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Nanociência e Nanotecnologia

Nanociência:

Nanotecnologia:

Estudo de fenómenos e manipulação de
materiais à escala nanométrica, onde as
propriedades diferem significativamente
das da escalas micro ou macroscópica.

Projeto, produção, caracterização e
aplicação de dispositivos de alta
performance que envolvam materiais que
tenham pelo menos uma dimensão
nanométrica.

Nanometrologia

Campos de atividade em Nanotecnologia
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NANOTOXICOLOGIA

ISO TC 229 Nanotechnologies
Comité da ISO criado em junho 2005
Objetivo geral: normalização no domínio da Nanotecnologia com vista a:
- Compreender processos e materiais na nanoescala.
- Utilizar as propriedades dos nanomateriais para criar novos dispositivos
e sistemas.
Objetivos específicos: desenvolvimento de normas de terminologia e
nomenclatura; metrologia e instrumentação; especificação de materiais de
referência; metodologias de ensaio; segurança; práticas ambientais; temas de
saúde; etc
Nº total de normas ISO publicadas: 30
Nº países participantes: 34
Nº países observadores: 12 (…IPQ – Portugal…)
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Terminologia e Nomenclatura: dimensões

ISO/TS 27687:2008
Nanotechnologies – Terminology and definitions for nano-objects –
Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
Nanoescala
(intervalo de tamanhos ~ 1 nm to 100 nm)
Nanomaterial
Nano-objeto
(uma ou mais dimensões externas na nanoescala)
Nanopartícula
(3 dimensões externas na
nanoescala)

Nanofibra
(2 dimensões externas na
nanoescala)

Nanofio
(nanofibra eletricamente
condutora ou semi-condutora)

Nanotubo
(nanofibra oca)

Material nanoestruturado
(estrutura interna ou
superficial na nanoescala)
Nanoplaca
(1 dimensão externa na
nanoescala)
Nanorod
(nanofibra rígida)

Terminologia e Nomenclatura: dimensões
Outras designações
Quantum dot
(nanopartícula cristalina que exibe propriedades dependentes da dimensão
devido ao efeito de confinamento quântico dos estados eletrónicos)
Nano-onion
(nanopartícula esférica com camadas múltiplas concêntricas)
Nanocone
(nanoobjeto cónico com 2 dimensões características –diâmetros- na nanoescala
Nanoribbon
(nanofibra com uma das dimensões nanométricas muito menor do que outra

Nanoescala – a influência do tamanho nas
propriedades
Nanocristalites de TiO2

Nanopartículas de Cu

Nanofio de ZnO

Grafeno

Nanoargilas

Magnetite de bactérias
magnetotáticas

Nanoescala – a influência do tamanho nas
propriedades
Menor

Maior

Quantum
dots
Seleneto de
cádmio

Técnicas de Nanometrologia
Atomic Force Microscopy (AFM)
Nanotubos, DLC, nanocristais
CdSe, Co e Fe, dots de Ni,
Ni80Fe20, nanofios de ZnO,
ZnSe e Ge, dendrímeros

Mensurando

Gama de medida

Topologia, rugosidade, elasticidade,
t.g., atrito, força inter-molecular,
adesão, propriedades magnéticas e
elétricas, densidade de estados de
valência de e- acima nível de Fermi
0,5

profundidade: 0,5-5
nm
resolução lateral:
0,2-130 nm

Curvas de força
SiO2

0,4

Force (V)

Ex. nanosistemas
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Técnicas de Nanometrologia
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
Ex. nanosistemas

Mensurando

Nanotubos, polifenilinas 1-D,
Topologia superficial 3-D: tamanho,
monocomadas de PAHs, nano- forma, rugosidade, defeitos, estrutura
filmes inorgânicos
eletrónica e densidade local de
estados

Gama de medida
profundidade: 1-5
nm
resolução lateral: 210 nm
Medição da corrente
de efeito de túnel entre
a superfície e a ponta

platina

Camada 2-D de cristais
líquidos em HOPG

Técnicas de Nanometrologia
Scanning Electron Microscopy (SEM)
Ex. nanosistemas
Nanofios de Pt, Ag, Ge, Bi,
Si/GaN, TiO2, Bi2Te3, Al2O3,
SiC, nanopartículas de Si e Ge,
Co, Ni, FeCo

Mensurando
Topografia, morfologia (tamanho e
forma), composição (elementos e
compostos)

Gama de medida
profundidade: 1nm5mm
resolução lateral: 120 nm

Nanopartículas de Fe isoladas
(centros de nucleação)

*

300 µm

100 nm
*

Substrate

CNTs alinhados verticalmente

200 nm

Técnicas de Nanometrologia
Transmission Electron Microscopy (TEM)
Ex. nanosistemas

