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RESUMO 

 

Considerando o aumento das emissões globais de CO2 na atmosfera, diferentes 

estratégias vêm sendo desenvolvidas para diminuir e mitigar a geração deste gás 

estufa, bem como diminuir sua concentração na atmosfera. Dentre estas estratégias, 

destaca-se a fixação química de CO2, a qual permite a obtenção de polímeros e outros 

materiais complexos. Neste trabalho, foi utilizada a rota de fixação química de CO2 

em um precursor baseado em PDMS, obtendo-se um ciclocarbonato telequélico 

(CCPDMS). O CCPDMS foi polimerizado via abertura do anel promovido por 

diferentes aminas – no caso isoforenodiamina e 3-amino(propil)trietóxisilano – 

permitindo a obtenção de um filme híbrido do tipo PDMSUr, o qual apresentou elevada 

transparência, maneabilidade e flexibilidade, mostrando-se como um potencial 

candidato para aplicações fotônicas. A reação de polimerização foi estudada por meio 

da técnica de FTIR e RMN de 1H e 13C, sendo os dados comparados com cálculos 

teóricos, permitindo uma ideia mais quantitativa dos processos envolvidos nas 

reações. Foi possível a modificação da matriz a partir da simples suspensão de 

partículas (nanopartículas baseadas em sílica e/ou óxido de zircônia e/ou óxido de 

titânio) e solubilização dos fluoróforos (corante rodamina B e complexos de Eu3+ e 

Nd3+) no solvente utilizado para a obtenção do filme pelo método de casting. Sendo 

assim, a capacidade do material atuar como laser de emissão aleatória e emissor 

branco foram avaliadas. Para o laser de emissão aleatória, diferentes nanopartículas 

(SiO2, ZrO2, SiO2@ZrO2 e TiO2), bem como diferentes fluoróforos (corante rodamina 

B e complexos baseados em Eu3+ e Nd3+) foram avaliados. Ainda que o efeito de laser 

aleatório não tenha sido observado, a matriz PDMSUr mostrou potencial capacidade 

de atuar como tal.  Considerando o emissor de luz branca, a matriz PDMSUr foi 

modificada com um complexo baseado em um polioxometalato de európio (III), 

permitindo a obtenção de um emissor branco quando excitado em 395 nm, com 

coordenadas de cor x = 0,313 e y = 0,332, além de CCT de 4888 K e CRI de 61. 

  

Palavras-chave: Material Híbrido. Uretanasil. Laser aleatório. Emissor branco. 

Fotônica. 
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ABSTRACT 

 

 

Considering the increase in global CO2 emissions in the atmosphere, different 

strategies have been developed to reduce and mitigate the generation of this 

greenhouse gas, as well as reduce its concentration in the atmosphere. Among these 

strategies, the chemical fixation of CO2 stands out, which allows obtaining polymers 

and other complex materials. In this work, the route of chemical fixation of CO2 in a 

PDMS-based precursor was used, obtaining a telechelic cyclocarbonate (CCPDMS). 

The CCPDMS was polymerized via ring opening promoted by different amines - in this 

case isophorenediamine and 3-amino(propyl)triethoxysilane - allowing the obtainment 

of a hybrid PDMSUr-type film, which presented high transparency, maneuverability 

and flexibility, showing itself as a potential candidate for photonic applications. The 

polymerization reaction was studied by means of FTIR and 1H and 13C NMR 

techniques, and the data were compared with theoretical calculations, allowing a more 

quantitative idea of the processes involved in the reactions. It was possible to modify 

the matrix from the simple suspension of particles (nanoparticles based on silica and/or 

zirconium oxide and/or titanium oxide) and solubilization of fluorophores (rhodamine B 

dye and complexes of Eu3+ and Nd3+) in the solvent used to obtain the film by the 

casting method. Then, the ability of the material to act as a random emission and white 

emission laser was evaluated. For the random emission laser, different nanoparticles 

(SiO2, ZrO2, SiO2@ZrO2 and TiO2), as well as different fluorophores (rhodamine B dye 

and complexes based on Eu3+ and Nd3+) were evaluated. Even though the random 

laser effect was not observed, the PDMSUr matrix showed potential ability to act as 

such.  Considering the white light emitter, the PDMSUr matrix was modified with a 

complex based on a europium (III) polyoxometalate, allowing obtaining a white emitter 

when excited at 395 nm, with color coordinates x = 0.313 and y = 0.332, as well as 

CCT of 4888 K and CRI of 61. 

 

Keyword: Hybrid material. Urethanesil. Random laser. White emitter. Photonics. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Efeito estufa”, “gás carbônico”, “CO2”, “queima de combustíveis fósseis”, 

“poluição atmosférica”. Estes e outros termos relacionados estão cada vez mais 

frequentes no cotidiano e vocabulário de todas as parcelas da população, inclusive no 

público considerado leigo. A razão principal para isso se deve as alterações climáticas 

observadas em virtude do aumento da concentração de gases, nomeadamente o 

dióxido de carbono (CO2), que retém o calor na atmosfera, contribuindo para o 

aumento da temperatura do nosso planeta. Com a revolução industrial, em meados 

do século XVIII, a concentração destes gases começou a aumentar devido ao maior 

consumo de carvão mineral e combustíveis fósseis como fontes de energia [1]. Ainda 

hoje, o setor energético é o ramo que mais contribui para as emissões de gases estufa, 

representando 65% do total de emissão destes gases, sendo que sua taxa de emissão 

tende a crescer se mantida a utilização da matriz energética atual [2]. Com isso, a 

concentração de CO2 na atmosfera passou de 280 ppm em 1750 para 390 ppm em 

2010, representando um aumento aproximado de 40%, e pode chegar até 970 ppm 

em 2100. Valor muito maior do que os 400 ppm estipulado como valor máximo para 

que a temperatura terrestre média não aumente mais do que 2ºC [1]. 

A preocupação com o aumento destes gases na atmosfera é antiga, tanto que 

desde 1989 autoridades e governantes mundiais discutem e trabalham em medidas 

que visem diminuir a emissão e a concentração destes poluentes na atmosfera [3]. 

Entretanto, essas medidas acabam por se mostrar um enorme desafio, visto que 

várias atividades humanas são grandes emissoras de CO2 e ligadas diretamente com 

o crescimento econômico e a melhoria na qualidade de vida da população [4; 5]. Uma 

das atividades emissoras de grande importância é a produção de energia elétrica [6]. 

No ano de 2015, as emissões antropogênicas de CO2 alcançaram a marca de 14 Gt, 

sendo que as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis e de plantas 

industriais das oito mil maiores fontes representam quase 40% da emissão total [7]. 

Sendo assim, várias metodologias são propostas com a intenção de reduzir a emissão 

e/ou capturar e armazenar o CO2 emitido, sendo esta metodologia denominada de 

CCS (do inglês Carbon Capture and Storage) [7]. Dentro deste conceito, é proposto o 

armazenamento geológico de CO2 sob o leito de oceanos, aquíferos salinos e 
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formações geológicas porosas, porém ainda faltam estudos sobre as questões de 

segurança e tempo de armazenamento, o que diminui o interesse de aplicação [7; 8].  

Além disso, assim como em outras metodologias CCS, os custos envolvidos – variam 

de 65 a 120 dólares por tonelada – são elevados e podem impossibilitar a utilização 

deste modelo em países em desenvolvimento, ainda mais considerando que a partir 

do ano de 2010 a contribuição dos países em desenvolvimento – motivados 

principalmente pela China e Índia – superou a emissão dos países desenvolvidos [6; 

9]. Uma alternativa proposta é a chamada recuperação de óleo melhorada, que 

consiste na injeção de CO2 em reservas naturais de óleo e gás com o intuito de 

possibilitar a extração de tais materiais, propiciando um ganho econômico no 

processo. Porém, ainda assim o ganho econômico não é vantajoso e aplicável em 

qualquer reserva natural de óleo e gás, continuando a ser uma limitação da 

metodologia, sendo que a injeção de gás e água ainda é majoritariamente utilizada 

[10; 11]. Além disso, outras críticas que são feitas referem-se ao fato de que no CCS 

não é proposto pesquisas e investimentos que possam modificar a atual matriz 

energética baseada nos combustíveis fósseis, prolongando o modelo industrial atual 

[7]. 

Desta maneira, outra metodologia proposta baseia-se na captura e utilização 

do CO2 como matéria-prima, sendo denominada de CCU (do inglês Carbon Capture 

and Utilization) [7]. A vantagem da metodologia CCU se dá no fato da possibilidade 

de conversão do CO2 em produtos com valor agregado, além de reduzir o uso de 

combustível fósseis e novas gerações de gases estufa. Concomitantemente, a CCU 

apresenta potencial para se tornar uma nova fonte de matéria prima de carbono para 

as indústrias  [12]. Entretanto, deve-se levar em consideração que a molécula de CO2 

apresenta elevada estabilidade termodinâmica e cinética, sendo o óxido mais estável 

produzido a partir da combustão de compostos orgânicos [13; 14]. Analisando a 

entalpia de formação do CO2, encontramos o valor de -94,5 kcal.mol-1, contra o valor 

de -57,8 kcal.mol-1 da água, evidenciando sua elevada estabilidade [15]. Sendo assim, 

um dos primeiros entraves para o desenvolvimento da CCU foi superado a partir do 

desenvolvimento de novos catalisadores permitindo que a captura de CO2 e sua 

fixação e conversão em outros produtos se mostrasse viável.  
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Figura 1: Representação esquemática do princípio da técnica CCU. 

