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RESUMO 

 

No presente trabalho foram estudadas a estrutura local e a macroestrutura do silsesquioxano 

iônico contendo o grupo catiônico 1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDbX2, onde X = Cl
-
 ou 

NO3
-
), e suas múltiplas funcionalidades. Primeiramente, mostrou-se que a síntese deste 

silsesquioxano iônico em ponte pelo método sol-gel produz uma mistura de dois 

organossilanos, os quais formam uma estrutura poliédrica tipo POSS. A estrutura poliédrica 

formada é constituída por siloxanos (Si–O–Si) conectada pelo grupo orgânico em ponte. Por 

sua vez, essa estrutura poliédrica se autoorganiza para produzir empacotamento hexagonal 

ABCA. Este é o primeiro relato de uma estrutura de POSS para silsesquioxanos em ponte 

obtidos diretamente pela condensação de organossilanos em ponte. As propriedades inerentes 

à este tipo de silsesquioxano iônico permitiram seu uso no recobrimento de lâminas de vidro e 

de nanotubos de trititanato, na estabilização de nanopartículas metálicas e na produção de 

silsesquioxanos de zinco. Quando utilizado na formação de filmes sobre superfície de vidro 

plano, o SiDb(NO3)2 atuou como agente estabilizante e de adesão de nanopartículas de prata 

(AgNP). Os filmes contendo AgNP apresentaram estabilidade térmica até temperaturas 

próximas a 200 °C, visto que não houve alterações na espessura dos filmes. Estes filmes 

também mostraram excelente atividade bactericida contra S. aureus, mesmo após ciclos de 

esterilização a 170 °C. Quando usado no revestimento de nanotubos de trititanato, o SiDbCl2 

atuou como agente de estabilização e adesão de nanopartículas de ouro (AuNP), e também 

como agente anti-sinterizante da titânia. Dessa forma, a titânia resultante manteve as 

propriedades microstruturais dos nanotubos de trititanato e teve suas propriedades ópticas 

melhoradas, possibilitando um desempenho fotocatalítico melhor que anatase P-25. Quando 

usado na produção de compostos de zinco contendo silsesquioxanos iônicos (SIZn), o SiDbX2 

possibilitou a obtenção de precursores se Zn para síntese, em baixa temperatura, de cristais de 

óxido de zinco ou silicato de zinco. A identidade do cristal obtido apresentou-se dependente do 

contra-íon utilizado. Os materiais resultantes apresentaram propriedades fotoluminescentes, 

com emissão no visível.  
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ABSTRACT 

 

Herein, the local and macrostructure of the ionic silsesquioxane containing the group 

1,4-diazoniabycicle[2.2.2]octane (SiDbX2, X = Cl
-
 or NO3

-
) was elucidate, and its role in different 

systems was also studied. Firstly, it was shown that the synthesis of SiDbX2 by sol-gel method 

led to a mixture of two organosilanes. This silsesquioxane presented cages of POSS structure 

as its local organization. It was also proposed that these cages of Si–O–Si were linked to each 

other by the bridged organic component. These POSS structures showed a self-assembly of 

presenting a hexagonal packing (ABCA). This is the first report of a POSS structure for a 

bridged silsesquioxane obtained by direct condensation of bridged organosilanes. The inherent 

properties of the SiDbX2 allowed it to be able to produce films onto flat glass surface, to coat 

trititanate nanotubes, to stabilize metal nanoparticles and to originate new zinc silsesquioxanes. 

Thus, it was possible to evaluate the SiDbX2 influence in different kind of systems. In this way, 

when the SiDb(NO3)2 was applied to form films onto glass, it acted as stabilizer and adhesion 

agent of silver nanoparticles (AgNP) on glass surface. The AgNP films presented thermal 

stability under temperatures up to 200 °C, considering the unchanged film thickness. These 

films also showed excellent antibacterial activity against S. aureus due to a sinergetical 

mechanism produced by AgNP and quaternary ammonium groups presented in SiDb(NO3)2 

structure. This antibacterial activity of AgNP films kept high even after cycles of sterilization at 

170 °C. In the second study, the SiDbCl2 was used as stabilizer and adhesion agent of gold 

nanoparticles (AuNP) onto trititanate nanotubes surface. It also assumed the role of anti-

sintering agent of titania matrix. The presence of SiDbCl2 led to titania materials keep the 

microstructural properties of trititanate nanotubes. The final titania materials presented an 

increased optical property, making these materials more efficient photocatalytically than P-25. 

At last, the SiDbX2 were used as precursor to synthesize new zinc compounds containing ionic 

silsesquioxanes (SIZn). These SIZn originate, at low temperature, crystals of zinc silicate and 

zinc oxide, the identity os the crystal obtained depended on the SIZn counterion. The final 

materials presented photoluminescence with emission in visible region. 
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1. Introdução 

 

Os silsesquioxanos são materiais híbridos a base de sílica que apresentam a fórmula 

geral R-SiO1,5, onde R é uma cadeia orgânica lateral.
1,2

 Estes compostos podem ser obtidos 

pelas reações de hidrólise e condensação de grupos alcoxissilano altamente reativos presentes 

nos precursores organossilanos (RSiO-R‘), ou na reação de haletos de silício com alcoxisilanos 

ou dialquil éter em presença de um ácido de Lewis como catalisador.
3,4

 Os silsesquioxanos 

vem sendo utilizados na otimização de propriedades térmicas, químicas e mecânicas de 

polímeros devido a presença das ligações estáveis Si-O-Si na sua estrutura.
5–7

 A interação de 

grupos SiO-H presentes nos silsesquioxanos com matrizes inorgânicas, como sílica, alumina e 

titânia, permite que os mesmos recubram a superfície de tais matrizes, fornecendo à essas, 

propriedades inerentes dos grupos orgânicos (R) presentes na estrutura dos silsesquioxanos.
8,9

 

Desta forma, a combinação das propriedades dos componentes orgânico e inorgânico dos 

silsesquioxanos permite que os mesmos possam ser utilizados na estabilização de 

nanopartículas metálicas (MNP),
10–12

 na produção filmes sobre superfícies inorgânicas,
8,13–15

 na 

dispersão de nanotubos de carbono em matrizes cerâmicas e polímeros,
16,17

 na síntese de 

novos compostos como silsesquioxanos metálicos,
18–20

 e também que possam ser aplicados 

como catalisadores heterogêneos,
21,22

 adsorventes de contaminantes de efluentes,
23

 agentes 

antimicrobianos,
10,24

 e em sistemas para liberação de fármacos. 
25–27

 

A capacidade de recobrimento de matrizes inorgânicas aliadas com a possibilidade de 

estabilização de MNPs pode ampliar o campo de aplicações dos silsesquioxanos na área de 

novos materiais. Alguns exemplos seriam a produção de filmes de nanopartículas de prata 

(AgNP) sobre superfícies de vidro e o recobrimento de matrizes porosas de TiO2 com o sistema 

silsesquioxano/MNP.  

Outras vantagens também poderiam ser percebidas com a utilização de 

silsesquioxanos no recobrimento de matrizes porosas de TiO2. O TiO2 é um semicondutor que 

na forma cristalina anatásio é muito utilizado como fotocatalisador, visto que seu band gap é de           

3,2 eV.
28,29

 Entretanto, a produção de matrizes de anatásio com elevada área superficial é 

difícil, visto que o processo de cristalização do TiO2 conduz ao fechamento dos poros, e a 

redução drástica da área superficial.
30–32

 Desta forma, sabe-se que a adição de compostos 

contendo Si-O na síntese destas matrizes de anatásio dificulta o processo de cristalização, e 

consequentemente, torna a diminuição da área superficial mais sutil.
33–35

 Assim, a utilização de 

silsesquioxano possibilitaria a inserção de AgNP e AuNP neste tipo sistema, o que poderia 

ampliar a região em que o fotocatalisador atuaria no espectro eletromagnético. 

A basicidade de Lewis dos átomos de oxigênio presentes nos grupos silanóis contidos 

na estrutura dos silsesquioxanos,
3
 não somente permite a reação dos mesmos com superfícies 

de óxidos metálicos e SiO2, mas também possibilita a reação dos silsesquioxanos com 

precursores organometálicos.
18,19

 
 
Existem na literatura relatos de sínteses de complexos de 

silsesquioxanos de titânio, zinco, boro, lítio, gálio, alumínio, dentre outros.
18,19,36

 Grande parte 

destes compostos vem sendo utilizados na catálise homogênea, como na polimerização de 
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rac-lactídeo.
18,19 

No entanto, são poucos os trabalhos que produzem silsesquoxanos metálicos 

visando a obtenção de nanopartículas cristalinas, as quais podem apresentar propriedades 

óticas e eletrônicas diferenciadas.  

Considerando as diversas áreas de atuação apresentadas pelos silsesquioxanos, o 

Laboratório de Sólidos e Superfícies vem explorando novas aplicações para estes compostos, 

bem como, desenvolvendo novas espécies carregadas. Dentre esses compostos, destaca-se o 

silsesquioxano iônico 1,4-bis-(3-propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDbCl2).
 
O SiDbCl2 foi 

sintetizado pela primeira vez no ano de 2006,
37

 e desde então o mesmo vem sendo utilizado na 

estabilização de MNP,
10,38 

na formação de filmes sobre superfície de vidro 
8,39

 e na adsorção de 

espécies aniônicas, como corantes.
40,41

 Entretanto, a estrutura do SiDbCl2 e seus derivados 

(SiDbX2, X=NO3
-
) não foi elucidada até o presente momento. Portanto, neste trabalho pretende-

se desvendar a estrutura do SiDbX2 e apresentar como novas aplicações para o mesmo a 

produção de filmes finos de AgNP estabilizadas por SiDb(NO3)2 termicamente estáveis, a 

obtenção de matrizes de anatásio de elevada área superficial na presença do sistema 

SiDbCl2/AuNP, e a síntese de um silsesquioxano iônico de zinco visando a produção de 

nanopartículas cristalinas de silicato de zinco. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos Gerais 

 

Determinar a estrutura do silsesquioxano iônico contendo o grupo 

diazoniabiciclo[2.2.2]octano bem como explorar possibilidades de seu uso no desenvolvimento 

de novos materiais com propriedades diferenciadas.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

 Elucidar a estrutura do silsesquioxano 1,4-bis-(3-propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano. 

 Utilizar o silsesquioxano iônico como agente de estabilização e de adesão de 

nanopartículas para obtenção de filmes finos contendo AgNP em superfície plana de vidro.  

 Avaliar a estabilidade térmica dos filmes contendo AgNP. 

 Avaliar as propriedades antibacterianas de filmes finos AgNP aderidas na superfície de 

vidro. 

 Utilizar silsesquioxano iônico como agente de estabilização e adesão de nanopartículas de 

ouro na superfície de nanotubos de trititanato. 

 Utilizar silsesquioxano iônico como agente inibidor de sinterização de anatásio, visando a 

obtenção titânia com alta área específica.  

 Avaliar as propriedades fotocatalíticas de anatásio contendo AuNP, na decomposição de 

rodamina B e na produção de H2. 

 Desenvolver precursores de zinco contendo silsesquioxano iônico para serem aplicados na 

síntese de compostos cristalinos de zinco, em baixas temperaturas.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Materiais Híbridos Orgânico-Inorgânicos 

 

A busca pelo desenvolvimento de materiais com propriedades físico-químicas únicas é 

um desafio que se perpetua desde o início da ciência dos materiais. Um dos meios que os 

cientistas encontraram de alcançar esse objetivo foi a combinação de compostos orgânico e 

inorgânico, nos quais os materiais obtidos apresentavam não uma soma de propriedades, mas 

sim um material com propriedades novas e diferentes dos seus precursores.
3,4,42

 A combinação 

de compostos orgânico e inorgânico começou no início da Era Industrial, onde eram misturados 

compostos como o TiO2 a solventes e surfactantes, na produção de tintas.
4,42

 Com o 

desenvolvimento da indústria de polímeros, compostos inorgânicos como argilas e minerais 

eram adicionados aos polímeros para melhorar as propriedades destes compostos orgânicos.
42

 

Entretanto, estas misturas ocorriam geralmente em um nível micrométrico, onde são chamados 

de compósitos. O termo ―material híbrido‖ somente começou a ser utilizado na década de 

1990,
43

 onde definiu-se que materiais híbridos orgânico-inorgânico são aqueles nos quais os 

precursores utilizados estão dispersos em um nível nanométrico ou molecular.
3,43

 O método 

mais utilizado para a obtenção de materiais com esse nível de dispersão de seus componentes 

é o método sol-gel. Este método vem sendo escolhido devido tratar-se de um método simples, 

pois o mesmo pode ser realizado em condições brandas de temperatura e pressão, 

possibilitando a inserção de biomoléculas como componentes orgânicos, por exemplo.
3,44

 O 

método sol-gel é baseado nas reações de hidrólise e condensação de precursores de alcóxidos 

metálicos ou de silício, ou também halogenetos de metais.
45,46

 Este método será melhor 

discutido no próximo tópico 

Os componentes orgânico e inorgânico podem estar dispersos em arranjos com 

diferentes natureza de interface. Desta forma, os materiais híbridos orgânico-inorgânicos são 

distribuídos nas classes I, II e III, como representado na Figura 1.
4,43

 As classes são definidas 

como: (a) Classe I: nesta classe os componentes orgânico e inorgânico estão ligados por 

interações como forças de van der Waals, ligação iônica e ligação de hidrogênio (Figura 1a). 

Como exemplos são conhecidos: o aprisionamento de moléculas de corante dentro da rede 

inorgânica, a dispersão de partículas inorgânicas em cadeias poliméricas, e a formação de 

cadeias poliméricas orgânica e inorgânica interpenetrávei; (b) Classe II: nesta classe os 

compostos orgânico e inorgânico estão ligados covalentemente ou por ligações iônico-

covalentes (Figura 1b). Podem-se citar como exemplo os materiais de alcóxidos de silício 

organofuncionalizados. (c) Classe III: nesta classe há uma mistura de interações fracas, como 

na classe I, e ligações fortes, como na classe II, um exemplo desta classe é o material obtido a 

partir de um polímero que contém alcoxissilanos em sua estrutura (Figura 1c).
3,4,42,43
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Figura 1. Representação das classes de materiais híbridos orgânico-inorgânicos. (Figura 
adaptada das referências 3 e 43). 

 

Os materiais híbridos orgânico-inorgânicos da classe II podem ser subdivididos em 

mais dois tipos: pendente e em ponte, como representado na Figura 2. Os materiais pendentes 

são aqueles nos quais o precursor orgânico possui somente um ponto de polimerização, assim, 

o mesmo se liga à matriz inorgânica de forma pendente (Figura 2a). Já nos materiais em ponte 

são utilizados precursores orgânicos que apresentam dois ou mais pontos de polimerização, 

consequentemente formando uma ponte entre os precursores inorgânicos (Figura 2b).
3
 Os 

materiais do tipo pendente e em ponte possuem características distintas, onde os materiais em 

ponte, por exemplo, geralmente possuem uma maior organização que os materiais pendentes. 

Esta organização pode ser causada por interações π -π e ligações de hidrogênio entre os 

grupos orgânicos, bem como, pela utilização de grupos orgânicos rígidos, que podem impor 

sua organização ao material final.
1,3,47

 

 

 

Figura 2. Representação de materiais híbridos de classe II (a) pendente e (b) em ponte. (Figura 
adaptada da referência 3). 
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A síntese de materiais híbridos orgânico-inorgânicos também pode ter o propósito de 

arquitetar a porosidade de matrizes inorgânicas, onde os grupos orgânicos são inseridos com o 

objetivo de servir como molde para o tamanho de poro. Assim, quando macromoléculas são 

utilizadas como componentes orgânicos no material híbrido de classe I,
48

 o mesmo pode levar 

à formação de poros após sua eliminação por calcinação. O tamanho dos poros varia com a 

natureza da macromolécula. O sucesso desta estratégia somente é alcançado quando há uma 

alta dispersão dos componentes orgânico e inorgânicos, caso contrário, se houver a separação 

das fases o material resultante provavelmente não apresentará porosidade uniforme. Em 

materiais híbridos de classe II, como os componentes orgânico e inorgânico estão ligados 

covalentemente, ambos compõem a estrutura do sólido como um todo. Desta forma, visando 

obter uma estrutura de poros homogênea, os componentes orgânicos devem ser eliminados da 

estrutura de forma branda, pois a estrutura da matriz inorgânica sofre um rearranjo com a saída 

das cadeias orgânicas.
49

 Por fim, o material resultante apresenta microporos ou mesoporos e 

elevada área superficial.
48–51

 A Figura 3 traz uma representação destes processos, 

apresentando a sílica como base da matriz inorgânica. 

 

 

Figura 3. Representação da formação de poros em matrizes de sílica a partir de materiais 
híbridos orgânico-inorgânicos de (a) classe I e (b) classe II.  

(Figura adaptada da referência 49). 
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3.2. Método Sol-Gel de Síntese 

 

O método sol-gel de síntese, assim como citado no item acima, é um dos métodos 

mais utilizados na obtenção de materiais híbridos orgânico-inorgânicos.
3,4

 Porém, muito antes 

do início do desenvolvimento de materiais híbridos o método sol-gel já era utilizado na 

produção de matrizes inorgânicas puras ou dopadas, como a sílica, por exemplo. O termo ―sol-

gel‖ surgiu em meados do século XIX, no trabalho de Graham sobre sílica coloidal.
52,53

 Desde 

então, inúmeros avanços foram realizados com a utilização do método sol-gel para obtenção 

de matrizes inorgânicas. Um destes avanços ocorreu em 1866, quando Nobel descobriu que a 

nitroglicerina tornava-se quimicamente estável quando adsorvida em diatomito (um minério de 

SiO2), permitindo seu transporte de forma mais segura.
53

 Na atualidade, sílicas porosas obtidas 

por sol-gel são amplamente aplicadas em sistemas de liberação de fármacos, sensores de gás, 

na catálise heterogênea, entre outros.
54–56

 

No método sol-gel são obtidas dispersões de partículas coloidais com dimensões entre 

1 e 100 nm, constituindo o sol. Para a formação do gel ocorre a ligação entre as partículas 

coloidais ou espécies moleculares, conduzindo à formação de uma rede tridimensional a qual 

retém a fase líquida em seus interstícios.
4,57

 A formação do sol envolve as reações de hidrólise 

e condensação dos precursores, enquanto o crescimento da rede, e a consequente formação 

da fase gel, ocorre devido às reações de condensação, estas duas etapas juntas compõem o 

processo conhecido como gelificação do material. Em geral, utiliza-se no método sol-gel 

precursores de alcóxidos metálicos, M(OR), onde M é um íon metálico, como alumínio, metais 

de transição e silício, enquanto R trata-se de um grupo alquila. A etapa de hidrólise do 

processo sol-gel envolve a transformação dos grupos alcóxidos em grupos hidroxila (M–OH). 

Já a etapa de condensação consiste na reação entre os grupos M–OH, ou entre M–OH e 

M(OR) para a formação de espécies M–O–M, e subprodutos água ou álcool.
3,4,45

 A 

representação das reações do processo sol-gel partindo de alcóxidos metálicos é mostrada na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4. Reações de hidrólise e condensação de um alcóxido metálico em um processo sol-
gel. (Figura adaptada da referência 3). 
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A cinética do processo sol-gel para precursores de silício é mais lenta se comparada 

com a cinética de precursores metálicos, como o titânio e o alumínio. Por este motivo a 

descrição das reações constituintes deste processo são melhor relatadas para precursores à 

base de silício.
3,4,45,49

 Essa característica permite que a estrutura do material final de sílica 

possa ser planejada e modificada, possibilitando a inserção de outros componentes, como 

compostos orgânicos e nanopartículas metálicas.
36,44

 Por outro lado, apesar da cinética de 

reação lenta propiciar modificações desejadas na estrutura do material, a mesma torna o 

processo de obtenção desse material muito demorada, podendo levar semanas para o seu 

término. Por este motivo são utilizados catalisadores, os quais podem ter caráter ácido ou 

básico. A escolha do catalisador a ser utilizado deve ser realizada com cautela, pois a estrutura 

do material é alterada dependendo da identidade do catalisador.
3,45,58

  

Os catalisadores ácidos e básicos catalisam as reações de hidrólise e condensação de 

formas diferentes (Figura 5), conduzindo à produção de materiais com estruturas distintas.
3,45,58

 

Considera-se que na catálise ácida ocorra um ataque nucleofílico do átomo de oxigênio do 

alcóxido metálico ao próton presente no meio, e então uma molécula de água ataca o átomo de 

silício. Enquanto, em um catalisador básico, há um ataque nucleofílico do grupo OH
-
 ao silício, 

levando à eliminação de um grupo alcóxido.
3,58

 Já em relação às reações de condensação, 

acredita-se que com a utilização de um catalisador ácido estas reações ocorram devido à um 

ataque nucleofílico de um grupo silanol a um silício que apresenta grupos hidroxila 

protonados.
58

 Quanto maior a basicidade de um grupo silanol, maior será a tendência do 

mesmo ser protonado. Desta forma, visto que a basicidade dos grupos silanóis cresce com o 

aumento no número de grupos hidroxila ligados ao átomo de silício, a reação de condensação 

ocorrerá entre grupos hidroxila de posições terminais de uma cadeia ou com um monômero 

Si(OH)4.
58

 Por esta razão, a utilização de catalisadores ácidos levam à formação de um gel 

polimérico, que após a secagem origina uma matriz compacta contendo microporos.
3
 Por outro 

lado, com a utilização de um catalisador básico os grupo OH
-
 desprotonam os grupos silanóis, 

formando espécies SiO
-
. Então, as espécies SiO

-
 atacam outros átomos de silício que compõe 

o grupo Si–OH, fazendo com que diminua a densidade eletrônica nos átomos de silício, e 

aumentando a acidez dos prótons dos demais grupos hidroxila ligados à tais átomos de silício. 

Assim, serão formados grupos SiO
-
 mais facilmente em espécies mais condensadas, e como 

consequência a condensação predominantemente ocorrerá entre espécies pequenas com 

poucas ramificações e espécies volumosas e altamente condensadas.
58

 Então, os materiais 

obtidos por catálise básca apresentarão partículas primárias esféricas, as quais originarão 

materiais mesoporosos.
3
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Figura 5. Representação das reações de hidrólise e condensação com a utilização de 
catalisadores ácidos e básicos. (Figura adaptada da referência 58). 

 

3.3. Silsesquioxanos 

 

Os silsesquioxanos são uma família de materiais híbridos orgânico-inorgânico de 

classe II obtidos pelo método sol-gel, nestes materiais são utilizados organossilanos como 

precursores.
3
 O termo silsesquioxano está relacionado ao prefixo grego ―sesqui‖, que refere-se 

a um e meio, visto que estes materiais apresentam a fórmula geral R–SiO1,5, para a forma 

pendente, e 1,5OSi–R–SiO1,5, para a forma em ponte, onde R é uma cadeia orgânica.
1,2

 Os 

silsesquioxanos vem sendo utilizados na otimização de propriedades térmicas, químicas e 

mecânicas de polímeros devido à presença das ligações estáveis Si-O-Si na sua 

estrutura.
5,59,60

 Assim, para serem inseridos nas estruturas dos polímeros os silsesquioxanos 

devem apresentar grupos orgânicos passíveis de funcionalização,
59

 onde os mesmos podem 

diretamente ligar-se ao polímero ou servirem de pontos que reagem com estruturas capazes 

fazê-lo.
13,61,62

 Por outro lado, a porção inorgânica do silsesquioxano possibilita outras 

funcionalidades a este material, como por exemplo, a formação de recobrimentos de matrizes 

inorgânicas. A interação de grupos SiO-H presentes nos silsesquioxanos com matrizes 
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inorgânicas, como sílica, alumina e titânia, permite que os mesmos recubram a superfície de 

tais matrizes, fornecendo à tais materiais as propriedades inerentes aos grupos orgânicos (R) 

contidos na estrutura do silsesquioxano.
8,9

 Desta forma, a combinação das propriedades dos 

componentes orgânico e inorgânico dos silsesquioxanos permitem que os mesmos possam ser 

utilizados na estabilização de nanopartículas metálicas (MNP),
10–12

 produção filmes,
8,13–15

 na 

dispersão de nanotubos de carbono em matrizes cerâmicas e polímeros,
16,17

 na síntese de 

silsesquioxanos metálicos,
18–20

 bem como, possam ser aplicados como catalisadores 

heterogêneos,
21,22

 adsorventes de contaminantes de efluentes,
23

 agentes antimicrobianos,
10,24

 e 

em sistemas para liberação de fármacos,
25–27

 entre outros. 

A família dos silsesquioxanos é grande devido ao elevado número de cadeias 

orgânicas que podem ser incorporadas à estrutura do organossilano, bem como, às estruturas 

que estes materiais podem assumir. Assim, considerando somente algumas características 

estruturais os silsesquioxanos podem ser classificados: (i) quanto a carga: (a) neutro – não 

possui carga no grupo orgânico; (b) iônico – a cadeia orgânica apresenta-se carregada; (ii) 

quanto ao número de átomos de silício ligados ao mesmo grupo orgânico (como mostrado para 

materiais híbridos de classe II na Figura 2): (a) pendente – somente um átomo de silício está 

ligado a cada grupo orgânico; (b) em ponte – dois ou mais átomos de silício estão ligados à 

mesma cadeia orgânica;
1,3

 (iii) quanto à organização estrutural (Figura 6):
5,63

 (a) amorfo – não 

há organização a longa distância; (b) escada– os grupos Si-O-Si estão organizados na forma 

de escada, porém existem leves defeitos na cadeia principal de Si-O-Si;
64,65

 (c) multicamadas – 

o componente inorgânico (Si-O-Si) do silsesquioxano produz camadas, as quais são separadas 

pelas cadeias orgânicas;
5,66,67

 (d) oligômeros poliédricos (POSS) – as porções inorgânicas Si-

O-Si assumem um formato poliédrico, sendo o mais comum o cubo (RSiO1,5)8 também 

conhecido como T
8
.
68,69 

 



36 
  

 

Figura 6. Organização estrutural dos silsesquioxanos. (Figura adaptada da referência 5). 