Mensurando

Gama de medida

CNTs, nanofios de Pt, Ag, Bi,
Co/Cu, Si, SiGe/Si, SiC, ZnSe,
Ge, PbSe, nanopartículas de
CdS, PbS, Si, Ge, Co, Fe3O4,
CoPt, FePt, ZnO, Al2O3, Bi2O3,
CeO2, ITO, quantum dots de
GaP, dendrímeros

Morfologia (tamanho e forma),
composição (elementos, compostos),
informação cristalográfica (defeitos à
escala atómica, espaçamento
interplanar, orientação)

profundidade:
200nm
resolução lateral: 220 nm

Amorphous
carbon

Multi-walled CNT

20 nm

Inner wall

13 walls

Outer wall
3 nm

*

MWCNTs

Técnicas associadas a SEM/TEM
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)
Ex. nanosistemas

Mensurando

nanopartículas de Si, Ge, InP,
FeCo, Pb/Se/PbS, nanofios de
SiC, ZnO, CdS, ZnSe, Ge

Concentração de cada elemento,
composição quantitativa em fases
multicomponente

Gama de medida
0,1 mm para átomos
pesados e 1 mm para
elementos leves

Electron Diffraction
Ex. nanosistemas
CNTs, CoPt, nanopartículas de
Si, ZnGa2O4

Mensurando
Informação cristalográfica

Gama de medida
Å - nm

Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
Ex. nanosistemas

Mensurando

Gama de medida

CNTs, diamante, grafeno, CoO

Composição química, estrutura
eletrónica, tipo de ligação nos cristais
e à superfície

profundidade:
<200nm
resolução lateral: 1100 nm

Técnicas de Nanometrologia
Small Angle Neutron Scattering (SANS)
Ex. nanosistemas
Oligosilanos nanométricos,
SWCNTs

Mensurando
Informação estrutural: arranjo
espacial dos átomos, planos,
moléculas, modos de vibração que
ocorrem nos sólidos

Gama de medida
Entre 0,5 e 500 nm

Feixe colimado de
neutrões que dispersa
na amostra

Estrutura de um
lipossoma

Técnicas de Nanometrologia
Scanning Near-field Optical Microscopy (SNOM)
Ex. nanosistemas
Quantum dots de InGaAs,
nanofios de Au e ZnO

Mensurando
Informação química e orientação

Gama de medida
resolução: 20-100
nm

Luz que propaga
através de uma fibra
incidindo na amostra e
produzindo imagem
ponto-por-ponto

Imagem de
cromossoma humano

Técnicas de Nanometrologia
Small Angle X-Ray Scattering (SAXS)
Ex. nanosistemas

Clusters de Pt, nanopartículas
de Ag, ZnS, InP, nanorods de
PbTe

Mensurando

Informação estrutural: arranjo
espacial dos átomos

Gama de medida

Entre 1 e várias
centenas de nm

Feixe de raios-X
que incide na
amostra
provocando a
dispersão de
eletrões

Técnicas de Nanometrologia
Raman Spectroscopy (FTIR)
Ex. nanosistemas

Mensurando

Gama de medida

CNTs, DLC, grafeno, nanofibras Informação vibracional: tipos de
de TiO2, Si, SiC, ZnSe, etc,
ligação, concentração de impurezas,
quantum dots
tamanhos de cristalite

Esquema do espetrómetro micro-Raman
confocal

Comparação de espetros de Si cristalino e
nanocristalino

Técnicas de Nanometrologia
X-ray Diffraction (XRD)
Ex. nanosistemas
Nanofios de Pt, Ag, Si, Ge, SiC,
ZnSe, GaAs, GaP, Bi2Te3,
Cu2O, etc, nanopartículas de
CdS, ZnS,ZnO,etc, Quantum
dots de InP, GaP, etc

Mensurando
Informação cristalográfica: estrutura
cristalina, espaçamento interplanar,
tamanho de cristalite, índices de
Miller, e a SAXRD dá espessura de
filmes, rugosidade, topologia.

Gama de medida
resolução: sub-nm.