 

Fonte: adaptado de Bruhn, 2016 [7]. 

 

Desta maneira, podemos encontrar na literatura diversos estudos que 

demonstram a efetiva utilização do CO2 como solvente e matéria-prima para síntese 

de produtos químicos mais complexos e com maior valor agregado, tais como 

combustíveis e precursores para a síntese de polímeros [16; 17]. Especificamente, 

podemos citar a conversão do CO2 em combustível syngas a partir da reforma seca 

de metano [18], síntese de ligações carbono-carbono a partir de processos artificiais 

de fotossíntese [14], a carbonatação mineral com potencial para aplicações em 

pigmentos inorgânicos, catálise, cromatografia, materiais cerâmicos, bem como em 

indústrias de cimento e metalurgia [19] e a utilização de CO2 supercrítico como 

solvente em síntese de polímeros e nanopartículas, processos de extrações e 

substituição de solventes voláteis [20]. Considerando a síntese de polímeros a partir 

de CO2, pode-se destacar o trabalho de revisão por Grignad et al. [21], o qual mostra 

as rotas mais promissoras e utilizadas para a conversão de gás carbônico em 

policarbonatos, poliuretanas, poliésteres e poliureias. No referido trabalho, podemos 

observar que o desenvolvimento e utilização de catalisadores é o ponto central que 

possibilita a transformação do CO2 nos mais diversos materiais. E são duas as 

estratégias mais utilizadas: a primeira, é a copolimerização direta do CO2 com 
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comonômeros adequados, tais como oxiranos, álcoois, aminas e outros; e a segunda 

é a síntese de precursores baseados em CO2, tais como carbonatos cíclicos, 

carbamatos, uréia e lactonas, seguido de posterior polimerização dos precursores. 

 

1.1 Materiais Híbridos 

A definição do Gold Book [22] da IUPAC (do inglês International Union of Pure 

and Applied Chemistry) estabelece que:  

 

Material híbrido é um material composto por uma mistura íntima de 

componentes inorgânicos, componentes orgânicos ou ambos os tipos de 

componentes. Sendo que a interpenetração entre os componentes deve ser 

em uma escala inferior à 1 μm. (ALEMÁN, 2007, p. 1811 – tradução própria) 

 

Nota-se que esta é uma definição genérica, no qual não são bem 

estabelecidos os aspectos físico-químicos dos componentes – sejam eles orgânicos 

ou inorgânicos – nem como deve se dar a interação entre estes dois domínios. A 

primeira diferença que podemos pensar ao considerar os componentes orgânicos e 

inorgânicos é a natureza da ligação química em cada um destes. Nos materiais 

orgânicos temos predominantemente ligações covalentes, enquanto que nos 

materiais inorgânicos observamos na sua maioria ligações iônicas ou ionocovalentes. 

A diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação, 

direcionalidade da ligação e as forças intermoleculares fazem com que as 

propriedades físico-químicas dos materiais orgânicos e inorgânicos sejam muito 

discrepantes. Por exemplo, os compostos orgânicos tendem a apresentar baixos 

pontos de fusão e baixa resistência térmica quando comparado aos inorgânicos [23; 

24]. Paralelamente, o índice de refração dos materiais orgânicos tende a ser menor 

do que os materiais inorgânicos em função da menor polarizabilidade das ligações 

covalentes orgânicas frente às ligações ionocovalentes. Se pensarmos nos polímeros 

como representantes mais importantes do domínio orgânico na área de química de 

materiais, o controle sobre a polimerização e morfologia da cadeia polimérica 

possibilita obter materiais com as mais distintas propriedades mecânicas, ao contrário 

dos materiais inorgânicos que tendem a ser duros e quebradiços. É possível obter 
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materiais orgânicos que sejam desde isolantes até condutores, ao passo que os 

materiais inorgânicos tendem a ser isolantes ou semicondutores [23; 24]. Sendo 

assim, o que se busca num material híbrido é a combinação das melhores 

propriedades de ambos os domínios em um único material. Porém, deve ser claro que 

a interação entre a parte orgânica e a inorgânica apresenta grande influência nas 

propriedades do material híbrido. Desta maneira, pode-se classificar os híbridos em 

dois tipos: 

 

1. Híbrido classe 1: os componentes orgânico e inorgânico apresentam 

interações físicas entre si (ligações de hidrogênio e interações dipolares); 

2. Híbrido classe 2:  os componentes orgânico e inorgânico interagem via 

uma ligação química entre os domínios; 

 

Dentro dos materiais híbridos classe 1, podemos ter simplesmente uma 

molécula orgânica dispersa em uma matriz inorgânica ou o contrário, formando um 

material genericamente denominado blenda. Também podemos obter um material 

chamado de redes interpenetrantes, no qual tem-se duas redes – uma orgânica e 

outra inorgânica – entrelaçadas entre si, porém interagindo apenas por interações 

intermoleculares [24]. A Figura 2 a seguir exemplifica ambos os tipos de materiais 

híbridos classe 1. 

 

Figura 2: Representação esquemática dos diferentes tipos de materiais híbridos 

classe 1. A rede formada por esferas representa uma cadeia polimérica e os poliedros 

representam materiais inorgânicos. 

 

Fonte: adaptado de Kickelbick, 2007 [24]. 
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Similarmente, os materiais híbridos classe 2 também podem ser classificados 

dependendo da natureza dos segmentos que estão interagindo. Caso segmentos 

moleculares orgânicos estejam ligados à rede inorgânica, denomina-se bloco (o 

inverso também é verdadeiro, com segmentos moleculares inorgânicos ligados à rede 

orgânica).  

 

Figura 3: Representação esquemática dos diferentes tipos de materiais híbridos 

classe 2. A rede formada por esferas representa uma cadeia polimérica e os poliedros 

representam materiais inorgânicos. 

 

Fonte: adaptado de Kickelbick, 2007 [24]. 

 

Caso tenhamos ligações químicas entre uma rede inorgânica e uma rede 

orgânica, temos um material denominado como material híbrido classe 2 do tipo 

polímero [24]. Os materiais híbridos classe 2 são representados na Figura 3. Desta 

maneira, podemos notar a diferença entre um material híbrido e um material 

compósito. Num material compósito, temos necessariamente a presença de uma fase 

contínua que irá incorporar uma carga. Pode ocorrer de maneira macroscópica, 

buscando a soma das propriedades das fases misturadas. Por outro lado, nos 

materiais híbridos tem-se a necessidade de uma interação íntima entre as fases, 

possibilitando a interação em nível atômico/molecular, o que pode levar à novas 

propriedades observadas. Apesar dos recentes avanços na química de materiais 

híbridos, seu desenvolvimento só cresceu a partir da década de 60 com a evolução 

do processo sol-gel [23]. O processo sol-gel possibilitou a síntese de materiais 

cerâmicos e vítreos – destacando os óxidos de metais de transição – em solução sob 

condições amenas de temperatura e pressão. Geralmente as sínteses no processo 
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sol-gel são realizadas em temperaturas inferiores à 100ºC e pressão ambiente, sendo 

muito diferentes dos processos usuais para obtenção de materiais inorgânicos, no 

qual se necessitava de temperaturas elevadas próximas à fusão dos materiais 

inorgânicos, além de elevados valores de pressão para levar a sinterização no 

material. Sendo assim, foi possível interagir ambos os domínios, orgânico e 

inorgânico, de uma maneira muito mais simples. O processo sol-gel é utilizado 

predominantemente como formador do domínio inorgânico dos materiais híbridos. No 

processo sol-gel, predominantemente, utiliza-se como precursores alcóxidos de 

metais de transição ou não-metais, os quais formarão o respectivo óxido via um 

processo de duas etapas, compreendendo a hidrólise e a posterior condensação. 

Utilizando como exemplo o caso dos alcóxidos de silício (Si(OR)4) para a formação de 

SiO2, podemos observar que controlando as condições de síntese, materiais com 

diferentes morfologias podem ser obtidos. Considerando que o silício apresenta uma 

baixa eletronegatividade frente aos metais de transição, ele tende a ser eletrofílico e, 

consequentemente, menos susceptíveis à hidrólise, condensação e outros tipos de 

reações nucleofílicas [25]. Desta maneira, pode-se utilizar catalisadores para 

favorecer a síntese. No caso, tanto a catálise ácida quanto a básica levam a formação 

do SiO2, porém com morfologias muito diferentes. O primeiro passo da síntese é a 

hidrólise, no qual ocorre a substituição sequencial dos grupos alcóxidos por grupos -

OH. O mecanismo na catálise ácida é representado esquematicamente na Figura 4 a 

seguir. 

 

Figura 4: Mecanismo proposto para a hidrólise ácida dos alcóxidos de silício. 

 

Fonte: retirado de Danks, 2016 [26]. 