 

A identidade da porção orgânica do silsesquioxano, em geral, define a finalidade do 

material. Componentes orgânicos que apresentam cargas iônicas, que em sua maioria é 

proveniente de grupos amônio quaternário,
10,70

 usualmente são utilizadas na adsorção de 

espécies aniônicas e como agentes antibacterianos.
71–73

 A presença de cargas iônicas também 

auxilia a dispersão destes silsesquioxanos iônicos em solventes com constantes dielétrica 

elevadas, como água,
10,74

 tornando possível a utilização de tais sistemas em meios biológicos e 

em reações realizadas em tais solventes.
10,74

 Silsesquioxanos em ponte contendo grupos 

orgânicos rígidos vem sendo utilizados na produção de organosílicas mesoporosas 

organizadas,
75

 e no direcionamento de poros de matrizes inorgânicas.
76

 Espécies orgânicas 

com propriedades luminescentes também vêm ganhando espaço na família dos 

silsesquioxanos, pois as mesmas são muito utilizadas na obtenção de sólidos luminescentes, 

bem como no monitoramento da liberação de fármacos.
77,78

 

Assim como a identidade do componente orgânico do silsesquioxano é importante para 

a definição das propriedades do material, a porção à base de sílica também exerce influência 

nas propriedades do silsesquioxano. Além de atribuir maior estabilidade mecânica e térmica 

para o silsesquioxano, a rede de Si–O–Si dá origem a organização de curto alcance destes 

materiais. As estruturas do tipo escada possuem uma estrutura de folha, a qual leva o material 

a apresentar anisotropia em sua estrutura, visto que o mesmo possui uma rede unidimensional 
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de Si–O–Si.
5
 Dentre as formas auto-organizadas da rede Si–O–Si, os silsesquioxanos com 

organização poliédrica, conhecidos como POSS (do inglês – Polyhedral Oligomeric 

Silsesquioxane), são os mais estudados. Estas estruturas são consideradas as menores 

partículas de sílica suscetíveis à funcionalização.
59

 Por esta razão, os POSS são muito 

utilizados como blocos na composição de polímeros mais resistentes mecânica e 

termicamente.
59,60,79

 Organizações de longo alcance, em geral, são impostas pelo componente 

orgânico do silsesquioxano.
47,64,78

  

 

3.3.1. Silsesquixanos em ponte 

 

Os silsesquioxanos em ponte, como mencionado acima, são materiais híbridos à base 

de sílica da classe II. Nestes materiais os componentes orgânicos conectam dois ou mais 

átomos de silício, formando pontes.
1,3

 As fórmulas mínimas de silsesquioxanos em ponte estão 

representadas na Figura 7, onde foi considerada a reticulação total dos grupos silanóis. 

Enquanto os silsesquioxanos de forma pendente apresentam uma razão R/S igual a 1, os 

silsesquioxanos em ponte possuem uma razão R/Si >1, sendo que esta diminui com o aumento 

do número de átomos de silício ligados ao mesmo grupo orgânico. No entanto, sabe-se que em 

grande parte dos casos estes materiais apresentam espécies de silício que não estão 

completamente reticuladas. Por esta razão, a fórmula mínima de silsesquioxanos em ponte 

parcialmente reticulados deve considerar o número de grupos silanóis presentes nas suas 

estruturas, os quais irão influenciar na proporção de átomos de oxigênio e hidrogênio em 

relação aos átomos de silício. Desta forma, a fórmula mínima destes materiais passa a ser 

RSiO1,5+nH2n.
3
  

 

 

Figura 7. Representação da estrutura completamente reticulada de silsesquioxanos em ponte e 
suas fórmulas mínimas. (Figura adaptada da referência 3). 
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Os silsesquioxanos em ponte podem assumir diferentes organizações dependendo da 

forma em que foram sintetizados. As organizações lamelar e do tipo escada são observadas 

para silsesquioxanos em ponte quando os mesmos são obtidos pelo método sol-gel.
65,80

 Por 

outro lado, a estrutura poliédrica de POSS é alcançada por um silsesquioxano em ponte 

quando é realizada funcionalização de cubos utilizando a mesma cadeia orgânica para 

conectá-los.
23,70,81

 Entretanto, alguns estudos sobre a organização assumida pelos 

silsesquioxanos em ponte obtidos por sol-gel não mostram resultados suficientes para suportar 

a proposta de estrutura, ou simplesmente não é abordada.
64,82

 Por esta razão, a realização de 

estudos mais detalhados sobre este tema ainda são necessários. 

No entanto, apesar de ainda existirem algumas lacunas nos conhecimentos sobre a 

identificação estrutural de um silsesquioxano em ponte, os mesmos não deixam de ser 

utilizados nas mais diversas áreas. Na nanomedicina, por exemplo, os silsesquioxanos em 

ponte são amplamente aplicados na síntese de matrizes mesoporosas à base de sílica visando 

propriedades como a biodegradabilidade.
83,84

 A biodegradabilidade de uma matriz à base de 

sílica pode ser alcançada através da utilização de um silsesquioxano em ponte que possua um 

componente orgânico que possa ser degradado por algum agente do meio em que o material 

será aplicado.
83,84

 Já no desenvolvimento de dispositivos óptico-eletrônicos os silsesquioxanos 

em ponte destacam-se frente aos seus análogos pendentes, devido a utilização de moléculas 

aromáticas que podem ser colocadas entre átomos de silício, assim, ganhando maior 

estabilidade.
1,85

 Na área de catálise, os silsesquioxanos em ponte podem dar origem a 

organossílicas mesoporosas periódicas (PMO do inglês Periodic Mesoporous Organosilica),
1
 as 

quais são amplamente utilizadas como catalisadores heterogêneos, visto a elevada dispersão 

dos grupos modificadores ao longo da estrutura do material.
75

 

  

3.3.1.1. Silsesquioxano Poliédrico Oligomérico (POSS) 

 
As pesquisas envolvendo a síntese e utilização de POSS vêm crescendo 

expressivamente nos últimos 10 anos. Segundo dados obtidos no Web of Science em janeiro 

de 2018, este aumento foi de quase 150% entre os anos de 2007 e 2017. Estes resultados 

indicam a necessidade que existe de obter cada vez mais novas composições para estrutura 

dos POSS que permitam a utilização dos mesmos nos mais variados meios. O primeiro relato 

de silsesquioxanos oligoméricos foi realizado em 1946 por Donald Scot,
86

 e somente em 1965 

foram descritas por Brown e Vogt, as primeiras estruturas poliédricas de silsesquioxanos 

oligoméricos.
87

 As estruturas poliédricas propostas por Brown e Vogt em seu artigo são 

compostas por 6 e 7 átomos de silício em seus vértices, como mostrado na Figura 8. As 

espécies de silício possuem uma nomenclatura própria, onde o fator decisivo é o número de 

átomos de oxigênio ligados diretamente ao silício. Assim, as espécie silício que estão ligadas a 

um, dois ou três átomos de oxigênio são conhecidas como espécies M (SiR3OR‘), D 

(SiR2(OR‘)2) e T (SiR(OR‘)3), respectivamente. Assim, a nomenclatura utilizada para definir o 
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tipo de poliedro formado por um silsesquioxano utiliza-se T
n
, onde n é o número de átomos de 

silício que compõem a estrutura.
88

 

 

 

Figura 8. Representação das primeiras estruturas propostas para POSS. (Figura adaptada da 
referência 87). 

 

As estruturas T
8
, T

10
 e T

12 
também já foram relatadas para POSS, e são mostrados na 

Figura 9. Porém as estruturas mais utilizadas são T
8
 ou T

7
(OH)3, estes cubos são 

preferencialmente obtidos durante as sínteses devido à maior estabilidade dos anéis S4O4.
89

 

Estas duas estruturas são consideradas um núcleo de sílica de ―diâmetro‖ de 0,5 nm, a qual 

apresenta uma camada externa de grupos R, os quais podem ser hidrogênio ou os mais 

diversos grupos funcionais orgânicos.
68,90

 Assim, devido a estes cubos serem partículas 

nanométricas de sílica facilmente funcionalizadas os mesmos são altamente utilizados como 

nanoblocos na composição de polímeros, provendo a tais macromoléculas aumento da 

estabilidade térmica, mecânica e química, redução da inflamabilidade e viscosidade.
91

 

 

 

Figura 9. Representação das estruturas de POSS T
8
, T

10
 e T

12
.                                           

(Figura adaptada da referência 88). 

 

A síntese de POSS (T
8
) pode ser realizada de três principais formas, através das 

reações de hidrólise e condensação (método sol-gel) de precursores clorossilanos e 

alcoxissilanos, a partir da modificação dos grupos R de um cubo T
8
, originando novos 

derivados, e por fim, o fechamento do cubo T
7
(OH)3 (Figura 10).

89
 A síntese dos cubos 

geralmente é realizada utilizando-se o método sol-gel, no entanto, existe desvantagens 
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inerentes ao método, como a morosidade do processo, baixo rendimento na formação dos 

cubos (< 50%) e a formação de subprodutos que são dificilmente separáveis. A fim de elevar o 

rendimento da obtenção de espécies T
8
, mudanças no processo de síntese já foram relatadas, 

como, por exemplo, a inserção de sais como FeCl3 e ZnCl2, e a adição de fluoreto de        

tetra—n–butilamônio na presença de solventes orgânicos, alcançando-se rendimentos 

superiores a 80%.
89

 Somente em alguns casos foi possível separar por HPLC os componentes 

das misturas de silsesquioxanos obtidas pelo método sol-gel. Os compostos separados com 

sucesso foram aqueles com fórmula T
8
R(8-n)R‘n, onde n pode ser igual a 0, 1 e 2, e quando R é 

igual ao grupo propila, R‘ deve ser igual a (CH2)3Cl, (CH2)3I, (CH2)3SH ou CH2CH=CH, já 

quando R é igual ao grupo etila, então R‘ deve ser igual a CH=CH2. Em geral estes são os 

grupos iniciais utilizados para a obtenção de cubos funcionalizados. Assim como mencionado 

acima, os POSS T
8
 podem ser obtidos a partir do fechamento de um cubo T

7
(OH)3 (cubo 

condensado parcialmente) através da inserção de um grupo alcoxissilano ou clorossilano.
158

 

Estas reações são realizadas em meio básico, e geralmente leva a um rendimento alto de 

espécies T
8
. Neste tipo de síntese é adicionado um grupo orgânico R‘ reativo, o qual é diferente 

do grupo orgânico R estável. O arranjo formado leva a estabilização do grupo R‘, mas ainda a 

espécie T
8
R7R‘ é mais reativa que o seu análogo T

8
R8. Desta forma, as espécies T

8
R7R‘ são 

mais utilizadas para a modificação de macromoléculas. Por fim, um dos métodos mais 

utilizados na obtenção de estruturas POSS é a modificação dos grupos R pendentes nos 

vértices do cubo. Este é o método que é capaz de produzir a maior variedade de espécies de 

POSS, pois a modificação dos grupos orgânicos é realizada segundo a propriedade desejada 

para o material.
68,89

  

 

 

Figura 10. Representação das formas de síntese do cubo T
8
.  

(Figura adaptada da referência 89). 
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Além do intuito de produzir POSS T
8
, as espécies T

7
(OH)3 também são utilizadas para 

a obtenção de catalisadores heterogêneos, a partir da inserção de alcóxidos metálicos neste 

cubo parcialmente condensado (Figura 11). Nestes materiais a estrutura do POSS atua como 

um suporte para os agentes metálicos, os quais agem como catalisadores.
92,93

 Estes novos 

compostos metálicos não apresentam uma denominação padrão, os quais podem ser 

encontrados na literatura como silsesquioxano oligomérico poliédrico metálico (POMS do inglês 

– Polyhedral Oligomeric Metal Silsesquioxane) e também como complexos metálicos de 

POSS.
94,95

 Nas últimas décadas vêm sendo relatados diversos estudos sobre a síntese e 

aplicação destes POMS como catalisadores, onde os metais inseridos na forma de alcóxido 

são: Ti, Al, Zn, Zr, Sn, V entre outros.
96,97

 Estes POMS são utilizados como catalisadores em 

reações como: epoxidação (Ti–POSS e Zr–POSS), polimerização (Zr–POSS, Zn–POSS,        

V–POSS, Al–POSS e Ti–POSS), e isomerização de hidrogenação de porfirinas                     

(Zr–POSS).
18,97–99

 

 

 

Figura 11. Representação da estrutura de POMS. 

 

Assim como os grupos orgânicos reativos dispostos nos vértices dos POSS, os grupos 

silanóis presentes nas espécies de POSS T
7
, também possuem um importante papel para a 

aplicação destes materiais. A presença de grupos silanóis livres na estrutura parcialmente 

condensada do POSS T
7
 e de outras estruturas de silsesquioxanos, são responsáveis por 

interagir com superfícies de óxidos inorgânicos, como TiO2 e SiO2,
8,100

 e íons metálicos, como 

na formação de POMS.
39,100,101

 Estas interações com as superfícies de óxidos pode ocorrer 

eletrostaticamente, a partir de ligações de hidrogênio e/ou coordenação dos átomos de 

oxigênio dos grupos silanóis com os átomos de metal dos óxidos, como representado para a 

titânia na Figura 12.
100

 Desta forma, estes compostos podem ser utilizados na estabilização de 

nanopartículas de óxidos metálicos,
100

 no recobrimento de superfícies hidrofóbicas,
102

 na 

estabilização de nanopartículas metálicas e na adesão das mesmas em superfícies de sílica,
103

 

na adesão de íons metálicos em cerâmica,
101

 entre outros. 
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Figura 12. Representação dos tipos de interação entre os grupos silanóis de um silsesquioxano 
e a superfície de um óxido metálico, neste caso o TiO2. (Figura adaptada da referência 100). 

 

3.3.1.2. Estrutura Auto-Organizada de POSS 

 

Nos últimos anos, estudos sobre a organização das estruturas de POSS vêm 

ganhando espaço no cenário científico e tecnológico, visto que sistemas auto-organizados são 

de grande interesse na engenharia de materiais. Em seu trabalho em 2003, Waddon e 

Coughlin, propuseram que as estruturas cúbicas de POSS poderiam compor um 

empacotamento hexagonal/romboédrico (Figura 13).
68

 Desde então outros autores mencionam 

indícios deste tipo de organização para as mais diversas espécies de POSS.
7,62,104,105

 Apesar 

de dados cristalográficos conduzirem a estruturas hexagonal ou romboédrica, o 

empacotamento hexagonal é geralmente utilizado visto que os parâmetros cristalográficos de 

uma estrutura hexagonal são obtidos mais facilmente. Assim, o empacotamento hexagonal foi 

o escolhido por Waddon e Coughlin para descrever a organização dos POSS em camadas.
68

 

 

 

Figura 13. Representação das celas cristalinas hexagonal, cúbica de face centrada (CFC) e 
romboédrica. (Figura adaptada da referência 106). 
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A organização hexagonal seria resultado de um empacotamento de cubos POSS 

empilhados em três camadas diferentes (A, B e C), como mostrado na Figura 14. 

Diferentemente do empacotamento de esferas rígidas e átomos, o empacotamento hexagonal 

para POSS não é denso, visto que as unidades estruturais (os cubos) estão separadas pelos 

componentes orgânicos do silsesquioxano, e os cubos acomodam-se nas lacunas entre os 

cubos das camadas adjacentes. Em termos de parâmetros de cela, considera-se que o 

parâmetro ahex está relacionado com a proximidade das unidades estruturais no plano basal, e 

que o parâmetro chex é relativo ao quão próximo estão os planos basais (planos A).
68

 Assim, 

este tipo de empacotamento apresentado pelos POSS tornam os valores da razão c/a muito 

inferiores (entre 1 e 1,5) ao valor obtido para o empacotamento de esferas rígidas (2,45).
62,68

  

 

 

Figura 14. Esquema representativo de um empacotamento hexagonal de espécies de POSS. 
(Figura extraída da referência 68). 

 

Por fim, visto que as propriedades e estruturas de silsesquioxanos levam a obtenção 

de sistemas estáveis, os mesmos vêm sendo amplamente utilizados em sistemas na escala 

nanométrica, como na estabilização de nanopartículas metálicas, no melhoramento de 

propriedades ópticas de fotocatalisadores, dentre outros. 
10,107

 Desta forma, faz-se necessário 

compreender como são obtidos sistemas nanoestruturados e as suas propriedades, para que 

assim os silsesquioxanos possam ser utilizados na modificação destes sistemas buscando 

aperfeiçoar propriedades desejadas. 
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3.4. Nanotecnologia 

 

A nanotecnologia vem sendo uma das áreas de maior avanço no século XXI, a qual 

trata da tecnologia usada para controlar a estrutura de materiais nanométricos. O termo 

nanotecnologia foi pela primeira vez citado pelo físico Richard Feynman, em 1959, enquanto 

ele reportava as possibilidades de sintetizar nanomateriais pela manipulação direta de 

átomos.
108–110

 Desde então, os estudos sobre síntese e propriedades de materiais na escala 

nanométrica ganhou cada vez mais espaço no meio acadêmico e industrial. Nos anos 2000 o 

setor de nanotecnologia envolvia um mercado multibilionário e a expectativa de alcançar 

marcas na casa dos trilhões estava prevista para o ano de 2015.
111

 Existe ainda muitas 

possibilidades de aplicação de nanomateriais no mundo atual, visto que cada vez mais os 

mesmos fazem parte do cotidiano da população mundial, desde a medicina até a agricultura e 

indústria de construção civil.
112–115

  

Os nanomateriais são definidos como aqueles que apresentam pelo menos uma de 

suas dimensões inferior a 100 nm, porém em áreas como a nanomedicina são considerados 

ainda como nanomateriais estruturas com até 1000 nm.
108,109,116

 Os nanomateriais podem ser 

classificados como: 0D, 1D, 2D e 3D. As partículas 0D são aquelas que apresentam as suas 

três dimensões na escala manométrica e que possum uma baixa anisotropia em sua estrutura, 

são conhecidas como nanopartículas 0D os pontos quânticos e nanopartículas esféricas. Os 

materiais 1D são aqueles que apresentam uma de suas dimensões nanométrica, alguns 

exemplos são os nanotubos e nanofios. As partículas 2D possuem duas dimensões na escala 

nanométrica, e são exemplos destes materiais as nanoplacas e nanofolhas. Por fim, os 

nanomateriais 3D, assim como os 0D, apresentam as suas três dimensões nanométricas, 

porém as partículas 3D podem apresentar maior anisotropia em sua estrutura.
117

 A Figura 15 

traz alguns exemplos de materiais 0D, 1D, 2D e 3D.  

As funcionalidades destes nanomateriais são arquitetadas considerando as 

propriedades diferenciadas inerentes aos materiais nesta escala, como a elevada razão 

superfície/volume, plasmon de superfície em nanopartículas metálicas, efeitos quânticos em 

nanopartículas metálicas e semicondutores, ação antimicrobiana, entre outras.
117–119

 A razão 

superfície/volume elevada torna a partícula mais reativa que um material bulk composto pelo 

mesmo elemento. Isto porque o número de átomos expostos na superfície da partícula 

aumenta com o inverso do seu raio, ou seja, quanto menor a partícula maior é o número de 

átomos que compõem a superfície da mesma.
117

 Assim, sabendo-se que os átomos presentes 

na superfície de um material apresentam maior energia que átomos no interior do mesmo, 

pode-se afirmar que a energia de uma superfície de uma nanopartícula é maior que de um 

material com a mesma composição na forma bulk. Por este motivo, as nanopartículas possuem 

maior tendência de interagir com espécies adsorvidas em sua superfície.
117

 O plasmon de 

superfície em nanopartículas metálicas nada mais é do que a oscilação coletiva dos elétrons da 

partícula metálica promovida pelas ondas eletromagnéticas. Esta oscilação dos elétrons ocorre 

pois o campo eletromagnético é capaz de polarizar a nuvem eletrônica da partícula, e assim, 
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um determinado comprimento de onda é ―aprisionado‖ e propagado pela superfície da 

nanopartícula metálica.
120

 As dimensões nanométricas em partículas de semicondutores levam 

a modificações na energia do band gap. Nestes materiais, quanto menor o número de átomos 

componentes da partícula mais estreita são as bandas de valência e condução, e por 

consequência, maior é a energia de band gap. Desta forma, é possível modular o comprimento 

de onda a ser absorvido pelo material somente alterando seu tamanho.
117

 

 

 

Figura 15. Exemplos de nanomateriais. (Figura adaptada da referência 121). 

 

3.5. Nanopartículas Metálicas (MNP) 

 

Atualmente, nanopatículas metálicas (MNP) são encontradas nos mais diversos 

materiais, os quais são utilizados principalmente na catálise e na nanomedicina.
36,122,123

 Estas 

nanopartículas podem ser obtidas por métodos químicos ou físicos, os quais são conhecidos 

como bottom up e top down, respectivamente (Figura 16).
124,125

 Enquanto os métodos top down 

são produzidas através da destruição de um sólido macroscópico, os métodos bottom up estão 

baseados na obtenção de nanopartículas a partir de seus átomos (metais) ou moléculas 

(óxidos e materiais orgânicos).
125

 Como exemplos de métodos top down para síntese de MNP 

são conhecidas as técnicas de moagem (do inglês milling), machining e métodos litográficos 

como o FIB (Focoused Ion Bean).
125

 Já a síntese de nanopartículas por métodos químicos são 

realizados em meio líquido ou gasoso, devido a maior difusão do material. Desta forma, os 
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métodos usualmente utilizados são a eletrodeposição, deposição da fase vapor, deposição 

assistida por plasma e pelo método coloidal.
125

 

 

 

Figura 16. Representação dos métodos físico (top down) e químico (bottom up) para síntese de 

nanopartículas. (Figura adaptada da referência 124). 

 

O método coloidal de síntese é a maneira mais difundida para a obtenção de MNP, 

pois não é necessária a utilização de equipamentos de custo elevado para a deposição das 

unidades estruturais da nanopartícula. A síntese de MNP a partir deste método é realizada com 

base na redução de íons metálicos em meio líquido, onde ocorre os processos de nucleação, 

com a geração de clusters, e crescimento, com a agregação de pequenas partículas.
126,127

 O 

processo de nucleação promove a formação de uma superfície sólida, a qual conduz a 

mudanças na energia livre do sistema. O aumento da área superficial das MNP conduzem a 

elevação na energia livre do sistema.
126,127

 Por esta razão, visando a diminuição da energia 

livre do sistema as partículas tendem a crescer, este crescimento ocorre através da fusão de 

partículas, processo também conhecido como coalescência. Portanto, com a finalidade de 

manter as dimensões nanométricas das partículas metálicas, e garantir uma boa dispersão no 

solvente de interesse são utilizados agentes estabilizantes.
126,128

 

Os agentes estabilizantes podem atuar através de dois mecanismos: estérico e/ou 

eletrostático (Figura 17). O mecanismo estérico é baseado no recobrimento das MNP com 

cadeias orgânicas como polímeros, dendrímeros, líquidos iônicos, entre outros.
60,129–131

 Nestes 

sistemas as cadeias orgânicas impedem por efeito estérico a aproximação das 

nanopartículas.
128,132

 Quando são utilizados agentes estabilizantes compostos por cadeias de 

hidrocarbonetos, o solvente mais adequado para a dispersão das nanopartículas são os 

apolares, como tolueno e hexano, e alguns polares, como etanol, acetona e acetonitrila. No 

entanto, neste tipo de sistema quando são utilizados solventes com constante dielétrica 

elevada, como a água, as cadeias do agente estabilizante tenderão a diminuir a sua superfície 
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de contato com o solvente, conduzindo à aglomeração das nanopartículas.
128

 Por outro lado, o 

mecanismo de estabilização eletrostática conta com a repulsão coulombiana das MNP devido à 

presença de cargas iônicas na estrutura do agente estabilizante.
116,128,132

 Então, neste 

processo, as cargas na superfície das MNP são balanceadas com contraíons localizados na 

área de difusão ao redor da nanopartícula. Para este tipo de sistema o solvente ótimo é aquele 

que possui uma constate dielétrica elevada, como a formamida e a água. Nestes solventes a 

aproximação das nanopartículas é evitada devido à manutenção de espécies de contraíons nas 

camadas próximas às MNP. Assim, quando nanopartículas estabilizadas puramente por cargas 

iônicas são colocadas em solventes com baixa constante dielétrica, ocorre o colapso da dupla 

camada elétrica causando o coalescimento das nanopartículas.
128

 

 

 

Figura 17. Mecanismos de estabilização (a) estérica e (b) eletrostática.(Figura adaptada da 
referência 128). 

 

3.5.1. Propriedades de nanopartículas de prata e ouro 

 

As MNP apresentam propriedades únicas devido às suas dimensões nanométricas, 

dentre elas destaca-se as propriedades ópticas. O comportamento óptico diferenciado das 

nanopartículas metálicas, em especial de prata (AgNP) e ouro (AuNP), permite que as mesmas 

sejam amplamente utilizadas como marcadores de células, amplificadores de sinal em análise 

de SERS (do inglês Surface Enhanced Raman Spectroscopy), e também em dispositivos 
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ópticos, como guias de onda.
133–135

 Assim como o comportamento óptico das AgNP e AuNP, a 

propriedade antimicrobiana apresentada por estas nanopartículas também se destaca no meio 

científico e tecnolégico. As AgNP e AuNP são amplamente utilizadas na composição de filmes 

antibacterianos e em sistemas de liberação de fármacos, com o intuito de ampliar os efeitos 

antimicrobianos.
123,136,137

 

 

3.5.1.1. Propriedades ópticas de AgNP e AuNP 

 

Em geral, quando as propriedades ópticas de AgNP e AuNP, assim como para outros 

metais, são mencionadas em trabalhos científicos, as mesmas se referem ao fenômeno de 

plasmon de superfície destas partículas. Este fenômeno ocorre em metais, pois os mesmos 

apresentam elétrons ―livres‖ em sua superfície capazes de oscilar coletivamente sob a 

inscidência de uma onda eletromagnética.
138

 Existem dois tipos de modos plasmônicos: o 

plasmon de superfície localizado (LSPs do inglês Localized Surface Plasmons) e a propagação 

do plasmon de superfície (PSPs do inglês Propagating Surface Plasmons) (Figura 18). No PSP 

há o acoplamento da nuvem eletrônica do metal com a luz incidida, onde a mesma é 

propagada pela rede metálica.
138,139

 Esse fenômeno ocorre quando a partícula metálica 

apresenta pelo menos uma de suas dimensões na mesma ordem de grandeza do comprimento 

de onda. Por outro lado, o LSP ocorre quando as partículas metálicas apresentam dimensões 

muito menores que o comprimento de onda de luz incidente.
138–140

 Neste processo, a onda 

eletromagnética exerce uma força de repulsão aos elétrons da banda de condução do metal, 

formando um dipolo induzido,
119

 em contrapartida, para restaurar o equilíbrio, as cargas 

positivas dos núcleos metálicos exercem uma força de atração, fazendo com que os elétrons 

entrem em um processo de ressonância. Por esta razão este fenômeno é mais conhecido 

como ressonância de plasmon de superfície localizado (LSPR do inglês Localized Surface 

Plasmon Resonance).
119,127,138,139

 

O LSPR induz a partícula a absorver e espalhar parte da luz incidida, ou seja, conduz à 

extinção de luz (extinção = absorção + espalhamento). Em 1908, Gustav Mie apresentou 

soluções para equações de Maxwell sobre o eletromagnetismo. A partir das soluções que 

descrevem as componentes de extinção (ζext) e espalhamento (ζesp) para esferas homogêneas 

(Equação 1 e 2, respectivamente) percebe-se que a extinção de luz alcança seu máximo 

quando ε1=-2εm.
119,139

 Nesta condição, onde ε1=-2εm, grande parte dos metais como as Pb, In, 

Hg, Sn, e Cd apresentam o máximo de extinção de luz na região do ultravioleta, somente no 

ouro, na prata e no cobre este fenômeno ocorre na região no visível.
139,141
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Figura 18. Representação dos fenômenos (a) ressonância de plasmon de superfície localizado 
e (b) propagação do plasmon de superfície. (Figura adaptada das referências 138 e 140). 
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Equação 2 

 

Onde, εm é a constante dielétrica do material, ε1 e ε2 são as constantes dielétricas real e 

imaginária da partícula, respectivamente, e V é o volume da partícula. A Equação 1 mostra que 

a extinção de luz apresenta grande dependência da constante dielétrica do meio e do volume 

da partícula, o qual é associado ao raio R da partícula.
138,139

 A partir das Equações 1 e 2 pode-

se afirmar que a magnitude da componente de extinção é proporcional a R
3
, enquanto a 

magnitude da componente de espalhamento é proporcional a R
6
. Desta forma, para partículas 

muito pequenas a extinção de luz é majoritariamente composta pela absorção de luz. Para 

partículas de AuNP, a componente de espalhamento começa a ser representativa quando 

estas partículas apresentam tamanhos a partir de 80 nm.
139

 

Existem três fatores que, além do meio, influenciam nas propriedades do LSPR, eles 

são o tamanho, a forma e a identidade do material da nanopartícula.
127,138,139

 Assim, em relação 
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ao tamanho, observa-se que o aumento do tamanho das partículas conduz a um deslocamento 

da banda plasmônica para comprimentos de onda maiores (redshift). Este fenômeno ocorre, 

pois em partículas com um número maior de átomos há também uma maior densidade de 

cargas, ocasionando uma inércia oscilatória, e consequentemente modificando a frequência de 

oscilação para energias menores.
119

 O formato das partículas influencia de maneira mais 

complexa, pois dependendo da forma podem ser observados diferentes modos plasmônicos. A 

simetria da forma geométrica, e a presença de vértices e arestas alteram a polarização na 

superfície, o que leva a uma mudança nas bandas observadas nos espectros de 

absorção.
127,139

  

As posições de vértice e aresta apresentam maior acumulação de carga, o que resulta 

no aumento da separação de carga na partícula, e consequentemente em uma menor força de 

restauração da oscilação dos elétrons. Assim, nanopartículas com formatos truncados 

apresentam um redshift na banda plasmônica de absorção. Já a simetria da geometria da 

partícula também influencia o perfil do espectro de absorção das AgNP e AuNP, pois quanto 

menor é a simetria da forma, maior é o número de bandas observadas. Isto acontece porque 

partículas com menor simetria apresentam maiores possibilidades de polarização das cargas 

na superfície.
127

 A influência exercida pela identidade do metal (Au e Ag) está relacionada à 

constante dielétrica destes metais. A porção imaginária da função dielétrica                            

(ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω)) das AgNP é menor que nas AuNP na região do visível, resultando em um 

menor espalhamento de luz e uma banda de absorção plasmônica mais estreita.
139

  

Por fim, as AgNP e AuNP são as partículas metálicas mais utilizadas para fins 

plasmônicos, visto que as mesmas apresentam suas bandas de absorção na região do visível. 

