
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Síntese de micro/nanocubos de prata com tamanhos controlados 

assistida por microondas  

Caio C. S. de Oliveira (PG),* Pedro H. C. Camargo (PQ) - caioliveira@usp.br 

Departamento de Química Fundamental, Instituto de Química, Universidade de São Paulo 

 

Palavras Chave: nanocubo, prata, microondas  

Introdução 

Micro/nanomateriais de prata (Ag) vêm atraindo 

grande atenção em áreas como eletrônica, catálise, 

desenvolvimento de sensores, plasmônica e etc.
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Sendo suas propriedades dependentes dos seus 

tamanhos e formas, desenvolver rotas de síntese 

em que esses parâmetros possam ser precisamente 

manipulados é de suma importância.
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Este trabalho 

visa então, o desenvolvimento de uma rota sintética 

baseada na utilização de microondas para obtenção 

de micro/nanocubos de Ag com tamanhos 

controlados e definidos.  

Resultados e Discussão 

A utilização de microondas tem despertado grande 

interesse em síntese química, uma vez que são 

rápidas, versáteis, apresentam altos rendimentos, 

são ambientalmente amigáveis, e permitem um 

maior controle/reprodutibilidade sobre condições 

reacionais, tornando o procedimento mais robusto.
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Nanocubos de Ag são atrativos para aplicações 

como substrato em espalhamento Raman 

intensificado por superfície (SERS), visto que suas 

pontas agudas permitem uma maior concentração 

de campos elétricos relativo a seus análogos 

esféricos em decorrência da excitação plasmonica, 

e, conseqüentemente, maiores intensificações 

eletromagnéticas. Geralmente, micro/nanocubos de 

Ag podem ser obtidos pelo método poliol, que 

consiste na utilização de etileno glicol e 

polivinilpirrolidona a 140-160 
o
C por 6-12 hs. Neste 

trabalho, micro/nanocubos de Ag com tamanhos 

definidos foram obtidos por uma metodologia poliol 

assistida por microondas. Este método empregou 

etileno glicol como solvente e fonte de agentes 

redutores, polivinilpirrolidona como estabilizante, 

NaCl ou HCl como estabilizante das sementes e 

AgNO3 como precursor de Ag. Esta mistura foi 

submetida a uma potencia de 40 W por 30 min em 

microondas. A Fig. 1 mostra uma imagem MEV de 

microcubos de Ag 900 nm em tamanho obtidos 

através desta rota. Podemos observar que o produto 

é uniforme e foi obtido em alto rendimento. A partir 

de um conjunto de condições padrão, cada um dos 

diferentes parâmetros experimentais (temperatura, 

tempo, concentração de AgNO3, PVP e NaCl/HCl) 

foram sistematicamente variados com o objetivo de 

investigar como cada parâmetro era capaz de 

influenciar o tamanho dos micro/nanocubos 

gerados. Nossos resultados mostraram que nossa 

rota foi eficiente para a produção de 

micro/nanocubos com tamanho controlados entre 

100 nm a 1 µm. 

 
Figura 1. Imagem MEV para microcubos de Ag 900 
nm em tamanho obtidos através da rota poliol 
assistida por microondas. 

Conclusões 

Esse trabalho descreveu a utilização de metodologia 

rápida, simples e versátil baseada na utilização de 

microondas para a obtenção de micro/nanocubos de 

Ag com elevada pureza e altos rendimentos. Nossos 

resultados mostraram que o tamanho dos 

nanocubos produzidos puderam ser controlados na 

faixa de 100 nm a 1 µm com base em variações nas 

condições de reação. Estes materiais são de grande 

interesse para aplicações em plasmônica e SERS. 
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