de 

alto desempenho. 

As NP´s podem então ser adotadas como material alvo para radiotraçadores alternativos 

(JUNG et al., 2010). Para evitar adsorção ou alterações químicas deletérias, essas NP’s devem 

ser recobertas com uma camada externa inerte. O revestimento pode ser de sílica produzido 

por precipitação química ou pelo método sol-gel. Contudo, é necessário que sejam avaliadas 

as propriedades desse tipo de traçador, fundamentalmente aquelas que influem no seu 

desempenho na aplicação desejada, ou seja: físico-químicas (especialmente hidrofilicidade vs. 

hidrofobicidade, adsorbabilidade), hidrodinâmicas (forma e densidade) e dimensionais 

(distribuição granulométrica). O método sol-gel, por exemplo, não possibilita um fino 

controle sobre a distribuição de tamanho das partículas, o que impede a dispersividade 

requerida da suspensão (BOGUSH et al., 1988). Outras opções são, então, necessárias para a 

preparação de uma sílica monodispersada. 

O ouro tem alta secção de choque de absorção de nêutrons lentos ou térmicos. Nuclídeos de 

outros elementos, com menores secções de choque, poderiam demandar massas elevadas para 

a marcação, uma vez que teriam de ser ativados sob fluxos de nêutrons muito mais elevados. 
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A alta adsorbabilidade do ouro em superfícies sólidas (principalmente em argilas depositadas 

nas paredes dos poros) exige uma camada protetora de recobrimento com sílica para viabilizar 

o uso das nanoesferas como traçadores, possibilitando que elas se desloquem como o fluido 

em que estariam suspensas e os sinais que emitiriam indicariam as características de 

transporte do escoamento em observação. A meia vida curta do radionuclídeo formado pela 

ativação do ouro 197Au (n, α) 198Au (198Au, t1
2⁄ = 2,7 d), propicia a sua utilização mesmo em 

experimentos em meios porosos que normalmente têm durações superiores, podendo atingir 

alguns anos. Por este motivo o presente trabalho pretende estudar a utilização das AuNP's 

como traçadores ativáveis, e inseridos como nuclídeos estáveis (197Au) e coletadas ao final do 

experimento para serem ativadas ex post sob fluxo de nêutrons em um reator nuclear. Este 

modo de operação acrescenta ao método a conveniência de não ser necessário o uso de 

radioatividade durante o trabalho de campo. Devido a estas vantagens o presente estudo 

dispôs-se a examinar métodos de sínteses e testar o desempenho das AuNP's recobertas com 

sílica, como traçador ativável em escala laboratorial.   

As limitações mencionadas no tópico 3.1colocam desafios técnicos significativos a ser 

enfrentados pelas indústrias e centros de pesquisa. Considerando a relevância dos traçadores e 

a crescente demanda pelo desenvolvimento e consumo global dessa prática, propor um 

traçador nanotecnológico possibilitaria maior domínio e controle desta técnica, além de evitar 

muitas adversidades que se manifestam durante a rotina do estudo da dinâmica de fluidos. 

PARTE II – NANOPARTÍCULAS DE OURO (NP’s) 

3.4 Ressonância Plasmônica de Superfície (RPS) 

Em geral, a cor de um objeto é constituída pelos comprimentos de onda da luz visível que 

esse objeto não absorve e, por isso, reflete para o ambiente e é captada pelos nossos olhos. A 

fração absorvida está relacionada com a excitação dos elétrons dos compostos que constituem 

o objeto para entre níveis de energia eletrônicos ou vibrônicos mais elevados. Mas, quando se 

lida com sistemas nanométricos, as cores observadas são explicadas por uma teoria que leva 

em consideração o fenômeno plasmon. Mais especificamente, o plasmon de superfície pode 

ser entendido como uma onda proveniente da oscilação coerente dos elétrons presentes na 

superfície de metais. Caso a frequência dessa oscilação seja igual a frequência da radiação 

eletromagnética incidente, ocorre a ressonância plasmônica na qual uma luz incidente de 

baixa intensidade pode criar intensa oscilação eletrônica (BONIFÁCIO, 2007). Tal plasmon 
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pode ser notado quando se observa o ouro em solução (como AuCl4
- por exemplo) que possui 

uma coloração amarelada. Já o ouro nanoparticulado em suspensão apresenta uma coloração 

vermelha e, com o aumento de tamanho, a coloração da suspensão passa para o roxo, e depois 

para azul. Na Figura 3 é apresentado o contraste entre ouro metálico, solução de íons AuCl4
- e 

ouro nanoparticulado. 

Figura 3 – Contraste entre ouro metálico, solução de íons AuCl4
- e ouro nanoparticulado 

 

Fonte: Adaptada de Bonifácio, 2007, p. 8. (Ilustração editada e agrupada). 

 

3.5 Uso de AuNP’s como traçadores 

Por nanopartículas entende-se um material contendo de dezenas a milhares de átomos. 

Quando o tamanho da nanopartícula de um dado material atinge a nanoescala, a mesma exibe 

propriedades (ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade, etc.) distintas das que 

apresentam em escalas maiores. Isto ocorre devido ao material não seguir mais a Física 

Newtoniana e sim a Mecânica Quântica. 

Assim, quando o tamanho das partículas é inferior a cerca de 100 nm, suas propriedades 

apresentam um comportamento diferente, pois afloram características e efeitos físicos que as 

tornam mais apropriadas para certas aplicações tecnológicas. Algumas consequências se 

devem à quantização de estados eletrônicos que produzem efeitos muito sensíveis, 

dependentes dos tamanhos, sobre propriedades ópticas e magnéticas. Outro efeito se deve à 
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relação entre a superfície e o volume das partículas que, ao aumentar, perturba as 

propriedades físicas térmicas e químicas dos materiais (ABEDINI et al., 2013). 

AuNP’s têm sido amplamente utilizadas na área ambiental. O elemento ouro possui número 

atômico 79 e é um dos “metais nobres”, resistentes à corrosão e à oxidação. Este material é o 

mais maleável e dúctil dos elementos conhecidos com propriedades características de alta 

densidade, baixa dureza e brilho. Sensores baseados em AuNP’s são capazes de detectar 

vários íons metálicos com base na alteração cromática provocada pela agregação destas NP’s. 

Assim, elas podem ser empregadas para acusar a contaminação de águas por mercúrio, 

arsênio, cobre e chumbo. AuNP´s podem ainda ter um papel fundamental na síntese de 

biosensores devido às suas imensas superfícies, pequeno tamanho, adequada 

biocompatibilidade, condutividade e notáveis propriedades catalíticas. Além disso, quando 

recobertas com um insulante adequado, as AuNP´s exibem excelente estabilidade e impedem 

a acumulação de cargas elétricas. E entre diversas outras aplicações as AuNP’s podem ser 

usadas com dispensador controlado de drogas ou outros produtos químicos para os solos 

(KHAN et al., 2014). 

Fang et al. (2016) relatam o uso de sensores óticos a base de AuNP’s para contaminantes 

aniônicos selecionados. Estes sensores foram utilizados especialmente para ânions 

prejudiciais, que incluem um ânion controlador F-, contaminantes tóxicos como CN- e AsO3
3-/ 

AsO4
3-, e para reagentes tensoativos fluoretados aniônicos, incluindo perfluoroctano sulfonato 

(PFOS) e ácido perfluoroctanóico (PFOA), ambos recém classificados como poluentes 

orgânicos persistentes. 

A medição de radiotraçadores em sistemas de processos industriais é uma aplicação 

importante e amplamente desejada de traçadores na indústria. 198Au NP’s têm sido 

caracterizadas e utilizadas para estas aplicações. Tem-se trabalhado sua exploração como 

radiotraçador para rastrear fases aquosas em colunas de bolhas. Goswami et al. (2016) 

compararam o comportamento das 198AuNP’s com o do radiotraçador convencional 82Br-. 

Verificaram que ambos descreveram a dinâmica do fluxo da fase aquosa de uma coluna de 

bolhas em escala laboratorial e produziram resultados idênticos. 

Propriedades específicas, tais como a facilidade de funcionalização superficial e grande área 

específica são características que tornam as NP’s potenciais candidatas atuar como traçadores. 

Elas podem ser sintetizadas com propriedades hidrofóbicas ou hidrofílicas, acordando a 

superfície com as características do fluido observado e desenvolvendo assim um traçador 
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adequado para situações críticas. Características hidrodinâmicas de recursos ambientais, como 

rios, aquíferos e áreas costeiras têm sido investigadas, utilizando traçadores radioativos e 

traçadores ativáveis. 

Os objetivos gerais de um teste com traçador em processos petroquímicos são: definir a 

direção do fluxo e suas conexões; avaliar a varredura volumétrica entre o poço injetor e o 

produtor; detectar barreiras ao fluxo; estimar a média residual de saturação do óleo e estimar a 

média da capacidade de troca iônica (SILVA et al., 2009). 

3.6  Sínteses de NP’s 

Há uma grande variedade de métodos para sintetizar AuNP’s. Contudo, há que atentar para 

que as NP’s produzidas sejam estabilizadas e conservem as propriedades desejadas para as 

aplicações em vista. 

Nanopartículas metálicas tendem a se aglomerarem, mas é possível recobri-las com uma 

camada inerte, formando uma NP do tipo casca-caroço, que apresentam um núcleo metálico. 

Esta é uma opção para evitar aglomeração e consequente descontrole dos tamanhos das 

partículas (GEUTHER et al., 2003). Porém, a necessidade de contar com recobrimentos 

eficientes gera outros tantos desafios e problemas tendo em vista os métodos usados para 

obtê-los. Para a produção de nanopartículas metálicas a deposição de vapor não é eficiente em 

termos de custo. A técnica que se tem demonstrado mais prática neste contexto é a química 

em solução, a partir de compostos inorgânicos dissolvidos em poliol líquido. A redução do 

composto original produz o metal na forma de um pó finamente dividido (CAROTENUTO, 

2001). 

3.6.1 Síntese de AuNP’s por Redução Radiolítica 

Um razoável número de técnicas de produção tem sido reportado para a preparação de 

colóides metálicos utilizando os sais de metais como materiais de partida, tais como redução 

química (ENUSTUN et al., 1963; HUANG et al., 1997; TURKEVICH et al., 1951), 

fotoquímica (OHTAKI et al., 1990), eletroquímica (REETZ et al., 1994), radiolítica 

(GUTIERREZ et al., 1993; ZHANG et al., 1997; e ZHU et al., 1993), redução sonoquímica 

(MIZUKOSHI et al., 1997). 

Vem também sendo pesquisado o uso da redução radiolítica para síntese de NP’s metálicas. 

Neste caso a radiação ionizante pode produzí-las in situ ao gerar espécies intermediárias 
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altamente reativas e com alto potencial de redução. Essas espécies reativas podem facilmente 

reduzir o íon Au3+ em solução aquosa ao estado de oxidação zero, permitindo considerável 

liberdade para ajustar com precisão a dose de radiação e a taxa de dose. As radiações 

ionizantes normalmente utilizadas para esta rota de síntese de NP’s metálicas são: raios-𝛾, 

raios-X, luz UV e feixe de elétrons, e nestes casos, o uso de um agente redutor pode inclusive 

ser dispensado. Torna-se assim possível gerar seletivamente os radicais reativos transitórios, 

podendo oferecer e obter melhor controle de tamanho e distribuição granulométrica (MISRA 

et al., 2011). 

De acordo com Belloni et al. (1998), as aglomerações metálicas, de NP’s podem ser geradas 

por redução de íons precursores em solução via agentes solúveis. Busca-se assim controlar ao 

máximo a coalescência em solução dos átomos, o que proporciona aumento na aglomeração, 

possivelmente numa interface de apoio. A deposição uniforme de energia por toda a solução 

garante a distribuição homogênea dos radicais radioativos formados por ionização e excitação 

do solvente. A penetrabilidade das radiações na solução precursora é a chave da 

homogeneidade espacial do produto. Neste sentido, dos fótons apontados no parágrafo acima, 

aqueles de mais curto comprimento de onda (radiações-γ) são os que produzem melhores 

resultados. 

A redução radiolítica envolve a radiólise de soluções aquosas, o que proporciona um método 

eficaz para reduzir os ions de metal e formar aglomerados homo- e heteronucleares de metais 

de transição. No método radiolítico, soluções aquosas contendo 𝐴𝑢𝐼𝐼𝐼-poli (N-vinil-2-

pirrolidona), PVP − e, facultativamente, propan-2-ol (álcool isopropílico) e acetona− são 

expostas à radiação, que promove a radiólise da água produzindo espécies transientes: 

H. , OH. e elétrons solvatados (e-
aq) (Eq. 1). O propan-2-ol presente no meio aquoso reage com 

H.  e OH. formando o radical 2-propil (Eq. 2), que também é formado pelos radicais livres 

reagindo com a acetona (Eq. 3). Os radicais 2-propil produzidos são capazes de reduzir o 

𝐴𝑢𝐼𝐼𝐼 ao estado de oxidação zero (Eqs. 4 a 9) (BELLONI et al., 1998; MISRA et al., 2015). 

   𝐻2𝑂 + 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝛾 →  𝑒𝑎𝑞
− , 𝐻3𝑂+, 𝐻., 𝑂𝐻., 𝐻2𝑂2                                (1) 

𝑂𝐻/𝐻.. + (𝐶𝐻3)2 𝐶𝐻 − 𝑂𝐻 →  (𝐶𝐻3)2𝐶 . − 𝑂𝐻 +  𝐻2𝑂/ 𝐻2                    (2) 

                                        𝑒𝑎𝑞
− + (𝐶𝐻3)2𝐶 = 𝑂 →  (𝐶𝐻3)2𝐶 . − 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−                               (3) 

𝐴𝑢𝐼𝐼𝐼 +  (𝐶𝐻3)2𝐶 . − 𝑂𝐻 →  𝐴𝑢𝐼𝐼 +   (𝐶𝐻3)2𝐶 = 𝑂 +  𝐻+  (4) 

𝐴𝑢𝐼𝐼𝐼 +  𝑒𝑎𝑞
− → 𝐴𝑢𝐼𝐼     (5) 
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𝐴𝑢𝐼𝐼 +  𝑒𝑎𝑞
− →  𝐴𝑢𝐼                                                    (6) 

𝐴𝑢𝐼 + 𝑒𝑎𝑞
− →  𝐴𝑢o     (7) 

 𝐴𝑢𝐼 + (𝐶𝐻3)2𝐶 . −  𝑂𝐻 →  𝐴𝑢o +   (𝐶𝐻3)2𝐶 = 𝑂 +  𝐻+               (8) 

           𝐴𝑢𝐼 + 𝐻. → 𝐴𝑢o + 𝐻+     (9) 

A irradiação em alta energia sobre soluções aquosas gera radicais transitórios ao longo da 

água radiolisada; esses radicais contêm tanto redutores transitórios como espécies oxidantes. 

Para criar uma condição específica de redução, eliminam-se as espécies oxidantes. Isto é feito 

pelos radicais redutores formados, tais como 𝐻. e elétrons hidratados (𝑒aq
− ), que são utilizados 

para reduzir os íons metálicos precursores ao estado de oxidação zero. Os radicais hidroxila 

(OH.), oriundos da radiólise da água, são também agentes redutores fortes. As espécies 

redutoras são: o radical 2-propil (Eo = −1,8 V), o H.(Eo = (H+ H.⁄ ) − 2,3 V) e o 

eaq
− (Eo(H2O eaq

−⁄ ) = −2,9 V), este último sendo o agente redutor mais forte. O uso de 

acetona remove o 𝑒aq
− , deixando na solução predominantemente o radical 2-propil mais suave, 

de forma que a redução é mais lenta. Em princípio, isto pode representar uma vantagem ao 

possibilitar a obtenção de distribuição de AuNP’s granulometricamente mais uniformes. 