Além disso, estes metais também são extensamente utilizados devido a estabilidade química 

do ouro e a maior definição das bandas plasmônicas das AgNP.
138,139

 

 

3.5.1.2. Propriedades antibacterianas de AgNP e AuNP 

 

Nos últimos anos a procura por novos agentes antibacterianos vêm crescendo, pois as 

bactérias vêm desenvolvendo resistência aos antibióticos extensamente conhecidos como a 

amoxicilina e a penicilina.
118,142

 Neste contexto, o desenvolvimento de materiais contendo 

AgNP e/ou AuNP estão se destacando como alternativas para o controle e erradicação de 

bactérias.
118

 Entretanto, visto que o uso dessas nanopartículas como agentes antibacterianos é 

recente dentro da história da medicina e farmácia, estudos sobre os mecanismos de ação das 

AgNP e AuNP, seus impactos no meio biológico e no meio ambiente vêm recebendo atenção 

da comunidade científica.
118,143,144

 

O mecanismo de ação antibacteriana dessas partículas ainda não é bem 

compreendidos porém existem propostas de mecanismos que são aceitos pela comunidade 

científica. Para as AgNP existem dois mecanismos básicos: (i) íons de Ag
+
 livres e os 

presentes na superfície das AgNP interagem eletrostaticamente com a membrana celular 

causando o rompimento da mesma. Desta forma, há o aumento da permeabilidade dos íons 
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Ag
+
 e AgNP pela membrana celular permitindo que tais espécies interajam com grupos tióis de 

enzimas e proteínas próximas à membrana celular, o que consequentemente leva ao colapso 

da cadeia de produção da ATP; (ii) as AgNP induzem a formação de espécies reativas de 

oxigênio (ROS do inglês Reactive Oxygen Species), os quais provocam a ruptura da 

membrana celular devido ao processo de estresse oxidativo. Os ROS também causam danos 

permanentes na replicação do DNA afetando o processo metabólico de divisão celular.
118,143

 Os 

mecanismos de atuação das AuNP contra bactérias estão baseados na interação das 

nanopartículas com a membrana celular deste micro-organismo. As AuNP podem alterar o 

potencial da membrana celular, impedindo as atividades da ATP e causando o 

enfraquecimento do processo metabólico. A presença das AuNP inibe a ligação de 

subunidades de ribossomos com tRNA levando ao colapso dos processos biológicos da 

bactéria.
118

 A Figura 19 mostra uma representação dos mecanismos propostos na literatura 

sobre a ação antibacteriana das AgNP e AuNP. 

 

 

Figura 19. Representação das propostas de mecanismos da ação antibacteriana das AgNP e 
AuNP. (Figura adaptada da referência 118). 

 

3.5.1.3. Filmes de Nanopartículas de Prata e Ouro 

 

Filmes de AgNP e AuNP podem ser obtidos a partir de diversas técnicas, como 

sputtering, deposição por vapor químico (CVD do inglês Chemical Vapour Deposition), troca 

iônica, deposição em camadas atômicas (ALD do inglês Atomic Layer Deposition), e por 

métodos sol-gel (dip-coating, spin-coating e casting).
145–147

 A obtenção de filmes por métodos 

sol-gel são extensamente utilizados, pois os mesmos são de baixo custo e de fácil 

processamento em relação aos demais métodos.
145

  



52 
  

Na produção de filmes de AgNP e AuNP por métodos sol-gel são utilizadas dispersões 

de tais nanopartículas para o recobrimento do substrato de interesse. Em alguns casos, as 

nanopartículas são aderidas na superfície de substratos como o vidro, a partir de processos de 

aquecimento. Estes processos de aquecimento podem levar ao amolecimento da matriz, e 

consequentemente podem conduzir ao abaulamento de sua superfície no local onde se 

encontram as nanopartículas. Desta forma, com o esfriamento do sistema as nanopartículas 

permanecem fixas no substrato.
148,149

 Entretanto, a utilização de tratamentos térmicos para este 

fim podem ocasionar o crescimento das AgNP e AuNP. Assim, não há o controle da morfologia 

das partículas contidas nos filmes, interferindo diretamente nas propriedades catalíticas, 

ópticas e bactericidas das nanopartículas.
148,149

 

Em geral, visando garantir a uniformidade morfológica das AgNP e AuNP utiliza-se a 

modificação da superfície do substrato com agentes de adesão como alcóxidos metálicos e 

organossilanos. Os agentes de adesão são responsáveis por realizar a ―ponte‖ entre o 

substrato inorgânico e as nanopartículas de Au e Ag, onde os mesmos podem atuar de duas 

formas: (i) imobilizando as mesmas em uma rede inorgânica polimérica ou,(ii) no caso de 

organossilanos, ligando-se com grupos funcionais presentes na estrutura dos agentes 

estabilizantes das nanopartículas.
148,150,151

 Uma nova estratégia surgiu nos últimos anos, a qual 

propõe a utilização de uma única espécie que atue como agente estabilizante e de adesão de 

nanopartículas.
12,152

 Para esta finalinade vêm sendo utilizados híbridos à base de sílica 

conhecidos como silsesquioxanos, onde tanto o componente orgânico quanto o componente 

inorgânico destas espécies são responsáveis pela estabilização das nanopartículas.
12,103

 O 

processo de adesão pode ocorrer a partir da reação dos grupos silanóis presentes na estrutura 

do material híbrido com a matriz inorgânica, ou através de interações entre o componente 

orgânico do silsesquioxano com os grupos funcionais contidos em substratos 

poliméricos.
12,103,152

 Esta alternativa torna a obtenção dos filmes pelo método sol-gel ainda mais 

simples, pois não exige a etapa de funcionalização prévia da superfície. 

Os diversos métodos de produção de recobrimentos e filmes de AgNP e AuNP 

permitem que uma grande diversidade de matrizes adquiram as propriedades inerentes a estas 

nanopartículas metálicas.
12,36

 Além da vasta utilização de tais sistemas como agentes 

antimicrobianos, o recobrimento de superfícies inorgânicas com AgNP e AuNP vem 

viabilizando a produção de catalisadores heterogêneos e de fotocatalisadores mais 

eficientes.
36,119

 Visto que no momento atual existe uma grande necessidade de 

desenvolvimento de sistemas voltados para a produção de energia e tratamento de água, é de 

suma importância compreender o papel de recobrimentos de AgNP e AuNP sobre matrizes de 

fotocatalisadores como o TiO2.
119,144

 

 

3.6. Nanoestruturas de TiO2 como fotocatalisadores 

 

A titânia é um óxido metálico que pode ser encontrado em três formas polimorfas 

cristalinas naturais: anatásio, rutilo, brookita.
28,153

 O anatásio e o rutilo são as fases da titânia 
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mais utilizadas em aplicações industriais devido a sua estabilidade química, baixa toxicidade ao 

meio ambiente e baixo custo.
28

 Existem poucos dados experimentais sobre a fase brookita, 

pois a mesma é raramente encontrada no meio ambiente e é dificilmente produzida em 

laboratório.
28

 As estruturas das três fases são bem definidas, a representação mais comum é 

pela utilização de redes de espécies octaédricas compostas por TiO6. Esses octaedros 

distorcidos estão ligados através das arestas e/ou através dos vértices, como representado na 

Figura 20. Nas estruturas do rutilo e brookita os octaedros de TiO6 compartilham arestas, 

enquanto na estrutura do anatásio os octaedros compartilham os vértices.
28

 

 

 

Figura 20. Representação das estruturas do TiO2 nas fases (a) rutilo, (b) anatásio e (c) 
brookita. (Figura adaptada da referência 28). 

 

Nas últimas décadas nanoestruturas de titânia vem sendo vastamente utilizadas como 

fotocatalisadores para a degradação de moléculas orgânicas e produção de H2.
154,155

 Para esta 

finalidade a escala nanométrica dos materiais amplia a resposta fotocatalítica devido a uma 

área superficial elevada e uma baixa reflectividade.
156

 A titânia é um dos materiais mais 

escolhidos como agente fotocatalisador visto que, mesmo na escala nanométrica, o valor do 

seu band gap (entre 3,0 e 3,5 eV) não é muito elevado.
28,29

 Este valor de band gap permite que 

a luz do espectro ultravioleta seja capaz de excitar um elétron da banda de valência (BV) para 

a banda de condução (BC), formando assim uma espécie com carga positiva na BV, conhecida 

como buraco (h
+
), e um elétron na BC (e

-
), que juntos formam o par buraco/elétron (h

+
/e

-
).

156
  

O processo de fotocatálise é dependente da formação dos pares h
+
/e

-
, pois na BV 

serão promovidas reações de oxidação de espécies adsorvidas, devido a presença de buracos, 

e na BC acontecerão reações de redução de espécies adsorvidas, as quais ocorrerão devido 

ao excesso de e
-
 na BC. Assim, quanto menor for a recombinação deste par h

+
/e

-
, mais 

eficiente será o fotocatalisador.
156

 Esta é a razão pela qual o anatásio é mais utilizado como 

fotocatalisador do que as demais fases da titânia. O anatásio apresenta uma estrutura de band 

gap mais complexa que o rutilo e a brookita, fazendo com que a recombinação do par h
+
/e

-
 seja 

dificultada, esta estrutura de band gap é conhecida como permitido indireto.
28
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Além da magnitude da energia de band gap, as energias das bandas de valência e 

condução do semicondutor, em relação ao potencial de oxirredução das espécies a serem 

oxidadas e reduzidas, também influenciam na escolha do semicondutor a ser utilizado. Para o 

processo de produção de H2, por exemplo, são selecionados semicondutores que apresentam 

BC com energia superior ao potencial de redução do H
+
 para H2, e a BV com energia inferior ao 

potencial de redução do O2 para H2O. Dentre os compostos mostrados na Figura 21, a titânia 

na forma anatásio e rutilo apresentam tais características, logo, o uso de tais materiais é 

apropriado para a produção de H2.
156,157

 

 

 

Figura 21. Relação entre os níveis absolutos das bandas de condução e valência de 
semicondutores em relação ao NHE e ao vácuo. (Figura adaptada das referências 156 e 158). 

 

No entanto, a utilização da titânia como fotocatalisador apresenta algumas 

desvantagens, dentre elas está o fato da mesma ser ativa somente na região do ultravioleta do 

espectro eletromagnético, o qual é referente a somente 4% do espectro solar.
159

 Por este 

motivo, algumas estratégias vêm sendo desenvolvidas para ampliar a região de atuação do 

fotocatalisador até a região do visível, como exemplo pode ser citada a inserção das 

nanopartículas plasmônicas de ouro e prata.
36,159

 A presença de AgNP e AuNP na superfície da 

titânia exerce influência nos mecanismos de transferência de carga que ocorrem sob irradiação 

ultravioleta e irradiação visível. Tais mecanismos ainda não são completamente elucidados, 

porém a proposta de mecanismo melhor aceita na literatura envolve a participação de AgNP e 

AuNP nas reações de oxirredução das espécies adsorvidas. A representação deste mecanismo 

está apresentada na Figura 22.
159–161
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Figura 22. Representação do mecanismo de transferência no sistema TiO2/MNP sob irradiação 
(a) visível e (b) ultravioleta. (Figura adaptada da referência 159). 

 

O mecanismo de transferência de carga apresentado na Figura 22 mostra que sob a 

luz visível (Figura 22a) a ressonância de plasmon de superfície da MNP (AuNP ou AgNP) induz 

a injeção de elétrons do seu nível de Fermi para a banda de condução do TiO2, formando h
+
 na 

estrutura da MNP. Desta forma, as reações de oxidação e redução ocorrem na superfície da 

MNP e na BC do TiO2, respectivamente. Por outro lado, sob a irradiação ultravioleta (Figura 

22b), há a formação do par e
-
/h

+
 pela excitação do elétron da BV para a BC do TiO2, e a 

injeção de elétrons da BC do TiO2 para a MNP. Assim, a reação de oxidação se dá na BV do 

TiO2 e a reação de redução ocorre na superfície da MNP.
159

 Existe outros trabalhos que 

propõem que sob a irradiação ultravioleta, o elétron da BV do TiO2 é excitado até o nível de 

Fermi da MNP, e o mesmo estaria impedido de retornar e recombinar com o h
+
. Então, esses 

elétrons acumulados no nível de Fermi da MNP são injetados para a BC do TiO2. Assim, a 

reação de redução ocorre na BC e não na superfície da MNP,
158,160,161

 pois como a energia do 

nível de Fermi das MNP são sempre inferiores à energia da BC do TiO2, as MNP não seriam 

capazes de reduzir as espécies adsorvidas em sua superfície.
162

  

O obstáculo do baixo aproveitamento do espectro eletromagnético pelo TiO2 é 

superado com a insersão de MNP (AgNP e AuNP) na superfície de TiO2. No entanto, a 

difilcultade de obter um material de titânia com área superficial elevada é outro desafio a ser 

ultrapassado. O processo de cristalização da titânia ocorre juntamente com a sinterização da 

matriz. Por esta razão, meios para a produção de uma matriz cristalina de anatásio com alta 

área superficial vêm sendo desenvolvidos. Como exemplo dessas novas alternativas são: a 

utilização de nanotubos de trititanato como precursor de matriz de anatásio, e a adição de 

espécies à base de sílica na superfície da titânia para dificultar a sinterização da mesma.
31,34,163
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3.6.1. Nanotubos de Titanato (NTTiOx) 

 

Nanotubos de trititanato são estruturas geralmente obtidas pelo método hidrotérmico a 

partir da dissolução de partículas de titânia, em geral de anatásio, em meio altamente básico, e 

em uma autoclave sob temperaturas acima de 100 °C.
32,164,165

 Nesta síntese são produzidas 

nanofolhas de titanato (NSTiOx do inglês Nanosheets) as quais são separadas pelo íons 

metálicos provenientes da base utilizada na síntese. A reação das partículas tridimensionais de 

titânia com NaOH leva à quebra da ligação TiO–Ti e produção de espécies Ti–O–Na em uma 

estrutura bidimensional.
30,164,166

 As NSTiOx formadas são estruturas flexíveis separadas pela 

repulsão entre os átomos de sódio.
166

 Para a formação das estruturas nanotubulares, as 

NSTiOx são lavadas com ácido até alcançarem valores de pH inferiores a 7.
167

 A lavagem com 

ácido conduz à troca dos íons Na
+
 por H

+
, diminuindo a interação entre as folhas e levando a 

um enrolamento gradual das mesmas.
30,167,168

 Entretanto, existem divergências quanto ao 

mecanismo de enrolamento das NSTiOx, há na literatura estudos que mostram o enrolamento 

das folhas como resultado direto do tratamento alcalino sob aquecimento. Nesta proposta, a 

quebra das ligações TiO–Ti e a formação das espécies Ti–O–Na, induzem ao aumento da 

energia do sistema devido aos grupos Ti–O–Na pendentes na superfície da estrutura. Assim, 

buscando a minimização da energia do sistema ocorre o enrolamento das folhas.
30,167,169

 Estas 

propostas estão representadas na Figura 23. 

Os NTTiOx (ácidos titânicos e titanatos de sódio) são materiais com elevada área 

superficial (> 400 m
2
 g

-1
), os quais são utilizados para a obtenção de matrizes de anatásio. A 

produção do material de anatásio é realizada através da calcinação dos NTTiOx, e a área 

superficial resultante depende diretamente da temperatura de calcinação.
30–32

 Tratamentos 

térmicos sob a temperaturas superiores que 350 °C conduzem ao colapso da estrutura tubular 

devido a formação de cristais de anatásio.
163,170

 Apesar disso, as matrizes de anatásio obtidos 

a partir dos NTTiOx ainda apresentam valores de área superficial elevados, entre 100 e        

200 m
2
 g

-1
.
31,32,163

 Portanto, a utilização de NTTiOx como precursor na síntese de matrizes de 

anatásio resulta em materiais com área superficial entre 2 e 4 vezes maior que a área 

superficial do P-25 (~50 m
2
 g

-1
), o qual é o material de titânia utilizado comercialmente como 

fotocatalisador.
31,163
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Figura 23. Representação das propostas de mecanismo de produção de NTTiOx a partir do 
método hidrotérmico (a) com tratamento ácido e formação do H2Ti3O7 e (b) sem tratamento 

para o enrolamento das folhas de Na2Ti3O7. (Figura adaptada da referência 167). 

 

3.6.2. Matrizes de TiO2 recobertas por compostos à base de silica 

 

Como mencionado anteriormente, o processo de calcinação da titânia leva ao 

fechamento de poros e à agregação de partículas através da sinterização da matriz, e 

consequentemente à diminuição da área superficial.
31

 Assim, buscando dificultar a evolução da 

sinterização da titânia, compostos à base de sílica vem sendo adicionados à titânia durante ou 

depois da síntese da matriz, pelo método sol-gel ou pela funcionalização da superfície.
107,171

 A 

mistura destes dois componente pode dar origem a um óxido misto de SiO2-TiO2, que 

geralmente apresenta em sua interface espécies Si–O–Ti. Tais espécies são formadas a partir 

da reação entre grupos silanóis do composto de sílica e grupos titanóis presentes na superfície 

da titânia.
172

 Assim, esta interface siloxano/TiO2 formada atua como uma barreira para a 

sinterização e também para a cristalização do material, visto que os grupos siloxanos diminuem 

os pontos de contato entre os grãos da fase cristalina de TiO2.
34

 

As fases da titânia termodinamicamente mais estáveis da titânia são o rutilo e o 

anatásio, sendo que o rutilo é mais estável como macro e nanoestrutura e o anatásio para 

partículas até 10 nm de tamanho.
173–175

 Desta forma, é possível obter nanoestruturas de 
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anatásio utilizando temperaturas baixas, inferiores a 200 °C.
173

 No entanto, com a adição de 

componentes à base de sílica a temperatura necessária para a formação de cristais de 

anatásio em nanomateriais é elevada, onde os mesmos são obtidos somente em temperaturas 

acima de 400 °C.
34,107,171

 Desta forma, visto que quanto maior é a cristalização do TiO2 menor é 

a sua área superficial (e vice-versa),
33,34,107,171

 o aumento da temperatura exigida para 

cristalizar o TiO2 torna mais fácil modular a relação área superficial/cristalinidade. 

Neste sentido, vários grupos de pesquisa pelo mundo vêm estudando a influência da 

quantidade de componentes à base de sílica nas propriedades microsestruturais das matrizes 

de titânia. Como resultado, tais estudos mostram que a área superficial da matriz de TiO2 

―aumenta‖ com a inserção de sílica em sua estrutura.
33–35

 Na realidade, esta observação indica 

que o componente à base de sílica previne a diminuição da área após o processo de 

calcinação.
107

 Assim, como mostrado em alguns destes estudos, em materiais de sílica-titânia 

compostos por 10% em mol de componente de sílica, e calcinados em temperaturas entre 500 

e 550 °C, a redução da área superficial fica entre 30% e 60%.
107,171

 Este fato mostra que o 

método de adição de componentes à base de sílica na estrutura do TiO2 é eficiente na 

obtenção de matrizes de anatásio com área superficial elevada. 

Além de garantir a produção de materais de anatásio de alta área, a inserção de 

componentes à base de sílica pode atribuir outras propriedades. Quando o precursor à base de 

sílica trata-se de um organossilano, o componente orgânico pode atuar como um direcionador 

de poros. Neste caso, são produzidos materiais híbridos orgânico-inorgânicos, onde o 

componente inorgânico é a titânia e o orgânico é o organossilano.
107

 Desta forma, a utilização 

destes componentes organossilanos abrem novas portas para o desenvolvimento de matrizes 

de anatásio mesoporoso.  

 

3.7. Silsesquioxanos como precursores de silicatos metálicos 

 

Os silsesquioxanos são materiais com multifuncionalidades, pois além de serem 

capazes de formar filmes em superfícies inorgânicas e poliméricas, estabilizar nanopartículas 

metálicas e atribuir propriedades luminescentes para as matrizes que os suportam, os mesmos 

ainda podem ser utilizados na produção de silicatos metálicos.
12,78,103,176

 No entanto, são 

poucos os trabalhos que mostram a síntese de silicatos metálicos a partir de silsesquioxanos 

de metais. Em 1999, Boury et. al. relatou a produção de silicato de sódio (Na2SiO3) pela 

calcinação a 400 °C de um silsesquioxano de sódio. Neste mesmo trabalho, Boury e coautores 

também sintetizaram silsesquioxanos de alumínio, cálcio, európio e zinco,
176

 possivelmente a 

calcinação de tais compostos levaria a produção dos seus respectivos silicatos. 

Em geral, os silicatos de sódio, cálcio e alumínio são utilizados na composição de 

vidros, cerâmicas, adsorventes e cosméticos, visto que os mesmos são química, mecânica e 

termicamente estáveis.
177,178

 Já os silicatos de zinco vêm sendo utilizados no desenvolvimento 

de dispositivos ópticos, pois os mesmos apresentam bandas de emissão na região do           

UV-Vis.
179,180

 Estas bandas são provenientes de transferências eletrônicas que ocorrem em 
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partículas de óxido de zinco formadas dentro da estrutura do silicato, e também de defeitos de 

cristal. Por esta razão, as espécies de silicato de zinco se destacam dentre os demais silicatos 

metálicos. 

 

3.7.1. Silicatos e óxidos de zinco 

 

Nas últimas décadas espécies de zinco, como ZnO e silicatos de zinco (ZnSiO) vêm 

atraindo a atenção do meio científico devido as suas propriedades óticas e eletrônicas.
179,180

 Os 

ZnSiO representam uma das maiores famílias de compostos de zinco, sendo que alguns deles 

são comumente encontrados como minerais, como por exemplo, a willemita (- Zn2SiO4) e a 

hemimorfita (Zn4Si2O7 (OH)2 . 2 H2O).
180

 A Figura 24 mostra o diagrama de composição ternária 

das fases cristalinas estáveis da família dos silicatos de zinco. Estas estruturas são compostas 

basicamente por tetraedros isolados de SiO4
4-

 e ZnO4
6-

, podendo se arranjar de diferentes 

formas. Devido a presença destes octaedros, é possível a obtenção de cristais de óxido de 

zinco na estrutura dos silicatos de zinco.
181

  

 

 

Figura 24. Composição de equilíbrio entre os compostos H2O–ZnO–SiO2. (Figura extraída da 
referência 180). 

 

Esses compostos são extensamente utilizados em materiais luminescentes, pois os 

ZnSiO são conhecidos por sua luminescência na região do UV-Vis.
180,181

 Desta forma, estes 

materiais, quando dopados com manganês são extensamente utilizados em lâmpadas 

fluorescentes e em televisores.
180

 Além das suas propriedades ópticas, tais compostos também 

apresentam elevada dureza, estabilidade térmica, resistência a abrasão, inércia química frente 

a óleos e solventes orgânicos e resistência a radiação, sendo assim, muito utilizados na 

construção civil.
178

 Entretanto, ainda a maior desvantagem da utilização de ZnSiO é a sua 

obtenção, pois a maior parte destes compostos necessita de condições com alta temperatura e 

pressão para ocasionar a reação dos sais de Zn e compostos de Si. Pelo método sol-gel, a 
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obtenção de silicato de zinco amorfo necessita de temperaturas próximas a 1000 °C para se 

obter fases cristalinas.
180

 Desta forma, novas metodologias para a obtenção de silicatos de 

zinco cristalinos em condições brandas de temperatura e pressão vêm sendo desenvolvidas.
181 
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4. CAPÍTULO 1: Determinação da Estrutura do Silsesquioxano Iônico 

contendo o Grupo Catiônico 1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano em Ponte 

 

Considerando a potencialidade apresentada por uma diversidade de silsesquioxanos 

em ponte o grupo do Laboratório de Sólidos e Superfícies desenvolveu, em 2006, um 

silsesquioxano iônico em ponte, o qual possui como componente orgânico o grupo catiônico 

1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano.
37

 Durante esta última década, este material vem sendo 

bastante utilizado, principalmente na estabilização de nanopartículas metálicas,
10,38,182

 na 

formação de filmes sobre superfície de vidro,
8,39

 e na adsorção de espécies aniônicas, como 

corantes.
40,103

 Entretanto, a sua estrutura e seus derivados não foi elucidada até o presente 

momento. Portanto, visto que para compreender as propriedades de um material se faz 

necessário conhecer sua estrutura, no presente estudo pretende-se elucidar a estrutura local e 

a macroestrutura de silsesquioxano iônico em ponte. 