 

Nota-se que o mecanismo da reação de hidrólise parcial é muito similar ao 

mecanismo de substituição nucleofílica do tipo SN2 comumente observado em 

moléculas com cadeia carbônica, não custa lembrar que Si e C pertencem ao mesmo 

grupo da Tabela Periódica. Em meio ácido o grupo alcóxido é rapidamente protonado. 
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Este grupo alcóxido protonado promove um efeito atrator de elétrons sobre o silício, 

tornando o Si mais susceptível ao ataque nucleofílico de uma molécula de água. 

Forma-se um estado de transição, no qual a molécula de água adquire uma carga 

parcial positiva, enquanto a carga parcial positiva do grupo alcóxido é diminuída e ele 

se torna um bom grupo abandonador. Isso faz com que o silício adquira uma carga 

formal positiva. Posteriormente, finaliza-se a primeira hidrólise e observa-se a 

formação de um grupo silanol [27]. Por outro lado, na hidrólise básica, a molécula de 

água se dissocia levando a formação de um íon hidroxila, o qual promove o ataque 

nucleofílico no silício, conforme pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5: Mecanismo proposto para a hidrólise básica dos alcóxidos de silício. 

 

Fonte: retirado de Danks, 2016 [26] 

 

Novamente observa-se um mecanismo SN2 com a formação de um estado de 

transição, no qual ocorre a substituição de um íon alcóxido por uma hidroxila, sendo 

que o silício adquire uma carga formal negativa [27]. Observa-se que a carga parcial 

do silício muda em ambas as catálises. Sendo assim, observa-se que efeitos indutivos 

dos ligantes afetam a hidrólise dos grupos alcóxidos restantes. Os grupos silanóis 

apresentam um efeito indutivo retirador de elétrons maior do que os grupos alcóxidos. 

Espera-se, então, que na catálise básica o estado de transição seja melhor 

estabilizado e as hidrólises dos demais grupos alcóxidos se deem cada vez mais 

rápido, ao contrário da catálise ácida que se torna cada vez mais lenta [27]. 

A segunda etapa do processo sol gel envolve a condensação. Nesta etapa 

começamos a observar a fusão entre grupos silanóis formando a ligação Si-O-Si, 

conforme pode ser observado na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6: Mecanismo proposto para a condensação ácida dos alcóxidos de silício. 

 

Fonte: retirado de Danks, 2016 [26]. 

 

Estas reações apresentam grande influência dos substituintes ligados ao 

silício, uma vez que eles irão afetar a acidez dos grupos silanóis. Os grupos -Si-O 

apresentam um efeito atrator de elétrons maior do que os grupos OH e OR, 

aumentando a acidez dos silanóis presentes. Em meio ácido, o mecanismo envolve 

um grupo silanol protonado. O grupo silanol protonado faz com que o silício fique mais 

eletrofílico e mais susceptível ao ataque nucleofílico. Então, o silanol mais básico e, 

consequentemente, o mais fácil de ser protonado será aquele em cadeias pouco 

ramificadas (que contém menos grupos -Si-O) ou em monômeros. Assim, na catálise 

ácida, é favorecida de cadeias lineares pouco ramificadas [27]. 

O mecanismo da catálise básica é mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Mecanismo proposto para a condensação básica dos alcóxidos de silício. 

 

Fonte: retirado de Danks, 2016 [26]. 

 

Efeitos indutivos similares são observados na catálise básica, contudo esta 

favorece as reações de condensação levando a formação de cadeias ramificadas. A 

aglomeração destas estruturas altamente ramificadas similares aos dendrímeros leva 

a formação de partículas isoladas de SiO2 [27]. Além do pH, outros parâmetros 

também influenciam na morfologia dos materiais obtidos, tais como o solvente, 

tamanho e efeitos indutivos dos alcóxidos, temperatura e a reversibilidade das 

reações. O processo sol-gel foi exemplificado anteriormente por meio de um tetra-

alcóxido de silício, porém o procedimento também é válido para alcóxidos de outros 

metais de transição, tais como zircônio, titânio, alumínio, entre outros. Além disso, 
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também pode-se trabalhar com precursores que não apresentem todos os grupos 

hidrolisáveis. Desta maneira, é possível inserir grupos funcionais reativos que facilitam 

reações químicas com segmentos orgânicos para a obtenção de materiais híbridos 

classe 2, ou introduzir grupos funcionais que favoreçam interações intermoleculares 

entre os segmentos orgânico e inorgânico para se obter materiais híbridos classe 1 

[24]. Sendo assim, o controle reacional permite a síntese de materiais com diferentes 

morfologias, tendo um impacto nas propriedades dos materiais obtidos e nas formas 

de se processar este material, conforme exemplificado na Figura 8. 

 

Figura 8: Diagrama esquemático mostrando as diferentes maneiras de se processar 

os materiais a partir do processo sol-gel. 

 

Fonte: retirado de Sanchez, 2011 [28]. 

 

O controle da síntese no processo sol-gel permite obter materiais na forma de 

pó, fibras, filmes, monolitos pelas mais diferentes técnicas. Estas podem ser mais 

simples como a obtenção de filmes por dip ou spin coating ou mais elaboradas com 

as técnicas de litografia. Além disso, o controle da pureza dos precursores e as 

condições brandas de síntese permitem incorporar as moléculas orgânicas no 

processo sol-gel possibilitando a obtenção de materiais híbridos. Desta maneira, abre-
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se um amplo leque de aplicações para os materiais híbridos, atuando como 

revestimentos funcionais, biomateriais, na indústria automobilística, na construção 

civil, com destaque para as áreas de microeletrônica e óptica [23; 28; 29]. 

Especificamente na área óptica, os materiais híbridos podem ser divididos em 

duas categorias: 

 

1. Materiais híbridos passivos: são aqueles materiais no qual as 

propriedades ópticas dependem exclusivamente do material, tais como 

a transparência e o índice de refração [24; 29]. Um exemplo deste tipo 

de material são os guias de onda, no qual pelo controle do índice de 

refração, é possível confinar uma onda eletromagnética. Uma possível 

rota para se obter estes materiais é realizar uma co-condensação de 

alcóxidos de silício e outros metais de transição, a fim de se modular o 

índice de refração do material [29]. Além disso, pode-se inserir grupos 

orgânicos pouco polarizáveis na rede inorgânica, o que irá resultar em 

um material com menor índice de refração [30]. 

2. Materiais híbridos ativos: são aqueles materiais onde as propriedades 

ópticas advém de um centro “ativo” inserido na matriz híbrida, o qual 

pode ser inorgânico, orgânico, metálico ou organometálico [24]. As 

aplicações dos materiais híbridos ativos envolvem materiais híbridos 

fotocrômicos, emissores de luz branca, meio de ganho para lasers, 

óptica não-linear, dentre outras [31]. Neste caso, a matriz híbrida tem 

a função de compatibilizar e dispersar o centro ativo, sendo que alguns 

casos ela pode também atuar como um sensibilizador. Um exemplo 

seria o trabalho desenvolvido por Freitas et al. [32], no qual eles 

desenvolveram um organosilano com grupos tetracarboxamida. Foi 

realizada a incorporação de íons európio no material obtido por poli-

heterocondensação do silano modificado. A partir do sol do produto de 

condensação foi obtido o filme que apresentou elevada transparência, 

assim como elevada fluorescência, com rendimento quântico de até 

60%. Neste caso, a estratégia de sintetizar uma sílica contendo grupos 

carboxamida se deve ao fato destes grupos funcionarem como bons 
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ligantes para o Eu3+, protegendo-o de grupos supressores de 

fluorescência como a água e os grupos hidroxila da matriz. 

 

Estes materiais híbridos, então, apresentam grande potencial para aplicações 

tecnológicas na área óptica, pois a partir deles é possível obter materiais com controle 

das propriedades mecânicas, controle de pureza, ampla gama de métodos de 

processamento, controle de transparência e índice de refração, materiais flexíveis, 

além de serem facilmente modificados com corantes orgânicos ou íons fluorescentes, 

o que possibilita sua utilização em diversos dispositivos ópticos. 

 

1.2 Materiais Híbridos do Tipo Ureasil e Uretanasil 

Os ureasils são materiais híbridos do tipo II contendo cadeias de 

polisesquisiloxanos e ligações ureia entrecruzadas [33; 34]. Esses materiais são 

obtidos pelas reações de poliaminas com (isocianato)propiltri(alcóxi)silano. Os grupos 

amina reagem com os grupos isocianato, enquanto os grupos alcóxi sofrem hidrólise 

policondensação gerando domínios de silicatos organicamente modificados. 

Esses materiais possuem grande versatilidade sendo aplicados em áreas 

como sensores [35],  fotônica [34; 36; 37; 38; 39; 40; 41], sistemas para entrega 

controlada de fármacos [42; 43], condutores iônicos [33; 40; 44].  