A radiólise por si só logra efetuar a desejada redução, evitando o uso de agentes redutores que 

produzem reações colaterais com a decorrente geração de outros produtos. Contudo, os 

radicais hidroxila (OH.) induzidos pela radiólise da água são fortes agentes oxidantes 

(Eo(OH. H2O⁄ ) = +2,8 V) e precisam ser eliminados sob pena de o ouro retornar aos estados 

de oxidação superiores. Esta neutralização pode ser obtida pela adição de álcoois primários ou 

secundários à solução precursora, previamente à irradiação. No caso do isopropanol, obtém-se 

as seguintes reações: 

𝑂𝐻. +  𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝐻3 → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻3𝐶 .𝑂𝐻𝐶𝐻3   (10) 

𝐻. +  𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝐻3 →  𝐻2 + 𝐶𝐻3𝐶 .𝑂𝐻𝐶𝐻3   (11) 

                                        𝐴𝑢𝐼 +  𝐶𝐻3𝐶 .𝑂𝐻𝐶𝐻3 →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3 + 𝐴𝑢o + 𝐻+   (12) 

Os íons com estados de oxidação superiores, 𝐴𝑢𝐼𝐼 e 𝐴𝑢𝐼𝐼𝐼 são semelhantemente reduzidos ao 

estado atômico através de múltiplas etapas redutoras. Na  

Figura 4 estão esquematizados os processos de redução por radiação e estabilização 

dimensional. 
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Os átomos do metal, 𝐴𝑢o, têm grande tendência a coalescer formando agregados de partículas 

(MARIGNIER et al., 1985; MISRA et al., 2015). A razão desta agregação das NP’s primárias 

é a imensa superfície específica que as tornam termodinamicamente instáveis. 

Figura 4 – Esquema da redução de um íon metálico via radiação ionizante na presença de 

estabilizador 

Fonte: Adaptada de Abedini et al., 2013, p. 3. (Ilustração traduzida). 

 

Um dos maiores desafios na síntese de nanomateriais é opor-se à enorme energia superficial 

que promove a agregação. A curtas distâncias as NP´s são atraídas entre si pelas forças de 

Van der Waals e carecem de contra-forças repulsoras para evitar que a agregação resulte na 

desestabilização do sistema coloidal. Existem vários tipos de agentes establizadores de metais 

coloidais. Um destes grupos é constituído pelos polímeros portadores de grupos funcionais 

com elevadas afininidades para átomos de metais. A polivinil-pirrolidona (PVP) é um destes 

polímeros e pode ser visualizado na Figura 5. 
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Figura 5 – Monômero da molécula de PVP 

 

  Fonte: Vanderkooy, 2012, p. 13. 

A PVP apresenta grupos funcionais (>C=O) e (>N-) inseridos em longas cadeias 

poliméricas, o que as capacita a associar-se com NP´s possuindo átomos metálicos. Estes 

grupos funcionais contêm pares eletrônicos solitários que auxiliam na estabilização das 

superfícies das nanopartículas através de interações covalentes, enquanto que as cadeias 

poliméricas inibem a agregação das NP’s metálicas via efeito estérico. 

A escolha do agente estabilizador adequado para coloides metálicos depende do tipo de metal, 

do método de preparação e das aplicações das nanopartículas metálicas resultantes (ABEDINI 

et al., 2013). 

A coalescência e o tamanho final da partícula podem aumentar com o aumento da 

concentração de íons metálicos, pois átomos (𝐴𝑢o) recém-formados constituem centros de 

nucleação destes íons. Isto porque a energia de ligação entre átomos ou entre átomos e íons é 

superior às energias de ligação átomo-solvente ou átomo-ligantes. Desta forma os átomos 

podem dimerizar ou associar aos íons metálicos em excesso conforme as Equações 13 e 14 

(ABEDINI et al. 2013; BELLONI, 2006): 

           𝐴𝑢o + 𝐴𝑢o → 𝐴𝑢2     (13) 

           𝐴𝑢o + 𝐴𝑢+ → 𝐴𝑢2
+      (14) 

Os clusters de dímeros carregados, Au2
+, podem continuar se unindo aos íons de ouro em 

excesso formando trímeros, tetrâmeros e clusters de ordem mais elevada, 𝐴𝑢𝑛+1
+ , ou de maior 

carga, Au3
2+, Au4

2+, etc. Cria-se assim uma competição entre a redução dos íons absorvidos 

nos clusters e a redução dos íons metálicos ainda livres, que é controlada pela taxa de 

formação dos agentes redutores Auo, H. e (CH3)2OH. (RAO et al., 2010). 

Nesta agregação intervêm três principais processos: 
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i) a taxa de associação iônica, que forma partículas maiores e que se acelera com o 

aumento da concentração de íons metálicos. Isto significa que a agregação das 

partículas ocorre em virtude das colisões das nanopartículas em solução;  

ii) a velocidade de movimento das partículas, que pode ser alterada pela variação da 

razão entre concentrações de polímero e de íons presente na solução; e  

iii) a energia de superfície e as aglomerações das nanopartículas, que pode ser controlada 

pela adsorção de moléculas de polímero sobre a superfície das NP’s metálicas 

(LINFENG et al., 2005; ZHOU et al., 2008). Neste caso, o aumento da concentração 

de íons (Eq. 14) reduz o desempenho dos polímeros na superfície, propiciando à 

formação de partículas maiores (ABEDINI et al., 2013). 

Os mecanismos de formação, encapsulamento e estabilização das AuNP’s foram descritos por 

Behera & Ram (2014) e são parcialmente indicados na Figura 7. Inicialmente, uma molécula 

de PVP em um solvente levemente polar como 2-propanol sofre tautomerismo ceto-enol e 

adquire um caráter fortemente nucleofílico. Na presença de íons Au3+, a forma enol 

nucleofílica doa o par de elétrons solitários no átomo de oxigênio do grupo hidroxila, 

formando Au0 e retorna à forma ceto termodinamicamente mais estável, conforme a seguinte 

sequência apresentada na Figura 6, onde o símbolo  representa a cadeia de grupos 

vinila. 

Destarte, a PVP na forma ceto reproduzida na última etapa da sequência torna-se 

quimicamente adsorvida na superfície do metal através do par de elétrons solitários dos 

átomos de oxigênio. É assim criada uma camada amorfa de PVP superficial estendendo 

longas cadeias para fora, conforme ilustra a Figura 7. 

Figura 6 – Mecanismo de formação, encapsulamento e estabilização das NP’s 

 

Fonte: Adaptada de Behera & Ram, 2014, p. 252. (Ilustração traduzida e editada). 
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Figura 7 – Formação e encapsulamento de um cluster de ouro 

 

Fonte: Adaptada de Behera & Ram, 2014, p. 252. (Ilustração traduzida). 

 

As AuNP’s poderão ficar negativamente carregadas devido à acumulação de pares de elétrons 

isolados e assim irão repelir-se eletrostaticamente; de qualquer forma a agregação será 

obstaculizada pela interação estérica, conforme esquematizado na Figura 8. 

Figura 8 – Interação estérica entre AuNP’s e estabilização 

 

Fonte: Adaptada de Behera & Ram, 2014, p. 253. (Ilustração editada). 

Existe a possibilidade de reticulação intermolecular e intramolecular no interior das moléculas 

do polímero através de mecanismos de interação entre radicais durante a redução por 

irradiação com raios gama. Sob doses mais elevadas, o polímero torna-se uma matriz mais 

complexa, em razão da ocorrência de ligações de hidrogênio inter- e intramoleculares. Isto 

inibe a agregação de NP’s e resulta em NP’s com dimensões menores.  

Abedin et al. (2013) e Li et al. (2007) observaram que o tamanho das NP’s aumentam quando 

se aumenta a concentração inicial da solução de HAuCl4. Li et al. (2007) também observaram 
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que os tamanhos das NP’s produzidas por irradiação-γ eram inferiores aos daquelas 

produzidas por redução química. Em geral é mais desejável obter-se uma distribuição de 

tamanho das partículas o mais estreita possível. Isto confirma os méritos da produção de 

AuNP’s por irradiação-γ na preparação de soluções coloidais de altas concentrações e faixas 

granulométricas estreitas, situações ideais para o emprego de NP’s como traçadores ativáveis 

em reservatórios de petróleo ou em meios porosos no meio ambiente (aquíferos, barragens 

filtrantes, repositórios de potenciais contaminantes). 

3.6.2 Síntese de AuNP’s com Citrato de Sódio  

3.6.2.1  Síntese de AuNP’s pelo método citrato-radiolítico 

O método citrato - radiolítico é baseado na redução do agente precursor Au3+ com citrato de 

sódio em solução aquosa. Hanžić et. al. (2015) sintetizaram AuNP’s via método de citrato 

utilizando irradiação γ à temperatura ambiente, com doses variadas de até 30 kGy. As esferas 

foram preparadas pelo clássico método da solução precursora aquosa de ouro/citrato. 

Utilizaram HAuCl4.3H2O, citrato trissódico (Na3C6H5O7) e água deionizada. Em um béquer 

foram adicionados 20,5 μL de HAuCl4.3H2O (4% m/v) e 10 mL de água sob agitação à 

temperatura de 50°C em um agitador magnético. Em seguida foram adicionados 200 μL de 

solução de citrato (1%) e agitados por mais 15 minutos. A proporção molar de ouro para 

citrato obtida foi de 1:3,2, o que corresponde a diâmetros de NP’s de aproximadamente 12 

nm. Tais soluções precursoras preparadas (contendo oxigênio dissolvido) foram irradiadas 

com raios γ utilizando uma fonte de 60Co (2.200 TBq). Na outra fase do experimento, foi 

borbulhado gás nitrogênio (N2) através das soluções precursoras antes da irradiação γ. A taxa 

de dose da radiação γ nas duas fases foram de ~8 kGy h-1 e as doses exatas foram: 1, 10 e 30 

kGy. O tamanho das NP’s foram controlados tanto pelas doses absorvidas quanto pelos 

diferentes gases de saturação (ar e nitrogênio) presentes na solução e utilizando o clássico 

método de redução de ouro e citrato-radiolítico. As análises de UV-Vis e de MET mostraram 

que a irradiação γ produziu NP’s menores na presença de soluções precursoras saturadas com 

nitrogênio em comparação com as saturadas com ar. E na presença de oxigênio dissolvido, 

sem adição de quaisquer agentes redutores ou estabilizadores, foram produzidas NP’s bem 

dispersas e altamente concentradas. 
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3.6.2.2  Síntese de AuNP’s com Citrato de Sódio + aquecimento como agente redutor 

As propriedades das NP’s são dependentes do tamanho. Consequentemente, um modelo capaz 

de prever o tamanho das partículas é fundamental para sua aplicabilidade. O método 

Turkevich-Frens (FRENS, 1973) é pioneiro em síntese de AuNP’s com citrato trissódico 

(Na3C6H5O7) como agente redutor. Pesquisadores que utilizaram este método relataram que 

quando a proporção de concentrações iniciais de citrato para ouro variam entre 0,4 e 

aproximadamente 2, o tamanho médio final das NP’s varia um fator de 7 vezes e que quanto 

aos subsequentes aumentos na razão, dificilmente têm qualquer efeito sobre o tamanho. 

Kumar et al. (2007), desenvolveram um modelo teórico para explicar essa dependência 

amplamente variável de proporção. Os passos que levam a formação de NP’s foram 

detalhados e com base nestes procedimentos foi desenvolvido um modelo cinético combinado 

a um balanço populacional para a previsão das distribuições de tamanhos das partículas. Este 

modelo envolve técnicas numéricas para a solução de equações de balanço de populações para 

distribuições granulométricas em contínua evolução. Com o modelo, que incorpora os 

processos de nucleação e concentração dos reagentes, pode ser previsto o tamanho das NP’s 

sob várias condições. Sob condições otimizadas de pH e concentração dos reagentes, uma 

maior velocidade de redução produz uma melhor distribuição dos tamanhos das NP’s (Tyagi 

et al., 2016). 

3.7 Cobertura via reação sol-gel 

Jacques-Joseph Ebelmen, químico francês, relatou o primeiro estudo sobre síntese de reação 

sol-gel, em 1846. É definido o sol como uma dispersão coloidal de pequenas partículas 

sólidas em um líquido, distinguindo-se assim de uma solução monofásica. Se as partículas em 

um sol se agregarem e formarem uma rede contínua, geralmente em 3-D, o sol perde sua 

mobilidade e se converte em um sólido gelatinoso, um gel.  Então o gel pode ser constituído 

de um sólido disperso em uma rede polimérica. A formação do sol acontece dissolvendo-se 

um alcóxido metálico, metal-orgânico, ou metal-inorgânico, (agente precursor) em um 

solvente adequado.  

Os polímeros são formados de modo que as moléculas fiquem presas no interior de um sólido 

(nanoesfera de ouro) após a secagem do sol. O processo de reação sol-gel baseia-se em quatro 

etapas: a hidrólise, policondensação, secagem e decomposição térmica. Um ácido ou uma 

base catalisadora são usados para a hidrólise do TEOS, propiciando a formação das pequenas 
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partículas sólidas (clusters). A hidrólise e as policondensações seguem o esquema da Figura 9 

(VANDERKOOY; BROOK, 2012): 

Figura 9 – Hidrólise e policondensações do TEOS 

 

Fonte: Vanderkooy, et al., 2012, p. 9. 

 

Como indicado na Figura 10, a molécula de PVP de alto peso molecular em solução tem um 

volume estendendo-se a partir da NP e uma maior variância no padrão de adsorção. 

Figura 10 – Fomação da AuNP casca-caroço no processo sol-gel. a) polímero PVP de alto 

peso molecular adsorvido na AuNP, enlaçando-a e se projetando para o interior da solução; b) 

moléculas de silanol interagindo com o polímero; c) sílica condensada formando uma 

armação impenetrável de ligações de siloxano em torno da AuNP. 

 

Fonte: Adaptada de Vanderkooy, 2012, p.71. (Ilustração editada e agrupada). 
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Após a solução ter formado o gel, o solvente deve ser removido, e depois o resíduo deve ser 

calcinado. No processo sol-gel são produzidas NP’s que dependem da natureza e intensidade 

de interação de uma partícula com outras moléculas. Nesta síntese, as soluções podem ser 

ajustadas para conseguir controlar o tamanho, forma e distribuição das NP’s para que possam 

apresentar propriedades físicas específicas. A escolha do tipo de suporte das NP’s metálicas 

podem influenciar nas propriedades físicas finais devido, sobretudo, às condições de preparo 

(MIRKIN, 1996). 

O tipo de cobertura é outro fator importante na preparação de catalisadores e traçadores. A 

sílica se destaca por apresentar elevada área superficial, alta estabilidade térmica e química, 

além de ser um insumo de baixo custo (JUNGES et al., 2012). As propriedades dos poros do 

revestimento de sílica podem ser afetadas pela sua estrutura geométrica; pelo raio de giro dos 

polímeros de siloxano presente nas soluções, que podem ser controlados pelos parâmetros via 

reação sol-gel, como a quantidade de água para a hidrólise do TEOS; pH da solução e o 

tempo da reação sol-gel. Aqui os tamanhos e forma das partículas de ouro são determinados 

pelos fatores citados anteriormente, que afetam a absorção óptica devido à ressonância 

plasmônica. Deste modo, o espectro de absorção da partícula com revestimento pode revelar 

diferenças em relação à partícula sem revestimento (KLEIN et al., 1998).  