 

4.1. Parte Experimental 

 

O silsesquioxano iônico que será descrito a seguir foi utilizado em três diferentes 

aplicações. Portanto, nesta sessão será apresentada a síntese e caracterização dos 

silsesquioxanos iônicos utilizados como base, e posteriormente serão relatadas as partes 

experimentais e métodos de caracterização das três aplicações separadamente. 

 

4.1.1. Preparação do Silsesquioxano Cloreto de 1,4-bis-(3-

propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDbCl2) 

 

Inicialmente a síntese do organossilano precursor do silsesquioxano cloreto de 1,4-bis-

3-(propiltrimetoxisil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano foi realizada utilizando-se 30 mmol (3,365g) de 

1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO) o qual foi dissolvido em 40 mL de N,N-dimetilformamida, 

sob atmosfera de argônio. Posteriormente, foram adicionados 60 mmol (11,4 mL) de 3-

cloropropiltrimetoxisilano (CPTMS). Essa mistura foi aquecida na temperatura de 75 ºC, em 

agitação por 72 horas e sob atmosfera de nitrogênio até a formação de um sólido branco. Esse 

sólido foi lavado com metanol e seco por 2 horas na temperatura de 70 ºC. O sólido obtido é 

organossilanos precursores do material híbrido (Figura 25).  

 

NN + Si Cl
H3CO
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OCH3

OCH3
Cl

Cl NN Si OCH3
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Cl
+

DMF
75 °C

DD MD  

Figura 25. Representação da síntese dos precursores organossilanos. 
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Na síntese do silsesquioxano, 4,0 g do organossilano precursor cloreto de di-3-

(propiltrimetoxisilano)1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano foram dissolvidos em 40 mL de 

formamida, sob constante agitação. Então, adicionou-se 0,8 mL de água e cinco gotas de ácido 

fluorídrico, sob agitação e aquecimento a 70 ºC. Após total homogeneização do sistema, este 

foi colocado em repouso sob a temperatura de 40 °C até a total evaporação do solvente, nesta 

etapa ocorreu o processo de gelificação do silsesquioxano. O sólido resultante aqui é o 

silsesquioxano cloreto de 1,4-bis-(3-propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano, aqui designado de 

SiDbCl2. 

 

4.1.2. Síntese do silsesquioxano iônico nitrato de 1,4-bis-(3-

propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDb(NO3)2) 

 

O nitrato de 1,4-bis-(3-propilsilil)diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDb(NO3)2) foi obtido a 

partir da troca iônica dos íons cloreto do SiDbCl2 por nitrato. A troca iônica foi realizada através 

da lavagem do sólido SiDbCl2 com uma solução 1 mol L
-1

 resfriada de NaNO3. O filtrado obtido 

foi denominado SiDb(NO3)2. A troca foi avaliada por titulação potenciométrica de cloreto. 

Devido a este trabalho apresentar dois silsesquioxano iônicos que possuem a mesma 

base estrutural diferindo somente na identidade do contra íon, os mesmos serão 

genericamente denominados SiDbX2, onde X será o íon cloreto ou nitrato. 

 

4.1.3. Caracterização 
 

4.1.3.1. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (IV) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho foi realizada em um Espectrômetro 

Shimadzu FTIR Prestige-21. As amostras em pó foram analisadas utilizando-se a técnica de 

KBr, na qual as amostras foram misturadas com KBr anidro na proporção de 10% (m/m). A 

mistura foi prensada na forma de disco transparente. Os espectros foram obtidos no modo de 

absorbância, com resolução de 4 cm
-1

 e 32 varreduras cumulativas. 

 

4.1.3.2. Análise Elementar 

 

A análise elementar para das amostras foi realizada no equipamento Thermo Scientific 

Flash 2000 Organic Elemental Analyser. As análises para determinação de haletos foram 

realizadas pelo equipamento Metrohm 888 Titrando Auto Titrator. 
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4.1.3.3. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
29

Si no estado sólido 

 

Os espectros de RMN de 
29

Si no estado sólido foram obtidos por RMN MAS (rotação 

em torno do ângulo mágico) utilizando-se um espectrômetro Agilent 500 MHz. Foi utilizada uma 

sonda CP/MAS de 4 mm e taxa de rotação de 10 kHz. Utilizou-se um pulso único de 90 ° com 

atraso de relaxação de 300 seg. Na obtenção dos espectros de RMN de 
29

Si foram utilizados 

como referência primária o TMS e secundária o adamanteno. 

4.1.3.4. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
1
H em solução 

 

Os espectros de RMN de 
1
H (1D) e COSY (2D) foram obtidos em espectrômetros 

Bruker operando nas frequências de 400 MHz para hidrogênio. Os deslocamentos químicos () 

estão relacionados em parte por milhão (ppm) em relação à D2O (= 4,75 ppm). O sinal 

referente ao solvente utilizado, D2O, foi omitido dos espectros. 

 

4.1.3.5. Difração de Raios X em pó (DRX)  

 

Na análise de difração de raios X das amostras na forma de pó, foi utilizado um 

difratômetro Siemens modelo D500 usando como fonte de raios X CuKα (λ=0,15418 nm), e um 

gerador de tensão e de corrente de 40 kV e 1,75 mA, respectivamente. 

 

4.1.3.6. Difração de Raios X por Radiação Síncrotron 

 

As medidas de difração de raios X por síncrotron foram realizadas na linha de feixe de 

raios X DB12A (XRD1) no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). A energia e corrente 

média do anel de armazenamento foram de 1,37 GeV e 150 mA, respectivamente. A linha de 

feixe de raios XDB12A é equipada com um monocromador sagital focado duplo cristal Si (111), 

e um difratômetro Huber. Um analizador Ge (111) foi utilizado em um feixe secundário para 

suprimir sinais de fluorescência. Entretanto, tal analizador não suprimiu a contribuição da 

intensidade do espalhamento de luz inelástica. A amostra de SiDbCl2 foi analisada em 

atmosfera aberta, pois a avaliação da contribuição de espalhamento do ar sobre a intensidade 

do espalhamento elástico mostrou-se desprezível. As análises de difração de raios X foram 

realizadas utilizando-se uma reflexão geométrica de -2 em  = 0,888781 Å, usando um 

passo fixo de 0,0225 Å
-1

, e alcançando um valor máximo de Kmáx = 13,45 Å
-1

. O tempo de 

aquisição por ponto, tipicamente 4 seg, foi ajustado para corresponder à uma contagem fixada 

no controle do detector, o qual estava no feixe incidente.
183 
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4.1.3.7. Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

A imagem de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) do SiDbCl2 foi capturada 

utilizando-se o microscópio JEOL JEM-2010 operando em 200 kV. A amostras do material 

obtido foi dispersada em álcool isopropílico em ultrassom por 5 min. Posteriormente, duas 

gotas da dispersão foram adicionadas em uma grid de cobre revestida com carbono, e seguida 

da secagem do solvente. A distância entre os planos mostrados na imagem foram medidos 

utilizando-se o programa ImageJ. 

 

4.1.3.8. Procedimento Computacional 

 

Foi realizada uma análise conformacional de uma estrutura básica do SiDbCl2, que 

envolveu a otimização geométrica, em fase gasosa, de reagentes, produtos e estados de 

transição, com o método semi empírico PM6,
 
devido ao seu custo computacional bastante 

reduzido em comparação ao DFT. As estruturas que obtiveram menores energias foram então 

submetidas às otimizações geométricas, em fase gasosa, com os funcionais B3LYP, PBE1PBE 

e CAM-B3LYP utilizando a base 6-311+G(2d,p).  



67 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 
 

Capítulo 1 
  

 



68 
  

4.2. Resultados e Discussão  

 

A estrutura local dos silsesquioxanos iônicos SiDbCl2 e SiDb(NO3)2 foram avaliadas a 

partir das análises de IV, RMN de 
1
H, RMN de 

29
Si no estado sólido, análise elementar de C, H, 

N e Cl, Difração de Raios X por Sincotron e DRX. Primeiramente são apresentados espectros 

na região do infravermelho das amostras SiDbCl2 e SiDb(NO3)2. (Figura 26). Como pode ser 

observado, os espectros das duas amostras apresentam bandas largas com máximo próximo 

de 3440 cm
-1

, elas são devidas a sobreposição do estiramento O-H de grupos silanóis e de 

água adsorvida.
184

 Também observa-se no espectro destas amostras uma banda em          

1640 cm
-1

, a qual é atribuída à deformação angular de água adsorvida,
185

 e de água de 

solvatação dos grupos iônicos destes silsesquioxanos. As cadeias orgânicas presentes nos 

silsesquioxanos avaliados são identificadas a partir das bandas em 3020, 2950 e 2885 cm
-1

 

referentes ao estiramento C–H, onde a banda em 3020 cm
-1

 está relacionada a grupos CH 

diretamente ligados a grupos amônio quaternário.
186,187

 As bandas referentes a deformação 

angular de grupos CH2 ligados ao silício, carbono e amônio quaternário são observados na 

região entre 1500 e 1300 cm
-1

.
37,188

 Também se observa uma banda em 1220 cm
-1

, a qual está 

relacionada ao estiramento da ligação Si–C.
186

 A presença de uma banda próxima a 930 cm
-1

 

pode ser atribuída ao estiramento de grupos silanóis em presença de água, isso porque a 

banda de estiramento de silanóis livres localiza-se em torno de 960 cm
-1

, logo, quando tal 

grupo interage com moléculas de água ocorre um deslocamento da banda para frequências 

menores.
185

 Bandas nessa região também podem corresponder ao estiramento da ligação    

Si–F,
185,186

 estas espécies podem ter sido formadas no material visto que utilizou-se ácido 

fluorídrico como catalisador do processo de gelificação do silsesquioxano. A estrutura 

reticulada do silsesquioxano é confirmada pela presença das bandas em 540, 794 e 1115 cm
-1

, 

onde a banda em 540 cm
-1

 está relacionadas a deformações de anéis de grupos 

siloxanos,
189,190

 enquanto as bandas em 794 e 1115 cm
-1

 são referentes ao estiramento         

Si–O–Si.
189,190

 A presença de grupos iônicos no silsesquioxano também é comprovada pelo 

aparecimento da banda em 1383 cm
-1

 após o processo de troca iônica (Figura 26b), visto que 

tal banda deve-se ao estiramento do grupo nitrato,
186

 presente como contra-íon na amostra 

SiDb(NO3)2. Assim, a presença destas bandas mostra a formação bem sucedida de um 

silsesquioxano iônico a partir da reação dos grupos DABCO com CPTMS, bem como confirma 

a presença de grupos iônicos passíveis de realizar troca iônica. 

Além de informações sobre os grupos formadores dos silsesquioxanos iônicos obtidos, 

os espectros na região do infravermelho também fornecem alguns indícios sobre a estrutura 

local destes silsesquioxanos iônicos. A banda larga e intensa centralizada em 1115 cm
-1

 vem 

sendo atribuída a estruturas de cubos formadas por grupos siloxanos.
89,190–193

 A banda em 

aproximadamente 700 cm
-1

 é comumente observada em trabalhos que relatam estruturas de 

POSS contendo grupos orgânico laterais grandes.
191,194

 Em estudos de simulação 

computacional apontam a presença de uma banda na região de 750 a 800 cm
-1

 para cubos em 

que os átomos de Si estão ligados à hidrogênio ou grupos metoxila.
89,190,193

 Desta forma, 
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espera-se que, em POSS que contenham grupos laterais com maior massa e rigidez estrutural, 

haja um deslocamento desta banda para frequências menores que 750 cm
-1

, como a banda 

observada para os silsesquioxanos iônicos apresentados neste trabalho. 
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Figura 26. Espectro no infravermelho das amostras SiDbCl2 e SiDb(NO3)2. 

 

A Figura 27a mostra o espectro de RMN de 
1
H da amostra SiDbCl2, que é 

representativo do espectro obtido para o SiDb(NO3)2. São observados cinco multipletos com 

deslocamentos químicos (δ) centralizados em 0,65 (a), 1,92 (b), 3,24 (c)(d), 3,40 (e) e 3,58 

ppm (f) e também há a presença de um singleto em 3,97 ppm (g). Primeiramente, visando 

compreender melhor a composição de sinais deste espectro é necessário saber que a reação 

entre o DABCO e o CPTMS envolve o ataque nucleofílico do par de elétrons dos átomos de 

nitrogênio do DABCO ao átomo de carbono diretamente ligado ao cloro. Também é importante 

salientar se que após a reação de um dos átomos de nitrogênio com o CPTMS a basicidade do 

par de elétrons do segundo nitrogênio do grupo DABCO é reduzida, assim, faz-se possível a 

obtenção de uma mistura de precursores organossilanos constituídos de espécies de DABCO 

monossubstituídos (DM) e DABCO dissubstituídos (DD). Visto isso, a mistura das espécies DM 

e DD na estrutura final dos silsesquioxanos iônicos é confirmada pela presença dos sinais (g), 

singleto, (c) e (e), multipletos. A estrutura das espécies DD apresenta planos de simetria, logo 

existem prótons quimicamente equivalentes, enquanto as espécies DM não apresentam plano 

de simetria, então cada grupo CH2 será quimicamente diferente. Portanto, o singleto (g) 

corresponde aos prótons dos grupos CH2 constituintes do biciclo das espécies DD e os 

multipletos (c) e (e) são referentes aos CH2 do biciclo presente nas espécies DM. O valor da 

integral do singleto (g) é igual a 24H, enquanto o valor da integral dos multipletos (c) e (e) é 6H 

para cada um dos sinais. Os sinais (c) e (d) estão sobrepostos, formando um único sinal com 

integral de 8H, é provável que seis destes prótons sejam provenientes do sinal (c) e dois do 
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sinal (d). Desta forma, sendo a soma das integrais dos sinais (c) e (e) igual a 12H, então a 

proporção de espécies DD:DM é de 2:1.  

 

 

 

Figura 27. (a) Espectro de RMN de 
1
H, (b) espectro COSY da amostra SiDbCl2. 
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Os multipletos (a) e (b) são referentes aos grupos CH2 ligados diretamente ao átomo 

de Si e aos CH2 centrais dos grupos propila, respectivamente. Cada um desses multipletos 

possui um valor de integral de 10H, sendo que oito prótons são provenientes de dois grupos 

DD (quatro grupos propila) e dois prótons oriundos de um grupo DM (uma propila). Os prótons 

deo CH2 ligado ao N
+
 são relacionados aos multipletos (d) e (f). O valor da integral do sinal (d) 

é igual a 2H, e do sinal (f) é igual a 8H, assim, os sinais (d) e (f) são provenientes das espécies 

MD e DD, respectivamente. É importante mencionar que não são observados sinais de grupos 

CH2 ligados a cloro, indicando que não há resíduo de cloropropila proveniente de CPTMS que 

não reagiu. O espectro COSY da amostra SiDbCl2, na Figura 27b, confirma as atribuições dos 

sinais realizadas para o espectro de 
1
H RMN. Esse espectro mostra que o Hb acopla (JHH) com 

o Ha, Hd e Hf, reafirmando que os prótons Hd e Hf são oriundos dos grupos propila. É observado 

também a existência do acoplamento JHH entre He e Hc, confirmando que tais prótons são 

provenientes de espécies DM. Os subscritos utilizados para identificar os prótons são 

relacionados ao sinal que eles são correspondentes.  

Considerando os resultados de IV e RMN 1D e 2D em solução, é possível afirmar que 

o SiDbCl2 foi sintetizado com sucesso, porém há uma mistura de produtos. Um esquema 

representativo dos passos da síntese é apresentado na Figura 28. Inicialmente, ocorre uma 

reação de substituição nucleofílica ao carbono alfa ao cloro, produzindo um sólido branco 

constituído de uma mistura dos organossilanos DD e DM. Visando remover o organossilano 

DM formado e o CPTMS remanescente no sistema reacional, o precipitado obtido é lavado 

com metanol. Entretanto, apesar dessa lavagem, uma fração de precursores organossilanos 

DM permanece ligada ao precursor organossilano DD, originando um silsesquioxano formado 

por uma mistura dos dois produtos. Provavelmente, a ligação entre os produtos DD e DM 

ocorreu devido à hidrólise de alguns destes dois organossilanos e a condensação dos mesmos 

antes do processo de gelificação ser realizado (Figura 28c).  
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Figura 28. Representação da reação de síntese do silsesquioxano iônico SiDbCl2. 
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A Figura 29 traz o espectro de RMN de 
29

Si no estado sólido da amostra SiDbCl2.Neste 

espectro são observados um pico intenso em -65,7 ppm, correspondente a espécies de silício 

T
3
 (RSi*(OSi)3), dois picos de intensidade intermediária centralizados em -59,4 e -56,4 ppm, os 

quais são relacionados a espécies de silício T
2
 (RSi*(OH)(OSi)2) e um ombro pouco intenso na 

região das espécies T
1
 (RSi*(OH)2(OSi)), estes picos foram obtidos a partir da deconvolução do 

espectro usando a função gaussiana.
195

 Os dois picos observados na região de espécies T
2
 

podem ser explicados a existência de duas espécies de silício T
2
 na amostra, onde uma delas 

pode ser relacionada a espécie Si-F. As espécies Si-F podem ter sido formada devido à 

utilização de ácido fluorídrico como agente catalisador do processo sol-gel. Observa-se no 

espectro que a espécie T
3
 é majoritária, a qual corresponde a 63%, enquanto as espécies T

2
 

somadas constituem 37% da amostra. Estes valores foram obtidos pelo processo de 

deconvolução dos picos. A partir destes valores foi calculado o grau de condensação da 

amostra SiDbCl2 utilizando-se a Equação 3.
195

 

 

    
 

 
 (  )  

 

 
 (  )   (  ) 

Equação 3 

. 

Onde, A(T
n
) é a integral da área da curva obtida pela deconvolução dos picos T

n
. Os 

valores 1/3, 2/3 e 1 referem-se a razão entre grupos siloxanos (reticulados) e grupos silanóis 

(Si–O–Si/Si–OH). O grau de condensação do SiDbCl2 é de 88%.É interessante ressaltar que 

outras amostras de SiDbCl2 de sínteses diferentes foram analisadas em diferentes períodos e 

apresentaram valores de grau de condensação próximos a 90%. 

 

 

Figura 29. Espectro de RMN MAS de estado sólido de 
29

Si da amostra SiDbCl2. 
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Os resultados obtidos a partir dos espectros de RMN de 
1
H em solução e 

29
Si em 

estado sólido permitem determinar a fórmula geral dos silsesquioxanos iônicos SiDbX2. Visto 

que a proporção de espécies DD:DM é igual a 2:1, deve-se considerar que o SiDbCl2 é 

composto por dois grupos DD e um grupo DM. Estes grupos juntos apresentam cinco átomos 

de silício, onde quatro átomos são provenientes dos grupos DD e um Si oriundo de um grupo 

DM. Os grupos DD possuem estruturas em ponte, enquanto os grupos DM apresentam 

estrutura pendente. Os silsesquioxanos com estruturas puramente em ponte e completamente 

reticulados apresentam uma fórmula mínima como R0.5SiO1.5, e os silsesquioxanos pendentes 

e completamente reticulados possuem fórmulas mínimas como R‘SiO1.5.
1,3

 No entanto, a rede 

de siloxanos normalmente apresenta grupos silanóis em sua estrutura, originando espécies de 

silício T
1
 e T

2
. Considerando todas as espécies T (T

1
, T

2
 e T

3
) em um silsesquioxano, as 

fórmulas gerais para uma estrutura em ponte e pendente são R0.5SiO1.5+nH*2n e R‘SiO1.5+nH*2n, 

respectivamente, onde H* é proveniente de grupos Si-OH e n é um fator relacionado ao grau 

de condensação. Como o espectro de RMN de 
29

Si mostrou que 63% dos átomos de silício são 

T
3
 e 37% são T

2
, em uma estrutura mínima para o SiDbCl2 que contém cinco átomos de silício, 

dos quais 3,15 seriam espécies T
3
 e 1,85 seriam espécies T

2
. Por conveniência estes valores 

foram arredondados, resultando em uma proporção T
3
:T

2
 de 3:2 (Figura 30). 
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Figura 30. Representação da estrutura mínima do SiDbCl2. 

 

Visando determinar a fórmula molecular do SiDbCl2 considera-se que cada silício T
3
 e 

T
2
 contribui com SiO1,5 e SiO2H, respectivamente, na estrutura geral (Figura 31). Desta forma, 

ao multiplicar-se a contribuição de cada espécie T pelo número de átomos de silício referente a 

cada espécie na estrutura do SiDbCl2 obtém-se que 3 ˣ T
3
 é igual a Si3O4.5 e 2 ˣ T

2
 é igual a 

Si2O4H2, considerando somente o componente inorgânico. Agora, em relação às cadeias 

orgânicas, é sabido que a razão R/Si é igual a 1 e 0,5 em estruturas pendentes e em ponte, 

respectivamente. Desta forma, estima-se que a estrutura mínima do SiDbCl2 que contém dois 

grupos DD e um grupo DM deve apresentar uma fórmula molecular de (DD)2DMSi5O8,5H2, 

substituindo pelos componentes das cadeias orgânicas obtém-se C66H136N12Si10O17Cl10.  
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Figura 31. Representação da contribuição dos átomos de oxigênio em grupos T
2
 e T

3
. 

 

Na Tabela 1 estão os resultados de análise elementar de C, H, N e Cl das amostras 

SiDbCl2 e SiDb(NO3)2. Os resultados experimentais obtidos mostraram-se concordantes com 

os valores estimados a partir das fórmulas moleculares C66H136N12Si10O17Cl10 (SiDbCl2) e 

C66H136N12Si10O17(NO3)10 (SiDb(NO3)2). Observou-se que o silsesquioxano SiDbCl2 apresentou 

um valor experimental de porcentagem de carbono menor que o esperado. Tal resultado pode 

ser devido a solvatação dos íons cloreto com moléculas de água, as quais não foram 

consideradas na fórmula molecular estimada. Por outro lado, para o silsesquioxano 

SiDb(NO3)2, os valores estimado e experimental de porcentagem de carbono são próximos. 

Esta diferença entre os dois silsesquioxanos pode estar relacionada com a identidade do grupo 

aniônico, cloreto e nitrato. O íon cloreto possui um maior grau de hidratação que o nitrato, e 

consequentemente espera-se que o SiDbCl2 apresente mais água de hidratação em sua 

estrutura que o seu análogo que contém o contra-íon nitrato. Entretanto, mesmo considerando 

moléculas de água de solvatação na fórmula molecular são esperadas algumas diferenças 

entre os valores experimentais e estimados, pois os silsesquioxanos são materiais poliméricos. 

 

Tabela 1. Resultados de análise de C, H, N e Cl das amostras SiDbCl2 e SiDb(NO3)2. 

Amostra 
SiDbCl2 SiDb(NO3)2 

Estimado (%) Experimental (%) Estimado (%) Experimental (%) 

E
le

m
e
n

to
s

 

C 39,53 28,33 34,91 32,74 

H 6,84 7,60 6,04 6,58 

N 8,39 7,07 13,58 12,70 

Cl 17,70 18,12 0,0 Traço 

 

 

A Figura 32a apresenta o distribuição da função do par total G(r) para o SiDbCl2, este 

resultado foi obtido através de um método cristalográfico utilizando resultados de difração de 
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raios X por radiação sincrotron (inset na Figura 32a). O gráfico obtido informa sobre as 

distâncias entre pares de átomos da estrutura do material. No gráfico G(r) são observados 

picos largos, este perfil pode ser explicado pelo grande número de possibilidades de 

combinação de pares de átomos que apresentem distância interatômica média similar. Os 

picos observados apresentam o máximo de intensidade em 0,18; 0,27; 0,37; 0,46 e 0,52 nm. O 

pico com máximo em 0,18 nm pode ser atribuído à distância Si-O, visto que a distância entre 

os átomos de Si e O em um tetraedro de sílica é entorno de 0,16 nm.
196

 Na Figura 32b é 

mostrado o resultado de uma simulação de uma estrutura geral de um cubo de POSS obtida 

por DFT, nesta figura a posição de alguns átomos estão identificadas. As distâncias 

interatômicas médias 0,27; 0,37; 0,46 e aproximadamente 0,52 nm são correspondentes às 

distâncias obtidas por DFT referentes à altura da face (O1–O3), diagonal da face (Sia–Sic), 

diagonal do cubo (Sia–Sid) e a distância O3–O5, respectivamente. Além disso, na Figura 32a, 

também pode-se observar um ombro na distância de 0,32 nm, o qual possivelmente está 

relacionada à aresta do cubo (Sia–Sib). Desta forma, estes resultados sugerem a presença de 

cubos de Si-O-Si no silsesquioxano iônico SiDbX2, sendo compatível com uma estrutura de 

POSS.  

 

 

Figura 32. (a) Distribuição da função total de par G(r) para o SiDbCl2; (b) representação de uma 
estrutura básica de POSS contendo grupos metil com grupos laterais, os átomos de Si, O, C e 

H estão nas cores bege, vermelho, cinza e branco, respectivamente. 

 

Os difratogramas de raios x das amostras SiDbCl2 e SiDb(NO3)2 estão apresentados na 

Figura 33. Os perfis de difração das amostras são iguais, e ambos apresentam picos 

centralizados em 6,27°, 12,3° e 20°, onde os dois primeiros picos são referentes às distâncias 

de 1,41 e 0,72 nm, respectivamente, e em 20° observa-se o halo da fração amorfa da rede Si–

O–Si. Os picos no difratograma, mesmo que largos, são indicativos que estes silsesquioxanos 

possuem ordem de longa distância. Observa-se também que mesmo após a troca do contra-

íon cloreto por um ânion mais volumoso (NO3
-
) a organização da estrutura do silsesquioxano se 
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mantém. Visto isso, pode-se afirmar que as conclusões sobre a estrutura o SiDbCl2 também 

podem ser estendidos para o SiDb(NO3)2.   

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

(a) SiDbCl
2

(b) SiDb(NO
3
)

2

20

12,3

6,27

 

 

(b)

(a)

In
te

n
s
id

a
d

e

2  

Figura 33. Difratogramas de raios X das amostras SiDbCl2 e SiDb(NO3)2. 

 

As imagens de TEM do SiDbCl2 apresentadas na Figura 34, mostram que esse 

silsesquioxano apresenta domínios cristalinos, confirmando a premissa que o mesmo possui 

organização à longa distância. São observadas as distâncias interplanares de 1,4 nm (Figura 

34a) e 0,7 nm (Figura 34b), as quais estão de acordo com os resultados de DRX.  

 

 

 

Figura 34. Micrografias de TEM da amostra SiDbCl2. 