Especificamente dentro da fotônica, as ureasil têm sido estudadas como 

matrizes versáteis de fluoróforos com aplicações diversas. Podemos destacar a 

utilização de materiais híbridos baseados em tri-ureasil modificados com diferentes 

fluoróforos (complexo Eu(tta)3.2H2O e corantes Rodamina 6G e Rodamina 800) para 

preencher uma fibra óptica oca, o que permitiu a obtenção de um material capaz de 

atuar como concentrador de luz solar (LSC, do inglês Luminescent Solar 

Concentrator) na faixa do visível até o infravermelho próximo [45]. Uma matriz híbrida 

do tipo di-ureasil modificada com clusters de zircônia e ácido metacrílico foi utilizada 

para atuar como um biossensor capaz de quantificar a concentração de bactérias do 

tipo Escherichia coli (E. coli) em um meio fluido, tendo como vantagem a facilidade de 

ser impressa diretamente por um laser UV [46]. O aumento de capacidade de 

armazenamento de informação de QR Codes foi demonstrado a partir da utilização de 

diferentes camadas de di-ureasil e tri-ureasil modificados com íons Eu3+/Tb3+ e Tb3+, 
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respectivamente, abrindo novas possibilidades dentro da ciência de dados e etiquetas 

inteligentes [47]. Além disso, também podem ser observados exemplos de utilização 

de matrizes ureasils para a obtenção de luz azul [48] e branca [49].  

As uretanasils, assim como as ureasils, são materiais híbridos, entretanto no 

lugar de ligações ureia como ligações entrecruzadas possuem ligações uretânicas ao 

longo da cadeia principal [50]. Outra diferença entre elas é a ausência de isocianatos 

na formulação das uretanasils, como veremos a seguir.  

Antes das uretanasils, deve-se lembrar dos polímeros cuja estrutura possui 

igualmente a cadeia uretânica ao longo da cadeia principal, ou seja, as poliuretanas. 

Dentre os polímeros, as poliuretanas representam uma das classes mais importantes 

de polímeros termofixos, devido a sua elevada elasticidade e boa resistência a 

abrasão [51]. O mercado mundial de poliuretanas deverá superar a cifra de 72 bilhões 

de dólares em 2020, um aumento de 54% em relação ao mercado de 2014 [52]. 

Tradicionalmente, as poliuretanas são obtidas por meio da reação entre isocianatos e 

polióis (Figura 9), portanto, requer reagentes tóxicos [53; 54] e produz cadeias 

poliméricas que usualmente são sensíveis à hidrólise [51; 55], sendo estas as maiores 

desvantagens destes polímeros. 

 

Figura 9: Síntese de poliuretanas a partir da reação entre isocianatos e grupos 

hidroxila. 

 

Fonte: retirado de Kathalewar, 2013  [51]. 

 

Por outro lado, a síntese de poli-hidroxiuretanas (PHUs) por meio da 

polimerização de carbonatos cíclicos e aminas primárias tem resultado em 

poliuretanas com melhor resistência química, menor porosidade e tem a vantagem de 

ser um processo menos tóxico, visto que não se utilizam os isocianatos [51; 55]. Neste 

ponto, podemos fazer a ponte entre uma rota mais verde de obtenção de uretanas e 

a colaboração para a CSU. É bem descrito na literatura a obtenção destes carbonatos 

cíclicos por meio da fixação química de CO2 via ciclo-adição em anéis oxiranos de 

epóxidos orgânicos, como exemplificado na Figura 10 [56]. 
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Figura 10: Obtenção de carbonatos cíclicos pela fixação química de CO2 em epóxidos 

orgânicos. 

 

Fonte: retirado de Kathalewar, 2013  [51]. 

 

O esquema da síntese das hidroxiuretanas por meio do método de 

Polimerização por Abertura de Anel (ROP) de carbonatos cíclicos por reação com 

diaminas é apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11: Representação esquemática da polimerização por abertura de anel de 

carbonatos cíclicos por reação com diaminas. 

 

Fonte: retirado de Tomita, 2001  [57]. 

 

Dessa maneira, pode-se reagir os carbonatos cíclicos com amino silanos, tal 

como o 3-aminopropiltrietóxisilano (APTES), para a obtenção de materiais híbridos do 

tipo 2. Aproveitando estas características, recentemente o Grupo de Química de 

Materiais Híbridos e Inorgânicos (GQMatHI) sintetizou materiais híbridos 

orgânicos/inorgânicos por meio da síntese de poli-hidroxiuretanas, utilizando 

oligômeros de carbonatos cíclicos derivados de polidimetilsiloxano (CCPDMS) [56], 

também denominados materiais híbridos uretanasils. O PDMS apresenta 

características interessantes decorrentes da presença de grupos metila ao longo da 

cadeia flexível Si-O-Si, o que confere excelentes propriedades térmicas e mecânicas 

ao material [58] , além de favorecer a contabilização com o domínio inorgânico 
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proveniente da hidrólise/condensação do APTES [59]. Estes materiais híbridos do tipo 

PDMSUr apresentaram elevada capacidade de incorporar agentes fotocrômicos, por 

exemplo, o ácido fosfotúngstico [60]. Além da atividade fotocrômica, estes filmes de 

PDMSUr apresentam boa adesão em substratos vítreos e metálicos, protegendo-os 

contra a corrosão em meios ácidos, alcalinos e salinos [60; 61]. Os diferentes materiais 

do tipo PDMSUr obtidos pelo GQMatHI foram apresentados em artigo de revisão [62]. 

Considerando o amplo espectro de aplicações dos materiais desenvolvidos, 

pode-se estimar o impacto que a substituição de 1% da produção anual de 

poliuretanas provocaria na substituição por materiais do tipo PDMSUr. A massa molar 

do precursor utilizado, o PDMS-diglicidil éter terminal, apresenta massa molar média 

aproximada de 800 g.mol-1. Cada mol do precursor é capaz de fixar dois mols de CO2, 

ou seja, 88 g de gás carbônico, obtendo um mol de ciclocarbonato do tipo CCPDMS. 

A reação de um mol do CCPDMS com dois mols de uma diamina leva a formação do 

material do tipo PDMSUr, aumentando a sua massa molar para 1228 g.mol-1 

(considerando a isoforenodiamina como diamina utilizada). Ou seja, pode-se calcular 

que é fixado aproximadamente 71 g de CO2 para a produção de 1 kg de PDMSUr. Se 

levarmos em conta que a produção anual de poliuretanas no ano de 2019 superou o 

montante de 22 Mton [63], a substituição de 1% das poliuretanas convencionais para 

materiais do tipo PDMSUr levaria a uma fixação de 15 mil toneladas de CO2 em um 

ano. Comprovando a potencial efetividade da rota de obtenção de PHUs a partir da 

fixação de CO2 como uma forma de mitigar as emissões antropogênicas de gás 

carbônico. 

 

1.3 Aplicações Fotônicas 

1.3.1 Laser Aleatório 

O funcionamento de um laser tradicional envolve uma cavidade que contém 

um meio de ganho óptico e nas suas extremidades dois espelhos: um totalmente 

reflexivo e outro parcialmente reflexivo. Estes espelhos têm como função induzir e 

aumentar a quantidade de emissões estimuladas, as quais são as responsáveis pelo 

efeito de amplificação da luz [64]. Já no laser aleatório, o fenômeno de amplificação 
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da luz se dá por espalhamentos provocados por partículas ou regiões com diferentes 

índices de refração de um determinado meio. Sendo assim, lasers randômicos podem 

ser definidos como uma estrutura ou material óptico que satisfaz dois critérios [65]: 

 

1. A luz é espalhada aleatoriamente diversas vezes e amplificada por 

emissões estimuladas; 

2. Os espalhamentos múltiplos devem fornecer um ganho total maior do 

que as perdas totais. 

 

Sendo que este espalhamento pode ocorrer de duas maneiras: no primeiro, 

há uma meio de ganho contendo partículas espalhadoras (fluoróforo disperso numa 

matriz polimérica contendo nanopartículas de alto índice de refração); e um segundo, 

no qual a própria partículas espalhadora promove um ganho (filmes policristalinos de  

óxido de zinco) [66]. Um exemplo de material híbrido utilizado como laser aleatório foi 

desenvolvido por dos Santos et al. [67], no qual eles sintetizaram nanopartículas de 

sílica in situ em fibras de celulose bacteriana e fabricaram filmes deste material 

contendo o corante rodamina 6G. 

 

Figura 12: Fotografia digital mostrando o fenômeno de amplificação de luz do material 

híbrido: (a) filme de celulose bacteriana contendo rodamina 6G, (b) filme sem 

nanopartículas de sílica irradiado com laser e (c) material com nanopartículas de sílica 

irradiado, evidenciando a amplificação da luz. 

 

Fonte: retirado de dos Santos [67]. 
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Observa-se claramente na Figura 12 que os espalhamentos provocados pelas 

nanopartículas de sílica levam a um regime no qual ocorre a amplificação da luz. 

As vantagens dos lasers randômicos em relação aos lasers tradicionais 

incluem um processo de produção mais simples e econômico que o tradicional, 

facilitando sua potencial produção em larga escala e com elevada eficiência. Além 

disso, é possível a utilização destes materiais em monitores, iluminação e aplicações 

biomédicas [65].  

 

1.3.2 Emissor Branco 

A busca por materiais capazes de emitir luz branca está cada vez mais 

atraindo a atenção de pesquisadores em razão de suas propriedades mecânicas, 

térmicas, diversidade de rotas de obtenção, baixo consumo energético e elevado 

tempo de vida útil dos materiais obtidos [68; 69; 70]. 