No trabalho de Mine et al. (2003), AuNP’s foram recobertas com sílica e preparadas por dois 

métodos diferentes, chamados A e B. Em A foi adicionado amônia à solução de ouro sob 

vigorosa agitação antes da adição de etanol e TEOS. No método B foi adicionado amônia à 

solução de coloides de ouro sob vigorosa agitação após a adição de etanol e TEOS. Análises 

de MET revelaram que no método de preparo A, diversas partículas continham núcleos 

múltiplos de ouro e estes não eram esféricos. O aumento na força iônica da solução como 

resultado da adição de amônia provavelmente provocou a coalescência das NP’s antes dessas 

serem recobertas com a sílica. A forma dos aglomerados de AuNP’s parece determinar a 

forma anisotrópica final das partículas compostas. As imagens de MET das NP’s produzidas 

pelo método B, diferentemente do método A, apresentaram a maioria das partículas esféricas 

e continham um único núcleo de ouro. Aparentemente, neste caso as moléculas de TEOS 

ficaram fracamente ligadas às superfícies das AuNP’s e foram hidrolisadas resultando na 

deposição preferencial sobre a superfície do ouro para formar uma camada de sílica logo que 

a amônia foi adicionada, de forma a inibir a agregação das partículas de ouro. Por esta razão, 

o método B foi utilizado em todos os experimentos subsequentes. 
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PARTE III - TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

3.8  Espectroscopia Ultravioleta Visível (UV-Vis) 

 

A Espectroscopia de absorção molecular na região Ultravioleta-Visível é uma técnica 

utilizada para identificação e caracterização de compostos químicos, onde são medidas 

absorbância (A), que correspondem à fração da intensidade de um feixe de luz que, ao incidir 

sobre uma amostra é absorvida pela mesma. A transmitância (T) corresponde à fração que 

atravessa a amostra, sendo A = 1/T. A absorção de energia eletromagnética pelo composto a 

ser analisado está relacionado com a absorbância e transmitância. A região ultravioleta do 

espectro está na faixa de 200 a 400 nm, e a região do visível entre 400 a 800 nm. Assim, a 

energia absorvida corresponde à diferença, ∆𝐸, entre os dois níveis quânticos da molécula do 

analito. Os comprimentos de ondas eletromagnéticas inferiores a 350 nm são chamados de luz 

UV. Quanto menor o comprimento de onda maior a energia, E = hν = hc/λ, onde h é a 

constante de Planck (6,626 ×10-34 J s), 𝑐 é a velocidade da luz (299.792.458 m s-1) e 𝜆 é o 

comprimento de onda (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2007). 

A técnica foi fundamentada nas observações de Michael Faraday, famoso químico conhecido 

por contribuir para a eletroquímica e eletromagnetismo, que observou pela primeira vez a 

formação de soluções vermelhas quando o íon cloroaurato (AuCl4
-) passava por um processo 

de redução. 

O espectro de absorção é produzido quando moléculas ou átomos do analito são transferidos 

de um nível de energia menor para outro de maior energia. Os compostos que absorvem os 

fótons de energia das regiões visíveis, como metais de transição, geralmente são coloridos. 

Aqueles que absorvem somente a região UV são incolores. Os espectrômetros de absorção 

UV-Vis normalmente trabalham com soluções dos analitos, pois geralmente a luz não passa 

através de sólidos. 

Haiss et al. (2007) utilizaram espectrometria UV-Vis para determinar o tamanho e 

concentração de AuNP’s. Estas foram sintetizadas a partir de soluções de HAuCl4.3H2O 

usando citrato de sódio para reduzir o Au3+ e tinham um diâmetro aproximado de 17 - 20 nm. 

Estas “sementes” foram então empregadas para produzir AuNP’s maiores pelo método de 

Brown et al. (2000). Este método permitiu que Au3+ fosse reduzido na superfície quando 

utilizou-se o hidroxilamina-hidrocloreto (NH2OH.HCl). A redução superficial do Au3+ 
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aumenta o diâmetro das AuNP’s até um valor definido pelo tamanho das sementes e da 

quantidade de ouro reduzida. As AuNP’s resultantes foram caracterizadas por espectroscopia 

UV-Vis na faixa de comprimento de onda de 350 a 800 nm. 

A quantidade total de ouro usada para síntese, o diâmetro das partículas medidas e volume de 

soluções sintetizadas foram usadas para calcular a densidade de partículas.  

Medições de UV-Vis também podem ser usadas para avaliar a funcionalização de AuNP’s. 

Após a interação de ligantes à superfície de AuNP’s, o espectro da localização de ressonância 

de plasmon de superfície (LSPR) irá mudar de vermelho por alguns nanômetros. Esta 

mudança é um resultado de um aumento no índice de refração local na superfície de AuNP’s. 

Para partículas com formas desiguais, tais como nanorquinas ou nanorods de ouro, esta 

alteração de índice de refração local é mais acentuada devido a um aumento adicional do 

campo eletromagnético em pontos de "desnível" na superfície da partícula. 

Em um espectrômetro UV-Vis existem duas fontes de luz: uma visível e outra ultravioleta. 

Para emitir radiação na região visível é utilizada uma lâmpada de tungstênio/ halogênio; a 

outra lâmpada, de deutério, emite radiação UV. 

Uma fonte no espectrômetro (Figura 11) produz luz branca contendo todos os comprimentos 

de onda visíveis. 

Figura 11 – Esquema simplificado do espectrômetro UV-Vis 

 

Fonte: UCDavis, 2017. (Ilustração traduzida). 
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Um único comprimento de onda passa pelo modulador, que consiste em um disco rotativo, 

contendo três setores: um transparente, um refletor e um opaco (negro). Este disco divide 

alternadamente a luz em dois feixes. Um dos feixes passa pela célula com a amostra e o outro 

pela célula de referência (branco). Ambos os raios são direcionados para um detector que 

compara suas intensidades, e assim é enviado um sinal, proporcional à diferença das taxas de 

contagem desses raios, para o computador que controla o instrumento. 

O logaritmo da razão entre as taxas registrada (𝐼)e emitida (𝐼o) fornece o valor da 

absorbância (𝐴), a medida de quanta luz que é absorvida pela amostra, em um determinado 

comprimento de onda: 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼

𝐼o
)                                       (15) 

Haiss et al. (2007), desenvolveram um método para determinar tamanhos e concentrações de 

AuNP’s, afim de encorajar os leitores a criarem suas próprias curvas de calibração sem a 

necessidade de realizar cálculos, mas apenas consultando dados empíricos. Além disso, 

demonstraram que a descrição quantitativa da absorbância de NP’s na faixa de 5 a 100 nm 

poderia ser corrigida ou verificada através da relação entre tamanho da partícula e posição do 

pico no espectro de absorção. 

Em 1908, Mie apresentou soluções para as equações de Maxwell, que facilitaram os cálculos 

da eficiência de extinção e de dispersão de pequenas partículas metálicas. Os métodos para 

calcular o diâmetro (𝑑) da partícula dos espectros UV-Vis são derivados destas soluções 

analíticas e fornecem uma relação entre 𝑑 e a posição do pico de ressonância 

do plasmon (𝑝𝑟𝑠), ou quantum de oscilação plasmônica nas superfícies das NP’s. 

A Equação 16 pode ser utilizada para determinação de diâmetros de NP’s variando entre 35 a 

100 nm. 

                                                                    𝑑 =
𝑙𝑛 (

𝑝𝑟𝑠−o

𝐿1
)

𝐿2
                                                         (16) 

sendo os valores das constantes: o= 512; 𝐿1= 653; 𝐿2= 0,0216, determinados por ajuste aos 

valores teóricos para 𝑑 > 25 nm. 

A Equação 17 possibilita calcular o diâmetro de NP’s de 5 a 80 nm: 
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                                                                    𝑑 = 𝑒𝑥𝑝 (𝐵1
𝐴𝑝𝑟𝑠

𝐴450
− 𝐵2)                                                  (17) 

sendo 𝐴𝑠𝑝𝑟 a absorbância no pico de ressonância do plasmon, e 𝐴450 a absorbância a 450 nm 

e tendo sido os valores das constantes, 𝐵1= 3,00 e 𝐵2 = 2,20, ajustadas aos dados 

experimentais com um erro de aproximadamente 11%. 

O espectro UV-Vis é dependente tanto do tamanho quanto da forma das AuNP’s. O 

comprimento de onda do pico de absorbância aumenta com o diâmetro de partícula e, para 

partículas de forma irregular (ouriços), o espectro de absorbância desloca-se 

significativamente para a região de vermelho distante do espectro quando comparado com 

uma partícula esférica do mesmo diâmetro. 

Os tamanhos 𝑑 das partículas podem ser determinados com precisão ainda maior se a 

concentração inicial de ouro (𝑐𝐴𝑢 em mol L-1) for utilizada na síntese das partículas. Haiss et 

al. (2007) verificaram uma excelente correlação entre o coeficiente de extinção no plasmon de 

ressonância na superfície da partícula por unidade de volume correlacionado com 𝑑. Isto 

possibilita que o diâmetro 𝑑 da partícula, em nm, possa ser calculado em função da 

absorbância na ressonância do plasmon de superfície (𝐴𝑝𝑟𝑠) pela Equação18: 

                                                                  𝑑 = (
5,89 × 106 𝐴𝑝𝑟𝑠

𝑐𝐴𝑢 𝑒𝑥𝑝(𝐶1)
)

1/𝐶2

                                            (18) 

onde 𝐶1= -4,75 e 𝐶2= 0,314, com um erro de aproximadamente 6 % para NP’s com tamanhos 

entre 5 e 50 nm. 

Caso os tamanhos das NP’s forem determinados pela equação acima, então a densidade 

numérica das partículas (𝑁) pode ser calculada a partir da absorbância do hidrossol: 

                                             𝑁 =
𝐴450 × 1014

𝑑2 {−0,295 + 1,36 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑑−96,8

78,2
)

2

]}
                                    (19) 

onde N é o número de densidade das AuNP’s em NP’s mL-1. 

3.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura é um dos mais multifuncionais instrumentos 

disponíveis para observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos. 

Possui alta resolução, da ordem de 2 a 5 nm. O equipamento pode oferecer rapidamente 
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informações sobre morfologias e identificação de elementos químicos. Uma importante 

característica é a aparência tridimensional da imagem das amostras, resultado da grande 

profundidade de campo. O MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta 

resolução (até 300.000×). As imagens possuem caráter visual, pois o que é visualizado no 

aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons (SKOOG; HOLLER; 

CROUCH, 2007). 

O seu funcionamento (ilustrado na Figura 12) consiste na emissão de feixes de elétrons por 

um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante uma diferença de potencial. 

Essa variação de voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons, além de provocar o 

aquecimento do filamento. A parte positiva, filamento do microscópio atrai os elétrons 

gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. A correção do percurso 

dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras, alinhando o feixe a uma direção exata. A 

objetiva ajusta o foco do feixe dos elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra. 

Figura 12 – Esquema da coluna de microscopia eletrônica de varredura 

 

Fonte: Hinrichs; Vasconcellos, 2014, p. 97. 

 

O sistema de detecção EDS (energydispersive x-ray detector) é um acessório do MEV para 

caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre uma 

amostra, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, alterando 
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os níveis energéticos. Quando retornam para sua posição inicial, liberam a energia adquirida, 

que é emitida em um comprimento de onda no espectro de raios-x. Um detector mede a 

energia associada e esse elétron. Os elétrons de um determinado átomo possuem energias 

características e por isso é possível determinar quais são os elementos químicos presentes em 

uma amostra. O diâmetro reduzido do feixe permite determinar a composição mineral em 

amostras de tamanhos reduzidos (< 5 μm) (DEDAVID et al., 2007). 

3.10 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Na MET, um feixe de elétrons é acelerado no canhão eletrônico e em seguida passa por duas 

lentes magnéticas e, por uma abertura, controla a coerência, intensidade e paralelismo do 

feixe, incidindo então sobre uma amostra fina. Uma parte do feixe é transmitida através da 

amostra. Um conjunto de lentes magnéticas objetivas captura o feixe espalhado que 

atravessou a amostra e o projeta sobre a tela fluorescente. Uma imagem nítida e ampliada da 

amostra é assim produzida, na qual as regiões mais brilhantes da imagem representam aquelas 

áreas onde uma maior quantidade de elétrons atravessou a amostra. As regiões mais escuras 

representam áreas onde menos elétrons foram passados através de maior densidade de 

amostra. Ou seja, a imagem é mais brilhante ou escura conforme a área atravessada seja 

menos ou mais densa, respectivamente. Todo o sistema opera em alto vácuo, com 

aproximadamente 10-7 Torr  

(1,3x10-5 Pa). O recurso à MET foi também usado neste trabalho em razão das suas imagens 

poderem ser ampliadas até 500.000 vezes, produzindo assim uma imagem de alta resolução 

(WILLIAMS et al., 1996). A Figura 13 mostra o desenho esquemático de funcionamento do 

microscópio eletrônico de transmissão. 
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Figura 13 – Desenho esquemático de funcionamento do microscópio eletrônico de 

transmissão 

 

Fonte: ESALQ/USP, 2017. 

 

3.11 Potencial Zeta 

O termo estabilidade, quando aplicado a dispersões coloidais, é relativo a resistência da 

mudança da dispersão com o tempo. A produção e estabilidade de colóides e suspensões estão 

relacionadas com a camada dupla elétrica que caracteriza a interface. 

Suspensões de partículas coloidais podem ser estabilizadas de duas maneiras: 1) 

eletrostaticamente, por serem natural ou artificialmente carregadas; 2) estericamente, ao 

adsorver agentes tensoativos ou polímeros. A carga das partículas pode ser controlada 

modificando a fase líquida, via alteração do pH ou das espécies em solução. A Figura 14 

ilustra a distribuição de cargas em torno da partícula coloidal. Negativamente carregada; à 

esquerda é mostrada a distribuição de densidade de cargas e à direita a distribuição de íons. 
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Figura 14 – Esquema da distribuição de cargas em torno de uma partícula coloidal 

 

Fonte: Adaptada de Zeta-Meter Inc, 2017, p. 16.2. (Ilustração traduzida). 

 

Os contra-íons nas camadas interiores da figura movem-se junto com a partícula coloidal. 

Mas os íons mais afastados que estão em equilíbrio com a solução não sofrem a influência da 

partícula e não são arrastados. Uma superfície de cisalhamento (imaginária) é considerada 

para dividir o conjunto móvel do estático. Por definição, o potencial zeta é a diferença de 

potencial eletrostático entre um ponto na superfície de cisalhamento e outro ponto fora da 

influência da partícula, conforme mostrado na Figura 15. Nesta figura o potencial superficial 

(o) é o potencial na superfície da partícula coloidal. O potencial Stern (d) é o potencial na 

camada de Stern (uma camada primária e firmemente presa a partícula) e   é o potencial zeta. 

Em outras palavras, o potencial zeta corresponde à energia requerida para retirar um contra-

íon da camada de cisalhamento e transporta-lo (sem acelerá-lo) para uma posição muito 

distante (teoricamente infinita) onde não mais sentiria a influência da partícula.  

Desta maneira, e posto que na maioria das suspensões de interesse não é possível medir o, o 

potencial zeta passa a ser um indicador da energia necessária para desestabilizar uma 

suspensão coloidal. Daí a importância de sua medição. 
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Figura 15 – Potencial eletrostático e função da distância da partícula coloidal (em nm) 

 
Fonte: Adaptada de Brookhaven Instruments, 2017, p. 48. (Ilustração traduzida). 