 

Foi relatado por Waddon e Coughlin (2003) que os POSS são capazes de se 

autoorganizar em uma estrutura hexagonal e/ou romboédrica, em um empacotamento ABCA.
68
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Estas estruturas são definidas pelos parâmetros de rede ahex e chex, para hexagonal, e aromb e 

cromb, para a romboédrica. Então, assim como nos demais trabalhos reportados, devido a 

estrutura hexagonal apresentar todos os ângulos bem definidos se faz mais conveniente usá-la 

na descrição das características físicas destes materiais.
62,68,104

 Nesta estrutura, os cubos de 

Si-O-Si estão nos vértices do hexágono e as cadeias orgânicas, que interligam os cubos, 

encontram-se sobre as arestas. Desta forma, visando confirmar a obtenção de um arranjo 

hexagonal para o SiDbCl2, utilizou-se a Equação 4 para relacionar as distâncias interplanares 

apresentadas nos difratogramas aos índices de Miller.
104

 

 

 

 

Equação 4 

 

Onde, d é a distância interplanar, h, k e l são os índices de Miller, a e c são parâmetros 

de cela hexagonal. O valor do parâmetro a é a medida da proximidade em que os cubos estão 

empacotados no plano basal, enquanto o parâmetro c é a medida da distância basal.
68,106

  

A Figura 35 mostra uma representação de uma cela hexagonal. Ao aplicar-se esta cela 

unitária à estrutura do SiDbCl2 o parâmetro a seria a distância entre os cubos de siloxanos 

ligados por dois grupos DD, e o parâmetro c seria a distância entre os planos A. Então, visando 

determinar os valores dos parâmetros a e c para o SiDbCl2 considerou-se que o pico em 2θ 

igual a 6,27° está relacionado ao plano (100), e o pico em 2θ igual a 12,3° é referente ao plano 

(012), este último foi relatado por Waddon e Coughlin (2003).
68

 Assim, aplicando as distâncias 

d100=1,41 nm e d012=0,72 nm obteve-se os valores de a e c iguais a 1,63 e 1,68 nm, 

respectivamente. 

 

 

Figura 35. Representação da cela hexagonal, mostrando os vetores a e c e a distância 

interplanar do plano (100). 
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Na Figura 36 está o resultado de uma simulação de geometria obtida por DFT para 

uma estrutura genérica que representa dois cubos de siloxanos ligados por dois grupos DD, ou 

seja, a medida do parâmetro a. Obsevou-se que a distância entre átomos de silício em 

posições equivalentes nos cubos é de aproximadamente 1,52 nm. Este valor está de acordo 

com o valor obtido para o parâmetro a utilizando a Equação 4, indicando que esta estrutura 

pode estar arranjada em um empacotamento hexagonal. Adicionalmente, assumindo que o 

―diâmetro‖ do cubo é de 0,52 nm, como mostrado na Figura 32b, e que o empacotamento 

hexagonal em estruturas de POSS é composto pelo empilhamento de três camadas de cubos, 

é razoável sugerir que o valor obtido para o parâmetro c (1,68 nm) está de acordo com tal 

empacotamento hexagonal. 

Outro indício que o SiDbCl2 possui um arranjo hexagonal de cubos de siloxano é que o 

valor da razão c/a é igual a 1,03, esse valor é próximo aos valores citados em estudos na 

literatura para POSS que apresentam empacotamento ABCA.
62,68

 Os valores da razão c/a para 

POSS com empacotamento hexagonal são muito inferiores ao apresentado para o 

empacotamento hexagonal de esferas rígidas (c/a =2,45).
68

 Esse comportamento pode ser 

explicado considerando que o parâmetro a é mais longo em estruturas de POSS devido à 

presença de grupos orgânicos laterais. A presença destes grupos orgânicos também conduz à 

formação de sítios mais espaçosos entre os cubos mais espaçosos os quais permitem que as 

camadas adjacentes tenham uma melhor acomodação e, consequentemente, leva à 

diminuição do valor do parâmetro c. 

 

 

Figura 36. Simulação da distância entre átomos de silício em posição equivalente em dois 
cubos de Si-O-Si separados por grupos biciclos dissubstituídos (DD). 
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O conjunto de resultados experimentais e teóricos apresentados até o momento 

conduziram a informações decisivas como: (i) que a estrutura do SiDbCl2 é formado por uma 

mistura de precursores (DD e DM) na proporção DD:DM igual a 2:1, (ii) que este silsesquioxano 

iônico possui cubos de siloxano na estrutura, e (iii) que a partir da determinação dos 

parâmetros de cela foi possível assumir que o SiDbCl2 apresenta um empacotamento 

hexagonal. Desta forma, considerando todas estas informações foi possível propor uma 

macroestrutura para o SiDbCl2, e por extensão para o SiDb(NO3)2. A Figura 37 mostra a 

representação detalhada da proposta, onde os cubos estão arranjados em uma estrutura 

hexagonal formando camadas que, por sua vez, estão empilhadas em uma sequência ABCA.  

 

 

 

 

Figura 37. Representação da macroestrutura do SiDbX2. 

 

Por fim, conclui-se que silsesquioxanos iônicos com estrutura majoritariamente em 

ponte podem apresentar organização hexagonal com empilhamento ABCA, como já reportada 

para outros silsesquioxanos.
6,68,81,197

 Esta organização se mantém mesmo com a mudança do 

contraíon (X = Cl
-
 e NO3

-
), e na presença de nanopartículas metálicas, como descrito em Nunes 

et al. (2012).
38 
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5. CAPÍTULO 2 – Parte 1: SiDb(NO3)2 como agente estabilizante e de 

adesão de nanopartículas de prata em filmes finos termicamente estáveis  

 

A produção de filmes de AgNP vem ganhando visibilidade no campo científico e 

tecnológico graças aos excelentes resultados apresentados por estes sistemas como agente 

antibacteriano.
27,137

 Desta forma, visto que o silsesquioxano iônico contendo o grupo               

1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano mostrou-se capaz de formar filme sobre matrizes inorgânicas,
39

 

bem como estabilizar AgNP,
10,38

 torna-se interessante a proposta de obter um filme deste 

silsesquioxano iônico atuando como agente estabilizante e aderente as AuNP na superfície de 

vidro. Adicionalmente, sabe-se que para garantir a esterilidade da superfície de equipamentos 

hospitalares processos de esterilização por aquecimento são amplamente utilizados, sendo de 

grande importância a obtenção de um filme antibacteriano termicamente estável. Com este 

intuito surge o estudo apresentado no presente item. 

 

5.1. Parte Experimental 

 

5.1.1. Preparação das Dispersões de AgNP 

 

Foram dissolvidos 100 mg do agente estabilizante SiDb(NO3)2 em 10 mL de água, sob 

aquecimento a 65 °C e agitação eventual por 1h. Posteriormente, foi adicionado a essa solução  

1 mL da solução de AgNO3 0,003 mol L
-1

, como precursor metálico. Então, 5 mL de uma 

solução de borohidreto de sódio (NaBH4) 0,02 mol L
-1

, recentemente preparado foram 

adicionados ao sistema. O sistema nanopartículas de prata estabilizadas pelo SiDb(NO3)2 será 

chamado de AgNP/SiDb(NO3)2. 

 

5.1.2. Produção dos Filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 

 

Utilizou-se como substrato lâminas de vidro sinterizado, que foram submetidas a um 

processo de limpeza e ativação da superfície. Este processo permitiu o posterior recobrimento 

das lâminas de vidro com dispersões de AgNP/SiDb(NO3)2.  

 

5.1.2.1. Limpeza e ativação do substrato 

  

Primeiramente, os substratos de lâminas de vidro foram lavados com acetona. Em 

seguida, as mesmas foram deixadas imersas em uma solução de NaOH 1 mol L
-1

 por 3 h na 

temperatura de 65 °C. As lâminas de vidro foram lavadas com água e posteriormente foram 

deixadas no ultrassom (CFU 800A, 25 Hz) por 1 h, na temperatura ambiente e em contato com 

uma solução de HCl 1 mol L
-1

. Por fim, os substratos foram secos com jato de nitrogênio para 
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posterior recobrimento. Este tratamento foi realizado visando a formação de espécies OH na 

superfície do substrato. 

 

5.1.2.2. Preparação de filmes finos por dip-coating 

 

O recobrimento dos substratos de vidro foi realizado a partir de 12 imersões nas 

dispersões de AgNP/SiDb(NO3)2 ou solução de SiDb(NO3)2, na velocidade de 2,7 mm s
-1

, 

ocorridas no intervalo de 32 min. para que ocorresse a secagem do solvente. Os filmes de 

SiDb(NO3)2, sem AgNP, foram denominados brancos. 

Os filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 e branco foram submetidos a tratamentos térmicos nas 

temperaturas de 80, 120, 170 e 200 °C por 1 h. 

 

5.1.3. Caracterização 

 

5.1.3.1. Espectroscopia na Região do UV-Vis nos filmes finos 

 

Os espectros de refletância total com esfera integradora e transmitância na região do 

UV-Vis dos filmes com e sem AgNPs foram obtidos utilizando um espectrofotômetro com duplo 

feixe da VARIAN modelo CARY 5000, onde analisou-se a janela espectral de 350 nm a 800 

nm. A porcentagem de luz absorvida pelos filmes sem AgNPs (%Abs(branco)), bem como, pelos 

filmes com AgNPs (%Abs(amostra)), foram calculados usando a expressão:  

 

(%)Abs = 100 - (%)T - (%)R 

Equação 5. 

 

As absorbâncias provenientes somente das AgNPs ((%)ΔAbs (AgNPs)) foram obtidas pela 

equação abaixo: 

 

(%)ΔAbs (AgNPs) = (%)Abs (amostra) – (%)Abs (branco) 

 Equação 6. 

 

5.1.3.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) das amostras foram 

obtidas utilizando-se um microscópio JEOL JEM-1220, operando em 80 kV. As amostras dos 

filmes finos foram preparadas a partir da raspagem dos mesmos. O material foi disperso em 

álcool isopropílico em ultrassom por 30 min, então, duas gotas destas amostras foram 
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adicionadas sobre uma grid de Cu revestido com carbono, seguido da secagem do solvente. 

As distribuições do tamanho das nanopartículas de prata foram determinadas utilizando o 

programa de computador Quantikov. 

 

5.1.3.3. Elipsometria 

 

As espessuras dos filmes obtidos por dip-coating foram determinadas utilizando um 

Elipsômetro Espectral SOPRA GES-5E, no qual foi utilizado um polarizador que gira em uma 

frequência constante de 5 Hz, criando uma polarização circular para a luz incidente, e um 

analisador que maximiza a refletância de luz. O software Win Elli foi utilizado para modelar o 

filme e obter as constantes do mesmo com base nos dados obtidos da polarização da luz após 

esta interagir com o filme. 

 

5.1.3.4. Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

As imagens de AFM foram obtidas utilizando um SPM Agilent Technologies modelo 

5500 em modo acústico. As ponteiras utilizadas eram de silício (10 nm de diâmetro de vértice), 

com constante nominal de mola de 40 N/m e frequência de ressonância de 142 kHz. A razão 

entre a amplitude de oscilação livre e a amplitude mantida durante uma varredura foi constante 

e próximas a 50%, minimizando os efeitos da adesividade e maximizando os efeitos da 

viscoelasticidade. Foram obtidas imagens de 1 μm × 1 μm, as quais foram analisadas pelo 

software WSxM. As lâminas de vidro recobertas com os filmes branco (sem AgNPs) e com 

AgNPs foram colocadas diretamente no porta amostra. 

 

5.1.3.5. Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A estabilidade térmica dos filmes obtidos foi realizada sob fluxo de nitrogênio e uma 

taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

, da temperatura ambiente até 700 °C. Foi utilizando o 

equipamento TA modelo TGA Q5000. 

 

5.1.4. Teste de Atividade Antimicrobiana dos Filmes Finos 

 

A atividade antimicrobiana dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2, bem como do filme branco, 

foram testadas utilizando os microrganismos Staphylococcus aureus (ATCC 6538, Rockville 

MD, USA). A avaliação da atividade antimicrobiana foi avaliada pelo ensaio aplicado a 

revestimento de filmes (Film Applicator Coating – FAC), neste ensaio a atividade antimicrobiana 

é avaliada a partir da incubação direta das células bacterianas sobre os filmes.
198

 

As atividades antibacterianas dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 e branco foram avaliadas 

para o mesmo microrganismo acima citado. Para o ensaio de atividade antimicrobiana cada 

linhagem bacteriana foi ajustada para 5×10
7
 unidades formadoras de colônias (CFU mL

-1
) em 
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solução salina (0,9%) e em meio TSB (Caldo Tríptico de Soja). Em seguida, 50 mL da 

suspensão bacteriana foi aplicada aos filmes de AgNPs e o controle (filme branco). 

Posteriormente foi realizada a incubação a 37 °C destas amostras em um recipiente mantido 

úmido durante 24 h. Então, a suspensão bacteriana foi transferida separadamente para tubos 

contendo uma solução salina esterilizada, sob a forma de diluição em série, seguida pela 

agitação vigorosa. Em um segundo momento, 10 µL de soluções bacterianas das misturas 

foram espalhadas uniformemente sobre placas de ágar com meio de TSA (Ágar Triptico de 

Soja). As placas foram incubadas a 37 °C durante 24 h. 

As células bacterianas viáveis em cada uma das placas foram contadas por 

quantificação do número de CFU. Cada um dos grupos foi comparado e cada teste foi 

executado em duplicata. O efeito antibacteriano em cada grupo foi calculado por percentagem 

de inibição, conforme a equação descrita abaixo: 

 

                     
(                           )

           
      

 Equação 7. 

 

Visando avaliar a possibilidade de reutilização, os filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 e branco 

foram submetidos à três testes consecutivos de atividade antibacteriana. Entre cada um dos 

testes os filmes foram lavados com água destilada e esterilizados a seco, na temperatura de 

170 °C por 1 h. 
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5.2. Resultados e Discussão 

 

Neste estudo foram produzidos filmes finos de AgNP estabilizadas por pelo 

silsesquioxano iônico SiDb(NO3)2, bem como, filmes de SiDb(NO3)2 denominados brancos. 

Estes filmes foram submetidos à calcinação em diferentes temperaturas visando estudar a 

influência da temperatura sobre as propriedades ópticas e morfológicas das AgNP contidas nos 

mesmos. Os processos térmicos também foram realizados com o intuito de simular o efeito de 

processos de esterilização a seco (promovidas a 170 °C em forno convencional) sobre a 

atividade antibacteriana dos filmes produzidos. 

Na Figura 38 estão apresentados os termogramas de SiDb(NO3)2 e de uma dispersão 

de AgNP seca. Observa-se duas faixas de perda de massa, a primeira perda ocorre até 100 °C 

referente à perda de água,
41

 e a segunda perda ocorre na região entre 150 °C e 400 °C. Esta 

perda de massa está relacionada à decomposição dos componentes orgânicos contidos no 

SiDb(NO3)2. Observou-se que os materiais residuais obtidos após o tratamento térmico até  

700 °C apresentaram coloração preta, indicando a presença de espécies orgânicas ainda na 

amostra. As curvas de TGA indicam que o SiDb(NO3)2 contido nos filmes pode suportar 

tratamentos térmicos realizados em processos de esterilização a 170 °C. 
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Figura 38. Termogramas das amostras de SiDb(NO3)2 e AgNP/SiDb(NO3)2. 

 

Na Figura 39 estão mostrados os espectros de absorção da dispersão aquosa de 

AgNP/SiDb(NO3)2 e dos filmes na temperatura ambiente, 80, 140, 170 e 200 °C. No espectro 

de absorção da dispersão de AgNP/SiDb(NO3)2 percebe-se uma banda plasmônica com 

máximo em 408 nm, enquanto as amostras de filme AgNP/SiDb(NO3)2 apresentam bandas de 

absorção plasmônica com máximo próximo à 430 nm. O máximo da banda de absorção 

plasmônica em torno de 400 nm indica a presença de partículas nanométricas de prata na 
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dispersão aquosa e em todos os filmes obtidos.
10,199

 O deslocamento do máximo de absorção 

para comprimentos de onda maiores dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 em relação ao espectro 

da dispersão, pode ser devido ao índice de refração do filme ser maior que o solvente (água) 

utilizado na dispersão, onde os índices de refração em questão são de 1,5 e 1,3, 

respectivamente.
39,200

 O deslocamento do máximo da banda de absorção para comprimentos 

de onda maiores aumenta com a elevação do índice de refração do meio.
201

 Observa-se 

também um deslocamento do máximo de absorção para comprimentos de onda maiores com a 

elevação da temperatura de tratamento térmico. O máximo da banda de absorção plasmônica 

no filme à temperatura ambiente é em 427 nm, a qual se desloca até 442 nm no filme tratado à 

200 °C. Com o tratamento térmico observa-se o alargamento das bandas e o deslocamento 

das mesmas para comprimentos de onda maiores, o que pode ser consequência da 

aglomeração das AgNP causada pelo tratamento térmico.
202–204

 É possível notar que nos 

espectros de absorção dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 há uma redução na intensidade das 

bandas de absorção com o aumento na temperatura de tratamento. Essa diminuição é 

observada principalmente para os filmes calcinados a 170 e 200 °C. Este comportamento pode 

estar relacionado com a formação de uma camada de óxido de prata na superfície das 

nanopartículas.
149
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Figura 39. Espectros de absorbância no UV-Vis da dispersão e dos filmes finos AgNP 
estabilizadas por SiDb(NO3)2. 

 

A Figura 40 mostra as imagens de TEM da dispersão de AgNP/SiDb(NO3)2, dos filmes 

de AgNP/SiDb(NO3)2 na temperatura ambiente e calcinados a 170 e 200 °C, bem como 

apresenta os histogramas de distribuição de tamanho das AgNP. As imagens mostram que 

foram obtidas AgNP esféricas, e que nas amostras de filmes, as mesmas apresentam-se bem 

dispersas 
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Figura 40. Micrografias de microscopia eletrônica de transmissão e histogramas de distribuição 
de tamanho das amostras (a) dispersão aquosa de AgNP/SiDb(NO3)2; (b) filmes de 

AgNP/SiDb(NO3)2 à temperatura ambiente, (c) à 170 °C e (d) à 200 °C. 
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O diâmetro médio das AgNP na dispersão é de 2,8 nm (=1,3 nm), enquanto, no filme 

à temperatura ambiente, as AgNP apresentaram diâmetro médio de 2,4 (=0,7 nm). Percebe-

se que tanto o diâmetro médio quanto o desvio padrão das AgNP neste filme são menores em 

relação aos valores apresentados para a dispersão aquosa. Essa diferença pode ser 

observada na Figura 40a-b. Este resultado sugere que possivelmente há uma seleção de 

tamanho durante o processo de deposição do filme, onde as nanopartículas maiores que 5 nm 

não são incorporadas ao mesmo. Por outro lado, observa-se um aumento no tamanho das 

AgNP após o tratamento a 170 e 200 °C, onde os diâmetros médios e desvios padrões são 

iguais a 4,8 nm (=1,6 nm) e 6,7 nm (=2,4 nm), respectivamente. O crescimento das AgNP 

possivelmente ocorreram devido à agitação térmica causada pelo aquecimento, que também 

pode ter causado o amolecimento do corpo do filme e permitindo uma maior mobilidade das 

AgNP dentro deste. É importante enfatizar que o diâmetro médio das AgNP permanece inferior 

à 10 nm mesmo após o tratamento térmico a 200 °C, corroborando com os resultados obtidos 

por espectroscopia na região do UV-Vis.  

As imagens de contraste de fase obtidas por AFM dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 à 

temperatura ambiente e tratado à 200 °C, e seus respectivos brancos, estão apresentados na 

Figura 41.  

 

 

Figura 41. Imagens de contraste de fase obtidas por AFM das amostras na temperatura 
ambiente (a) filme branco, (b) filme AgNP/SiDb(NO3)2; e tratados na temperatura de 200 °C (c) 

filme branco, (d) filme de AgNP/SiDb(NO3)2. 

 

Nas imagens observam-se regiões claras e escuras, as quais são provenientes da 

diferença de dureza dos materiais constituintes dos filmes. Nos pontos mais claros estão 

localizados componentes de menor dureza, enquanto nos pontos mais escuros estão os 

materiais mais duros da amostra.
205

 Os pontos escuros observados na Figura 41b e 41d são 

referentes às AgNP localizadas próximas à superfície dos filmes, e as regiões claras estão 
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relacionadas ao SiDb(NO3)2. Nos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 os pontos escuros aumentam de 

tamanho após o tratamento à 200 °C, como observado nas imagens de TEM. A presença das 

AgNP próximas à superfície dos filmes é uma característica desejável para materiais com 

enfoque antibacteriano, pois as nanopartículas necessitam ter um contato direto com as 

bactérias para garantir uma boa atividade antibacteriana do material.  

A Figura 42 mostra as imagens de topografia dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 na 

temperatura ambiente e tratado à 200 °C. Observa-se que a rugosidade do filme contendo 

AgNP tratado à 200 °C é maior que a rugosidade apresentada para o filme sem tratamento 

térmico. Os valores de rugosidades destes filmes foram estimados pela raiz do valor quadrático 

médio (RMS- root mean square) utilizando o programa WSxM. Os valores encontrados foram 

de 10 nm para o filme na temperatura ambiente e 20 nm para o filme tratado na temperatura de 

200 °C. Estes resultados mostram que o tratamento térmico levou ao crescimento das AgNP 

próximas à superfície do filme.  

 

 

 

Figura 42. Imagens de topografia dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 (a) na temperatura ambiente 
e (b) tratado na temperatura de 200 °C. 

 

Visto que os filmes obtidos são transparentes foi possível obter valores de espessura 

física por elipsometria. Assim, o estudo da influência dos processos de tratamento térmico 

sobre as espessuras está apresentado na Figura 43. Observa-se que a espessura dos filmes 

permanece constante e próxima a 45 nm mesmo após os tratamentos térmicos realizados. 

Indicando que o corpo do filme (SiDb(NO3)2) não se decompõe significativamente mesmo após 

tratamento à 200 °C.  
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Figura 43. Evolução da espessura dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 com a temperatura. 

 

A Figura 44 mostra as áreas selecionadas no espectro XPS, referentes às espécies de 

prata presentes nos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 na temperatura ambiente e tratado na 

temperatura de 200 °C. Os espectros das amostras apresentam dois dubletos referentes aos 

estados 3d 3/2 e 3d 5/2, de duas espécies de prata. Como apresentado na Tabela 2, os picos 

referentes ao estado 3d 5/2 foram observados em 368,7 e 367,5 eV na temperatura ambiente, 

e em 369,1 e 367,6 eV na temperatura de 200 °C. Estes valores de energia de ligação para o 

estado 3d 5/2 podem ser atribuídos às espécies de Ag
0
 (368,7 e 369,1 eV) e Ag

+
 de AgO e 

Ag2O (367,5 e 367,6 eV).
206–208

 A razão entre as áreas relativas dos picos Ag
+
/ Ag

0
 das 

amostras na temperatura ambiente e 200 °C foram de 2,7 e 6,2, indicando que há o aumento 

da concentração de íons Ag
+ 

com a elevação da temperatura. Este fenômeno pode influenciar 

na atividade antibacteriana dos filmes visto que os íons Ag
+
 apresentam elevada ação 

bactericida.
209,210 

 

Tabela 2. Valores de energia de ligação obtidos por XPS para as amostras de filmes de 
AgNP/SiDb(NO3)2 na temperatura ambiente e tratado a 200 °C. 

Amostra Ag 3d 5/2 (eV) Espécie Referência 

Temperatura 

Ambiente 

368,7 Ag
0
 206, 207 

367,5 Ag
+
 207, 208 

200 °C 

369,1 Ag
0
 206, 207 

367,6 Ag
+
 207, 208 
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Figura 44. Espectro de XPS dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 (a) na temperatura ambiente e (b) 
200 °C. 

 

Em um estudo anterior do grupo foi mostrado que a dispersão aquosa de 

AgNP/SiDb(NO3)2 possui excelente atividade bactericida contra a bactéria S. aureus, devido à 

um mecanismo de ação sinérgica entre as AgNP e o silsesquioxano iônico.
10

 Desta forma, os 

filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 também foram submetidos à testes de atividade bactericida contra 

a bactéria S. aureus. Os resultados destes testes estão apresentados na Tabela 3. Percebe-se 

que o filme de AgNP/SiDb(NO3)2 e branco sem tratamento térmico apresentam excelente 

atividade bactericida contra a bactéria S. aureus. Assim como a dispersão de 

AgNP/SiDb(NO3)2, a atividade bactericida do filme branco é atribuída à presença de grupos 

amônio quaternário na estrutura do silsesquioxano iônico. A ação antibacteriana dos grupos 

amônio quaternário ocorre devido à interação eletrostática de suas cargas positivas com a 

sítios aniônicos da membrana celular, causando rupturas em tal estrutura e, 

consequentemente, levando à morte da celular.
71–73

 No entanto, após o segundo ciclo de 

esterilização a 170 °C o filme branco perdeu totalmente a ação bactericida, possivelmente 
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devido à decomposição de parte dos grupos amônio quaternário presentes no SiDb(NO3)2. Por 

outro lado, os filmes de AgNP mantiveram suas atividades bactericidas próximas a 100% 

mesmo após três ciclos de esterilização. Estes resultados mostram que possivelmente a perda 

na atividade bactericida do SiDb(NO3)2 após a esterilização é compensado pela elevação da 

concentração de íons Ag
+
 nos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2, pois como discutido anteriormente, 

houve o aumento da razão Ag
+
/Ag

0
 após o tratamento térmico do filme a 200 °C. Uma 

representação do mecanismo de ação dos filmes de AgNP/SiDb(NO3)2 sobre a S. aureus, e a 

tendência da atividade bactericida com o aumento da camada de AgO sobre as AgNP, são 

mostradas na Figura 45. 

 

Tabela 3. Atividade bactericida dos filmes branco e de AgNP/SiDb(NO3)2 contra a bacteria S. 
aureus, antes e depois de processos de esterilização a seco, a 170 °C por 1 h. 

Ciclo 
Atividade Bactericida (%)

a 

Filme de AgNP Filme Branco 

Sem esterilização 100 100 

Após esterilização 1 99 78 

Após esterilização 2 98 0 

Após esterilização 3 99 0 

 a
 erro menor que 5 %.  

 

 

 

Figura 45. Representação de mecanismo de ação das AgNP sobre uma bactéria gram-positiva, 
e a tendência de aumento da camada de AgO na superfície das AgNP após o processo de 

esterilização.  

 

Por fim, este estudo mostra que o SiDb(NO3)2 foi capaz de exercer de forma eficiente 

duas funções neste sistema de filme AgNP/SiDb(NO3)2. Como representado na Figura 46, o 

SiDb(NO3)2 atua como agente estabilizante de AgNP no corpo do filme. Além de estabilizar as 

AgNP, o SiDb(NO3)2 possibilita a adesão das mesmas na superfície de vidro, visto que a 
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presença de grupos silanóis na superfície do substrato tratado permite a ligação covalente do 

SiDb(NO3)2 entre eles, fomando a interface SiDb(NO3)2/Substrato. Então, no filme, o 

SiDb(NO3)2 assume a forma de uma rede polimérica à base de sílica que aprisiona as AgNP 

em seu corpo, estabilizando-as. Por esta razão, a estabilizade química e térmica das AgNP 

dependem da estabilidade térmica do SiDb(NO3)2 nos processos de aquecimento do filme. 