Os métodos tradicionais utilizados para a obtenção de luz branca são 

baseados partir da combinação da emissão das cores primárias (vermelha, verde e 

azul) ou na combinação de dois corantes complementares cobrindo toda a região 

visível do espectro [71]. Entretanto, a obtenção de tais dispositivos se mostra 

complexa e desafiadora, uma vez que necessita do empilhamento de multicamadas 

de filmes finos ou a garantia que não haja segregação de fases na mistura dos 

diferentes materiais [71; 72]. Sendo assim, cada vez mais há o interesse na obtenção 

de tais emissores brancos a partir de componentes únicos. O mecanismo envolvido 

pode se dar a partir da utilização de compostos que emitem em comprimentos de onda 

diferentes considerando a molécula isoladas quando comparada a seus agregados. 

Outro mecanismo possível se dá na utilização de compostos que apresentam 

fragmentos que emitem em diferentes comprimentos de onda [70]. 

Investigando a possibilidade de obtenção de emissores brancos a partir de 

componentes únicos, pesquisadores desenvolveram um emissor branco baseado em 

poli-hidroxiuretanas (PHUs) obtidas a partir da fixação de CO2 [73]. Neste trabalho, 

eles utilizaram um siloxano linear com terminação ciclocarbonato telequélico e, 

modificando as diaminas, foi possível modular as ligações de hidrogênio formada 

entre as cadeias das PHUs formadas. Foi observada a emissão a partir das transições 

n→π* a partir das ligações de hidrogênio das ligações hidroxiuretânicas, permitindo a 
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obtenção de um emissor branco. O trabalho citado foi publicado simultaneamente com 

o desenvolvimento de um emissor branco elaborado nesta tese, o qual será 

apresentado em capítulo posterior [74]. O emissor branco envolvido nesta tese é 

baseado na matriz PDMSUr obtida a partir da fixação de CO2, a qual apresenta uma 

emissão larga na região do azul, e sua modificação com um complexo de Eu3+, 

levando à emissão de luz branca. 

 

Com o presente exposto, nota-se a importância deste trabalho, no qual se 

mostrou a possibilidade de obtenção de materiais com elevado valor agregado para 

aplicações ópticas, destacando emissor de luz branca e potencial uso em lasers 

randômicos, por meio da síntese de materiais híbridos orgânico/inorgânicos do tipo 

PDMSUr, utilizando a fixação química de CO2 durante a síntese. Processo este 

ambientalmente correto e que pode ser uma alternativa para a utilização de um dos 

principais gases causadores do efeito estufa.  
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2 OBJETIVOS 

De maneira global, os objetivos gerais desta tese envolvem a síntese de uma 

matriz híbrida do tipo PDMSUr, desenvolvimento de fluoróforos e partículas de 

elevado índice de refração e o desenvolvimento de uma metodologia para modificar a 

matriz PDMSUr com a intenção de se obter um laser aleatório. Para atingir estes 

objetivos gerais, foram avaliadas as seguintes etapas: 

• Estudar como a formulação do PDMSUr afeta a manuseabilidade do 

material sintetizado a fim de obter uma matriz auto-suportada; 

• Desenvolver partículas fluorescentes e/ou com elevado índice de 

refração; 

• Desenvolver métodos de incorporação das partículas e fluoróforos na 

matriz PDMSUr; 

• Avaliar o potencial do material obtido em diferentes aplicações ópticas, 

a destacar emissor de luz de branca e laser aleatório. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Desenvolvimento da matriz PDMSUr 

3.1.1 Obtenção do Precursor CCPDMS 

A síntese do CCPDMS foi realizada conforme protocolo bem estabelecido no 

Grupo de Química de Materiais Híbridos e Inorgânicos [56]. Solubilizou-se 9,4 g de 

PDMS-diglicidil éter terminal (Sigma-Aldrich, com Mn ≈ 800 g.mol-1 e viscosidade de 

15 cPs à 25ºC) em 40 mL de 2-etóxietanol (99%, Vetec). Brometo de tetraetilamônio 

(98%, Sigma-Aldrich) foi utilizado como catalisador e adicionado na proporção de 1% 

(massa/massa) em relação ao PDMS-diglicidil éter terminal, ou seja, 94 mg. Esta 

solução foi transferida para um reator Parr com capacidade para 50 mL e purgada 

com CO2 (99,99%, Linde) por 5 minutos. Posteriormente, o sistema foi lacrado, 

aquecido até 150ºC e pressurizado com CO2 a 160 psi. Após oito horas, encerrou-se 

a reação e esperou-se o sistema resfriar naturalmente. 

Uma solução castanha foi obtida e o excesso de solvente foi removido por 

evaporação branda à 70ºC em uma placa de Petri. Para a remoção de catalisador, 

realizou-se a extração com acetato de etila e água deionizada. A extração foi realizada 

três vezes, ou até não haver precipitação visível ao se adicionar nitrato de prata à fase 

aquosa (ocorre precipitação de AgBr no caso da presença de íons Br-). Novamente 

evaporou-se o excesso de solvente em Placa de Petri à 50ºC. 

 

3.1.2 Reatividade do CCPDMS com relação a diferentes aminas 

Foi realizada a avaliação da síntese de 1 mmol do CCPDMS com relação à 

um excesso molar de diferentes aminas: isoforenodiamina (IPDA, >98%, Sigma-

Aldrich), 1,3-diaminopropano (DAProp, 99%, Sigma-Aldrich), 1,2-diaminociclohexano 

(CHDA, 99%, mistura de isômeros cis e trans, Sigma-Aldrich), p-fenilenodiamina (p-
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PhDA, 99%, Sigma-Aldrich) e melamina (99%, Sigma-Aldrich). Foi utilizado o excesso 

de 1 mmol da triamina melamina e 1,5 mmol das demais diaminas. A síntese foi 

conduzida à 70ºC em um reator de vidro fechado, sem solvente pelo período de 1 h. 

Os materiais foram utilizados sem qualquer purificação. 

A reatividade foi avaliada mediante análises de espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR) e ressonância magnética de carbono e hidrogênio (RMN de 13C 

e RMN de 1H, respectivamente). Os dados obtidos foram comparados com simulações 

teóricas obtidas por métodos de Teoria do Funcional da Densidade (DFT), os quais 

não são objetos de análise detalhada neste trabalho. Os dados teóricos podem ser 

consultados no trabalho “Experimental and theoretical assessment of the aminolysis 

of cyclo carbonate do form polyhydroxyurethanes” [75], publicado em parceria com o 

Doutor Florian Günther, em virtude de parceria com a Techinische Universität 

Dresden. 

 

3.1.3 Síntese dos Materiais Híbridos do Tipo PDMSUr 

Pesou-se 0,45 g do CCPDMS purificado (aproximadamente 0,5 mmol) e 

adicionou-se 69,3 μL de isoforenodiamina (IPDA - 0,375 mmol) sob agitação 

magnética constante. A reação foi conduzida por 20 minutos à 70ºC. Posteriormente, 

adicionou-se 263 μL de APTES (1,125 mmol), reagente em excesso para garantir a 

reação com os grupos ciclocarbonato restantes do CCPDMS, terminando a 

polimerização. A reação prosseguiu por 20 minutos adicionais à 70ºC sob agitação 

constante. Após a síntese, obteve-se um material viscoso, o qual foi solubilizado em 

2,5 mL de N,N-dimetilacetamida (DMAc). Filmes da matriz PDMSUr foram obtidos 

pelo método de casting. Para isso, transferiu-se 1 mL para moldes de Teflon® e secou-

se o solvente a 60ºC por 24 h. 
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3.2 Síntese dos fluoróforos 

3.2.1 Síntese de Polioxometalatos de Európio 

A síntese de um polioxometalato de európio [Eu(PW11)2] foi realizada 

utilizando um procedimento adaptado da literatura [76]. O procedimento iniciou-se 

com a síntese do polioxometalato lacunar Na7(PW11O39). Pesou-se 14,5 g de tungstato 

de sódio e 0,71 g de Na2HPO4.2H2O, solubilizando-os em 30 mL de água deionizada. 

O pH da solução foi ajustado para 4,8 com ácido nítrico 3 mol.L-1. Após o ajuste do 

pH, a solução foi aquecida à 80ºC até o seu volume reduzir pela metade. Esperou-se 

a solução resfriar a temperatura ambiente e o composto lacunar foi precipitado pela 

adição de 15 mL de acetona. Para a síntese do polioxometalato de európio, pesou-se 

1,75 mmol de Na7(PW11O39) e 3,50 mmol de Eu(NO3)3 e levou-se a mistura sob refluxo 

em 25 mL de água deionizada por 1 h. Após a reação, a solução foi resfriada e os 

cristais de Na11[Eu(PW11O39)2] foram lavados com etanol. 