 

Deduz-se que quanto maior for o potencial zeta, mais provável que a suspensão seja estável, 

pois as partículas carregadas se repelem umas das outras e assim superam a tendência natural 

de agregação. 

A Figura 15 retrata outra particularidade das suspensões coloidais. Pode-se notar que inclui 

duas linhas de variação do potencial com a distância: 𝑐1 e 𝑐2. Estas curvas representam as 

variações do potencial para diferentes concentrações de sal. Como pode-se verificar, o 

potencial diminui quando a salinidade aumenta, o que significa que a adição de sal à 

suspensão tem um efeito desestabilizador.  

Com as análises de potencial zeta é possível prever e controlar a estabilidade de suspensões 

ou emulsões coloidais, além de serem fundamentais nos seguintes processos: 

i. na preparação de dispersões coloidais; 

ii. no uso de dispersões coloidais como passo nos processos de fabricação 

iii. na utilização dos fenômenos coloidais, e  

iv. na distruição de dispersões coloidais indesejáveis. 

É importante frisar que o potencial zeta e o potencial superficial não são sinônimos. Mas a 

utilidade do potencial zeta é devido ao fato de poder ser medido indiretamente através do 

rastreamento da movimentação de partículas carregadas em um campo de tensão, a chamada 

mobilidade eletroforética, em uma suspensão coloidal diluída em uma cuba com dois 

eletrodos e aplicado um potencial elétrico. O potencial zeta é medido pela velocidade das 

partículas durante a eletroforese, que é proporcional à intensidade do campo (tensão aplicada) 
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e ao valor de . A velocidade por sua vez é medida pelo efeito Doppler causado pela interação 

entre os movimentos das partículas e das ondas de um raio laser incidindo sobre a suspensão. 

A Figura 16 mostra a célula de eletroforese e um esquema da medição.  

Figura 16 – Célula de eletroforese e esquema da medição de  utilizando radiação laser 

 

Fonte: Adaptada de Malvern Instruments Ltd, 2004. (Ilustração traduzida e editada). 

 

A parte (a) da figura mostra a célula eletroforética, cuja geometria especial é mais bem 

detalhada na parte (b). Na parte (c) é esquematizado o efeito laser-doppler na cubeta. A 

função zeta entá relacionada com a mobilidade eletroforética pela relação: 

 =
𝑈𝐸

𝜖 𝑓(𝑘𝑎)
        (20) 

onde: 

 𝑈𝐸: mobilidade eletrostática 
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 : viscosidade 

 𝜖: constante dielétrica 

             𝑓(𝑘𝑎): função de Henry, para a qual dois valores geralmente são usados como 

aproximações: 1,5 ou 1,0. 

O efeito desestabilizador da salinidade (decréscimo de  com o crescimento de 𝜖) fica claro na 

forma da Equação 16. Para valores muito elevados da salinidade, as forças de Van der Walls 

(atrativas) superam a repulsão eletrostática e a camada dupla sofre um colapso. A suspensão é 

destruída e esse efeito é a chamada “relargagem” (salting out). A temperatura, ao afetar 

negativamente o valor de também contribui para a desestabilização das suspensões 

coloidais. 

Diante do exposto, utilizou-se a análise de potencial zeta para medir a carga superficial das 

NP’s da solução escolhida para teste como traçador (S2 + PVP), através da velocidade das 

partículas sob um campo elétrico. Ao que tange à estabilidade do colóide, sua relação é 

diretamente proporcional ao potencial zeta. O PZ reflete o potencial de superfície das NP’s, 

da qual é influenciada pelas mudanças na interface com o meio dispersante, em razão da 

dissociação de grupos funcionais na superfície da partícula ou da absorção de espécies iônicas 

presentes no meio aquoso de dispersão (DUBEY et al., 2010; LIAO et al., 2009). 

3.12 Análise por ativação neutrônica (AAN) método k0 

A técnica de ativação neutrônica é uma técnica analítica que determina a composição química 

elementar ao induzir a radioatividade artificial em uma amostra, por meio da irradiação com 

nêutrons e posterior medida da radioatividade (ADLOFF et al, 1983; DE CORTE 1987; 

LIESER, 1997). 

Entre as principais características da ativação neutrônica destacam-se: 

• grande número de elementos analisáveis pois, 70 % dos elementos químicos naturais 

tem propriedades nucleares adequadas, capacidade de análise multielementar;  

• baixa ocorrência de interferências, pois possibilita diversas combinações de tempo de 

irradiação, decaimento e contagem, e seleção de diferentes energias gama para a 

espectrometria gama. A aplicação de separações radioquímicas e/ ou químicas também 

minimizam as possíveis interferências; 

• minimização de contaminação após a irradiação; 

• sensibilidade e seletividade; 
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• no caso da técnica ser instrumental, significa que a amostra é irradiada sem preparo 

químico prévio, como, por exemplo, dissolução ácida da amostra. Isso é uma vantagem 

sobre outras técnicas analíticas que exigem tratamento químico prévio, pois não há perda 

de constituintes da amostra devido a reações químicas durante o preparo químico ou em 

etapas de tratamento físico como filtragem. Além disso, não há contaminação proveniente 

de reagentes químicos, nem há qualquer outra alteração da composição química do 

material. 

Para se realizar uma análise por ativação neutrônica, é necessária uma fonte de nêutrons para 

induzir a atividade e a forma mais efetiva de irradiação é utilizando um reator nuclear. A 

Figura 17 mostra a visão interna do reator tipo TRIGA MARK I IPR-R1.  

O reator nuclear TRIGA dispõe de três possibilidades para as irradiações: mesa giratória, tubo 

central e tubo pneumático. A Mesa Giratória é especialmente apropriada para análises por 

ativação neutrônica por apresentar um fluxo de nêutrons térmicos estáveis e por oferecer 40 

posições para irradiação de amostras na camada inferior e mais 40 na camada superior 

(MARETTI, 1980). 

Figura 17 – Corte vertical do reator TRIGA MARK I IPR-R1 

 

Fonte: General Atomics, 2017. (Ilustração traduzida) 
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Durante a irradiação, a quantidade de núcleos radiativos formados, pode ser determinada pelo 

fluxo de partículas, pela reação de sessão de choque, pelo tempo submetido à irradiação e 

tempo de meia vida. A atividade produzida é calculada pela expressão: 

𝐴 =
𝑊

𝑀
𝑁𝐴𝑣𝑓

𝑡ℎ
𝜎𝑜(1 − 𝑒−0,693𝑡𝑖 𝑡1/2⁄ )                                        (21) 

Onde W é a massa da amostra irradiada, M o peso molecular, NAv o número de Avogadro,  a 

abundância isotópica do nuclídeo alvo, 𝜎𝑜 a secção de choque por nêutrons térmicos, 𝑡𝑖 o 

tempo de irradiação e 𝑡1/2 a meia-vida do radionuclídeo produzido. No caso deste trabalho, o 

197Au produzido nas microesferas (a essa altura convertidas em nanoesferas de ouro 

recobertas por sílica,198Au@SiO2). 

Nesta pesquisa, o elemento de interesse foi o ouro (Au), que sob irradiação por nêutrons 

térmicos sofre a seguinte reação nuclear: 

197Au + n → 198Au +  + β− 

O 198Au tem meia vida de 2,69 dias e emite gamas de 411,8 keV (95,6 %) e 675,9 keV (0,8 

%) (CROUTHAMEL, et al., 1970).  

O espectro gama dos radionuclídeos produzidos é apresentado na tela do computador no qual 

um software controla o sistema. Os picos gerados do decaimento são verificados para a 

confirmação da formação e pureza do radionuclídeo. 

Neste estudo foi aplicada a técnica de análise por Ativação Neutrônica por meio do método 

𝑘o na determinação multielementar (MENEZES et al, 2003; MENEZES; JACIMOVIC, 2006; 

SABINO et al, 1995). Neste método, as concentrações elementares são calculadas utilizando-

se constantes como o 𝑘o previamente determinado para cada radionuclídeo, parâmetros 

espectrais do reator , fluxo de nêutrons térmicos e equações específicas (DE CORTE, 1986).  

Algumas vantagens do método k0 em relação ao método convencional são: 

• menor custo; 

• determinação de maior número de elementos por amostra; 

• detecção de elementos que não estavam previstos, pois não são necessários padrões de 

cada elemento de interesse, assim, todos os elementos detectados após a irradiação 

poderão ser analisados, decorrendo um aumento da capacitação analítica. 
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A equação simplificada do método 𝑘o para determinar as concentrações elementares (ρ) é 

descrita para uma substância a qual se deseja analisar (a), de acordo com as equações (DE 

CORTE, 1986): 
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Onde: 

- Fc,Au é considerado o fator de correção de atividade do monitor;  

- Asp,a e o Asp,m são as atividades específicas do analito a e do monitor identificado como m; 

- o k0,Au (m) e o k0,Au (a) são os k0 - fatores do monitor de Au (por definição, com valor 

aproximado, igual a 1) e do analito; 

- p,m e p,a representam as eficiências de detecção do fotopico da energia gama do monitor 

(Al-0,1 % Au liga em forma de disco) e da energia gama do fotopico do radionuclídeo em 

análise; 

- f é a razão entre os fluxos de nêutrons térmicos e epitérmicos; 

- Gth, m e Gth, a são os fatores de correção para a “auto-blindagem” de nêutrons térmicos; 

- Ge,m e Ge,a são os fatores de correção para a “auto-blindagem” de nêutrons epitérmicos; 

- Q0,m(α) e Q0,a(α) são as razões entre as integrais de ressonância (1/E1+α) para 2200 m s-1 e a 

seção de choque térmica em função de α, parâmetro relacionado com o perfil de distribuição 

do fluxo epitérmico. 

O fator Fc,Au como definido pela Equação 23 é proporcional à densidade do fluxo de nêutrons 

e indica, diretamente, um gradiente na densidade do fluxo de nêutrons epitérmicos. Os fatores 

Fc são calculados utilizando o software KayWin tendo como base a irradiação dos monitores 

de Al-0,1 % Au. 
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A AAN foi utilizada para analisar as amostras (197AuNP’s) introduzidas no teste de eficiência 

do traçador desenvolvido, que através da detecção do isótopo 198AuNP’s confirmaria o uso da 

solução de AuNP’s como traçador ativável. 

  



56 

 

CAPÍTULO 4  METODOLOGIA  

4.1  Aspectos Gerais 

As sínteses foram realizadas no Laboratório de Nanomateriais do Departamento de Física da 

UFMG, no Laboratório de Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações, da Divisão de 

Minerais e Materiais – DIMMA e no Laboratório de Irradiação Gama – LIG, do CDTN. Este 

último possui um irradiador Panorâmico Múltipropósito de Categoria II, tipo GB-127, 

equipado com uma fonte de 60Co estocada a seco com atividade máxima de 2.200 TBq ou 

60.000 Ci, indispensável para os ensaios de irradiação gama. 

O processo de desenvolvimento do traçador, assim como o seu teste de desempenho foi 

fundamentado nas técnicas empregadas pelos autores Hanžić et al. (2015), Jung et al. (2010), 

Liu et al. (2005) e Mine et al. (2003). Nesse trabalho, teve-se o enfoque nas seguintes etapas 

de preparo do nanotraçador: 

• preparo da solução Tetracloroaurato III de Hidrogênio (HAuCl4.3H2O) (0,1M); 

• síntese de AuNP’s; 

• cobertura com sílica; 

• técnicas de caracterização das NP’s; 

• montagem do sistema de simulação; 

• testes de eficiência do traçador em escala laboratorial. 

Para a checagem da formação e caracterização das NP’s foram feitas análises de 

espectroscopia no ultravioleta visível (UV-Vis), nos Lab. de Nanomateriais da Física e no de 

Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

no Lab. de Metalografia e Microscopia de Varredura, microscopia eletrônica de transmissão 

(MET), no Centro de Microscopia da UFMG, análise de potencial zeta, no Lab. de Materiais 

Nanoestruturados para Bioaplicações e análise por ativação neutrônica no Lab de Análises 

Químicas . Em conjunto com os procedimentos citados, determinou-se, por curva de 

absorção, a concentração das AuNP’s em cada solução. 

4.2 Preparação da Solução de HAuCl4.3H2O (0,1mol L-1) 

Nesta primeira etapa, uma placa de ouro puro de aproximadamente 2,5 g foi totalmente 

dissolvida em 50 mL de solução de água régia. Esta solução foi levada para secagem em uma 

estufa até a obtenção de um produto com textura de gel. Em seguida, foi adicionado 10 mL de 
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HCl (0,1 mol L-1) ao produto e novamente seco em estufa até obter-se o gel. Este processo foi 

repetido por mais duas vezes. Ao final calculou-se o volume necessário de HCl que seria 

adicionado à solução, para que esta apresentasse uma concentração de 0,1 mol L-1.  

As equações 24 e 25 foram utilizadas para calcular o volume de HCl necessário. 

𝑛 =  
𝑚

𝑀𝑀
      (24) 

 

𝐶 =  
𝑚

𝑣
       (25) 

onde 𝑛 é a  normalidade da solução, 𝑚 a massa do soluto (g), 𝑁 corresponde aos números de 

moles do soluto, 𝑀 é o peso molecular do soluto (g mol-1), 𝐶 a concentração volumétrica da 

solução (g L-1) e 𝑣 o volume da solução (L). 

As etapas supracitadas estão apresentadas na Figura 18. 

Figura 18 – Preparo da solução HAuCl4.3H2O (0,1 M): a) placa de ouro; b) placa 

imergida em solução de água régia; c) solução após diluição da placa; d) solução de 

HAuCl4.3H2O (0,1 mol L-1) 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.3 Síntese de AuNP’s 

Quatro tipos de síntese empregando diferentes agentes redutores foram propostos para a 

produção de NP’s com tamanhos distintos (Tabela 2). Para o recobrimento das NP’s foram 

selecionados três métodos os quais estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Métodos de sínteses de AuNP’s 

Métodos Sínteses de NP’s Tamanhos 

S0 Solução de Au + PVP + Irradiação γ  ~ 30 – 50 nm * 

S1 Solução de Au + Oleato de Sódio (Dep. de Física) 5 nm** 

S2 Solução de Au + Citrato de Sódio + aquecimento ~ 5 – 10 nm *** 

S2 + PVP Solução de Au + PVP + Citrato de Sódio + 

aquecimento 

~ 5 – 10 nm 

S3 Solução de Au + Citrato de Sódio + Irradiação γ ~ 10 – 15 nm **** 

* Jung et al. (2010) 

** Patente em andamento do Departamento de Física da UFMG  

*** Mine et al. (2003) 

****Hanžić et al. (2015) 

 

Tabela 3 – Métodos de cobertura das AuNP’s 

Métodos Sínteses de Cobertura 

R0 Recobrimento com Etanol + TEOS 98% + NH4OH * 

R1 Recobrimento com Álcool Isopropílico + TEOS 98% + NH4OH ** 

R2 Recobrimento com Etanol + TEOS 98% + NH4OH (lentamente) *** 

* Jung et al. (2010) 

** Liu et al. (2005) 

*** Mine et al. (2003) 

 

Inicialmente, pretendia-se sintetizar as NP’s pelos quatro métodos apresentados na Tabela 2 e 

cada NP seria revestida empregando-se os três métodos de recobrimento (Tabela 3). Todavia, 

testes preliminares indicaram a inviabilidade da execução de todas as combinações de síntese 

e recobrimentos. A formação de precipitados foi um dos critérios de verificação utilizados 

para interromper o procedimento, visto que a NP precisaria ficar em suspensão. Outro critério 

utilizado foi a dificuldade da separação de fases quando o recobrimento foi processado em 

NP’s sintetizadas com agente estabilizador, como foi o caso do recobrimento R1 nas sínteses 

S1 e S2 + PVP. Assim, para o trabalho final foram feitas apenas as sínteses S0 com 

recobrimentos R0 e R1; S1 com recobrimento R0; S2 + PVP com recobrimento R0 e R2; e 

finalmente S3 com recobrimento R0. O recobrimento R0 esteve presente em todos os 

processos de sínteses por se tratar de um método reportado na literatura para aplicações 

industriais (JUNG et al., 2010), podendo ser extrapolado para questões ambientais. Um 

melhor detalhamento desses critérios será discutido no 5.  