Assim, visto que a degradação do SiDb(NO3)2 ocorre somente em temperaturas próximos a 

250 °C, a estrutura do silsesquioxano auxilia na atividade bactericida de filmes de AgNP e 

garante uma boa estabilidade óptica e morfológica das AgNP mesmo após tratamentos 

térmicos próximos a 170 °C. 

 

 

 

Figura 46. Representação da dupla função do SiDb(NO3)2 na formação de filmes de AgNP 
sobre vidro. 
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6. CAPÍTULO 2 – PARTE 2: SiDbCl2 como agente estabilizante de AuNP e 

anti-sinterizante de materizes de anatásio 

 

Nanomateriais de anatásio são extensamente utilizados como fotocatalisadores. 

Entretanto, a obtenção deste material com área superficial elevada ainda é um desafio na 

ciência de materiais.
31

 Algumas estratégias vêm sendo estudadas, como por exemplo, a 

utilização de nanotubos de titânia como precursores de matrizes de anatásio, e a adição de 

compostos à base de sílica ao TiO2 antes da sua cristalização.
32,171,211

 Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade do SiDbCl2 como agente anti-sinterizante em 

nanotubos de titânia. A utilização do SiDbCl2 também tem como intuito a insersão de AuNP na 

superfície das matrizes de titânia, visto que SiDbCl2 é capaz de atuar como agente 

estabilizante e de adesão de nanopartículas metálicas. 

 

6.1. Parte Experimental 

 

6.1.1. Preparação das Dispersões de Nanopartículas de Ouro 

 

Primeiramente foram dissolvidos 200 mg do agente estabilizante SiDbCl2 em 10 mL de 

água, na temperatura de 65 ºC e agitação eventual por 30 min. Após a dissolução do 

estabilizante, foi adicionado como precursor metálico 1 mL da solução de ácido cloroáurico 

(HAuCl4) 0,004 mol L
-1

. Por fim, foram adicionados 5 mL da solução de borohidreto de sódio 

(NaBH4) 0,02 mol L
-1

, recentemente preparado, como agente redutor. O sistema de 

nanopartículas de ouro estabilizadas pelo SiDbCl2 foi designado AuNP. 

 

6.1.2. Síntese do Trititanato de Sódio 

 

Primeiramente, dissolveu-se 6 g de titânia P25 Evonik em 200 mL de solução de NaOH 

10 mol L
-1

, sob agitação e aquecimento a 65 °C por 30 min. Esta mistura foi distribuída em 5 

autoclaves de aço inoxidável revestidas com PTFE com volume de 60 mL, e colocadas em 

estufa a 140 °C por 48 h. 

 

6.1.2.1. Síntese das amostras de Nanotubos de Titânia contendo AuNP 

 

6.1.2.1.1. Nanotubos de Titânia 

 

O pH do trititanato de sódio obtido foi fixado em 1 utilizando-se soluções de HNO3        

3 mol L
-1

. Posteriormente, o material foi filtrado sob vácuo utilizando-se um papel de filtração 

lenta. Por fim, o sólido branco foi seco em estufa por 2 h na temperatura de 120 °C. A amostra 

foi denominada NTTiOx. 
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Uma porção desta amostra foi submetida à calcinação na temperatura de 450 °C por   

4 h, o material obtido foi chamada de Anatásio-NT. 

 

6.1.2.1.2. Síntese de nanotubos de TiO2 impregnados com AuNP  

 

Neste trabalho foram produzidas amostras de nanotubos de titânia (nanotubos de 

trititanato calcinados) impregnados com AuNP. Visto que as estruturas tubulares são 

provenientes do enrolamento de nanofolhas de trititanato (NSTiOx), as dispersões de AuNP 

foram adicionadas em momentos diferentes do enrolamento das NSTiOx. Os momentos foram: 

antes do enrolamento das nanofolhas (notação A = Antes), depois do enrolamento das 

nanofolhas (notação D = Depois) e antes/depois do enrolamento das nanofolhas. Na Figura 47 

está apresentado um fluxograma que sumariza o processo de obtenção destes materiais. 

 

 

Figura 47. Fluxograma da obtenção das amostras de nanotubos de titânia impregnados com 
AuNP. 

 

Abaixo segue uma descrição do procedimento de obtenção das amostras de nanotubos 

de titânia impregnados com AuNP. 

A-1x: 3 g de nanofolhas de trititanato de sódio foram acidificados do pH incial 14 até o 

pH 9, utilizando-se uma solução de HNO3 1 mol L
-1

 e 3 mol L
-1

. O material foi armazenado em 
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uma placa de petri. Posteriormente, o volume de três dispersão de AuNP (48 mL) foi 

adicionada às nanofolhas de trititanato de sódio, ou seja, foi adicionado o volume de uma 

dispersão de AuNP por grama de nanofolhas de trititanato. Após 24 h, o sobrenadante 

encontrava-se límpido e incolor, e o sólido apresentava coloração rósea. O sobrenadante foi 

retirado e o material foi lavado com água por 5 vezes. O pH do material foi fixado 

em 1 utilizando-se uma solução de HNO3 3 mol L
-1

 e posteriormente filtrado sob vácuo 

utilizando-se um papel de filtração lenta. Por fim o material foi seco em estufa por 2 h na 

temperatura de 120 °C. 

D-1x: 16 mL da dispersão de AuNPs foram adicionados a 1 g de NTTiOx puro (pH 1). 

O material foi armazenado em uma placa de petri. Quando o sobrenadante mostrou-se incolor 

(após 24 h) o mesmo foi retirado e o material foi lavado com água por 5 vezes. Por fim, obteve-

se um material rosado o qual foi seco em estufa por 2 h na temperatura de 120 °C. 

AD-2x: A massa de 1 g da amostra A-1x foi impregnada novamente com um volume 

(16 mL) da dispersão de AuNPs. A amostra foi lavada com água por 5 vezes e após a mesma 

seca em estufa por 2 h na temperatura de 120 °C. Desta forma, a amostra somou dois volumes 

(2x) de dispersão de AuNP por grama de NTTiOx. 

A-3x: esta amostra foi obtida como descrito para a amostra A-1x, porém aqui foi 

adicionado o volume de três dispersões de AuNP (48 mL) por grama de nanofolhas de 

trititanato de sódio antes do processo de enrolamento das folhas (pH 9). 

AD-4x: esta amostra foi obtida segundo descrito para a amostra AD-2x, no entanto 

nesta amostra adicionou-se o volume de uma dispersão de AuNP (16 mL) à 1 g da amostra A-

3x. Desta forma, somou-se quatro volumes (4x) de dispersão de AuNP por grama de NTTiOx. 

As amostras desta série foram calcinadas na temperatura de 450 °C por 4 h. As 

amostras obtidas foram denominadas AC-1x, DC-1x, ADC-2x, AC-3x e ADC-4x. 

 

6.1.3. Caracterização 

 

6.1.3.1. Difração de Raios X 

 

Na análise de difração de raios X das amostras na forma de pó, foi utilizado um 

difratômetro Siemens modelo D500 usando como fonte de raios X CuKα (λ=0.154056 nm), e 

um gerador de tensão e de corrente de 40 kV e 1,75 mA, respectivamente. 

 

6.1.3.2. Espectroscopia na região do UV-Visível no estado sólido 

 

Os espectros de refletância difusa com esfera integradora e transmitância na região do 

UV-Visível, com e sem AuNP, foram obtidos utilizando um espectrofotômetro com duplo feixe 

da VARIAN modelo CARY 5000, onde foi analisada a janela espectral entre 200 nm e 800 nm. 

Os valores de bad gap foram obtidos utilizando-se as equações de Kubelka-Munk (Equação 8) 

e Tauc (Equação 9). 
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Equação 8. 

Onde α é o coeficiente de absorção e R a refletância difusa do material. 

 

 ℎ  (ℎ    )
 

 

Equação 9. 

 

Onde α é o coeficiente de absorção, h é a constante de Plank,  é a frequência, Eg é o 

gap óptico e o expoente n pode assumir o valor de 1⁄2, 2, 3⁄2 e 3 correspondendo a permitido 

direto, permitido indireto, proibido direto e proibido indireto, respectivamente.
28

 O valor do band 

gap foi determinado pela extrapolação no eixo x (energia, h) da faixa linear da curva obtida 

pelo gráfico de Tauc ((h)
n
 vs h.

212
 

 

6.1.3.3. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

 

A espectroscopia na região do infravermelho foi realizada em um Espectrômetro 

Shimadzu FTIR Prestige-21. As amostras em pó foram analisadas utilizando-se a técnica de 

KBr, na qual as amostras foram misturadas com KBr anidro na porção de 10% (m/m). Após as 

amostras foram prensadas até a forma de disco transparente. Os espectros foram obtidos no 

modo de absorbância, com resolução de 4 cm
-1

 e 32 varreduras cumulativas. 

 

6.1.3.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) para as amostras foram 

obtidas utilizando-se um microscópio JEOL JEM-1220, operando em 80 kV. As amostras foram 

preparadas a partir da dispersão do material em álcool isopropílico em ultrassom por 5 min, 

então duas gotas destas amostras foram adicionadas sobre uma grid de Cu revestido com 

carbono, seguido da remoção do solvente.  

 

6.1.3.5. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 

 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 foram obtidas na temperatura do 

nitrogênio líquido utilizando um equipamento Tristar II Krypton 3020 Micromeritics. A partir das 

curvas de adsorção e dessorção de N2 foram obtidas as curvas de distribuição de tamanho de 
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poros dos materiais aplicando-se o método BJH (Barret, Joyner e Halenda). A área superficial 

dos materiais foi obtida usando-se o método de BET (Brunauer, Emmett e Teller).
213 

 

6.1.4. Atividade fotocatalítica 

 

As amostras foram submetidas a testes fotocatalíticos, onde as amostras AC-1x, DC-1x 

e ADC-2x foram testadas na degradação do corante Rodamina B, e a atividade fotocatalítica 

das amostras AC-3x, DC-1x e ADC-4x foi avaliada a partir de testes de produção de H2. Os 

procedimentos utilizados estão descritos abaixo. 

 

6.1.4.1. Testes fotocatalíticos: degradação de Rodamina B 

 

Visando avaliar a atividade fotocatalítica das amostras calcinadas da série A 

determinou-se a degradação do corante Rodamina B na presença das amostras a serem 

testadas sob a irradiação visível, utilizando-se um filtro para bloquear a irradiação ultravioleta, e 

sob a irradiação do espectro UV-Vis, sem a utilização de filtros. Nestas análises foram 

utilizados 25 mL de soluções de Rodamina B 40 mg L
-1

, em seu pH natural (4,3). As amostras 

AC-1x, DC-1x e ADC-2x foram adicionadas à solução de Rodamina B na concentração de  

0,55 g L
-1

. Os testes foram realizados em um reator com volume de 50 mL, na temperatura 

ambiente, e utilizando como fonte de irradiação UV-Vis uma lâmpada de vapor de mercúrio de 

125 W. No teste realizado somente sob a irradiação visível foi utilizado um filtro de 

policarbonato que bloqueia comprimentos de onda inferiores a 385 nm. Primeiramente, a 

dispersão de catalisador foi deixada no escuro por 60 min visando alcançar-se o equilíbrio de 

adsorção do analito na superfície do catalisador. Posteriormente, o sistema foi exposto à 

irradiação desejada por 60 min, então alíquotas de dispersão foram retiradas do reator para 

análise nos tempos de 5, 15, 30 e 60 min. As dispersões foram centrifugadas a 5000 rpm por 

20 min para remover os catalisadores das mesmas. A solução remanescente foi diluída 10 

vezes e analisada no comprimento de onda 553 nm utilizando-se um espectrofotômetro Varian 

Cary 100.
32

 As medidas foram realizadas em duplicata. 

 

6.1.4.2. Testes fotocatalíticos: produção de H2 

 

A fotogeração de hidrogênio foi realizada em um reator de quartzo de paredes duplas, 

composto por um sistema de engate rápido para água e uma válvula com septo para a coleta 

de gases. O reator foi carregado com 15 mL de uma solução aquosa contendo 5% de Glicerol 

e 15 mg do catalisador. As fotogerações de H2 foram realizadas sem e com filtro (deixando 

passar as radiações UV e Visível). Os filtros (FSQ-GG400) e (FSQ-UG5) foram utilizados para 

bloquear a radiação no UV e Visível, respectivamente, ambos da marca Newport. A distância 

necessária para obter a potência do sol foi determinado utilizando uma célula fotovoltaica 

padrão de silício cristalino. Uma vez estabelecida a distância, o sistema foi exposto a um 
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simulador solar, Power Supply 69911 da marca Newport com potência aplicada de 140 W e 

uma lâmpada Xe de 300 W da marca Ushio. Visando manter a temperatura constante no 

sistema foi utilizado um sistema de refrigeração com controle de temperatura fixado em 25ºC. 

Os gases gerados durante a fotogeração foram acumulados no headspace do reator. Alíquotas 

de 450 µl dos gases acumulados no headpsace foram coletadas em intervalos de 30 min até 

completar 3 h, os mesmos foram quantificados por cromatografia gasosa utilizando um 

cromatógrafo gasoso Agilent modelo 7820A equipado com colunas capilares HP-Plot/Q (30m x 

0,53mm, 40u) e HP-Molesieve (30m x 0,53mm, 0,25u) com detector de condutividade térmica 

(DCT) utilizando argônio como gás de arraste.  
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6.2. Resultados e Discussão 

 

6.2.1. Estudo das propriedades microestruturais e ópticas das amostras 

NTTiO2/SiDbCl2/AuNP 

 

A série de amostras NTTiO2/SiDbCl2/AuNP foi caracterizada por DRX, Isotermas de 

Adsorção-Dessorção de N2, TEM, espectroscopia na região do UV-Vis e espectroscopia na 

região do IV. Inicialmente, usando-se DRX, foi avaliada e comparada a cristalinidade das 

amostras. A Figura 48 mostra as imagens de TEM das amostras NTTiOx (Figura 48a) e    

anatásio-NT (Figura 48b). Observa-se que a amostra NTTiOx apresenta formato tubular, 

enquanto após sua calcinação, há a alteração na forma das partículas. Na amostra      

anatásio-NT são observadas partículas cúbicas arredondadas e alongadas, as quais estão 

misturadas com estruturas tubulares. A mudança na morfologia das partículas causada pela 

calcinação é explicada pela sinterização de nanotubos e a formação de cristais de anatásio de 

pelo menos19 nm (tamanho de grão).  

 

 

Figura 48. Micrografias de TEM das amostras (a) NTTiOx e (b) anatásio-NT. 

 

A Figura 49 traz as imagens de TEM das amostras não calcinadas e calcinadas que 

contêm dispersões de AuNP/SiDbCl2. Primeiramente, percebe-se que a adição de dispersão de 

AuNP/SiDbCl2 não promoveu alterações na morfologia das partículas tubulares nas amostras 

não calcinadas (Figura 49 a, c, e, g, i). Em contraste, nota-se que a amostra AC-1x apresenta 

algumas partículas cúbicas referentes aos cristais de anatásio, assim como foi observado na 

amostra anatásio-NT, porém em menor extensão. No entanto, a mudança de morfologia com o 

processo de calcinação é pouco observada na amostra DC-1x e não observada nas amostras 

ADC-2x, AC-3x e ADC-4x.  
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Figura 49. Micrografias de TEM das amostras (a) A-1x, (b) AC-1x, (c) D-1x, (d) DC-1x,            
(e) AD-2x, (f) ADC-2x, (g) A-3x, (h) AC-3x, (i) AD-4x e (j) ADC-4x. (As barras de escala são de 

100 nm). 
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Assim como a presença do SiDbCl2 modificou as propriedades morfológicas das 

amostras calcinadas, as quais mantiveram a forma tubular mesmo após a calcinação. Assim, 

percebeu-se que há uma tendência na manutenção da morfologia, onde o formato das 

partículas se mantém majoritariamente tubulares na seguinte sequência: anatásio-NT < AC-1x 

< DC-1x < ADC-2x   AC-3x   ADC-4x. As imagens apresentadas na Figura 49 também mostra 

a presença de AuNP de formato esférico com diâmetro médio inferior a 15 nm. 

Os difratogramas das amostras não calcinadas e calcinadas estão mostrados na Figura 

50. As amostras não calcinadas apresentam picos em 2θ igual a 24,3°, 28,2° e 48,3°, 

relacionados aos planos cristalinos (110), (003) e (020) de ácido trititânico,
214,215

 enquanto as 

amostras calcinadas mostram picos em 2θ igual a 25,3°, 37,9° e 48,3°, referentes aos planos 

cristalinos (101), (004) e (200) de anatásio (JCPDS N°. 21-1272), respectivamente.  
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Figura 50. Difratogramas normalizados das amostras (a) não calcinadas e (b) calcinadas. 

 

Os difratogramas das amostras calcinadas também apresentam um pico próximo a 29°, 

indicando que estas amostras, mesmo após o processo de calcinação, ainda possuem cristais 

de trititanato remanescentes em sua rede. Este resultado pode ser explicado pela presença do 

silsesquioxano iônico na superfície dos tubos de trititanato, pois, compostos à base de sílica 
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são capazes de dificultar a mudança de fase cristalina de matrizes de titânia.
34

 A obtenção de 

cristais de anatásio nas amostras são confirmadas pelo pico na região de 2 igual a 36°. Os 

cristais de anatásio formados após a calcinação nas amostras contendo SiDbCl2 apresentaram 

tamanhos de grão reduzidos em relação ao observado para a amostra sem o silsesquioxano 

iônico (anatásio-NT). Os valores de tamanho de grão de anatásio foram obtidos a partir da 

equação de Scherrer, utilizando-se o pico próximo a 25° dos difratogramas normalizados. Os 

valores obtidos foram: 19 nm (anatásio-NT), 7 nm (AC-1x), 5 nm (DC-1x) e 4 nm (ADC-2x,   

AC-3x e ADC-4x), estes valores podem ter variação de ± 1 nm. A presença do SiDbCl2 nas 

amostras causou a diminuição do tamanho de grão de anatásio, possivelmente, devido a este 

silsesquioxano bloquear pontos de contato entre os grãos de anatásio, impedindo-os de 

crescer.
34

 

A influência da presença do SiDbCl2 nas propriedades texturais das amostras não 

calcinadas e calcinadas foi estudada a partir de isotermas de adsorção-dessorção de N2 

(Figura 51) e distribuição de tamanho de poros (Figura 51 inset). Os perfis de isotermas 

observadas em todas as amostras são típicos de materiais mesoporosos, visto que as 

isotermas apresentam aumento na adsorção de N2 em pressões relativas superiores a 0,7.
216

 

Observa-se nas Figuras 51a-b que a quantidade de N2 adsorvido diminuiu das amostras 

NTTiOx e A-1x para as amostras anatásio-NT e AC-1x, respectivamente. Esta redução é devida 

ao fechamento de mesoporos na região de 3 e 15 nm, estes poros são referentes às aberturas 

dos tubos e aos interstícios entre os aglomerados de nanotubos, respectivamente (Figuras 

51a-b inset). Tal comportamento concorda com estudos da literatura, visto que tratamentos 

térmicos normalmente conduzem à cristalização do anatásio a partir da sinterização da matriz 

de TiO2, a qual é acompanhada pelo crescimento do tamanho de grão o fechamento de 

poros.
23,166,217

 Entretanto, percebe-se que a extensão deste processo foi menor em A-1x que na 

amostra NTTiOx, isto ocorreu porque a presença do SiDbCl2 impediu o crescimento do cristal 

de anatásio entre os tubos. Um comportamento diferente foi identificado nas amostras D-1x e 

AD-2x (Figura 51c-d). Nestas amostras não são observadas alterações na quantidade de N2 

adsorvido entre os materiais não calcinados e calcinados, ou seja, o processo de calcinação 

não causou modificações na porosidade destas amostras. Desta forma, este fenômeno sugere 

que a adição das dispersões de AuNP/SiDbCl2 depois da formação dos nanotubos leva à 

manutenção das propriedades texturais dos nanotubos de trititanato nas amostras calcinadas. 

Nas Figuras 51e-f, nota-se que as amostras A-3x e AD-4x também se distinguem dentre as 

amostras da série. Para estes materiais há um aumento da quantidade de N2 adsorvido após o 

processo de calcinação, assim como, percebe-se um crescimento do número de poros 

referentes às aberturas dos tubos e aos interstícios entre os mesmos. Este comportamento 

possivelmente a calcinação conduz à decomposição do componente orgânico do SiDbCl2 

acumulado nos poros das amostras, e a consequente desoclusão dos referidos poros. 

Visto que o fechamento de poros é consequência do crescimento de grão de anatásio, 

pode-se afirmar que estes resultados estão de acordo com os valores de tamanho de grão 
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obtidos para as amostras. Portanto, as amostras que apresentaram maior manutenção das 

propriedades texturais foram aquelas que possuem valores de tamanho de grão menores.  
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Figura 51. Isotermas de adsorção-dessorção de N2 e distribuição de tamanho de poros (inset) 

das amostras (a) NTTiOx e anatásio-NT, (b) A-1x e AC-1x; (c) D-1x e DC-1x, (d) AD-2x e    

ADC-2x, (e) A-3x e AC-3x e (f) AD-4x e ADC-4x. 

 

Os valores de área superficial e volume de poro das amostras não calcinadas e 

calcinadas estão apresentados na Tabela 4. Observa-se que houve uma redução nas áreas 
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superficiais das amostras NTTiOx, A-1x, D-1x e AD-2x após o processo de calcinação, esta 

diminuição foi de 69%, 43%, 10% e 2%, respectivamente. Visto que o SiDbCl2 dificultou o 

crescimento dos grãos de anatásio, e os fechamento dos mesoporos nestas amostras, a 

presença deste silsesquioxano iônico, por consequência, também conduziu à manutenção da 

área superficial destas matrizes de titânia após a calcinação. 

 

Tabela 4. Valores de área superficial, volume de poro e tamanho de grão de anatásio das 
amostras não calcinadas e calcinadas. 

Amostra 
ABET 

(m
2
 g

-1
) (± 5 m

2
g

-1
) 

Volume de Poro 

(cm
3
 g

-1
) (± 0.01 cm

3
 g

-1
) 

Redução 
de área 

superficial 

(%) 

Tamanho de 
grão 

de anatásio 

(nm) (± 1 nm) 

NTTiOx 350 1,27 

69 

- 

Anatásio-NT 109 0,45 19 

A-1x 379 1,30 

43 

- 

AC-1x 216 1,07 7 

D-1x 315 1,07 

10 

- 

DC-1x 285 1,16 5 

AD-2x 321 1,05 

2 

- 

ADC-2x 314 1,20 4 

A-3x 281 0,92 

_
a
 

- 

AC-3x 325 1,10 4 

AD-4x 316 0,95 

_
a
 

- 

ADC-4x 343 1,21 4 

a
= não é possível determinar a perda de área superficial. 

 

Como mencionado acima, o momento da síntese no qual se adiciona a dispersão de 

AuNP é um dos fatores que influencia na manutenção das propriedades texturais. A 

distribuição do silsesquioxano iônico sobre a superfície do trititanato é diferente quando a 

dispersão é adicionada ao material na forma de nanofolhas (A-1x) e quando é adicionada ao 

trititanato na forma de nanotubos (D-1x). A interação dos componentes da dispersão, 

AuNP/SiDbCl2, com o trititanato inibe o crescimento do grão de anatásio e o fechamento de 

mesoporos de forma mais eficiente na quando adicionado depois da formação dos nanotubos. 

A soma dos processos de adição, antes e depois da formação dos nanotubos, bem como a 

maior quantidade de AuNP/SiDbCl2 adicionados, levou a amostra AD-2x a apresentar a menor 

redução de área (2%), ou seja, tal amostra teve a maior manutenção de área após a 
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calcinação. A quantidade elevada de SiDbCl2 na amostra AD-2x pode ter originado uma 

barreira maior entre as paredes dos tubos, fazendo com que o impedimento do processo de 

sinterização do TiO2 fosse mais eficiente. Este comportamento concorda com estudos já 

publicados, os quais mostram que quanto maior a quantidade de componentes a base de sílica 

na superfície da titânia maior será a área superficial remanescente após a calcinação.
34,171

 Por 

outro lado, a área superficial das amostras A-3x e AD-4x aumentaram com a calcinação. Assim 

como mencionado acima, a carga de silsesquioxano iônico adicionada nestas amostras foi alta, 

e o excesso de SiDbCl2 levou à oclusão dos poros destes materiais. Desta forma, o processo 

de calcinação causou a degradação do silsesquioxano iônico, resultando na abertura dos poros 

e elevação da área do material. Ao se comparar as amostras AC-1x e AC-3x nota-se 

novamente que a quantidade de AuNP/SiDbCl2 adicionada na síntese leva à uma maior 

manutenção de área superficial.  

Visando avaliar a efetividade do recobrimento da superfície dos nanotubos de titânia e 

AuNP/SiDbCl2, foram obtidos espectros na região do IV das amostras calcinadas (Figura 52). 

Pode-se observar que os espectros das amostras AC-1x, DC-1x, ADC-2x, AC-3x e ADC-4x 

apresentam uma banda em 1050 cm
-1

, a qual está ausente no espectro da amostra      

anatásio-NT. Esta banda é referente ao estiramento de grupos siloxanos (Si-O-Si),
218

 

confirmando a presença do SiDbCl2 nas amostras. A Figura 53 é uma representação das 

interfaces dos materiais antes e depois do processo de calcinação, considerando que houve 

formação de ligações Si-O-Ti, embora a interação entre os grupos siloxanos e Ti também 

possa ocorrer eletrostaticamente ou por ligações de hidrogênio.
100
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Figura 52. Espectros na região do IV das amostras calcinadas. 
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Figura 53. Representação das interfaces e interações presentes nos materiais não calcinados e 
calcinados. 

 

Considerando-se que a influência da presença do SiDbCl2 sobre as propriedades 

microestruturais dos nanotubos de titânia é mais evidente nas amostras AC-1x, DC-1x e     

ADC-2x, foi desenvolvida uma proposta para explicar os fenômenos observados em tais 

amostras (Figura 54). A proposta segue: (i) AC-1x: nesta amostra a dispersão de 

AuNP/SiDbCl2 foi adicionada ao trititanato quando o mesmo estava na forma de nanofolha. 