 

3.2.2 Síntese do complexo de Eu(tta)3phen 

A síntese do complexo de Eu(tta)3phen iniciou-se pela obtenção do respectivo 

cloreto a partir do óxido de európio (Eu2O3). Para isto, 2 mmol do óxido foi dissolvido 

em 1 mL de ácido clorídrico P.A. e seco sob leve aquecimento (60ºC), levando a 

formação de 4 mmol do cloreto de európio (III). O cloreto obtido foi solubilizado em 15 

mL de etanol. Paralelamente, 12 mmol do ligante 2-tenoiltrifluoroacetona (HTTA) e 4 

mmol do ligante 1,10-fenantrolina (phen) foram solubilizados em solução contendo 16 

mmol de hidróxido de sódio (NaOH) em etanol. A solução básica contendo os ligantes 

foi aquecida à 60ºC e gotejou-se lentamente a solução de cloreto de európio. Após 30 

minutos de síntese, observou-se a formação de um precipitado. A reação foi resfriada 

naturalmente e o precipitado foi filtrado à vácuo, lavado com água deionizada e seco 

em estufa à 60ºC por 24 h. 
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3.2.3 Síntese do complexo Nd(tta)3phen 

A síntese do complexo de neodímio iniciou-se pela obtenção do respectivo 

cloreto a partir do óxido neodímio (Nd2O3). Para isto, 2 mmol do óxido foi dissolvido 

em 1 mL de ácido clorídrico P.A. e seco sob leve aquecimento (60ºC), levando a 

formação de 4 mmol do cloreto de neodímio (III). O cloreto obtido foi solubilizado em 

15 mL de etanol. Paralelamente, 12 mmol do ligante 2-tenoiltrifluoroacetona (HTTA) e 

4 mmol do ligante 1,10-fenantrolina (phen) foram solubilizados em solução contendo 

16 mmol de hidróxido de sódio (NaOH) em etanol. A solução básica contendo os 

ligantes foi aquecida à 60ºC e gotejou-se lentamente a solução de cloreto de 

neodímio. Após 30 minutos de síntese, observou-se a formação de um precipitado. A 

reação foi resfriada naturalmente e o precipitado foi filtrado à vácuo, lavado com água 

deionizada e seco em estufa à 60ºC por 24 h. 

 

3.2.4 Síntese de Nanopartículas Porosas de Sílica com Rodamina B 

Em um reator de Teflon®, dissolveu-se 3,2 mL de tetraetóxisilano (TEOS) em 

5 mL de trietanolamina e a solução foi aquecida à 90ºC. Paralelamente, dissolveu-se 

35,2 mg de rodamina B (RhB) e 0,2613 g de brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) 

em 9,2 mL de água. Deixou-se as soluções sob agitação por 1 h separadamente com 

a intenção de garantir uma boa solubilização e homogeneização. Após este tempo, as 

duas soluções foram misturadas rapidamente e agitadas magneticamente a 

temperatura ambiente por 5 h, sendo que após os 30 minutos iniciais, adicionou-se 

270 μL de feniltrietóxisilano (PhTEOS) [77]. Após a reação, as partículas obtidas foram 

lavadas com uma solução etanólica ácida (EtOH:HCl 9:1) com a intenção de remover 

o CTAB e o excesso de precursores que não reagiram. Posteriormente, secou-se o 

sólido rosa obtido em estufa à 60ºC.  
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3.3 Síntese de nanopartículas espalhadoras 

3.3.1 Síntese de Nanopartículas de SiO2 

A síntese de nanopartículas esféricas de sílica foi realizada seguindo a 

metodologia Stöber. Em um reator fechado de Teflon®, homogeneizou-se 200 mL de 

etanol, 10 mL de água deionizada e 8 mL de hidróxido de amônio 28% por 10 minutos. 

Posteriormente, adicionou-se rapidamente 10 mL de TEOS e a síntese prosseguiu por 

3 h sob agitação magnética vigorosa. Após o tempo de reação, o precipitado obtido 

foi lavado diversas vezes com etanol e água a fim de remover os precursores que não 

reagiram. O material foi seco em estufa à 60ºC por 24 h.  

 

3.3.2 Síntese de nanopartículas caroço@casca SiO2@Ag0 

Fez-se uma suspensão de 500 mg de partículas de sílica previamente 

sintetizadas em 40 mL de água deionizada. A suspensão foi mantida em banho 

ultrassônico por 1 h e levada a aquecimento à 110ºC sob refluxo e protegido da luz. 

Ao atingir a temperatura, adicionou-se 8,5 mg de nitrato de prata (Synth) e subiu-se a 

temperatura para 130ºC. Gotejou-se 10 mL de uma solução aquosa de citrato de sódio 

(Synth) e a reação prosseguiu por 30 minutos adicionais. Obteve-se um precipitado 

marrom-esverdeado, o qual foi centrifugado e lavado com água deionizada por três 

vezes e posteriormente seco à 60ºC. A amostra foi denominada SiO2@Ag01. Uma 

síntese similar foi realizada, porém com concentração de prata dez vezes maior. A 

amostra obtida foi denominada SiO2@Ag010. 

 

3.3.3 Síntese de nanopartículas caroço@casca SiO2@ZrO2 

Para a síntese das nanopartículas caroço@casca SiO2@ZrO2, 500 mg das 

partículas de SiO2 recém-sintetizadas foram redispersas em 50 mL de água 

deionizada. Separadamente, 0,6 ou 2,4 mmol de ZrOCl2.8H2O foi solubilizado em 40 
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mL de água deionizada. A solução do precursor de zircônia foi adicionada a 

suspensão de SiO2 e a mistura ficou sob agitação por 6 horas para promover a 

adsorção do precursor de zircônia na superfície das partículas de SiO2. Após o período 

de adsorção, 10 mL de soluções com diferentes concentrações de NH4OH ou HCl 

foram adicionadas para levar a precipitação do ZrO2 na superfície das partículas de 

SiO2. A reação seguiu por mais 1 h sob agitação magnética. Após este período, as 

partículas foram centrifugadas e lavadas repetidas vezes com água deionizada até 

não haver mais a presença de íons cloreto. O material foi seco à 60ºC por 24 e, após, 

passou por um tratamento térmico à 120ºC por 2 h. 

 

3.3.3 Síntese de nanopartículas de ZrO2 

A síntese de nanopartículas de ZrO2 foi realizada conforme procedimento 

adaptado da literatura [78]. Preparou-se 10 mL de uma solução aquosa de ZrOCl2 

com concentração 1,2 mol.L-1. Paralelamente, uma solução contendo 25 mg de 

hidroxipropilcelulose (HPC - Mw ~ 100000, Sigma-Aldrich) dissolvido em 20 mL de 

isopropanol (grau HPLC, Panreac) foi preparada. Ambas as soluções foram resfriadas 

à 4ºC e uma alíquota de 4 mL da solução 1,2 mol.L-1 de ZrOCl2 foi adicionada à 

solução de HPC em isopropanol. Imediatamente a solução foi aquecida em micro-

ondas à temperatura de 100ºC por 1 minuto, levando a formação de um precipitado 

branco. O sobrenadante foi neutralizado com a adição de 2,5 mL de uma solução 4 

mol.L-1 de NH4OH. O precipitado foi lavado e centrifugado por 3 vezes e 

posteriormente seco à 60ºC. 

 

3.4 Síntese dos materiais e aplicações 

3.4.1 Incorporação das nanopartículas e fluoróforos 

A incorporação dos diferentes fluoróforos e nanopartículas na matriz PDMSUr 

foi realizada seguindo o procedimento padrão para a obtenção da matriz pura e 

realizando a dissolução dos complexos sintetizados ou corantes orgânicos utilizados, 
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bem como a suspensão das nanopartículas no solvente utilizado (N,N-

dimetilacetamida) após a reação de polimerização. A quantidade dos fluoróforos e 

nanopartículas foram variadas dependendo da aplicação prevista para o material 

utilizado e serão apresentadas durante a discussão dos resultados. 

O procedimento é ilustrado por meio do fluxograma apresentado na Figura 13 

a seguir. 

 

Figura 13: Representação esquemática exemplificando a obtenção dos filmes da 

matriz pura e dos filmes modificados com fluoróforos e nanopartículas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Especificamente para os fluoróforos baseados no íon Eu3+, foram sintetizados 

filmes de PDMSUr contendo 50 µmol do íon Eu3+ para os diferentes complexos: cloreto 

de európio (III), Eu(PW11)2 e Eu(tta3)phen.  

 

3.4.2 Medidas de Emissão Laser Aleatória 

Baseados na matriz híbrida autossustentada e nos diferentes fluoróforos e 
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partículas espalhadoras desenvolvidos ao longo desta Tese, foram preparados 5 

diferentes materiais para atuar como lasers aleatórios, conforme discriminado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Diferentes materiais sintetizados para atuarem como laser aleatórios 

baseados na matriz híbrida PDMSUr. 

Amostra Fluoróforo Espalhador 

RL1 Eu(tta)3phen SiO2@Ag01 

RL2 Eu(tta)3phen SiO2@Ag010 

RL3 Eu(PW11)2 SiO2 

RL4 mSiO2:RhB mSiO2:RhB 

RL5 Eu(tta)3phen SiO2 

 

As medidas foram realizadas no Departamento de Física da Universidade 

Federal de Pernambuco sob a supervisão do Doutor Renato Barbosa da Silva, 

Professor Doutor Anderson Stevens Leônidas Gomes e do Professor Doutor Cid 

Bartolomeu de Araújo. Para avaliar o efeito de laser aleatório, utilizou-se uma bancada 

óptica, conforme exemplificado na Figura 14. 