A Figura 19 apresenta o fluxograma do planejamento e execução das sínteses. 

  



59 

 

Figura 19 - Fluxograma do planejamento e execução das sínteses 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

4.3.1 Síntese das NP’s – S0 

A síntese AuNP– S0 (solução de Au + PVP + irradiação γ) foi obtida pela dissolução de tetra-

cloroaurato (III) de hidrogênio (HAuCl4.3H2O), (2,0 x 10-3 mol L-1) com isopropanol (C3H8O) 

(puro) e polivinilpirrolidona (PVP, 26,5 g L-1), sendo levados posteriormente para irradiação 

por meio de raios-γ sob pressão atmosférica e temperatura ambiente até atingir uma dose de    

30 kGy. A incidência dos raios γ na solução ocasiona a quebra da molécula de água, dando 

início à reação, conforme a equação 1 presente no CAPÍTULO 3. 

Neste método foram preparadas quatro amostras de 5 mL para execução de testes, sendo 

constituídas por: 
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Amostra 1: 2 mL de álcool + 2 mL de solução de ouro + 1 mL de PVP 

Amostra 2: 2,5 mL de álcool + 1,5 mL de solução de ouro + 1 mL de PVP 

Amostra 3: 3 mL de álcool + 1 mL de solução de ouro + 1 mL de PVP 

Amostra 4: 3,5 mL de álcool + 0,5 mL de solução de ouro + 1 mL de PVP  

Estas amostras foram encaminhadas para a irradiação γ no LIG, onde receberam uma dose 

total de irradiação de aproximadamente 30 kGy, durante 4 horas. A Figura 20 “a” mostra a 

solução de ouro de concentração igual a 2,0 x 10-3 M e de coloração amarela clara, utilizada 

na preparação das amostras. Na Figura 20 “b” pode ser observado as soluções coloidais de 

AuNP’s após o processo de irradiação, apresentando uma coloração vermelha, indicando a 

presença de             AuNP’s em suspensão. 

Figura 20 – (a) solução de ouro (HAuCl4.3H2O), na concentração 2,0 x 10-3 M (amostra S0 

antes de ser irradiada); (b) amostras S0 com diferentes concentrações de HAuCl4.3H2O após a 

irradiação 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

4.3.2 Síntese das NP’s – S1 

A síntese de NP’s S1 envolveu a utilização de oleato de sódio como agente redutor. A solução 

reagente foi preparada misturando determinadas quantidades de oleato de sódio  

(0,05 mol L-1), HAuCl4.3H2O (0,1 mol L-1) e água deionizada mantidos sob agitação. 
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A Figura 21 abaixo mostra a solução de NP’s com uma coloração vermelha. Este método de 

preparo foi desenvolvido pelo Departamento de Física da UFMG. 

Figura 21 – Nanoesferas de Ouro em solução – Método oleato de sódio 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.3.3 Síntese NP’s S2 + PVP 

Para a síntese de AuNP’s - S2, utilizou-se solução de citrato de sódio aquecida como agente 

redutor. Nesse procedimento, para evitar o descontrole da agregação, foram produzidas as 

AuNP’s empregando citrato de sódio somado ao PVP (agente estabilizador). O método de 

preparo envolveu a mistura de 100 mL de água deionizada com 100 µL de HAuCl4.3H2O  

(0,1 mol L-1) somado a 0,1 mL de PVP  

(10,6 mol L-1), aquecida sob agitação lenta até atingir a temperatura de 50°C. Posteriormente, 

foram adicionados 10 mL de citrato de sódio (1% m/ v) e retomado o aquecimento até atingir 

90°C. Manteve-se esta solução à 90°C e cessou-se o aquecimento quando o produto 

apresentou uma coloração vermelho vinho.  

Após a adição do citrato de sódio houve uma mudança gradativa da coloração da solução que 

passou de incolor a vermelho em função da redução do ouro, conforme apresentado na Figura 

22. 

Figura 22 – Processo de síntese de NP’s por citrato de sódio + aquecimento 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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4.3.4 Síntese das NP’s – S3 

Para este método de preparo, foram utilizados 320 mL de água deionizada e 320 µL de 

HAuCl4.3H2O (0,1 mol L-1), sob agitação magnética e aquecimento, até que a temperatura da 

solução atingisse 50°C. Em seguida, adicionou-se 32 mL de citrato de sódio tribásico  

(1% m/ v) e cessou-se o aquecimento. A solução foi encaminhada para irradiação gama e 

recebeu uma dose de 30 kGy durante 4 horas. 

A Figura 23 apresenta as etapas do método de preparo. 

 

Figura 23 – Processo de síntese de AuNP’s+ citrato-radiolítico. a) solução à temperatura 

ambiente (25 °C); b) solução após adição de citrato de sódio (50 °C); c) solução após a 

irradiação (formação de NP’s) 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 

4.4 Formação da Cobertura 

4.4.1 R0 -Formação de cobertura R0 das NP’s 

Esse procedimento foi realizado através da mistura de 60 mL de etanol (99% v/ v) com 5 mL 

de AuNP’s em um béquer sob agitação lenta. Durante a preparação, foram adicionados 5 μL 

de TEOS (98% m/ v) e 3,6 mL de NH4OH (24% v/ v). Após isso, o sistema foi fechado e 

colocado sob agitação durante 24 horas. Em seguida a solução foi secada em rotaevaporador à 

temperatura de 60°C.  

4.4.2 R1 - Formação de cobertura R1 das NP’s 

Neste procedimento uma mistura de 250 mL de isopropanol, 5 mL de AuNP’s,  

0,625 mL de NH4OH (24% v/ v) e uma gota de TEOS (98% m/ v) foi colocada sob agitação 
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durante 24 horas. Posteriormente, a solução foi secada em rotaevaporador à temperatura de 

60°C. 

4.4.3 R2 - Formação de cobertura R2 das NP’s 

 A solução de AuNP’s obtida na etapa anterior foi transferida para dois frascos eppendorf e 

centrifugadas por 15 minutos a 8.000 RPM. Posteriormente procedeu-se a separação das fases 

e os precipitados foram recolhidos em um único recipiente. O frasco contendo a fase sólida 

foi completado com água deionizada até atingir 10 mL. A solução foi centrifugada por 15 

minutos e novamente retirado o sobrenadante. Em seguida, a solução foi sonicada por 30 

minutos para que pudesse ser totalmente dispersada. 

Para esse mesmo experimento foi adicionada uma mistura de 20 mL de etanol (99% v/ v),  

4 mL de NP’s (solução anteriormente sonicada), 20 µL de TEOS (98% m/ v) e 0,3 mL de 

NH4OH (24% v/ v) sob agitação pelo tempo de duas horas. Nessa síntese, o TEOS e o 

NH4OH foram gotejados, lentamente. Após isso, a solução foi levada para o rotaevaporador e 

colocada para secar a 60°C. 

A Figura 24 apresenta a coloração obtida em todos os procedimentos citados anteriormente, 

durante o processo de cobertura. A solução adquire uma coloração rosa claro e de aspecto 

opaco, indicando o aumento do pH da mistura. Variou-se o tempo de agitação durante o 

processo de cobertura das sínteses para verificar se este seria um fator de influência no 

recobrimento. A agitação procedeu-se em períodos de 20, 24, 26 e 74 horas. 

Figura 24 - Processo de cobertura com TEOS 98% m/v da solução de AuNP’s 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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4.5 Caracterização das NP’s 

4.5.1 Espectroscopia UV-Visível 

Foram feitas leituras de absorbância das amostras das soluções de AuNP’s utilizando o 

Espectrofotômetro da Medical Lab. modelo SY-B155, do Laboratório de Nanomateriais do 

Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, apresentado na 

Figura 25 - Aparelho de análise de UV-Vis. As leituras foram realizadas em comprimentos de 

onda entre 520 à 580 nm (pico característico do ouro). A água deionizada foi utilizada como 

branco analítico. Os resultados foram expressos por meio de tabelas no programa Excel e 

transferidos para o software  

Origin 9.3 (ORIGINLAB, 2016), para plotagem dos gráficos de absorbância versus 

comprimento de onda (nm). 

Figura 25 - Aparelho de análise de UV-Vis 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

A amostra foi dispersada em uma ultrassônica e posteriormente gotejada sobre um “stûb” 

contendo uma fita de carbono dupla face e uma placa de silício. Após secas realizou-se um 

recobrimento de carbono para aumentar a condutividade da amostra, uma vez que 

normalmente as amostras são metalizadas com ouro e nesta amostra continha o metal. As 

amostras foram analisadas em um microscópio eletrônico de varredura (SIGMA VP, 

fabricado pela Carl Zeiss Microscopy) com área de dispersão de energia espectroscopia de 

raios – X (EDS, modelo XFlash 410M, fornecido pela Bruker nano GmbH), apresentado na 

Figura 26 – Equipamento de análise de MEV com EDS. O sistema é controlado pelo software 
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ESPRIT e é capaz de realizar análises pontuais, varreduras em linha e obtenção de mapas de 

distribuição de elementos. O equipamento é pertencente ao Serviço de nanotecnologia e 

Materiais Nucleares – SENAN do CDTN. As imagens de EDS foram tratadas com 

visualização de 2.000X, com diferença de potencial de 20 kV. 

Figura 26 – Equipamento de análise de MEV com EDS 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

4.5.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão –MET 

As NP’s foram examinadas por dois microscópios eletrônicos de transmissão (sendo eles: 

Tecnai, modelo G2 – SpiritBiotwin e SuperTwin, fabricados pela FEI (República Tcheca), 

operando a 120 kV e 200 kV. Cerca de 5 µL das amostras foram gotejadas sobre grades de 

cobre de 400 mesh. O equipamento é pertencente ao Centro de Microscopia da UFMG. 

As imagens do MET foram obtidas em diferentes aumentos (25.000X; 150.000X e 300.000X) 

visando obter informações gerais da amostra, e imagens mais detalhadas das NP’s quanto a 

morfologia e tamanho. A Figura 27 – Equipamento de análise de METapresenta o 

equipamento MET (120 kV) utilizado nas análises. 
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Figura 27 – Equipamento de análise de MET 

 

Fonte: UFMG, 2017. 

4.5.4 Potencial Zeta 

Cerca de 200 µL da amostra foi colocada em um eppendorf de 1 mL e completado com água 

deionizada com a ajuda de uma seringa de 1 mL. Os coloides foram analisados em um 

analisador de partículas Malvern, modelo Zetasizer MPT-Z pertencente ao Laboratório de 

Caracterização de Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações, da Divisão de Minerais e 

Materiais – DIMIMA do CDTN (Figura 28 – Equipamento medidor de Potencial zeta). Os 

valores são referentes a média de 3 leituras e foram expressos em mV. 

Figura 28 – Equipamento medidor de Potencial zeta 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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4.6 Montagem do sistema de simulação 

O sistema de simulação foi baseado no trabalho de Alvarenga (2012) e montado no 

Laboratório de Testificação de Traçadores, no SEMAM do CDTN para a avaliação da 

eficiência de aplicação do traçador desenvolvido. A Figura 29 – Esquema do sistema de teste 

em corpo de prova apresenta esquematicamente o sistema utilizado no experimento. 

Figura 29 – Esquema do sistema de teste em corpo de prova 

 

Fonte: adaptada de ALVARENGA, 2012. p. 48. (Ilustração editada). 

Este sistema é constituído por um reservatório de água (1), uma bomba de deslocamento 

positivo, modelo PU-2086 PLUS - Jasco (2), três cilindros de acrílico: o de óleo para 

transferir a pressão da bomba (800 mL), o de água (800 mL) e o de solução de traçador (250 

mL) para injetar alternadamente estes dois fluidos (3), válvulas de três vias (4 e 5), um corpo 

de prova constituído por um cilindro esculpido de uma peça do arenito Botucatu, encapsulado 

em um recobrimento polimérico e inserido em um tubo de PVC (6) e um amostrador 

automático (modelo U-200 - Eldex) (7).  

A Figura 30 - Desenho esquemático do corpo de prova mostra a constituição do corpo de 

prova. O fluxo de água no interior do meio poroso, com ou sem traçador, pode seguir tanto na 
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direção vertical (de baixo para cima) como na horizontal e o cilindro que contém o corpo de 

prova pode ser girado. 

Figura 30 - Desenho esquemático do corpo de prova 

 

Fonte: Adaptada de CENPES/ Petrobrás. (Ilustração editada). 

Durante a execução dos testes, também foi utilizada uma bomba dispensadora simples 

(modelo RP-BG75 - Fluid Metering) para o preenchimento dos vasos de acrílico. 

A Figura 31 – Sistema de teste em corpo de prova apresenta a montagem experimental.  

Figura 31 – Sistema de teste em corpo de prova 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Os corpos de prova porosos foram preparados pelo Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e apresentam 246,35 cm3 de volume total, 

73,4 cm3 de volume poroso e 3.253 mD de permeabilidade para água. A Figura 32 – Visão 

interna (a) e externa (b) do corpo de prova utilizado no teste apresenta uma visualização 

interna e externa do corpo de prova. 
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Figura 32 – Visão interna (a) e externa (b) do corpo de prova utilizado no teste 

 

 

Fonte: Adaptada de DEBIEN, 2008. (Ilustração agrupada com acréscimo para fins didáticos). 

4.7 Teste de eficiência do traçador 

4.7.1 Teste de estabilidade coloidal das AuNP’s 

O teste de estabilidade coloidal das AuNP’s foi realizado adicionando aleatórias quantidades 

de NaCl em cada um dos métodos de solução de AuNP’s seguida de observações relativas às 

modificações das propriedades das soluções, dentre as quais alterações de coloração. 

4.7.2 Testes de referência para o traçador 

Para testar a eficiência do traçador de AuNP’s, foram necessários testes de referência visando 

comparar o comportamento do traçador desenvolvido neste trabalho com outros traçadores de 

eficiência já comprovada. Dessa forma, utilizou-se uma solução de NaCl e uma solução de 

água tritiada como traçadores de referência, pois estes possuem um comportamento análogo 

ao da água. 

Primeiramente, realizou-se a limpeza do sistema, passando água no sistema, em seguida o 

teste de referência com a solução de NaCl, bombeado esta através de todo o sistema. Após a 

limpeza do meio para retirada de qualquer vestígio do traçador utilizado, foi introduzida a 
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solução de água tritiada no recipiente, e seguiu-se o mesmo procedimento. E por último, 

repetiu-se o procedimento com o traçador de AuNP desenvolvido. Para todos os testes foram 

levantadas as curvas de concentração ou atividade durante o período de passagem pelo 

sistema. 

A diferença dos breakthrough em cada teste é prevista, uma vez que o corpo de prova do qual 

foi utilizado não teve suas características de porosidade confirmadas novamente para estes 

testes. O sistema para teste junto com o corpo de prova foi utilizado para a testificação de 

outros traçadores em outros trabalhos realizados no CDTN, dessa forma, o corpo de prova em 

questão após vários testes e processo de limpeza pode ter tido seus poros aumentado. Tantos 

testes podem ter ocasionado alterações das propriedades do corpo de prova. Esta suposição 

influenciaria nos caminhos preferenciais dos traçadores. 