Assim, visto que a nanofolha de trititanato tem disponíveis suas duas faces para 

funcionalização, os grupos siloxanos, provenientes do SiDbCl2, distribuíram-se ao longo das 

duas faces das folhas. Após o enrolamento da nanofolha, os grupos siloxanos, responsáveis 

pela inibição da sinterização do TiO2, mantêm-se majoritariamente entre as múltiplas camadas 

que formam as paredes dos nanotubos. Desta forma, durante o processo de calcinação a 

quantidade de grupos siloxanos na parte interna (orifício) e externa da parede do nanotubo não 

é suficiente para impedir o crescimento dos cristais de anatásio nestas direções. (ii) DC-1x: 

nesta amostra a dispersão de AuNP/SiDbCl2 foi adicionada ao trititanato já na forma de 

nanotubo. Assim, os grupos siloxanos mativeram-se concentrados na parte de fora da estrutura 

tubular, dificultando a aproximação dos tubos e consequentemente inibindo o crescimento dos 

cristais de anatásio e o fechamento dos poros entre os tubos. (iii) ADC-2x: nesta amostra foram 

adicionadas dispersões de AuNP/SiDbCl2 em dois momentos da síntese (antes e depois). 

Assim, esta amostra apresenta maior quantidade de grupos siloxano que as amostras AC-1x e 

DC-1x. Desta forma, ocorre um sinergismo dos processos das propostas (i) e (ii), juntamente 

com o aumento da barreira de grupos siloxano que impede modificações microestruturais. Vale 

lembrar que as AuNP estabilizadas pelo SiDbCl2 estão localizadas em regiões onde este 

silsesquioxano iônico se liga à superfície da titânia. 
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Figura 54. Representação do processo de formação das amostras AC-1x, DC-1x e ADC-2x 
proposto. 

 

 

 

No presente estudo foram obtidos nanotubos de titânia na fase anatásio com áreas 

superficiais elevadas. Normalmente, para a obtenção de materiais de anatásio com área 

superior a 300 m
2
 g

-1
 são utilizados direcionadores de estrutura.

219,220
 Nesse contexto, a Tabela 

5 mostra que os valores de área superficial obtidos para as amostras ADC-2x, AC-3x e ADC-4x 

são maiores que as áreas apresentadas pela maioria de outros sistemas de anatásio obtidos 

sem a utilização de direcionadores de estrutura. 
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Tabela 5. Valores de áreas superficiais de sistemas à base de anatásio. 

Sistemas de anatásio 
ABET 

(m
2
 g

-1
) 

Método de Síntese Referência 

Esferas de TiO2 187 Solvotérmico 221 

Microesferas ocas deTiO2 184 Hidrotérmico 222 

Nanocones de TiO2 331 Solvotérmico 153 

Nanofolhas de TiO2 170 Solvotérmico 223 

Nanotubos de TiO2 219 Hidrotérmico 170 

Nanofibras de TiO2 118 Electrospinning 102 

Naotubos de TiO2 74 Sol-gel 211 

NTTiO2/SiDbCl2/AuNP 

(ADC-2x) 
326 Hidrotérmico Presente trabalho 

NTTiO2/SiDbCl2/AuNP 

(AC-3x) 
325 Hidrotérmico Presente trabalho 

NTTiO2/SiDbCl2/AuNP 

(ADC-4x) 
343 Hidrotérmico Presente trabalho 

 

Além de exercer o papel de anti-sinterizante da matriz de anatásio, o SiDbCl2 também 

foi responsável por estabilizar e aderir as AuNP na superfície dos nanotubos de trititanato. A 

inserção destas AuNP em nanotubos de titânia tem como objetivo ampliar a eficiência dos 

nanotubos de titânia como fotocatalisadores. Por esta razão é interessante a caracterização 

óptica das AuNP. Assim, primeiramente foram obtidos espectros no UV-Vis da função de k/s, 

onde s e k são constantes fenomenológicas de espalhamento e absorção, respectivamente, 

descritas pela teoria de Kubelka-Munk. A razãos k/s são obtidas a partir de medidas de 

refletância difusa, onde a refletância (R) obtida experimentalmente se relaciona com k/s como 

segue na Equação 10.
224

 

 

 

 
 
(   ) 

  
 

Equação 10. 

 

Ao interagir com sistemas particulados a luz é absorvida e espalhada pelas partículas, 

caracterizando assim o processo de extinção de luz. Quando se trata de partículas na escala 

nanométrica a componente majoritária e relevante no processo de extinção é a absorção de 

luz.
182

 Nesta condição, pode-se assumir que o espalhamento de luz se torna aproximadamente 

constante no intervalo espectral correspondente à região do UV-Vis e, consequentemente, 
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quaisquer bandas observadas no espectro k/s estão diretamente associadas a bandas de 

absorção de luz. Assim, a Figura 55 traz os espectros da função de Kubelka-Munk das 

amostras não calcinadas e calcinadas. Todas as amostras apresentaram uma banda de 

absorção na região entre 500 e 600 nm, confirmando a presença de AuNP. Observou-se um 

deslocamento do máximo da banda de absorção para comprimentos maiores em todas as 

amostras após a calcinação, mesmo na amostra AC-3x que apresentou um deslocamento de 

538 para 541 nm. Os deslocamentos observados possivelmente estão relacionados à 

coalescência das AuNP, a qual deve ter ocorrido devido a agitação térmica promovida pelo 

processo de calcinação. 
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Figura 55. Espectro de absorção das amostras (a) A-1x e AC-1x, (b) D-1x e DC-1x, (c) AD-2x e 
ADC-2x, (d) A-3x e AC-3x, (e) AD-4x e ADC-4x. 
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Os gráficos de Tauc fornecem informações para a obtenção dos valores de band gap, 

os quais são obtidos através da extrapolação à zero da equação da reta obtida para a fração 

linear da curva (Figura 56).  
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Figura 56. Gráfico de Tauc e valores de band gap das amostras (a) A-1x e AC-1x, (b) D-1x e 

DC-1x, (c) AD-2x e ADC-2x, (d) A-3x e AC-3x, (e) AD-4x e ADC-4x. 

 

Considerando que tanto o trititanato quanto o anatásio apresentam band gap do tipo 

permitido indireto,
28,225

 foi utilizado n = 2 na Equação 9 (item 6.1.4.2). Os valores de band gap 

calculados para as amostras A-1x, D-1x, AD-2x, A-3x e AD-4x foram 3,47, 3,46, 3,43, 3,45 e 
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3,38 eV, respectivamente. Os valores de band gap obtidos para as amostras calcinadas,      

AC-1x, DC-1x, ADC-2x, AC-3x e ADC-4x foram 3,31, 3,30, 3,28, 3,28 e 3,26 eV, 

respectivamente. Os valores de band gap obtidos para as amostras não calcinadas são 

relacionados a cristais de trititanato, enquanto as amostras calcinadas apresentaram valores de 

band gap atribuídos a cristais de anatásio.
28,29,217,226

 Os gráficos também mostram as bandas 

de absorção plasmônica das AuNP, as quais estão entre 2,20 e 2,30 eV. Assim, visto quanto 

menor o valor da energia de band gap mais facilmente os elétrons da BV são excitados para a 

BC do TiO2, as amostras calcinadas foram testadas como fotocatalisadores. 

6.2.2. Degradação fotocatalítica do corante Rodamina B 

 

Os testes de fotodegradação da Rodamina B foram realizados utilizando como 

catalisadores as amostras AC-1x, DC-1x, ADC-2x, e o P-25 como padrão. Foram realizados 

testes sob a irradiação no espectro UV-Vis e também somente na região do visível, no qual se 

utilizou um filtro para bloquear a radiação UV. A Figura 57 mostra os resultados da degradação 

da Rodamina B. Sob a irradiação UV-Vis a degradação do corante promovida pelas amostras 

testadas após 1 h de reação foi: 106 µmol g
-1

 (AC-1x), 111 µmol g
-1

 (DC-1x) e 117 µmol g
-1

 

(ADC-2x). Estes valores são um pouco inferiores ao obtido para o P-25, o qual degradou      

130 µmol g
-1

 de Rodamina B. Entretanto, visto que os pares e
-
/h

+
 se concentram na superfície 

da titânia,
227,228

 a camada de sílica formada na superfície da matriz, apesar de ajudar a garantir 

uma elevada área superficial para as amostras, pode também prejudicar o contato das 

espécies adsorvidas com o TiO2.
155

 Também existe a possibilidade da camada de sílica ter 

aprisionado parte dos elétrons e buracos provenientes da titânia em algum possível defeito em 

sua estrutura. Em outras palavras, o recobrimento da superfície do TiO2 com a camada de 

sílica pode também ter inibido a produção de radicais superperóxidos e hidróxidos, os quais 

são responsáveis pela degradação do corante.  

Os resultados dos testes sob a irradiação visível mostraram que as amostras AC-1x, 

DC-1x e ADC-2x promoveram a degradação de 5, 12 e 14 µmol g
-1

 de Rodamina B, enquanto o 

P-25 degradou 8 µmol g
-1

 do corante. A diminuição da atividade fotocatalítica sob a irradiação 

visível era esperada, visto que na ausência da irradiação ultravioleta não há a produção de 

pares e
-
/h

+
 na estrutura da titânia. Assim, como os pares e

-
/h

+
 do TiO2 são os componentes 

mais abundantes neste tipo de sistema, a não produção dos mesmos leva à uma menor 

degradação do corante. O valor de degradação obtido para o P-25 na região do visível pode 

estar relacionada à sub-band gaps existentes na estrutura da titânia.
157

 Esta explicação 

também pode ser extendida às amostras AC-1x, DC-1X e ADC-2x. No entanto, a presença das 

AuNP nestas amostras também podem ter contribuído para a degradação do corante, visto que 

a amostra com maior quantidade de AuNP (ADC-2x) apresentou melhor atividade fotocatalítica 

dentre as demais. Sob a irradiação visível as AuNP podem injetar elétrons para a banda de 

condução da titânia, e consequentemente, formam buracos em sua própria estrutura, o que 

possibilita a oxidação espécies adsorvidas na superfície das AuNP.
160,229
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Figura 57. Degradação do corante Rodamina B promovido pelas amostras AC-1x, DC-1x,  
ADC-2x e P-25. 

 

6.2.3. Produção de H2 

 

As amostras anatásio-NT, DC-1x, AC-3x e ADC-4x foram testadas como 

fotocatalisadores na produção de H2 a partir da hidrólise da água sob irradiação UV-Vis, 

ultravioleta e visível. Na Figura 58a observa-se que a quantidade de H2 produzida sob a 

irradiação ultravioleta pelas amostras contendo AuNP foi maior que a quantidade obtida 

utilizando-se a amostra anatásio-NT. As AuNP agem nesse sistema como co-catalisadores, 

pois as mesmas ampliam a atividade catalítica do TiO2. A irradiação ultravioleta leva os 

elétrons fotogerados a migrarem da banda de valência do TiO2 para nível de Fermi das AuNP, 

onde são aprisionados. Isto ocorre, pois o nível de Fermi das AuNP sempre apresenta menor 

energia que a banda de condução da titânia. Assim, a recombinação do par e
-
/h

+
 é inibida, 

deixando os h
+
 e e

- 
disponíveis na banda de valência e na banda de condução do TiO2, 

respectivamente (Figura 58a).
161

 A Figura 58b apresenta os testes realizados sob a irradiação 

visível, os resultados mostram que a produção de H2 que a presença das AuNP não amplia a 

produção de H2, possivelmente devido a camada de sílica formada entorno da partícula impede 

a transferência de carga das AuNP para a BC do TiO2 (Figura 59b). 
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Figura 58. Produção de H2 utilizando as amostras anatásio-NT, DC-1x, AC-3x e ADC-4x nas 

regiões de radiação (a) UV, (b) visível e (c) UV-Vis. 

 

As amostras que continham maior quantidade de AuNP promoveram uma maior 

produção de H2 no UV-Vis (Figura 58c). Observou-se que a amostra ADC-4x, que possui a 



121 
  

maior quantidade de AuNP, apresentou a melhor produção de H2 dentre as amostras testadas 

tanto sob a irradiação do espectro UV-Vis. Este resultado pode estar relacionado com uma 

maior exposição das AuNP contidas nesta amostra, além da quantidade superior de AuNP, 

fazendo com que tais nanoparticulas sejam mais eficazes na oxidação das espécies 

adsorvidas, como H2O. Os mecanismos descritos acima separadamente para sistemas sob a 

irradiação ultravioleta ou visível ocorrem simultaneamente nesta situação, onde se utiliza a 

irradiação UV-Vis. Além disso, o aumento da produção de H2 com a concentração de AuNP 

pode ser também explicado considerando que existe a possibilidade de comprimentos de onda 

inferiores que 254 nm (UV) excitarem elétrons da banda d das AuNP e elevá-los para a banda 

sp vazia das AuNP. Esta banda sp é mais energética que a banda de condução do TiO2 (Figura 

59b), desta forma, os elétrons contidos na banda sp migram para a banda de condução da 

titânia, formando pares e
-
/h

+
 capazes de realizar reações de oxirredução.

157
 

 

 

Figura 59. (a) Representação da proposta de mecanismo de transferência de cargas para as 
amostras contendo AuNP, (b) representação dos níveis de energia e potenciais de redução 

envolvidos no processo de produção de H2 em um sistema de anatásio/AuNP sob a irradiação 
do comprimento de onda em 254 nm.(Figura adaptada da referência 157). 
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7. CAPÍTULO 2 – PARTE 3: Desenvolvimento de compostos de zinco 

cristalinos a partir de precursores contendo silsesquioxano iônico 

(SIZn) 

 

A síntese de silsesquioxanos de zinco é bem compreendida, visto que os grupos silanóis do 

silsesquioxano são capazes de se ligar ao zinco. No entanto, os compostos conhecidos até o 

momento são provenientes de silsesquioxanos neutros e pendentes,
18,19,94

 não há relato da 

síntese de um silsesquioxano iônico em ponte de zinco (SIZn). Assim, com o intuito de 

sintetizar um novo material híbrido, neste trabalho serão utilizados os silsesquioxanos SiDbX2 

para a produção de silsesquioxanos iônicos de zinco.Parte Experimental 

 

7.1.1. Síntese de compostos de zinco contendo silsesquioxanos iônicos 

 

 Os silsesquioxanos iônicos de zinco foram obtidos a partir do SiDbX2 (SiDbCl2 ou 

SiDb(NO3)2) como fonte do silsesquioxano iônico, e acetato de zinco dihidratado, como 

precursor de zinco. As amostras foram sintetizadas utilizando a proporção entre grupos silanóis 

para zinco (Si-OH:Zn) igual a 1:2. Primeiramente, dispersou-se 100 mg de SiDbX2 em 10 mL 

de água na temperatura de 70 °C por 1 h. O pH das dispersões de SiDbX2 foi igual a 4. Tal pH 

foi mantido para a amostra em que se utilizou o silsesquioxano SiDb(NO3)2. Enquanto, para a 

obtenção da amostra contendo o SiDbCl2 o pH foi fixado em 7 com o auxilio de uma solução de 

NH4OH 0,1 mol L
-1

. Posteriormente, foi adicionado acetato de zinco (ZnOAc) às dispersões de 

SiDbCl2 e SiDb(NO3)2 na proporção Si-OH:Zn 1:2. Então, as misturas foram deixadas sob 

agitação e temperatura ambiente por 2 h. Por fim, o solvente foi evaporado sob vácuo a 50 °C, 

e então foram obtidos sólidos brancos, os quais foram lavados com água e acetona e 

novamente secos. Os materiais obtidos foram denominados SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

 

7.1.2. Produção de silicato e óxido de zinco utilizando compostos de zinco 

contendo silsesquioxanos iônicos como precursores 

 

As amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ ZnOAc foram calcinadas sob atmosfera de 

nitrogênio na temperatura de 300 °C. 

 

 

 

 

 

7.1.3. Caracterização 
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7.1.3.1. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
1
H em solução 

 

Os espectros de RMN de 
1
H (1D) foram obtidos em espectrômetros Bruker operando 

nas frequências de 400 MHz para o hidrogênio. Os deslocamentos químicos () estão 

relacionados em parte por milhão (ppm) em relação à D2O (= 4,75 ppm). O sinal referente ao 

solvente utilizado D2O foi omitido dos espectros. 

 

7.1.3.2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 
29

Si no estado sólido 

 

Os espectros de RMN de 
29

Si no estado sólido foram obtidos por RMN MAS (rotação 

em torno do ângulo mágico) utilizando-se um espectrômetro Agilent 500 MHz. Foi utilizada uma 

sonda CP/MAS de 4 mm e taxa de rotação de 10 KHz. Um pulso único de 90° com atraso de 

relaxação de 300 seg. Na obtenção dos espectros de RMN de 
29

Si foram utilizados como 

referência primária o TMS e secundária o adamanteno. 

 

7.1.3.3. Análise Elementar 

 

As análises de C, H, N para as amostras foram realizadas no equipamento Thermo 

Scientific Flash 2000 Organic Elemental Analyser. As análises de zinco foram obtidas pelo 

equipamento Thermo Scientific iCAP 6000 series, e análise de haletos foi realizada pelo 

equipamento Metrohm 888 Titrando Auto Titrator. 

 

7.1.3.4. Difração de Raios X (DRX) 

 

Na análise de difração de raios X das amostras na forma de pó foi utilizado um 

difratômetro ‗X‘Pert Pro‘ Pw 3040/60 usando como fonte de raios X CuKα (λ=0,15418 nm), e 

um gerador de tensão e de corrente de 40 kV e 1,75 mA, respectivamente. 

 

7.1.3.5. Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X (XPS) 

 

As análises de XPS foram realizadas utilizando o espectrômetro Kratos Axis Ultra DLD, 

usando uma fonte monocromática de Al Kα (1486,6 eV, 10 mA e 15 kV) e um neutralizador de 

carga para remover os efeitos de diferença de cargas. As dimensões do feixe de raios X foi de                        

300 × 700 m. O experimento foi realizado sob a pressão de 1 × 10
-8

 mbar. Os espectros foram 

corrigidos assumindo os valores 284,8 eV para energia de ligação do C 1s.  

 

 

7.1.3.6. Análise Termogravimétrica 
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As análises termogravimétricas dos materiais foram realizadas sob fluxo de nitrogênio 

utilizando Mettler Toledo TGA/DSA1 Star
 
System, com taxa de aquecimento de 10 °C min

-1
, 

partindo da temperatura ambiente até 600 °C. 

 

7.1.3.7. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) foram obtidas utilizando-

se um microscópio Tecnai G2 20, operando em 120 kV com resolução de 0,2 nm. As amostras 

dos materiais obtidos foram dispersas em álcool isopropílico em ultrassom por 5 min. 

Posteriormente, duas gotas da dispersão foram adicionadas em grid de cobre revestida com 

carbono, e seguida da secagem do solvente. 

 

7.1.3.8. Espectroscopia de Fotoluminescência 

 

Os espectros de fotoluminescência foram coletados utilizando o espectrofluorímetro 

GILDEN Photonics fluoroSENS, usando o comprimento de onda de excitação de 300 nm em 

temperatura ambiente.  
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7.2. Resultados e Discussão 

 

7.2.1. Síntese de silsesquioxanos iônicos contend zinco (SiDbX2/ZnOAc) 

 

As estruturas das amostras SiDbX2/ZnOAc foram avaliadas utilizando-se os resultados 

de RMN 
1
H em solução, 

29
Si em estado sólido, IV, XPS, DRX, análise elementar de CHN e Zn, 

e por TGA. Na Figura 60 são mostrados os espectros de RMN de 
1
H das amostras 

SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc. Observa-se em ambas amostras a presença de seis 

multipletos (sinais (a)-(f)) e um singleto (sinal (g)). Os sinais nos dois espectros apresentam o 

mesmo deslocamento químico (), os quais são: 0,65 (a), 1,87 (b), 3,15 (c), 3,23 (d), 3,87 (e), 

3,60 (f) e 3,95 ppm (g). Visto que os espectros apresentam perfis similares ao espectro do 

SiDbCl2 (Figura 26), logo as atribuições dos sinais realizadas para o silsesquioxano iônico 

precursor foram consideradas para os espectros da Figura 60. Assim, os sinais (a) são 

referentes aos prótons dos grupos CH2 da propila ligados aos átomos de Si, os sinais (d) e (f) 

são atribuídos aos prótons dos grupos CH2 da propila ligados a N
+
 das espécies DM e DD, 

respectivamente. O multipleto (b) é claramente a sobreposição dos sinais relativos aos prótons 

dos grupos CH2 centrais das propilas, e ao sinal referente aos prótons do grupo CH3 

proveniente de grupos acetato. Então, para inferir um valor de número de hidrogênios do sinal 

(b) foram considerados os valores de integrais dos sinais (a), (d), e (f). Desta forma, o espectro 

do SiDbCl2/ZnOAc (Figura 60b) mostra que os valores de integral para os sinais (a), (d) e (f) 

são iguais a 7H, 3H e 4H, respectivamente. Enquanto os valores de integral destes mesmos 

sinais para a amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc (Figura 60c) são iguais a 6H (a), 2H (d) e 4H (f). 

Estes valores referem-se a grupos CH2 de aproximadamente três grupos propila, sendo que um 

é proveniente de espécies DABCO Monosubstituído (DM) e dois oriundos de espécies DABCO 

Dissubstituído (DD). Assim, pode-se admitir que a proporção de espécies DM e DD é de 

aproximadamente 1:1 nas duas amostras. Portanto, os prótons dos grupos CH2 centrais das 

propilas devem contribuir em um valor próximo às 6H no valor total da integral. Assim, visto que 

os valores de integral obtidos para o sinal (b) para as amostras SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc são de 13H e 12H, respectivamente, pode-se afirmar que os demais 

prótons representados pelo sinal (b) são referentes de dois grupos CH3 de dois grupos acetato, 

os quais são provenientes do acetato de zinco utilizado como precursor de Zn. Desta forma, 

para cada grupo DM e DD existem dois grupos acetato. Como já descrito no item 4.2 os 

singletos (g) são referentes aos prótons dos grupos CH2 das espécies DD, enquanto os sinais 

(c) e (e) nos dois espectros são provenientes dos prótons dos grupos CH2 das espécies DM. 

Os valores de integral dos sinais (g) nas duas amostras são igual a 12H e a soma dos sinais (c) 

e (e) é igual a 16H (SiDbCl2/ZnOAc) e 12H (SiDb(NO3)2/ZnOAc), logo, a proporção DM:DD é de 

1:1,3 para o SiDbCl2/ZnOAc e 1:1 para o SiDb(NO3)2/ZnOAc. 
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Figura 60. (a) Representação do SiDbX2/ZnOAc, e espectros de RMN de 
1
H das amostras (b) 

SiDbCl2 / ZnOAc (c) SiDb(NO3)2 / ZnOAc. 

 

Visando identificar espécies presentes nas amostras SiDbX2/ZnOAc foram obtidos 

espectros na região do infravermelho, os quais estão mostrados na Figura 61. Primeiramente, 
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observa-se uma banda larga em aproximadamente 1107 cm
-1

, a qual se refere ao estiramento 

Si–O–Si.da rede de sílica.
189,190

 A banda próxima a 1214 cm
-1

 está relacionada ao estiramento 

da ligação Si–C presente no silsesquioxano.
186

 A banda que aparece em torno de 1636 cm
-1

 

pode ser atribuída à deformação angular de moléculas de água adsorvidas.
185

 Os espectros 

das duas amostras apresentam bandas, em 1567 cm
-1

 e 1415 cm
-1

, ambas bandas 

apresentam-se como ombros no espectro da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc. Estas bandas são 

referentes a vibrações assimétricas e simétricas, respectivamente, de espécies COO 

iônicas,
230,231

 as quais são provenientes do precursor acetato de zinco utilizado na síntese. 

Também nota-se que não há a presença de ácido acético, pois os espectros não apresentam 

as vibrações C–OH e C=O, que ocorrem nas frequências de 1276 e 1709 cm
-1

, 

respectivamente.
232

 Por fim, observa-se na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc uma banda em       

1382 cm
-1

, a qual é relacionada ao estiramento de grupos nitrato.
186
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Figura 61. Espectro na região do infravermelho das amostras SiDbX2/ZnOAc. 

 

Existem muitas possibilidades de interação do grupo acetato com o zinco, e como 

mostrado na Figura 62. O grupo acetato pode estar coordenado com o metal como um ligante 

monodentado ao metal (Figura 62a), como um quelante (Figura 62b), pode estar em ponte 

entre dois átomos de metal utilizando um átomo de óxigênio (Figura 62c) ou os dois átomos de 

oxigênio como pontos de coordenação (Figura 62d).
230

 A separação entre as bandas de 

vibração assimétrica e simétrica () sofre alterações dependendo como os grupos acetato 

estão interagindo com o metal na estrutura.
230,232,233

 A separação de bandas para grupos 

acetato como ligantes monodentados são maiores que 200 cm
-1

 (monodentado > 200 cm
-1

) e para 

grupos acetato como quelantes a separação de bandas é menor que 200 cm
-1
                    



131 
  

(quelante < 200 cm
-1

).
230,233

 Entretanto, existem exceções à estes valores, como é o caso dos 

complexos Zn(O2CMe)2(SC(NH2)2)2, Ni(O2CMe)2(H2O)4 e Ni(O2CMe)2(H2O)2(py)2, os quais 

apresentam grupos acetato como ligantes monodentados, e apresentam valores de monodentado 

menores que 200 cm
-1

. Nestes casos, a diminuição monodentado nesses complexos ocorre devido 

ao átomo de oxigênio não coordenado do grupo acetato realizar ligações de hidrogênio com 

água ou uréia.
230

 Desta forma, visto que a separação das bandas apresentadas pelas amostras 

SiDbX2/ZnOAC é de aproximadamente 152 cm
-1

, pode-se considerar que os grupos acetato 

encontram-se quelados ao zinco, ou coordenados à ele como ligantes monodentados. Neste 

último caso, os grupos acetatos estariam fazendo ligações de hidrogênio com água. 

 

 

Figura 62. Exemplos de arranjos que o grupo acetato pode assumir na interação com metal. 
(Figura adaptada da referência 227). 

 

A Figura 63 mostra os espectros de RMN de 
29

Si no estado sólido das amostras 

SiDbX2/ZnOAc. Em ambos os espectros observa-se a presença de três picos, obtidos pelo 

processo de deconvolução. O primeiro pico em δ = -66,9 ppm em ambas as amostras, os 

outros dois  picos aparecem em δ = -58,6 e -56,0 ppm, para a amostra SiDbC2/ZnOAc, e em    

δ = -58,3 e -55,3 ppm, para o SiDb(NO3)2/ZnOAc. Os picos em -66,9 ppm estão na região onde 

aparecem as espécies de silício T
3
 (RSi*(OSi)3), e os picos entre -58 e -55 ppm estão 

relacionados à espécies de silício T
2
 (RSi*(OH)(OSi)2).

195
 A porcentagem de cada espécie nas 

amostras foram calculadas a partir das áreas obtidas embaixo das curvas de deconvolução. 