 

Figura 14: Montagem da bancada óptica para a realização dos ensaios de laser 

aleatório 

 

Fonte: autoria própria. 
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Para a excitação da amostra utilizou-se um laser Nd:YAG (2º harmônico, 532 

nm para excitar a amostra utilizando rodamina como fluoróforo; 3º harmônico, 355 nm 

para excitar as amostras baseadas em európio). Após o laser, dois polarizadores 

foram inseridos para controlar a energia de excitação da amostra (alinhados para 

máxima excitação, 90º para anular a excitação). Em seguida, utilizou-se um divisor de 

feixe de maneira que metade da intensidade luminosa era analisado em um fotodiodo 

para quantificar a intensidade da energia de excitação e a outra metade era 

direcionada para excitar a amostra (45º). O espectro de emissão da amostra foi 

analisado por um detector Ocean Optics do tipo CCD (dispositivo de carga acoplada, 

do inglês charge-coupled device) com resolução de 0,75 nm, posicionado a 90º em 

relação a amostra para evitar a interferência da fonte de excitação. Ocasionalmente, 

foram utilizados filtros ópticos para evitar a saturação do detector. 

 

3.4.3 Emissor de Luz Branca 

 Baseados na matriz híbrida autossustentada e no fluoróforo Eu(PW11)2 

desenvolvidos ao longo desta Tese foi obtido um material capaz de atuar como 

emissor de luz branca quando excitado na região do UV. A síntese pormenorizada, 

conforme descrito na literatura [74], é explicitada a seguir: 69,3 µL de isoforenodiamina 

(IPDA) foi adicionado a 0,45 g de CCPDMS purificado sob agitação e temperatura de 

70ºC. Após 20 minutos de reação, 263 µL de aminopropiltrietóxisilano (APTES) foi 

adicionado e a temperatura seguiu a 70ºC por mais 20 minutos e agitação mecânica. 

O material obtido foi solubilizado em 2,5 mL de N,N-dimetilacetamida contendo 45 mg 

do complexo Eu(PW11)2. A solução resultante foi homogeneizada à temperatura 

ambiente e agitação magnética por 30 minutos e transferida para moldes de Teflon, 

os quais foram secos à 60ºC por 24h à pressão ambiente ao ar, levando a obtenção 

dos filmes. 

Os filmes obtidos tiveram seu perfil luminescente avaliado e o cálculo das 

coordenadas de cor e dos parâmetros CRI (índice de renderização de cor, do inglês 

color rendering index) e CCT (temperatura de cor correlacionada, do inglês color 

correlated temperature) foram calculados a partir das equações estabelecidas pelo 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação do francês Commission Internationale de 
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l’Eclairage) por meio de um template no formato .xls (compatível com o software Excel 

e Origin Lab), gentilmente cedido pelo Professor John Capobianco do Grupo de 

Pesquisa em Lantanídeos da Universidade de Concórdia no Canadá. 

 

3.5 Caracterização Físico-Química 

Os materiais obtidos foram caracterizados por diferentes técnicas 

espectroscópicas e físico-químicas.  

A espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) foi realizada em um 

Espectrofotômetro Shimadzu – modelo IRAffinity 1, sendo os espectros obtidos na 

região entre 4000-400 cm-1, resolução de 4 cm-1 e acumulação de 32 scans. Os 

espectros dos filmes foram obtidos no mesmo espectrofotômetro, porém no modo de 

refletância total atenuada (FTIR-ATR) em cristal de seleneto de zinco (ZnSE), na 

região entre 4000-650 cm-1, resolução de 4 cm-1 e acumulação de 32 scans.  

A espectroscopia Raman foi utilizada para caracterizar os polioxometalatos de 

európio e foi realizada em um sistema Lambda Solution - modelo Dimension-P2 

Raman, na região entre 1800-200 cm-1, utilizando como fonte um laser de 785 nm e 8 

mW de potência.  

Os espectros de luminescência dos materiais contendo rodamina B foram 

obtidos em um espectrofluorímetro Shimadzu – modelo RF5301PC. Para os materiais 

contendo európio, os espectros de luminescência e medida do tempo de vida foram 

realizados em um equipamento Horiba Jobin Yvon – modelo Fluorolog 3.  

As medidas de adsorção de N2 das partículas porosas de sílica foi realizada 

em um aparelho Micromeritics ASAP 2010 à 77 K sob banho de nitrogênio líquido. 

Antes da análise, as amostras passaram por um processo de degasagem sob vácuo 

e aquecimento à 100ºC a fim de remover possível presença de solvente nos poros 

das amostras.  

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) das amostras foi realizada em 

um microscópio ZEISS LEO 440 (Cambridge, Inglaterra) equipado com um filamento 

de tungstênio e um detector de elétrons secundários, operando com tensão de 15 kV. 

A amostra foi preparada pela deposição da suspensão aquosa das partículas em 

substrato de silício, posteriormente metalizado com ouro (metalizador Coating System 

BAL-TEC MED 020). 
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A ressonância magnética nuclear foi realizada em um Espectrômetro de RMN 

da marca Agilent Technologies, modelo 400/54 Premium, na frequência de 399,98 

MHz para as análises de RMN de 1H e frequência de 100.56 MHz para o RMN de 13C. 

Foi utilizado o tetrametilsilano (TMS) como referência (0 ppm). Os solventes utilizados 

foram o clorofórmio deuterado (CDCl3) para as aminas alifáticas e acetona deuterada 

(C3D6O) para as aminas aromáticas. Os dados de RMN de 1H foram coletados em 

sequência padrão de um pulso (30º), aplicando 5,1 s de tempo de aquisição, 1 s de 

relaxamento, 32.768 pontos e 32 scans. A análise de multiplicidade de 13C foi possível 

a partir da utilização da sequência DEPT-135. 

O perfil de perda de massa foi determinado a partir da análise 

termogravimétrica, realizada em um equipamento Shimadzu, modelo TGA 50, 

utilizando uma taxa de aquecimento de 5ºC.min-1, entre 25-800ºC e em atmosfera 

inerte de N2. 

Para avaliar a formação de óxido de zircônia nas nanopartículas do tipo 

casca@caroço foi utilizada a técnica de Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X 

(XRF). Foi empregado um espectrômetro de energia dispersiva de raios-X da marca 

PANalytical, modelo MiniPal4, com tubo de ródio como fonte. As medidas foram 

realizadas em atmosfera de hélio e tempo de coleta de 840 segundos. 

A difração de raios-X foi realizada a partir do Difratômetro D8 Advances 

(Bruker, Alemanha). Os dados dos difratogramas foram adquiridos com passo de 

0,02º no intervalo de 2ϴ de 5 a 80º. Foi utilizado a emissão Κα do cobre, a qual 

apresenta comprimento de onda de 0,154 nm.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento da matriz PDMSUr 

4.1.1 Obtenção do precursor CCPDMS 

A molécula de CO2 possui elevada estabilidade química, fazendo com que 

sua modificação química ou reações envolvam grande quantidade de energia [79]. 

Por outro lado, o anel oxirano do grupamento epóxi possui uma tensão de anel de 115 

kJ.mol-1, possibilitando sua abertura com a utilização de catalisadores adequados [79]. 

No presente trabalho, utilizou-se o brometo de tetraetilamônio como catalisador, 

sendo que a utilização de sais de amônio quaternário que possuem haletos na sua 

estrutura é bem descrita na literatura [80; 81]. O mecanismo de fixação do CO2 no 

anel oxirano pode ser acompanhado no esquema apresentado na Figura 15 a seguir. 

 

Figura 15: Representação esquemática do mecanismo da cicloadição catalisada de 

CO2 no anel oxirano. 

 

Fonte: autoria própria. 
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O solvente utilizado na síntese também pode auxiliar na ativação do 

grupamento epóxi, facilitando a cicloadição do CO2. Solventes polares próticos, como 

2-etóxietanol, podem interagir via ligação de hidrogênio com o átomo de oxigênio do 

anel oxirano, tornando o anel mais suscetível ao ataque nucleofílico do haleto [81; 82]. 

A cicloadição de CO2 nos anéis oxiranos das terminações glicidil éter do 

PDMS pode ser facilmente confirmada por FTIR acompanhando o surgimento de uma 

banda aproximadamente em 1800 cm-1 referente ao surgimento de um grupamento 

carbonila, conforme pode ser visualizado no esquema da Figura 16. 