Partindo deste pressuposto, o teste de referência do traçador teve como objetivo avaliar se a 

solução de AuNP’s poderia ser utilizadas como traçador. Os traçadores NaCl, HTO e AuNP’s 

foram testados independentes um do outro, isto é, realizou-se cada um por vez. Cada traçador 

foi identificado de uma forma diferente, sendo o NaCl por condutivímetro, o HTO por 

cintilação líquida e as AuNP’s pela ativação neutrônica. 

4.7.2.1  Teste de referência com NaCl 

O processo de utilização do NaCl como traçador foi realizado bombeando uma solução salina 

de 5 g L-1 misturada com azul de metileno. O azul de metileno foi empregado na solução 

salina para que esta pudesse distinguir visualmente a passagem do óleo, conforme mostrado 

na Figura 33 – Recipiente de traçador com solução salina. 

Figura 33 – Recipiente de traçador com solução salina 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Desta maneira a concentração da solução salina pôde ser medida em tempo real com um 

condutivímetro (marca HACH, modelo 44600), calibrado com as soluções padrões da marca 

HACH com concentrações de 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 g L-1. A Figura 34 – Calibração 

das soluções de NaCl com o condutivímetro a) calibração com o condutivímetro; e b) 

soluções padrão com concentrações diferentes ilustra a calibração com soluções de NaCl de 

concentrações diferentes. 

Figura 34 – Calibração das soluções de NaCl com o condutivímetro a) calibração com o 

condutivímetro; e b) soluções padrão com concentrações diferentes 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.7.2.2  Teste de referência com Trítio 3H 

Neste procedimento foi utilizado uma solução de água tritiada, com atividade aproximada de  

5,5x106 Bq L-1. A concentração de trítio foi medida com um espectrômetro de cintilação 

líquida de ultrabaixo background, marca Perkin Elmer, do modelo Quantulus 1220, do 

Laboratório de baixa atividade, localizado no Serviço do Reator e Técnicas Analíticas – 

SERTA/ CDTN. Para validar as análises, foram utilizados dois padrões, sendo eles o padrão 

de trítio Eff6  

2554,07 Bq L-1 e a água morta destilada das Thermas Antônio Carlos, Poços de Caldas, MG. 

Após a passagem do traçador pelo corpo de prova, o amostrador realizou a coleta de 100 

amostras em intervalos de 3 minutos. 

Os vials para análise de cintilação líquida foram enumerados e a elas foram adicionadas 

alíquotas de 2 mL, em cada recipiente, de coquetel cintilador Optiphase Hisafe’ 3 (Perkin 

Elmer), perfazendo um volume final de 3 mL por vial. Estas foram então colocadas no 

equipamento para leitura sequencial. A Figura 35 – Amostras de trítio prontas para leitura no 

Quantulus. a) soluções prontas para análise; e b) amostras no equipamento para leitura. mostra 
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as amostras posicionadas nos receptáculos para vials e estes sendo introduzidos no 

espectrômetro de cintilação líquida. 

Figura 35 – Amostras de trítio prontas para leitura no Quantulus. a) soluções prontas para 

análise; e b) amostras no equipamento para leitura. 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.7.2.3  Teste de eficiência do traçador de AuNP’s 

A solução de AuNP’s sintetizadas pelo método S2 + PVP (item 4.3.3). 30 mL dessa solução 

foram pipetados e diluídos para 250 mL em balão volumétrico, completando-se o volume com 

água deionizada. A Figura 36 – Preparo do teste de eficiência do traçador de AuNP’s (método 

S2 + PVP).  

a) 30 mL de solução S2 + PVP; b) solução diluída; c) solução na garrafa de traçador mostra as 

fases do preparo da solução de AuNP’s para o teste de eficiência. 

Figura 36 – Preparo do teste de eficiência do traçador de AuNP’s (método S2 + PVP).  

a) 30 mL de solução S2 + PVP; b) solução diluída; c) solução na garrafa de traçador 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Durante a passagem do traçador pelo corpo de prova, o amostrador coletou 53 amostras. A 

coloração rósea das amostras apresentadas na Figura 37 – Coleta de amostras do traçador S2 

+ PVP indicam a chegada de AuNP’s nos tubos falcon. 

Figura 37 – Coleta de amostras do traçador S2 + PVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

4.7.2.4  Análise por Ativação Neutrônica – AAN 

Nesta etapa foi utilizado o reator nuclear de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1 (Figura 38- 

Reator nuclear TRIGA MARK I IPR-R1), localizado no Laboratório do Reator TRIGA, do 

Serviço de Tecnologia de Reatores - SETRE/ CDTN (CDTN/CNEN, 2001), que operando a 

100 kW, apresenta na mesa giratória, um fluxo de nêutrons térmicos médio de 6,35x1011 

nêutrons cm-2 s-1. A Figura 38- Reator nuclear TRIGA MARK I IPR-R1 ilustra o topo do 

reator no interior de sua piscina; são visíveis os tubos condutores das barras de controle e da 

inserção/retirada de amostras para irradiação, a parte central com as extremidades superiores 

dos elementos combustíveis e a mesa giratória (o segmento anular entre o núcleo no centro e 

o revestimento refletor de nêutrons na periferia). 

Figura 38- Reator nuclear TRIGA MARK I IPR-R1 

 

Fonte: CDTN, 2017. 
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O procedimento para a irradiação consistiu em inicialmente acondicionar as amostras em seus 

respectivos tubos de polietileno cuja capacidade depende da massa/ volume da amostra, 

variando de 0,3 mL a 5,0 mL. Estes tubos, por sua vez, foram acondicionados em tubos 

maiores de polietileno e, então, inseridos em outros denominados “coelhos”, tubos adequados 

para a inserção dos tubos de polietileno na mesa giratória do reator. A cada irradiação, as 

amostras foram acompanhadas por monitores de fluxo de nêutrons que são discos de 6 mm de 

diâmetro e 0,1 mm de espessura. Estes discos são de liga de Al-Au (0,1 %) IRMM-530RA 

fornecido pelo IRMM, Bélgica (Institute for Reference Materials and Measurements. 

Certified reference material IRMM-530R, Certificate of analysis, Gold mass fraction in Al-

(0.1 %) Au Alloy. Geel, Belgium: 2002). 

Para esta etapa, o procedimento usual do Laboratório de Ativação Neutrônica do Serviço de 

Técnicas Analíticas – SERTA/ CDTN foi aplicado (MENEZES et al., 2003; MENEZES; 

JACIMOVIC, 2006). Os tubos para análise de ativação neutrônica foram identificados e 

pesados. Posteriormente as amostras coletadas foram transferidas para esses tubos e pesados 

novamente. Em seguida, foram levadas para a estufa e secadas durante três dias à 60°C. Após 

a secagem, pesou-se novamente os tubos e suas respectivas tampas. A Figura 39 apresenta os 

principais procedimentos de preparo das amostras para a AAN. 

Figura 39 – Preparo das amostras para a análise de ativação neutrônica. a) pesagem das 

amostras; b) secagem; c) tubos prontos para a análise. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

Os tubos foram colocados no porta-amostras adequado para a mesa giratória do reator.  

No procedimento de irradiação, os tubos acondicionados foram acompanhados por monitores 

de fluxo de nêutrons. As amostras e monitores foram irradiados por 6 horas na mesa giratória, 
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onde os parâmetros médios f (razão entre os fluxos de nêutrons térmicos e epitérmicos) e α 

(parâmetro de distribuição de fluxo epitérmico) correspondentes à posição de irradiação PI-7, 

representativa da mesa giratória, são: 21,67 e  

-0,0026, respectivamente. Após a irradiação, foi esperado um tempo adequado para que 

decaíssem os radionuclídeos de meias vidas mais curtas que pudessem interferir na 

espectrometria gama.  

O sistema de espectrometria gama utilizado é composto de detector gama HPGe GC2519 

CAMBERRA, com resolução de 1,85 keV para energia de 1332 keV do gama de 60Co, 

associado à eletrônica composta de analisadores DAS 2000-A, com eletrônica associada. No 

sistema de detecção gama, foi levantado o espectro gama de cada amostra através do 

programa computacional Genie 2000, Basic Spectroscopy Software, CANBERRA, por um 

tempo necessário para que se alcançasse uma boa estatística de contagem. A distância 

amostra-detector para a contagem gama foi de 2 cm. A Figura 40 mostra o sistema de 

espectrometria gama utilizado. 

Figura 40 - Detector HPGe GC2519, CANBERRA 

 

Fonte: CDTN, 2017. 

 

A avaliação dos espectros gama foi executada utilizando o programa HyperLab® 2009.1 

Gamma Spectroscopy Software (HYPERLABS, 2016) e o cálculo de concentração utilizando 

o programa Kayzero for Windows® ver. 2.42 (DSM RESEARCH, 2016) específico para o 

método 𝑘o. 
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O elemento de interesse foi o Au, que bombardeado por nêutrons térmicos sofre a seguinte 

reação nuclear: 

197Au + n → 198Au +  +                                                       (26) 

O 198Au tem meia vida de 2,69 dias e emite gamas de 411,8 keV (95,6%) e 675,9 keV (0,8%) 

(Crouthamel et al., 1970), que foram os picos gama medidos. 

  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+E.+Crouthamel%22
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das análises de espectroscopia UV-Vis, MEV, 

MET, potencial zeta, determinação da atividade de trítio (teste de referência do sistema) e 

análise por ativação netrônica. 

As análises espectroscópicas foram feitas em todas as sínteses, exceto na síntese S1 com 

recobrimento R1 e R2, uma vez que foi verificada a precipitação do sistema durante o 

processo. Esse comportamento é indesejado, pois as NP’s devem se manter em suspensão 

para que as estabilidades das mesmas permaneçam asseguradas. 

Com o objetivo de avaliar a possibilidade de precipitação do sistema em tempos maiores de 

contato, as amostras foram deixadas em repouso durante 15 dias em temperatura ambiente 

após a análise no UV-Vis. Foi verificado precipitação nas sínteses S0 R1 24h, S1 R0 24h 

RVP C e S2 + PVP R2 20h, portanto não foi dado prosseguimento a análise desses materiais. 

Dessa forma, as imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram adquiridas das 

sínteses S0 R0 26h RVP, S2 + PVP R0 74h RVP, S2 + PVP 20h RVP C e S3 R0 24h RVP C. 

As sínteses 1, 2, 3 e 4 do método S0 foram realizadas com o objetivo de otimizar a proporção 

dos agentes precursor, redutor e estabilizador. Portanto, não foi realizada MET nessas 

amostras. Infortunadamente não houve o encapsulamento das amostras S0 R0 26h RVP, S2 + 

PVP R0 74h RVP, S2 + PVP 20h RVP C. Em contrapartida, o recobrimento foi eficiente na 

amostra S3 R0 24h RVP, porém a solução precipitou após ter sido mantida em repouso por 7 

dias depois da microscopia eletrônica de transmissão. Desta forma, como alternativa, utilizou-

se a síntese direta S2 + PVP como traçador de AuNP’s no teste de eficiência. Esta opção foi 

feita em função de se tratar de um procedimento rápido e de apresentar uma estabilidade 

coloidal após a adição de NaCl à solução. A referida estabilidade foi averiguada por meio da 

análise do potencial zeta. 

A análise por ativação neutrônica foi realizada semente na amostra S2 + PVP, por somente 

esta ter alcançado a etapa final de teste de eficiência do traçador. 

As etapas supracitadas foram sumarizadas na Figura 41. 
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Figura 41 – Fluxograma de análises realizadas com cada amostra 

 

Legenda: 

      amostra precipitou 

      análise não realizada;  
      amostra foi recoberta com sílica corretamente;  

      amostra selecionada para teste de eficiência do traçador; e 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

A discussão minuciosa dos resultados está descrita nos itens que se seguem. 

5.1  Caracterização das NP’s 

5.1.1 Análise de Espectroscopia UV-Visível 

5.1.1.1  Síntese das AuNP’s – S0 

Inicialmente foi estudada a influência da concentração de solução precursora (HAuCl4.3H2O) 

para quantidades reduzidas do agente precursor. A amostra 1, (vide item 4.3.1) com a maior 

concentração de ouro apresentou coloração mais forte, e a amostra 4, com a menor 

concentração, apresentou a coloração mais clara, conforme (Figura 20). Os espectros de UV-

Vis das amostras com diferentes concentrações de HAuCl4.3H2O são apresentados na  

Figura 42. 

  



79 

 

Figura 42 – Espectro de absorção das amostras 1, 2, 3 e 4 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

A absorbância é reduzida com o decréscimo da concentração do agente precursor. As 

diferenças no tamanho e na largura dos picos indicam a ocorrência de eventos distintos. Os 

picos mais estreitos das amostras 1 e 2 indicam presença de NP’s estáveis na forma coloidal 

enquanto que o pico mais largo da amostra 3 indica a agregação de diferentes tamanhos de 

NP’s nos estágios iniciais de crescimento. O pico da amostra 4, cujo pico é bastante tênue, 

indica uma considerável agregação das NP’s. 

Estes resultados estão de acordo com o comportamento reportado no trabalho de  

Misra et al. (2012), do qual relatam que à medida que a concentração de Au3+ aumenta de  

1x10-4 mol dm-3 para 1x10-3 mol dm-3, há um aumento contínuo na absorbância, indicando 

aumento na formação de AuNP’s. A uma baixa concentração de precursor, são formados 

pequenos núcleos devido à concentração local mais baixa, além do crescimento ser 

interrompido quando não há mais fornecimento de Au3+, o que contribui para a formação de 

partículas menores. O espectro quando estreito, indica uma boa distribuição do tamanho de 

partículas, mesmo ocorrendo em uma concentração mais elevada. Biswal et al. (2009) relatam 

que, com uma concentração de íons precursores mais elevados, o espectro tende a se alargar e 

deformar devido à ampla distribuição granulométrica. 
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Bonifácio (2007) relata que é possível observar a formação de agregados e de fusão das NP’s 

pelo espectro de UV-Vis e que é importante fazer esta distinção. No processo de fusão, duas 

ou mais partículas se unem formando uma nova partícula de tamanho maior e nesse caso 

apenas o deslocamento do máximo de absorção (ressonância plasmônica) e o alargamento da 

banda são observados. Já no processo de agregação, quando unidas ou mais partículas se 

aproximam o suficiente para que a interferência dos campos evanescentes ocorra, e sem se 

unirem, observa-se então, o surgimento da banda de agregação em 650 nm. Esse 

comportamento é observado quando a camada de passivação é suficiente para evitar a fusão, 

mas ineficiente no impedimento da aproximação. A Figura 43 apresenta um esquema 

ilustrativo da diferença entre o processo de fusão e de agregação. 

Figura 43 – Esquema de ilustração dos processos de fusão e agregação de NP’s 

 

Fonte: Adaptado de Bonifácio, 2007, p. 16. (Ilustração traduzida) 

5.1.1.2  Formação de cobertura R0 e R1 em S0 

Devido a cor de vermelho vinho apresentada pela amostra 1, as proporções utilizadas nesta 

foram aproveitadas e repetidas nos primeiros testes de cobertura com TEOS, sendo este 

método o mesmo utilizado por Jung et al. (2010) com recobrimento pelo método R0 e por  

Liu et al. (2005) com recobrimento pelo método R1 (Tabela 3). A Figura 44 a) apresenta os 

picos da suspensão de AuNP’s sintetizadas pelo método S0, da suspensão com as AuNP’s (S0 

Padrão) recobertas pelo método R0, por agitação durante 26 horas (S0 R0 26h) e da mesma 

suspensão após a rotoevaporação (RVP) e a Figura b) apresenta os espectros da suspensão de 

AuNP’s (S0 Padrão) e de seu recobrimento por agitação durante 24h (S0 R1 24h). 
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Figura 44 – Espectro de UV-Vis das amostras do experimento a) S0 R0 26h RVP e b) S0 R0 

24h 

 

Fonte: Autoria própria. 2017. 