Assim, as porcentagens obtidas foram T
3
 = 77% e T

2
 = 23%, na amostra SiDbCl2/ZnOAc, e     

T
3
 = 71% e T

2
 = 29%, na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc, as áreas dos pico referentes às espécies 

T
2
 foram somadas. A presença de duas espécies de silício T

2
 nas amostras pode ser devido à 

presença de átomos de flúor, utilizado com catalisador na síntese dos silsesquioxanos, ligados 

ao silício, deslocando assim o pico da espécie. 
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Figura 63. Espectro de RMN-MAS de 
29

Si das amostras (a) SiDbCl2/ZnOAc e                          
(b) SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

 

Os valores de grau de condensação foram calculados pela Equação 3 

(GC=1/3.A(T
1
)+2/3.A(T

2
)+A(T

3
)). Os valores encontrados foram de 92% (SiDbCl2/ZnOAc) e 

90% (SiDb(NO3)2/ZnOAc). Estes valores de grau de condensação são próximos ao valor 

determinado para a amostra SiDbCl2 (Item 4.2.) que foi de 88%. Vem sendo relatado que a 

inserção de zinco na estrutura de silicatos conduz à quebra de ligações SiO–Si,
231,234,235

 porém 

o grau de condensação apresentado pelas amostras aqui estudadas indica que este fenômeno 
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não é observado. O deslocamento do pico referente às espécies T
2
 em relação à amostra 

SiDbCl2 (Figura 29) para deslocamentos químicos (δ) maiores é uma evidência da existência de 

ligações Si–O–Zn.
236

 Na amostra SiDbCl2 algumas espécies T
2
 são observadas em δ = - 59,4 e 

-56,4 ppm, enquanto são observadas espécies T
2
 em δ = - 58,6 e -56,0 ppm, para a amostra 

SiDbCl2/ZnOAc, e em δ = - 58,3 e -55,3 ppm, para a amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

Visto que o grau de reticulação das amostras SiDbX2/ZnOAc são próximos ao grau de 

reticulação do SiDbCl2, pode-se considerar que não houve grande modificação estrutural do 

componente inorgânico. Desta forma, como a amostra SiDbCl2 possui uma estrutura cubica 

dos grupos Si–O–Si, então, é possível afirmar que as amostras SiDbX2/ZnOAc também 

apresentam tais cubos de Si–O–Si em sua estrutura. Assim, considerando os resultados 

discutidos até o momento, foi desenvolvida uma proposta de estrutura local das amostras 

SiDbX2/ZnOAc, a qual é mostrada na Figura 64. 

 

 

Figura 64. Proposta de estrutura local das amostras SiDbX2/ZnOAc. 

 

A fim de conhecer mais sobre as espécies presentes nas amostras SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc foram obtidos, os espectros de XPS que estão apresentados nas Figuras 

65 e 66, respectivamente. Os valores de energia de ligação (EL) apresentados aqui para as 

espécies encontradas foram obtidos a partir da deconvolução dos picos. Assim, na Figura 65a 

observa-se que a amostra SiDbCl2/ZnOAc possui quatro espécies de nitrogênio, as quais tem 

valores de EL iguais a 398,7; 399,7; 401,5 e 405,1 eV. Os valores entre 398 – 399 eV e 401 – 

402 eV são referentes a espécies de aminas e grupos amônio quaternário, 

respectivamente.
148,237,238

 Os picos entre 398 – 399 eV devem-se a amina terciária de grupos 

DM que não reagiram completamente com o precursor organossilano CPTMS, e os picos entre 

401 – 402,5 eV podem ser atribuídos aos grupos amônio quaternário formados nas espécies 

DD e DM. A amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc também apresenta estes quatro picos entre 398 –   

399 eV e 401 – 402 eV (Figura 66a), e consequentemente as mesmas espécies de N 

presentes na amostra SiDbCl2/ZnOAc. Porém, o SiDb(NO3)2/ZnOAc possui um quinto pico em 

406,1 eV, o qual é atribuído ao nitrogênio do contra-íon nitrato presente nesta amostra.
239,240

 A 

Figura 65b mostra picos em EL igual a 197,5 e 199,2 eV, os quais estão relacionados, 
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respectivamente, a espécies 2p 3/2 e 1/2 de íon cloreto que atua como contra-íon de grupos 

amônio quaternário.
241

 Na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc (Figura 66b) observa-se picos com 

baixa definição os quais apresentam máximos em EL igual a 198,3 eV (2p 3/2) e 200,0 eV (2p 

1/2). Estes valores de EL são referentes a cloro orgânico.
242

 Este resultado indica que uma 

pequena parte do CPTMS utilizado na síntese do SiDbCl2 não reagiu, e consequentemente 

permaneceu na estrutura do silsesquioxano mesmo após a troca iônica com o íon nitrato e a 

reação com o acetato de zinco. Os picos detectados em EL igual a 101,1 eV e 102,0 eV para Si 

2p (Figura 65c) são referentes às espécies Si 2p 3/2 e 1/2, respectivamente, onde o valor de 

EL igual a 101 eV para 2p 3/2 pode ser atribuído para espécies Si–C.
243

 Na Figura 66c, picos 

em EL igual a 101,6 (2p 3/2) e 102,4 eV (2p 1/2) também são observados na amostra 

SiDb(NO3)2/ZnOAc, indicando a presença das espécies Si–C provenientes dos silsquioxanos 

em ambas as amostras. Por fim, os espectros referentes às espécies Zn 2p (Figuras 65d e 

66d). Na amostra SiDbCl2/ZnOAc observa-se a presença de três espécies de zinco, os picos 

possuem EL igual a 1019,4, 1021,2 e 1022,0 eV, para 2p 3/2, e EL igual a 1041,7, 1044,3 e 

1045,4 eV, para 2p 1/2. Valores de EL para 2p 3/2 próximos a 1020 eV podem ser atribuídos à 

espécies ZnO envoltas por cadeias orgânicas,
244

 assim, o pico em EL igual a 1019 eV 

possivelmente está relacionado a este tipo de sistema. Já os valores de EL entre 1021 e    

1022 eV estão usualmente relacionados à presença de ZnO.
245–247

 Estes picos podem ser 

atribuídos a espécies de hidróxidos e silicatos de zinco onde a EL do pico está em torno de 

1022 eV.
245,246

 De forma semelhante, a amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc apresentou picos que 

também podem ser relativos aos ZnO e silicato de zinco. As espécies de zinco obtidas para a 

amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc tem EL iguais a 1021,1, 1022,0 e 1023,1 eV, para 2p 3/2, e 1044,1, 

1045,1 e 1046,5 eV, para 2p ½. O pico em EL de 1023 eV também está relacionada a espécies 

de hidróxidos e silicatos de zinco.
245,246

 

Visto que nas análises de RMN de 
1
H e IV foi mostrado que há a coordenação de 

grupos acetato com o zinco, esperava-se que ambas as amostras SiDbX2/ZnOAc 

apresentassem picos para 2p 3/2 com valores mais elevados, pois o valor de EL de 2p 3/2 para 

o acetato de zinco dihidratado é de 1026 eV.
247

 Possivelmente, os valores de EL de Zn 2p 3/2 

citados na literatura são pouco representativos das amostras SiDbX2/ZnOAc, visto que a 

maioria deles são referentes à espécies de cristais de ZnO, Zn2SiO4, Zn(OH)2 e      

Zn(CH3CO2)2 2H2O.
245–247

 Desta forma, torna-se difícil afirmar quais são as espécies de zinco 

presentes nas amostras SiDbX2/ZnOAc, pois as suas estruturas são complexas, apresentam 

um grande número de componentes distintos, e consequentemente, possuem diferentes 

interações eletrônicas entre estes componentes. 
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Figura 65. Espectros de XPS da amostra SiDbCl2/ZnOAc (a) N 1s, (b) Cl 2p, (c) Si 2p e (d) Zn 2p. 

 

 

Figura 66. Espectros de XPS da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc (a) N 1s, (b) Cl 2p, (c) Si 2p e (d) Zn 2p. 
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A Tabela 6 traz os resultados da análise de C, H, N, Cl e Zn, os quais podem confirmar 

as afirmações sobre a estrutura local das amostras SiDbX2/ZnOAc. Para os cálculos de 

estimativa de porcentagem massa/massa de cada elemento utilizaram-se fórmulas gerais com 

base nos resultados de RMN de 
1
H e 

29
Si, onde considerou-se a proporção de espécies 

DD:DM:Acetato igual a 1:1:2 e que aproximadamente 1/3 dos átomos de silício são espécies 

T
2
. Assim, as fórmulas obtidas foram C23H49N3Si3O10ZnCl3, para o SiDbCl2/ZnOAc, e 

C23H49N3Si3O10Zn(NO3)3, para o SiDb(NO3)2/ZnOAc. Então, os resultados mostram que os 

valores estimados e experimentais obtidos para carbono, hidrogênio, nitrogênio e cloro em 

ambas as amostras concordam entre si. Enquanto os valores estimados para zinco concorda 

somente com o valor experimental na amostra SiDbCl2/ZnOAc. Então, como os valores 

estimado e experimental para o zinco na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc são distintos, pode-se 

considerar a presença de moléculas de água estruturais, porém não se sabe qual o número 

exato de moléculas de água que estariam presentes nas estruturas. Desta forma, com a 

finalidade de demonstração foi considerada a presença água em cada amostra em uma 

proporção estequiométrica SiDbX2/ZnOAc igual a 1:4. Os valores estimados das amostras 

contendo água também estão mostrados na Tabela 6. Quando a presença de água é 

considerada, os valores estimados de porcentagem de cada elemento aproximaram-se dos 

valores obtidos experimentalmente. Por fim, as fórmulas gerais propostas para ambas as 

amostras mostraram-se razoavelmente compatíveis com a real composição dos 

SiDbX2/ZnOAc. 

 

Tabela 6. Resultados de análise de C, H, N, Cl e Zn para as amostras SiDbCl2/ZnOAc e 
SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

Amostra 

SiDbCl2/ZnOAc SiDb(NO3)2/ZnOAc 

Estimado 

(m/m%) 

Experimental 

(m/m%) 

Estimado 

(m/m%) 

Experimental 

(m/m%) 

E
le

m
e
n

to
s

 

C 34,63 (31,76)* 32,40 31,88 (29,11)* 29,24 

H 6,20 (6,56)* 6,19 5,63 (6,01)* 5,83 

N 7,03 (6,44)* 6,29 11,18 (10,34)* 9,22 

Cl 13,34 (12,25) 11,39 0 (0)* Traços 

Zn 8,21 (7,48) ~9 7,46 (6,85)* ~4 

*= os valores entre parênteses são a estimativa de porcentagem em massa/massa dos 
elementos das amostras considerando a presença de quatro moléculas de água. 

 

 

A Figura 67a mostra os difratogramas das amostras SiDbX2/ZnOAc juntamente com o 

difratograma da amostra SiDbCl2, e a Figura 67b traz o difratograma do acetato de zinco 

dihidratado utilizado para a síntese dos silsesquioxanos de zinco. Como foi discutido no item 

4.2, os picos em 2θ de 6,3° e 12,2° indicam uma organização hexagonal assumida pelos cubos 
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de Si–O–Si. Assim, ao observar o perfil dos difratogramas das amostras SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc percebe-se que tal organização hexagonal foi perturbada pela inserção do 

acetato de zinco na estrutura do SiDbX2. O difratograma do acetato de zinco dihidratado 

apresentado na Figura 67b é utilizado como um padrão para as demais amostras, onde se 

percebe que os picos em 2θ próximo a 12°, 16°, 19°, 22° e 24-25° referem-se à organização 

imposta pelo acetato de zinco inserido na estrutura do silsesquioxano iônico.  
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Figura 67. Difratogramas das amostras (a) SiDbCl2, SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc,      

(b) Acetato de zinco dihidratado. 
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7.2.2. Síntese de óxido e silicato de zinco utilizando os SiDbX2/ZnOAc como 

precursores 

 

Os resultados apresentados até agora deram suporte para a determinação da estrutura 

local dos silsesquioxanos de zinco (SiDbX2/ZnOAc). A partir deste ponto serão mostrados 

resultados da utilização dos SiDbX2/ZnOAc na produção de compostos cristalinos de zinco. 

Inicialmente obtiveram-se curvas de TGA (Figura 68), visando conhecer a temperatura 

na qual as amostras se decompõem. Observa-se que na faixa de temperatura de 30 °C até   

150 °C há uma perda de massa referente à perda de água adsorvida às amostras. A segunda 

perda de massa ocorre entre 250 °C e 650 °C, está relacionada à decomposição dos 

componentes orgânicos das amostras. Por fim, a última perda de massa é percebida entre   

650 °C e 1000 °C, e pode ser atribuída a desidroxilação da matriz inorgânica das amostras. 

Portanto, a análise termograviétrica revela que a calcinação a 300 °C possivelmente não 

conduzirá à completa decomposição do componente orgânico das amostras SiDbX2/ZnOAc. 
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Figura 68. Curvas de TGA das amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

 

 

Os espectros de XPS das amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinadas a 

300 °C, estão mostrados nas Figuras 68 e 69, respectivamente. As Figuras 69a e 70a mostram 

picos referentes às EL de N 1s, onde o espectro da amostra SiDbCl2/ZnOAc apresenta quatro 

sinais com EL de 398, 399,4, 401,0 e 401,7 eV, e o espectro da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc 

possui três sinais com EL de 398,7, 399,7 e 400,8 eV. Os sinais de N 1s com energia de 

ligação entre 398 e 400 eV podem ser atribuídos à espécies de aminas terciárias, enquanto os 

sinais entre 401 e 402 eV são relacionados a espécies de nitrogênio de grupos amônio 
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quaternário.
148,237,238,248

 Percebe-se que não há um sinal próximo a 406 eV no espectro da 

amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc, indicando que o processo de calcinação decompôs o íon nitrato. 

As Figuras 69b e 70b mostram um dubleto de Cl 2p nos espectros de cada amostra, os quais 

são provenientes da presença de uma espécie de cloro. No espectro da amostra 

SiDbCl2/ZnOAc são observados sinais com EL igual a 197,6 eV (2p 3/2) e 199,2 eV (2p 1/2), os 

quais referem-se ao íon cloreto.
241

 O espectro da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc apresenta um 

dubleto com EL de 198,7 eV (2p 3/2) e 200,2 eV (2p 1/2), que são atribuídos a cloro 

orgânico.
242

 Os espectros de Si 2p das amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc (Figura 

69c e 70c) apresentaram o dubleto de Si 2p referente à espécie Si–C, indicando que ainda há 

uma porção do silsesquioxano remanescente após a calcinação. Já na Figura 68c observa-se 

que na amostra SiDbCl2/ZnOAc formou uma segunda espécie de silício após a calcinação, o 

novo dubleto de Si 2p possui EL igual a 102,1 eV (2p 3/2) e 103,0 eV (2p 1/2). A energia de 

ligação de Si 2p 3/2 em torno de 102 eV pode ser atribuída a espécies de silicato de zinco, 

sugerindo que a calcinação desta amostra pode ter conduzido à formação de uma fase 

contendo zinco e silício.
249

 Os espectros de Zn 2p das amostras SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc apresentados nas Figuras 68d e 69d, mostram que as duas amostras 

possuem três espécies de zinco, visto que estão presentes três dubletos em seus espectros. 

São observados no espectro da amostra SiDbCl2/ZnOAc os sinais de Zn 2p 3/2 em EL igual a 

1020,3, 1021,4 e 1022,6 eV, e para Zn 2p 1/2 as EL são de 1043,3, 1044,4 e 1045,7 eV. O 

espectro da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc apresenta os sinais de Zn 2p 3/2 em EL igual a 

1020,7, 1022,0 e 1023 eV, e os sinais de Zn 2p 1/2 os valores de EL são de 1044,0, 1045,1 e 

1046,3 eV. Os valores de Zn 2p 3/2 entre 1020 e 1022 eV são referentes a ZnO, enquanto 

valores de EL próximos a 1023 eV podem ser atribuídos a espécies de hidróxido e silicato de 

zinco.
244–247

 Desta forma, pode-se afirmar que o processo de calcinação produz alterações 

estruturais e na composição das amostras. 
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Figura 69. Espectros de XPS da amostra SiDbCl2/ZnOAc calcinada (a) N 1s, (b) Cl 2p, (c) Si 2p 
e (d) Zn 2p. 

 

Figura 70. Espectros de XPS da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinada (a) N 1s, (b) Cl 2p,       
(c) Si 2p e (d) Zn 2p. 
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Os difratogramas das amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc estão 

apresentados na Figura 71. A amostra SiDbCl2/ZnOAc (Figura 71a) calcinada apresenta um 

perfil cristalino que concorda com o perfil da fase hidróxido de silicato de zinco (hemimorfita – 

Zn4Si2O7(OH)2
.
H2O). Neste difratograma são observados picos em 2θ igual a 27,5°, 28,6° e 

48,7°, os quais são referentes aos planos (130), (211) e (312) da hemimorfita (JCPDS 00-002-

0562). Observa-se também a presença de um pico em 2θ igual a 36,1°, o qual pode ser 

relacionado ao plano (101) do óxido de zinco (JCPDS 00-036-1451). Os valores das distâncias 

interplanares nesta amostra, obtidos a partir da equação de Bragg, são d(130) = 0,32 nm,      

d(211) = 0,31 nm e d(312) = 0,19 nm, para os planos hemimorfita, e d(101) = 0,25 nm para o plano 

do ZnO. Na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc observa-se que após o processo de calcinação o perfil 

de seu difratograma mostrou-se semelhante ao do cristal de óxido de zinco (Figura 71b). O 

difratograma da amostra calcinada apresenta picos em 2θ igual a 32,1°, 34,8° e 36,6°, os quais 

são atribuídos aos planos (100), (002) e (101) do ZnO, e as distâncias interplanares referente 

aos mesmos são d(100) = 0,28 nm, d(002) = 0,26 nm e d(101) = 0,25 nm. Neste mesmo 

difratograma, percebe-se também a presença de um pico em 2θ igual 28,5°, o qual pode ser 

proveniente do plano (211) de cristais de hemimorfita. A distância interplanar obtida para tal 

plano foi d(211) = 0,31 nm. Desta forma, pode-se afirmar que ambas as amostras de 

SiDbX2/ZnOAc produzem uma mistura de hemimorfita e óxido de zinco quando calcinada, onde 

a amostra SiDbCl2/ZnOAc apresenta uma composição majoritária de cristais de hemimorfita e a 

amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc mostra uma preferência na produção de ZnO após a calcinação.  
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Figura 71. Difratogramas das amostras (a) SiDbCl2/ZnOAc na temperatura ambiente e 300 °C, 
e (b) SiDb(NO3)2/ZnOAc na temperatura ambiente e 300 °C, juntamente com os padrões de 

ZnO (JCPDS 00-036-1451) e hemimorfita (JCPDS 00-002-0562). 

 

As imagens de TEM das amostras SiDbCl2/ZnOAc e SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinadas são 

mostradas nas Figuras 72 e 73, respectivamente. A Figura 72a mostra que o material obtido 

após a calcinação da amostra SiDbCl2/ZnOAc é policristalino, pois nota-se diversos domínios 

cristalinos em uma mesma partícula. O espaçamento interplanar de 0,31 nm referente ao plano 

(211) da hemimorfita é observado na Figura 72b, este plano está relacionado ao pico mais 

intenso do difratograma da amostra SiDbCl2/ZnOAc (Figura 71a). A Figura 73a traz a 

separação de ~0,25 nm referente ao plano (101) do óxido de zinco. O mesmo plano foi 

observado com maior intensidade no difratograma da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinada 

(Figura 70b). A imagem apresentada na Figura 73b mostra a estrutura hexagonal da rede do 

óxido de zinco presente na amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinada. As imagens de TEM 

concordam com os resultados obtidos por DRX, confirmando a presença predominante de 
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cristais de hemimorfita na amostra SiDbCl2/ZnOAc e cristais de óxido de zinco na amostra 

SiDb(NO3)2/ZnOAc. 

 

 

Figura 72. Micrografias de TEM da amostra SiDbCl2 / ZnOAc calcinada (a) uma visão geral 
mostrando um material policristalino (escala de 10 nm), e (b) a medida de espaçamento 

interplanar (escala de 5 nm). 

 

 

Figura 73. Micrografias de TEM da amostra SiDb(NO3)2 / ZnOAc calcinada a 300 °C mostrando 
(a) espaçamento interplanar, e (b) estrutura hexagonal do ZnO, vista perpendicular ao plano 

(101). 

 

Visto que silicatos e óxidos de zinco são utilizados como agentes fotoluminescentes, 

foram realizadas medidas de fotoluminescência. Os espectros das amostras SiDbCl2/ZnOAc e 

SiDb(NO3)2/ZnOAc, apresentados nas Figuras 74 e 75, respectivamente, foram obtidos 

utilizando uma energia de excitação de 300 nm e na temperatura ambiente.  
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Figura 74. Espectro de fotoluminescência da amostra SiDbCl2 / ZnOAc (a) na temperatura 
ambiente e (b) 300 °C. (λexc = 300 nm). 
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Figura 75 Espectro de fotoluminescência da amostra SiDb(NO3)2 / ZnOAc (a) na temperatura 
ambiente e (b) 300 °C. (λexc = 300 nm). 

 

Observa-se que o espectro da amostra SiDbCl2/ZnOAc não calcinada apresenta uma 

banda de emissão com máximo próximo a 380 nm (3,26 eV). Esta banda vem sendo atribuída 

à recombinação de éxcitons livres.
250,251

 Apesar do difratograma desta amostra não apresentar 

picos referentes ao óxido de zinco, esta emissão pode ter sido gerada por pequenos cristais de 

ZnO.
181

 Já no espectro da amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc não calcinada não foram observadas 

bandas de emissão na região do espectro analisada. Em relação às amostras calcinadas, seus 
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espectros apresentaram bandas largas de emissão. Assim, para uma melhor análise dos 

espectros, ajustaram-se curvas gaussianas aos mesmoas em um processo de deconvolução. 

Os máximos das bandas de emissão obtidas pelos ajustes encontram-se em 450 nm (2,75 eV) 

e 515 nm (2,41 eV), para a amostra SiDbCl2/ZnOAc calcinada, e 403 nm (3,07 eV) e 470 nm 

(2,64 eV), para a amostra SiDb(NO3)2/ZnOAc calcinada, mostrando que ambas as amostras 

emitem na região do azul-verde. Essa região de emissão é típica de óxidos e silicatos de 

zinco.
181,250

 A emissão observada próxima a 450 nm na amostra SiDbCl2/ZnOAc pode ser 

devido a vacância de átomos de oxigênio na interface dos cristais de ZnO e do componente  

Si–O–Si do silicato de zinco.
31

 Enquanto a banda de emissão em 515 nm está relacionada à 

sobreposição de emissões provenientes do ZnO e também do silicato de zinco.
250

 Na amostra 

SiDb(NO3)2/ZnOAc a emissão em 403 nm pode estar relacionada à recombinação de éxcitons 

no limite das bandas dos cristais de ZnO.
252

 Já a banda em 470 nm pode ser atribuída a 

defeitos como vacâncias de oxigênio e de zinco intersticiais.
250,253

 Imagens das amostras 

SiDbX2/ZnOAc não calcinadas e calcinadas dispersas em água estão apresentadas nas 

Figuras 75. 

 

 

Figura 76. Imagens de dispersões aquosas de partículas de SiDbCl2/ZnOAc e 
SiDb(NO3)2/ZnOAc não calcinada e calcinada, sob luz (a)(c) natural, e (b)(d) ultravioleta. 

 

A presença de bandas de emissão nos espectros das amostras SiDbX2/ZnOAc 

capacita as mesmas a serem utilizadas em dispositivos luminescentes. A presença de grupos 

silanóis na estrutura dos SiDbX2/ZnOAc tornaria possível o recobrimento de matrizes 

inorgânicas como a sílica, titânia e alumina. Assim, a calcinação destes sistemas poderia 

conduzir à produção de cristais de ZnO e/ou óxido de zinco na superfície do substrato 

desejado. 
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8. CONCLUSÃO 

  

Primeiramente, neste trabalho foi possível elucidar a estrutura do silsesquioxano iônico 

contendo grupo 1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano (SiDbX2, onde X = Cl
-
 ou NO3

-
) a partir de 

resultados obtidos pelas técnicas de IR, XPS, RMN de 
1
H, RMN de 

29
Si no estado sólido, 

análise elementar de C, H, N e Cl, TEM, DRX, e difração de raios X por Sincrotron. Este é o 

primeiro relato de estrutura poliédrica (POSS) para um silsesquioxano em ponte, obtido 

diretamente pela policondensação de organossilanos em ponte. A proposta da estrutura 

poliédrica é resultado das análises de simulação (DFT) e da distribuição da função do par total 

(G(r)), os quais possibilitaram a determinação das distâncias entre os átomos componentes do 

cubo Si–O–Si. Também foi possível afirmar que os cubos de Si–O–Si da estrutura do POSS 

estão em um empacotamento hexagonal. Adicionalmente foi possível determinar a fórmula 

molecular do SiDbX2 como sendo C66H136N12Si10O17X10.  

O presente trabalho também mostrou que o SiDbX2 possui múltiplas funcionalidades, 

em especial na estabilização de nanopartículas metálilcas e no recobrimento de matrizes 

inorgânicas. A sua utilização na formação de filmes de nanopartículas de prata (AgNP) 

possibilitou a obtenção de filmes finos (espessura < 50 nm) contendo AgNP termicamente 

estáveis até temperaturas próximas a 200 °C. Os filmes contendo AgNP mostraram excelente 

atividade antibacteriana mesmo após ciclos de esterilização a seco.  

Quando o SiDbCl2 foi utilizado no recobrimento de nanotubos de titânia, o mesmo 

atuou como uma barreira para a cristalização e sinterização de nanotubos de titritanato, 

levando à obtenção de materiais fracamente cristalizados, porém com área superficial elevada. 

A adição do SiDbCl2 possibilitou a preservação das propriedades microestruturais dos 

nanotubos, mesmo após a calcinação. Além de promover ação anti-sinterizante da matriz de 

titânia, o SiDbCl2 também estabilizou e realizou a aderência de AuNP na superfície dos 

nanotubos de titânia. A inserção efetiva das AuNP na estrutura dos nanotubos de titânia 

conduziu à ampliação da atividade fotocatalítica das amostras produzidas.  

A utilização do SiDbX2 também mostrou-se eficiente na produção de precursores de 

novos compostos à base de zinco (SiDbX2/ZnOAc). A identidade do contraíon do 

SiDbX2/ZnOAc mostrou-se de suma importância no tipo de cristal à base de zinco formado 

após a calcinação. A partir do precursor contendo cloreto (SiDbCl2/ZnOAc) obteve-se 

majoritariamente hemimorfita, e ao utilizar-se o precursor contendo nitrato (SiDb(NO3)2/ZnOAc) 

como contraíon produziu-se óxido de zinco em maior quantidade. Devido à formação de cristais 

de ZnO e hemimorfita as amostras obtidas apresentaram fotoluminescência, as quais emitem 

na região do visível. Desta forma, pode-se afirmar que os SiDbX2/ZnOAc são promissores para 

a produção de filmes luminescentes. 

Por fim, pode-se concluir que o SiDbX2 apresentou excelente atuação em todas as 

diferentes frentes de aplicação em que foi utilizado. A estrutura e as propriedades químicas, 

ópticas, mecânicas podem conduzir à inserção do SiDbX2 em outros campos de aplicações, 

como por exemplo, na nanomedicina. 
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