Técnicas de Nanometrologia
Neutron Difraction
Ex. nanosistemas
Nanofios de NaO2,
dendrímeros, nanotubos de
TiC

Mensurando
Estrutura atómica, propriedades
magnéticas da superfície

Adsorção de hidrogénio em MOFs
(metal-organic frameworks)

Gama de medida
nanométrica

Técnicas de Nanometrologia
Auger Electron Spectroscopy (AES)
Ex. nanosistemas

CNTs, nanotubos de In2O3,
nanofio de ZnO, nanodots de
SiC

Mensurando

Gama de medida

Análise química: composição das
camadas superficiais de uma amostra

profundidade: 0,33nm
resolução lateral: 30
nm

Eletrões das camadas
externas gerados pela
energia libertada na
transição entre estados
internos por efeito da
incidência de fotões ou
eletrões

Outras técnicas de Nanometrologia
• X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
• Photoluminescence Spectr. (PL); Electroluminescence
Spectr. (EL); Cathodoluminescence Spectr. (CL)
• Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)
• Mössbauer Spectroscopy
• Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
• Nuclear Magnetic Ressonance (NMR)
• Cyclic Voltammetry (CV); Linear Sweep Voltammetry (LSV)
• Four point probe and I-V techniques
• Capacitance spectroscopy
• Particle size: zeta potencial; BET; picnometry; laser
diffraction
• etc

Rastreabilidade da medida do tamanho das partículas

Produção de padrões-microscópio (secundários)
Uso do FIB (focused ion beam): escala < 100 nm
Nanocorte

Nanodepósito

Pt

1 μm

Si

200 nm

Produção de padrões-microscópio (secundários)
Uso do STM (scanning tunneling microscopy): escala <1 nm
Fabrico de superestruturas por deposição controlada (óxido de vanádio em
substratos de Cu3Au+O)

Modelo

2,68nm ± 0,01nm

Estrutura Moiré: dois
planos de simetria
hexagonal girados um
em relação ao outro e
com parâmetros de rede
diferentes.

1 nm
19nm

1 nm

Material de Referência (MR)
ISO Guide 30-35
Definição: material suficientemente homogéneo e estável em relação a uma ou
mais propriedades especificadas, que foi estabelecido como apto para o uso
pretendido no processo de medição

Aplicação:

Requisitos:
1)
2)
3)
4)

homogeneidade
estabilidade
caracterização (incerteza, valor)
rastreabilidade metrológica

1)
2)
3)
4)

calibração do sistema de medição
avaliação do procedimento de medição
atribuição de um valor a um outro material
contrôle de qualidade

(Exigido no caso dos MR/C)

MRs para avaliação das propriedades de nanopartículas
Forma de apresentação:
I. Pós secos
estabilidade maior, homogeneidade menor

II. Suspensões
estabilidade menor, homogeneidade maior

A incerteza na estabilidade e homogeneidade tem que ser estabelecida de
acordo com a incerteza da medição para a propriedade especificada
Propriedade: Dimensional, Toxicológica, Ótica, Térmica, etc.

MRs para avaliação das propriedades de nanopartículas
O tipo de MR relaciona-se com a aplicação:
Área de aplicação
1. Calibração de instrumentos

2. Contrôle de qualidade

3. Medições com misturas
complexas (há influência da
matriz)

Tipo de nanopartículas
Modelo ideal em relação ao processo de
medição: esféricos, monodispersos
Mensurando: 1 ou 2
Número limitado de MRs genéricos
Modelo real de aplicação: não
exatamente esféricos, dispersão mais
larga, etc.
Mensurando: > 2
Número significativo de MRs para cada
tipo (TiO2, SiO2, Au,...)
ex: polímeros, tintas, líquidos orgânicos
(cosméticos) , etc.
Diferentes MRs para diferentes matrizes

MRs para distribuição de tamanhos de nanopartículas
0.45

O tipo de MR relaciona-se com
o Mensurando:

mean
mode

0.35

Distribution

1) tamanho modal;
2) alargamento da distribuição;
3) concentração

0.40

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Size

Broadening

Concentration

0.00

0

5

10

Size (nm)
dN/dDp

São necessários MRs:
Tipo 1
Tipo 2
Size, Dp

Tipo 3

15

20

MRs para distribuição de tamanhos de nanopartículas
O método determina o valor do MR:
Institute for Reference Materials and Measurements, IRRM

DIMAT/Inmetro + CICECO/UA: projeto em MRs de
nanopartículas
Desenvolvimento de 6 materiais de referência – nanopartículas de:
• ouro (Au)
ex. aplicação: cosméticos antienvelhecimento, produtos antimicrobianos, tratamento de tumores
• cobre (Cu)
ex. aplicação: quantum dots antifúngicos, nanofluidos de refrigeração, interconexão de circuitos
• dióxido de titânio (TiO2)
ex. aplicação: cosméticos bloqueadores de UV, sensores de gás

• óxido de zinco (ZnO)
ex. aplicação: cosméticos bloqueadores de UV
• negro de fumo (carbon black)
ex. aplicação: reforço de elatómeros (indústria defesa, automóvel, eletrónica, etc)
• CNTs curtos
ex. aplicação: biomedicina (estimulação elétrica na osteointegração ou entrega de fármacos)

Obrigado!
(rsilva@ua.pt)