 

Na Figura 44 “a”, observou-se que as bandas de RSP mudaram de 530 para 541 nm e que o 

pico diminuiu de intensidade, quando se depositou a camada de sílica sobre as NP’s. Após a 

rotoevaporação, o pico apresentou um retorno no comprimento de onda, porém persistiu na 

mesma intensidade próxima de quando as NP’s foram recobertas. Na Figura 44 “b” o pico 

apresentou o mesmo comprimento de onda da solução padrão de AuNP’s, porém com 

intensidade mais baixa. Isto pode ter ocorrido em razão da perda de estabilidade devido ao 

tempo, conforme Tyagi et al. (2016) mostram em seu trabalho, uma vez que o experimento S0 

R0 24h (b) foi sintetizado após alguns dias do experimento S0 R0 26h RVP. Na  

Figura 45 pode ser observado o espectro de soluções de NP’s de ouro e a redução de absorção 

ao longo dos dias. 

Figura 45 – Estabilidade coloidal ao longo dos dias 

 

Fonte: Adaptada de Tyagi et al., 2016, p. 3. (Ilustração traduzida). 
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O comportamento de retorno do comprimento de onda em S0 R0 24h aconteceu antes da 

etapa de rotoevaporação. Esta reação pode ser explicada pela evidente aglomeração após o 

recobrimento com agitação de 24h. Por esta razão não se prosseguiu com a etapa de 

rotoevaporação. 

Jung, et al. (2010) obtiveram os espectros de AuNP’s antes e depois do revestimento com 

sílica. Os autores observaram uma diferença entre os espectros AuNP’s desencapadas e os 

daquelas já revestidas com sílica. Relatam que houve um aumento na intensidade da absorção 

de plasma e uma pequena mudança na posição do pico de absorção de 542 nm para 544 nm. 

Isso acontece devido ao fato do índice de refração local em torno da partícula aumentar após a 

formação do revestimento com sílica.  

No entanto, o mesmo não foi observado nos experimentos S0 R0 26h RVP e S0 R0 24h, 

devido aos picos terem perdido significamente a sua intensidade. 

5.1.1.3  Formação de cobertura R0, R1 e R3 em S1 

Sintetizou-se AuNP’s com oleato de sódio e pretendia-se recobri-las com os três tipos 

propostos de cobertura. A Figura 46 apresenta o espectro de UV-Vis das amostras do 

experimento S1 recobertas pelo método R0 durante 24h de agitação prosseguida de 

rotoevaporação. 

Figura 46 – Espectro de UV-Vis das amostras do experimento S1 R0 24h RVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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A amostra S1 apresentou um intenso pico de absorção, indicando alta concentração de 

solução precursora, o que poderia justificar o aspecto de sua suspensão com coloração escura. 

A largura do pico indica um certo grau de agregação das partículas. Após o recobrimento e 

agitação durante 24 horas, observou-se o aspecto de cor semelhante ao das demais coberturas 

em outras suspensões de NP’s, porém seu espectro quase não apresentou nenhum pico. 

Visando concentrar a suspensão, a mesma foi rotoevaporada. O espectro apresentou 

novamente um pico baixo e alongado. A amostra foi então centrifugada por 10 minutos a uma 

velocidade de 3.000 RPM. Observou-se pouca precipitação e então foi deixada por mais  

15 minutos na centrífuga a uma velocidade de 5.000 RPM. A fase apresentou uma cor escura. 

Após a retirada do sobrenadante o material foi redispersado em água deionizada na 

sonicadora. Seu espectro acusou o pico em vermelho, apresentado na Figura 46 bem 

alongado, indicando aglomeração. 

Também foi testado o método de recobrimento R1 e R2 na suspensão S1. Para o método de 

recobrimento R1, a solução S1 foi centrifugada em tempos diferentes e a altas velocidades, 

mas não foi possível a separação das fases. Isto pode ter ocorrido em razão dos surfactantes 

presentes na solução S1. 

O método R2, após a etapa de rotoevaporação, apresentou um aspecto leitoso e a amostra 

ficou com uma coloração branca. 

5.1.1.4  Formação de cobertura R0 e R2 em S2 + PVP 

Nesta etapa, as AuNP’s foram sintetizadas com PVP para adquirirem maior estabilidade. O 

procedimento de recobrimento R0 foi testado com dois diferentes tempos de agitação, de 74 

horas e de 20 horas, para verificar se o tempo poderia interferir na eficiência do 

encapsulamento. O método de recobrimento R2 foi sintetizado com o tempo de agitação de 20 

horas. 

A Figura 47 mostra os espectros de UV-Vis realizados durante os processos. 
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Figura 47 - Espectro de UV-Vis das amostras dos experimentos: a) S2 + PVP R0 74h RVP, b) 

S2 + PVP R0 20h RVP C e c) S2 + PVP R2 20h 

 

 Fonte: Autoria própria, 2017. 

Na Figura 47 “a” e “b” observa-se que é o mesmo procedimento de cobertura R0, porém com 

tempo de agitação diferente. Os dois recobrimentos R0 apresentaram picos alongados, no 

entanto o pico referente a 74 horas de contato apresentou mais alongamento do que o de 20 

horas. Isso indica que os tamanhos de NP’s com agitação de 20 horas são um pouco mais 

homogêneos que os de  

74 horas. Em “c” a solução padrão de NP’s apresenta um pico estreito, indicando partículas de 

tamanhos mais homogêneos, mas também apresenta um pico mais alongado após o 

recobrimento R2, e com menor intensidade. 

As características dos picos de cobertura nas três situações acima não evidenciam um 

eficiente encapsulamento, pois todos os picos apresentaram um retorno no comprimento de 

onda, menor intensidade dos picos, além de um alongamento após o procedimento de 

cobertura. 
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Um fator importante e que influencia nas proporções das soluções precursora é o pH.  

Tyagi et al. (2016) mostraram que cada razão molar tem o seu próprio pH ótimo para uma 

melhor distribuição de tamanhos de partículas. A relação tensioativo de citrato para ouro de 1: 

1, para, um controle de pH 3 e 6 revelou uma curva de absorbância muito alongada no 

espectro de UV-Vis. A solução controlada com pH 4 da mesma razão molar mostrou um pico 

de absorbância acentuado em 540 nm. Comparativamente, o pH 4 para a concentração de 1:1 

apresentou o pico mais intenso e nítido. Por conseguinte, a razão de concentração 1:1 tem um 

pH ótimo 4 que fornece uma distribuição de tamanhos mais estreita. Quando a razão de citrato 

para ouro é de 5: 1, a RSP é centrada em 530, 532, 521 e 536 nm para valores de pH de 3, 4, 5 

e 6, respectivamente, como mostrado na Figura 48. Isto significa que para valores de pH 

inferiores e superiores à condição ótima de pH (pH 5), o tamanho das AuNP’s é maior e a 

distribuição de tamanho de partícula não é uniforme. Dessa forma, observou-se que o valor de 

pH inicial da solução é um dos parâmetros decisivos de tamanho crítico das AuNP’s. 

Figura 48 – Espectro UV-Vis de diferentes pH para uma mesma proporção solução precursora 

 

Fonte: Adaptada de Tyagi et al., 2016, p. 5. (Ilustração traduzida). 

O fato relatado em Tyagi et al. (2016) pode explicar a diferença de intensidade e largura do 

comprimento de onda apresentado na Figura 47 devido o pH não ter sido um fator controlado 

durante os procedimentos de sínteses das AuNP’s S2, mas que está sendo considerado para 

trabalhos futuros. 
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5.1.1.5  Formação de cobertura R0 em S3 

As AuNP’s foram recobertas pelo método R0, durante 24h, posteriormente a solução foi 

rotoevaporada e centrifugada afim de concentrar as NP’s. A Figura 49 mostra os espectros de 

UV-Vis realizados durante o experimento. 

Figura 49 – Espectro de UV-Vis do experimento S3 R0 24h RVP C 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Observou-se que, diferente dos outros recobrimentos, este espectro apresentou todos picos 

com intensidades semelhantes. Além disso, as curvas se deslocaram para a direita do espectro 

após o recobrimento e ficaram mais alongadas, evidenciando o aumento de tamanho das NP’s 

após o recobrimento. Disto infere que o processo de rotoevaporação é o suficiente para 

concentrar as NP’s e retirar o excesso da solução que não formou as NP’s, devido ao fato de a 

absorção molecular ter ocorrido praticamente no mesmo comprimento de onda e os picos 

apresentarem intensidades próximas. 

De acordo com as características deste espectro, pode ter ocorrido o encapsulamento das 

NP’s. A confirmação dessa cobertura foi realizada pela análise de MET (discutida no tópico 

5.1.3.4). 

5.1.1.6  Síntese Au NP’s – S2 + PVP (traçador utilizado no teste de eficiência) 

A Figura 50 apresenta o espectro UV-Vis da amostra S2 + PVP sintetizada conforme 

detalhado no item 0. 
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Figura 50 – Espectro UV-Vis do experimento S2 + PVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

O experimento apresentou um pico estreito, de intensidade considerável, indicando uma 

distribuição de tamanhos homogênea e estabilidade coloidal das NP’s. 

5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

Um EDS acoplado ao equipamento de MEV pôde fornecer dados qualificando a amostra S1 

R0 24h RVP C. Realizou-se EDS somente desta amostra devido esta conter elementos não 

identificados e por isso observar se houve contaminação da amostra como por exemplo por 

outros íons, uma vez que seu espectro de UV-Vis apresentou um pico muito alongado. A 

Figura 51 mostra as imagens de EDS. 
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Figura 51 – EDS da amostra S1 R0 24h RVP C 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

As imagens de EDS mostram picos referentes ao Au e Si, além de outros, com menor 

intensidade. Na Figura 51 também pode ser observado picos característicos dos elementos C, 

O e Sn. A análise não identificou contaminações na amostra e assim conclui-se que há 

aglomerações das NP’s. No item 5.1.3.2pode ser observado esta aglomeração. 

5.1.3 Microscopia eletrônica de transmissão - MET 

As amostras que apresentaram melhor espectro no UV-Vis foram submetidas a análise MET 

para confirmação das sínteses de NP’s e da formação do recobrimento das mesmas. 
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5.1.3.1  Formação de cobertura R0 em S0 

Realizou-se MET da amostra S0 26h RVP para confirmar as interpretações obtidas através do 

espectro de UV-Vis. A Figura 52 de “a” a “d” apresentam as imagens. 

Figura 52 – Imagem de MET da amostra – S0 26h RVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

As partículas apresentam tamanhos variando entre 10 a 50 nm, como foi previsto pelo 

espectro de UV-Vis. Não houve encapsulamento, o que também não foi evidenciado pelas 

características do espectro. A sílica apenas formou uma rede fina aglomerando as partículas. 

No trabalho de Mine et al. (2003), foram realizadas sínteses de cobertura com diferentes 

concentrações de TEOS. Partículas de sílica sem núcleo foram encontradas e as suas 

quantidades aumentaram à medida que a concentração de TEOS diminuiu. Isso pode estar 

relacionado com a diminuição na força iônica da solução e com o aumento resultante da 

repulsão eletrostática entre os núcleos de ouro e de sílica. Nas sínteses a espessura das cascas 

de sílica obtidas em função da concentração de TEOS variou de 29 a 88 nm à medida que a 
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concentração de TEOS aumentava de 0,5 para 20 nm. Essas observações levaram à 

concluírem que a espessura da camada pode ser controlada dentro de um determinado limiar. 

5.1.3.2  Formação de cobertura R0 em S1 

Realizou-se as imagens de MET da amostra S1 R0 24h RVP C para visualização das AuNP’s, 

e assim compará-las com as dos demais métodos além de confirmar o comportamento do 

espectro UV-Vis (Figura 53 de “a” a “d”). 

Figura 53 - Imagem de MET da amostra S1 R0 24h RVP C 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Como foi previsto pelo espectro sem o aparecimento de um pico na análise de UV-Vis não 

houve recobrimento das NP’s. Estas, sintetizadas a partir do oleato de sódio como agente 

redutor apresentam uma distribuição de tamanhos uniforme, de aproximadamente 20 nm. 
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5.1.3.3  Formação de cobertura R0 em S2 + PVP 

As análises de MET foram realizadas nas amostras S2 + PVP R0 74h RVP e S2 + PVP 20h 

RVP C por apresentarem o retorno dos comprimentos de onda após o processo de cobertura. 

Mesmo o espectro não apresentando características que evidenciem a formação de 

encapsulamento, realizou-se a análise de MET para verificação das evidências desse 

comportamento e assim esclarecer as influências ocorridas durante as sínteses. A Figura 54 e 

Figura 55 de “a” a “d” apresentam as imagens. 

Figura 54– Imagem de MET da amostra S2 + PVP R0 74h RVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Figura 55 – Imagem de MET da amostra S2 + PVP R0 20h RVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Na síntese do experimento S2 + PVP 74h RVP, apresentada na Figura 54 observa-se que as 

AuNP’s apresentaram tamanhos entre 5 a 10 nm e as de sílica entre 50 a 100 nm. As esferas 

de ouro não ficaram contidas apenas no interior da sílica. Esse comportamento explica o recuo 

nos comprimentos de onda após o recobrimento e maior intensidade de absorção. 

Comportamento semelhante foi verificado para a síntese do experimento S2 + PVP 20h RVP 

C (Figura 55). 

Os espectros da S2 + PVP 74h RVP (Figura 47a) conjuntamente com as análises de MET da 

Figura 54 mostraram que um aumento na intensidade de absorção foi evidenciado pelas 

maiores partículas formadas com os núcleos dentro das partículas de sílica e os núcleos em 

volta dessas partículas (produzindo partículas maiores). E o espectro da amostra  S2 + PVP 

20h RV C (Figura 47b) associado com as imagens de MET da Figura 55 evidenciaram uma 

redução da intensidade de absorção devido as NP’s estarem mais dispersas das partículas de 
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sílica. As AuNP’s apresentaram tamanho de aproximadamente 10 nm e as de sílica entre 40 a 

80 nm. 

Mine et al. (2003) observaram formação de partículas de sílica sem núcleo de ouro. Preparam 

partículas de Au@SiO2 com diferentes concentrações de amônia. Sabe-se que a adição de 

amônia aumenta a força iônica da solução e catalisa a hidrólise e a condensação dos 

alcoxissilanos (TEOS). Uma elevada concentração de amônia pode provavelmente reduzir a 

repulsão de suas camadas entre as partículas. Neste mesmo trabalho, no que concerne a 

técnica de crescimento semeado utilizando TEOS, o tamanho e a distribuição de partículas 

parecem depender da repulsão eletrostática entre partículas durante o crescimento. De acordo 

com Bogush et al. (1988), um aumento da concentração de água na solução contendo TEOS, 

amônia, água e etanol dissocia o hidróxido de amônio e provoca um aumento na 

condutividade elétrica que corresponde à força iônica. Uma vez que o aumento da força iônica 

reduz a repulsão eletrostática entre as partículas e, em seguida, promove o crescimento de 

conchas de sílica, a alteração na força iônica não deve ser o fator que causa a formação de 

partículas de sílica sem núcleo. Uma vez que a constante dielétrica da mistura água e etanol 

aumenta com a concentração de água, os grupos silanois na superfície da partícula de sílica 

tendem provavelmente a ionizar com o aumento da concentração de água e, assim, a repulsão 

eletrostática entre as partículas geradas também aumenta. Portanto, os núcleos de sílica 

gerados durante os estágios iniciais da reação sol-gel provavelmente crescem como partículas 

de sílica secundárias estáveis em vez dos núcleos existentes. 

5.1.3.4  Formação de cobertura em S3 

As características dos espectros destas amostras evidenciaram um encapsulamento, pois o seu 

comportamento foi bem próximo ao descrito na literatura em trabalhos semelhantes. Na 

Figura 56 de “a” a “c” encontram-se as imagens de MET e esta confirmação pode ser 

observada. 
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Figura 56 – Imagem MET S3 R0 24h RVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Na Figura 56 pode ser provado o melhor comportamento evidenciado pelo espectro de UV-

Vis das NP’s após o processo de sua cobertura. Houve um deslocamento do comprimento de 

onda para a direita após o recobrimento e um aumento sutil na intensidade de absorção. E 

conforme observado na Figura 56 houve o encapsulamento. As AuNP’s apresentaram 

tamanhos de aproximadamente 10 nm. 

Esta amostra precipitou com 7 dias. Em seu espectro os comprimentos apresentaram curvas 

um pouco alongadas, o que indica instabilidade coloidal. 

Após a precipitação ocorrida pela amostra S3 R0 24h RVP houve outras tentativas de 

recobrimento, porém sem êxito. 
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5.1.3.5  Síntese AuNP’s – S2 + PVP (traçador utilizado no teste de eficiência) 

A Figura 57 “a” e “b” mostram as imagens de MET da amostra S2 + PVP. 

Figura 57– Imagem de MET da amostra S2 + PVP 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

As imagens de MET confirmaram as previsões do espectro de UV-Vis, as NP’s apresentam 

uma distribuição de tamanhos homogêneos, de aproximadamente 20 nm. 

5.1.4 Potencial zeta  

Os resultados dos valores de potencial zeta estão presentes na Tabela 4. 

Tabela 4 – Resultados do potencial zeta da amostra S2 + PVP 

Amostra T(°C) Potencial Zeta (mV) 

M2 1 25 -32,6 

M2 2 24,9 -32,1 

M2 3 25,1 -35,3 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

As NP’s possuem estabilidade e apresentam pouca agregação de acordo com Lu e Kessler 

(2006). Esses autores preconizam que valores absolutos superiores a 25 mV classificam os 

coloides como estáveis. A Tabela 5 apresenta os valores correspondentes. 
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Tabela 5 – Relação entre valores de potencial zeta e grau de agregação do coloide 

Potencial Zeta (mV) Agregação coloidal 

≥ ± 30 Pouca ou nenhuma 

≥ ± 15 >± 30 Agregação moderada 

< ± 15 Agregação severa 

Fonte: Adaptada de Brunelle, 1980; Lu; Kessler, 2006. (Tabela editada). 

Entre suspensões estáveis e instáveis é geralmente tomada a faixa de + 30mV a - 30mV. 

Partículas com potencial zeta mais positivas do que + 30 mV ou mais negativas que – 30 mV 

são normalmente consideradas estáveis. O fator mais importante que afeta o potencial zeta é o 

pH. Assim, um valor de potencial zeta por si só, sem um pH citado é um número virtualmente 

sem sentido. Se a solução é mais alcalina então a suspensão dessas partículas tendem a 

adquirir uma carga negativa. Se for adicionado ácido a esta suspensão a carga negativa será 

neutralizada. Qualquer adição de ácido pode causar uma acumulação de carga positiva. 

Portanto, um potencial zeta versus curva de pH será positiva a pH baixo ou negativa a níveis 

elevados pH (MALVERN INSTRUMENTS LTDA, 2004). 

5.2 Teste de eficiência do traçador 

5.2.1 Teste de estabilidade coloidal 

Uma vez que o objetivo deste trabalho foi produzir AuNP’s para serem utilizadas como 

traçador, esperava-se que as NP’s possuíssem alta estabilidade coloidal e ausência de 

superfície exposta, uma vez que o teste de eficiência deste traçador é realizado em meio 

poroso, onde ocorre a presença de silicatos. Sem cobertura, as NP’s se acumulam na parede 

do corpo de prova tornando-se inúteis como marcadores. Outro fator preocupante é a 

realização de referência no qual passa-se solução de NaCl no corpo de prova. Caso haja 

algum vestígio desta solução, quando fosse testada a eficiência do traçador de AuNP’s, este 

iria se agregar as moléculas de sal e assim teriam o seu tamanho aumentado. Isto seria 

possível de ser observado durante o teste, pois ocorreria a mudança de cor da solução 

traçadora, de vermelho para incolor. 

Por esta razão realizou-se o teste de estabilidade coloidal conforme descrito no item 4.7.1. A 

foto ilustrada na Figura 58 mostra as soluções de AuNP’s com NaCl após alguns dias de 

síntese. A solução S2 + PVP aparentou ter maior estabilidade devido a cor permanecer 

idêntica ao da solução de AuNP’s antes da adição de NaCl. Assim, esta solução foi 
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selecionada para o teste de eficiência do traçador em meio poroso e com esta também se 

realizou o potencial zeta. 

Figura 58 – Teste de estabilidade coloidal das AuNP’s 

 

Fonte: Autoria própria. 2017. 

5.2.2 Testes de referência para o traçador 

O primeiro teste da confiabilidade de um traçador é realizado no laboratório, em condições 

controladas, antes de empregá-lo no campo. Um protocolo tácito praticado pelos usuários de 

traçador em reservatórios de petróleo consiste em injetar o traçador em um corpo poroso na 

forma de um pulso de concentração constante, ou “banco”. Isto é feito por uma injeção inicial 

do fluido (normalmente a água) a uma vazão constante até que seja bombeado uma 

quantidade de poucos volumes porosos (dois ou três) através do corpo de prova. Isto feito, a 

solução de traçador é subitamente injetada, na mesma vazão, constituindo um sinal chamado 

“degrau positivo”. Após injetado um volume de traçador correspondente a dois ou três 

volumes porosos, substitui-se subitamente a sua injeção pela da água (degrau negativo) e o 

bombeamento é continuado até que todo traçador tenha sido expelido do corpo de prova.  O 

mesmo processo é feito com um traçador de referência (padrão) e a resposta detectada para o 

traçador testado é comparada com a do padrão. 
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O traçador ideal para a água é a “água tritiada”, uma solução de trítio em água (2H3HO, ou 

HTO, misturado a 2H2O, ou HHO). Isto porque o comportamento hidrodinâmico deste 

traçador padrão é idêntico ao do fluido traçado dentro dos limites de detecção dos 

equipamentos. Uma solução de NaCl em água também é frequentemente usada como 

referência devido à praticidade de sua manipulação e detecção por condutivimetria.  

5.2.2.1  Teste com NaCl 

A Figura 59 mostra o resultado obtido com o traçador de referência, realizado no teste de 

bancada de fluxo em meio poroso, conforme descrito acima e no item 4.7.2.1. 

Figura 59 – Resposta à injeção de um banco de solução de NaCl 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

A forma desta resposta à injeção deveria corresponder a um pulso retangular (banco), o que 

não ocorreu devido ao transporte dispersivo do traçador no meio poroso que é o corpo de 

prova. 

5.2.2.2  Teste com Trítio 

No teste com o traçador ideal, trítio, também foi injetado um pulso da forma banco no corpo 

de prova. O teste baseou-se no trabalho de Alvarenga (2012) e está detalhado no item 4.7.2.2. 

A Figura 60 mostra a resposta da injeção deste traçador no teste realizado. 
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Figura 60 – Resposta à injeção de um banco de água tritiada (HTO) 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

O comportamento apresentado na Figura 60 indica, além da dispersividade do transporte, que 

o corpo de prova utilizado pode apresentar alguns caminhos preferenciais, o que resulta na sua 

subdivisão em várias respostas sequenciais. 

5.2.2.3  Análise da resposta do traçador em suspensão de AuNP’s  

O teste de eficiência do traçador AuNP’s foi realizado com a amostra S2 + PVP. Foi então 

realizada uma injeção do traçador, da mesma forma como ocorreu com os itens 5.2.2.1e 

5.2.2.2, um pulso da forma banco no corpo de prova. A Figura 61 mostra a variação das 

concentrações ao longo do período de duração do bombeamento sequencial água e suspensão 

de AuNP’s – água. 
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Figura 61 – Resposta à injeção de um banco de suspensão de AuNP’s 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Um dos parâmetros mais importante a ser informado por um teste com traçador em 

reservatórios de petróleo é o instante da chegada do traçador injetado (breakthrough), ou seja: 

o tempo decorrido entre a sua introdução em um poço de injeção e o seu aparecimento em um 

poço de produção. 

Verificando nas Figura 60 e Figura 61 o valor do breakthrough pode ser composta como 

informado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Tempos do breakthrough nos testes de traçadores 

Traçador Breakthrough  

NaCl ~28 min 

HTO ~30 min 

 AuNP’s 38 min 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

Considerando apenas o tempo de chegada à estação de amostragem, situada à saída do corpo 

de prova, o traçador AuNP’s aparentemente atrasou em relação aos traçadores padrão. Porém, 
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há que se ter em conta algumas características das três respostas que ficam ressaltadas ao 

comparar as repostas nas três figuras acima: 

a) Especificamente no caso do NaCl, por razões operacionais as amostragens foram 

realizadas com um maior intervalo de tempo entre si, tanto que não foram registradas 

as mesmas oscilações que podem ser observadas no gráfico para o HTO. Isto diminui 

a precisão da medida do breakthrough medido com NaCl. 

b) Devido à dispersão, as respostas dos traçadores padrão indicam uma subida longa. 

Tanto para NaCl como para o HTO, pode-se considerar que uma medida mais realista 

do valor exato do breakthrough situa-se num intervalo entre 25 e 50 min, 

aproximadamente. Isto porque, como decorrência da dispersão, nem todas as 

partículas do traçador são transportadas com o mesmo tempo de residência dentro do 

corpo de prova; umas chegam antes e outras depois de um valor médio que 

corresponde à média. Pode-se também verificar que foi justamente com o HTO que 

acusou a maior dispersão. 

c) O Como previsto e discutido no item 4.7.2, a diferença nos breakthrough foi um fato 

já esperado devido a quantidade de vezes em que o corpo de prova fora utilizado para 

testes. A cada procedimento realizado, as características do corpo de prova não podem 

mais serem tomadas como referência. 

Para uma melhor análise de comparação das respostas seria interessante o teste com os 

traçadores de referência mais o traçador desenvolvido ocorrerem simultaneamente. No 

entanto, cada um apresenta um tipo de detecção, como o NaCl o condutivímetro, HTO o 

cintilador (utiliza-se coquetel para análise que é selecionado conformo as características da 

amostra), as AuNP’s o reator e posteriormente o detector gama. E por isso seria necessária 

uma investigação de se um dos traçadores poderia interferir nas análises ou nas formas de 

detecção um do outro. 
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CAPÍTULO 6  CONCLUSÕES 

As diferentes sínteses propostas de NP’s, apresentaram resultados satisfatórios para todos os 

métodos testados. As NP’s sintetizadas pelo método de redução radiolítica e redução por 

citrato com aquecimento + PVP apresentaram maior estabilidade coloidal em meio salino, o 

que é desejável, uma vez que pretende-se utilizar o traçador sintetizado em reservatórios de 

petróleo. Ademais as NP’s sintetizadas por citrato com aquecimento + PVP possuem uma 

melhor distribuição de tamanhos, além de serem de fácil obtenção. 

Na síntese de cobertura, apenas a amostra S3 R0 24h RVP C formou o correto 

encapsulamento, e esta foi precipitada em 7 dias. A obtenção de um traçador de AuNP’s com 

cobertura de sílica demanda o controle rigoroso de diversos fatores que influenciam em uma 

boa cobertura, dentre os quais: i) teor da pureza do agente dispersante (etanol); ii) 

concentração de NH4OH; iii) pH da solução de NP’s e durante a cobertura; iv) proporções 

ideais do agente precursor para o agente redutor; v) regular a espessura da camada em função 

do tamanho da partícula; e vii) quantidade de agente estabilizador devido ao seu efeito sobre o 

peso molecular na formação da AuNP. 

A espectrometria UV-Vis foi utilizada para aferir a formação de AuNP’s e possibilitou a 

inferência quanto ao tamanho, distribuição de tamanho e estabilidade das mesmas. Contudo, a 

MET, por ser uma técnica mais refinada permitiu visualização da morfologia das NP’s e 

confirmou a presença dessas com diferentes granulometrias, variando de 5 a 50 nm.  

Devido a impossibilidade de se avaliar a eficiência do traçador através dos métodos propostos 

de partículas encapsuladas, foi utilizada a NP de citrato de sódio + PVP sob aquecimento 

como marcador. Este traçador apresentou as mesmas características do transporte que 

ocorrera no teste de eficiência do traçador em escala laboratorial, além de não ter sido 

completamente adsorvido no corpo de prova. 

O teste de eficiência apresentou um pico de concentração, indicando o comparecimento de 

198AuNP’s na saída da maneira esperada. A divergência dos valores do breakthrough podem 

ser explicadas pelas diferentes formas de injeção (banco vs. pulso instantâneo). Isso é um 

indicativo que o traçador Au NP pode apresentar uma maior eficiência após um estudo 

aprofundado sobre os vários fatores que podem interferir na formação de uma NP casca-

caroço. 
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CAPÍTULO 7  SUGESTÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Propõem-se como continuidade deste trabalho a utilização de outras técnicas disponíveis no 

CDTN para complemento da caracterização das NP’s. A técnica de análise de estabilidade por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS), por exemplo, pode ser utilizada para verificar o 

tamanho médio e a distribuição dos tamanhos das NP em função do tempo decorrido, 

possibilitando a realização do teste de eficiência antes que ocorra precipitação das amostras, 

auxiliando na identificação de fatores que levem a instabilidade. Outra técnica acessível seria 

a análise termogravimétrica (TG) que permite analisar amostras com relação as estruturas 

térmicas em função do tempo ou temperatura, além de fornecer informações referentes a 

transição de fases e estabilidade do material. 

Uma alternativa para obter o cálculo estatístico do tamanho médio das NP’s é utilizar um 

software para avaliar os diâmetro das imagens obtidas nas análise de MET e calcular através 

de fórmulas matemáticas as áreas. Essas fórmulas podem ser inseridas por exemplo no 

programa Excel e esses dados posteriormente transferidos para o programa Origin.Pro para a 

montagem de um histograma de distribuição de tamanhos e frequência para cada imagem. 

Em trabalhos futuros, pretende-se otimizar a síntese de Au@SiO2 com uma minuciosa 

investigação, controlando os fatores de perturbação durante o preparo das nanopartículas, na 

fase de recobrimento e após a etapa de funcionalização. Propõem-se a realização de um 

controle rigoroso do pH evidenciado durante os experimentos como fator fundamental de 

interferência no sistema. Além disso faz-se necessária a execução de testes de estabilidade das 

soluções em diversas condições, afim de se determinar parâmetros de interferência que 

poderão contribuir para o maior domínio desta técnica. Viabilizando, deste modo, a utilização 

destes traçadores para solucionar e monitorar questões industriais e ambientais. 

E para futuros testes de bancada propõe-se um novo corpo de prova com características 

conhecidas, além da realização dos testes de traçadores de referência e do traçador de 

nanopartículas ocorrerem simultaneamente, para uma melhor análise da eficiência do traçador 

desenvolvido.  
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