 

Figura 16: Ilustração esquemática da cicloadição de CO2 nos anéis oxiranos do PDMS 

terminado com diglicidil éter. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A comparação entre os espectros do PDMS terminado com diglicidil éter e o 

CCPDMS pode ser observado na Figura 17 a seguir. 
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Figura 17: Espectro de absorção na região do infravermelho médio das amostras 

PDMS terminado com diglicidil éter (▬) e CCPDMS (▬). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ambos os espectros apresentam grandes similaridades indicando que 

praticamente não houve alterações substanciais na estrutura dos compostos. A 

diferença mais proeminente se dá pela presença de uma banda estreita e intensa em 

1801 cm-1 referente à deformação axial da ligação C=O da carbonila do ciclocarbonato 

formado após a cicloadição de CO2 no anel oxirano [56]. Ainda podemos observar a 

presença de uma série de bandas estreitas e intensidade intermediária próximas de 

2950 cm-1 referentes às ligações C-H dos grupamentos metilas presentes na cadeia 

polidimetilsiloxano. Observa-se um dubleto em 1095 e 1026 cm-1 proveniente do 

estiramento simétrico e antissimétrico da ligação Si-O-Si, bem como duas bandas 

estreitas e muito intensas em 1261 e 800 cm-1 referentes à vibração das Si-CH3 [56]. 

É interessante lembrar que estas bandas destacadas estão se sobrepondo às bandas 

do anel epóxi do PDMS terminado com diglicidil éter, as quais deveriam ser 

observadas em, aproximadamente, 1250 e 910 cm-1. Ainda assim, o surgimento da 

banda da carbonila em 1801 cm-1 confirma a obtenção do CCPDMS. 
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4.1.2 Reatividade do CCPDMS com relação a diferentes aminas 

Dentre as diferentes rotas possíveis para a obtenção de PHUs a partir dos 

ciclocarbonatos (CC), a metodologia baseada na aminólise do grupamento CC foi 

selecionada em virtude das suas vantagens, tais como condições amenas de síntese, 

possibilidade de síntese sem solvente, elevado rendimento e outras características 

que a colocam em acordo com os princípios esperados para as rotas de síntese com 

menor impacto ambiental [55; 56; 75]. Conforme pode ser visualizado no mecanismo 

de polimerização por abertura do anel ciclocarbonato promovido pelas aminas (Figura 

18), é possível a obtenção de PHUs com grupamentos hidroxila primários e 

secundários. 

 

Figura 18: Representação esquemática dos produtos da polimerização por abertura 

do anel ciclocarbonato promovido por diaminas. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Os grupos R1 e R2 podem modular as propriedades do material, uma vez que 

eles podem modificar a estrutura macromolecular [83; 84; 85] e/ou levar a uma 

separação de fases nas cadeias das PHUs formadas [86; 87]. 

O efeito dos substituintes no CC já foi estudado [57] e mostrou que grupos 

com pronunciado efeito retirador de elétrons apresentam maior reatividade e formação 

predominante de PHUs com grupamentos hidroxila secundários, enquanto 

substituintes com baixo efeito retirador de elétrons apresentam reatividade 

consideravelmente menor e razão igualitária entre os grupamentos hidroxila primário 

e secundário nas PHUs obtidas. Ou seja, a escolha de trabalhar com um PDMS 

apresentando terminação diglicidil éter tem como uma de suas razões no fato do 

oxigênio do grupo éter atuar como forte efeito retirador de elétrons, aumentando a 

reatividade na síntese para obtenção das ligações hidroxiuretânicas.  

Fixando-se a escolha do CC baseado em um segmento PDMS, estudou-se a 

síntese do CCPDMS formado frente à diferentes aminas, alifáticas e aromáticas, a 

destacar: p-fenilenodiamina (p-PhDA), melamina, isoforenodiamina (IPDA), 1,2-

ciclohexanodiamina (CDHA) e 1,3-diaminopropano (DAProp). As estruturas químicas 

das aminas citadas são apresentadas na Figura 19. 

 

Figura 19: Representação das estruturas químicas das aminas utilizadas para verificar 

a reatividade com relação ao ciclocarbonato. 

 

Fonte: autoria própria. 
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A formação das respectivas PHUs a partir das diferentes aminas pode ser 

acompanhada por meio da espectroscopia na região do infravermelho (FTIR). A banda 

estreita em 1800 cm-1 referente ao estiramento da ligação C=O do ciclocarbonato dá 

lugar a banda C=O uretânica em 1720 cm-1. Além disso, pode-se observar a 

ocorrência de bandas largas na região entre 3500-3200 cm-1, as quais podem ser 

atribuídas aos grupamentos hidroxila e aminas secundárias das PHUs. 

 

Figura 20: Espectro de absorção na região do infravermelho médio dos produtos da 

reação do CCPDMS com IPDA (▬), CHDA (▬), DAProp (▬), p-PhDA (▬), melamine 

(▬) e CCPDMS puro (▬). 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 

 

A análise dos espectros dos produtos de reação com as diferentes diaminas 

mostra que a polimerização foi eficaz com as aminas alifáticas IPDA, DAProp e CHDA. 

Entretanto, nos espectros envolvendo a melamina e a p-PhDA não mostra a formação 

das ligações hidroxiuretânicas. No caso da p-PhDA, é possível observar uma banda 
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em 3350 cm-1 a qual pode ser atribuída ao grupamento amina livre da p-PhDa.  

 A reatividade também foi avaliada por meio da técnica de ressonância 

magnética nuclear (RMN) de carbono (RMN de 13C) e hidrogênio (RMN de1H). 

O espectro de 1H-RMN do CCPDMS foi obtido nos solventes clorofórmio e 

acetona. Os espectros apresentam grande similaridades e, em razão da amostra 

dissolvida em acetona se aproximar mais fielmente de um espectro de primeira ordem, 

as análises foram realizadas considerando este solvente.  

Como pode ser observado na (Figura 21), o grupo funcional ciclocarbonato 

apresenta um sistema de spin do tipo ABB’CC’. O multipleto em 4,94 ppm (A) é 

atribuído ao próton ligado ao átomo de carbono terciário do anel. Outros prótons 

apresentam um padrão de duplo dublete: B em 4,58 ppm, B’ em 4,37 ppm, C em 3,73 

ppm e C’ em 3,66 ppm. De acordo com a equação de Karplus [88; 89], B e B’ 

correspondem aos prótons ligados ao carbono secundário do anel na sua forma 

eclipsada (3J 8,4 Hz) e gauche (3J 6,1 Hz), respectivamente. Os oito picos 

remanescentes (C e C’) são atribuídos aos fragmentos CH2 ligados ao carbono 

terciário do anel ciclocarbonato (abaixo de 3 ppm, não mostrados na imagem). 

 

Figura 21: Espectro de 1H-RMN simulado teoricamente (a) do CCPDMS e (b) o 

espectro experimental (solvente acetona deuterada). 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 

 

Esta região espectral é útil para monitorar a reatividade das aminas testadas, 

uma vez que podemos monitorar o desaparecimento destes picos após a abertura do 

anel promovida pelas aminas, formando as ligações hidroxiuretânicas. 
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Figura 22: Espectro de 1H-RMN do CCPDMS puro (A) e dos produtos de reação de 

polimerização por abertura do anel ciclocarbonato (ROP) com DAProp (B), CHDA (C), 

IPDA (D), p-PhDA (E) e melamina (F). 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 

 

Na Figura 22 os espectros foram realizados em solvente clorofórmio 

deuterado para as amostras de (a) a (d). Assim observa-se um leve deslocamento de 

alguns picos para menores valores de deslocamento químico, atribuído ao diferente 



 

57 

 

 

solvente utilizado na atribuição dos picos em acetona deuterada, sem haver alteração 

da multiplicidade dos picos característicos do ciclocarbonato. Pode-se observar que 

as aminas alifáticas levam a reação completa, com exceção da IPDA que apresenta 

rendimento de aproximadamente 60%. Como já observado pela técnica de FITR, as 

aminas aromáticas não levam a formação de ligações hidroxiuretânicas. É possível 

observar que o padrão dos picos referentes ao ciclocarbonato se mantem. 

O espectro de 13C-RMN foi obtido para obter informações sobre as estruturas 

químicas dos reagentes e produtos do CCPDMS com as aminas alifáticas. A 

atribuição dos picos foi realizada utilizando a sequência de pulso de intensificação 

sem distorção por transferência de polarização (DEPT, do inglês distortionless 

enhancement by polarization transfer). O espectro de 13C-RMN pode ser dividido em 

três regiões principais: 154-158 ppm atribuído do grupamento carbonila 

(ciclocarbonato e ligações hidroxiuretânicas), 60-80 ppm referente aos átomos de 

carbono do grupo ciclocarbonato e 0-60 ppm referente aos carbonos alifáticos. 

Com o avanço da reação entre o ciclocarbonato e as aminas, a abertura do 

anel ciclocarbonato resultando na formação de uma ligação do tipo N-C(O), onde o 

oxigênio entre parêntese forma uma dupla ligação com o carbono. Como pode ser 

observado na Figura 23, algumas alterações são observadas nos picos do grupo 

carbonila.  

 

Figura 23: Espectro de RMN de 13C do CCPDMS puro (A) e produtos de reação com 

DAProp (B), CHDA (C) e IPDA (D) na região entre 158-154 ppm, referentes aos 

grupamentos carbonila. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 
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Cabe consignar que a presença do pico residual em 154,8 ppm, indica que a 

reação com a IPDA não é completa. Os picos mais proeminentes observados nos 

produtos das sínteses podem ser observados em 156,9 ppm para o CHDA e DAProp 

e 157,1 ppm para a IPDA. Entretanto, picos secundários indicam que há mais de um 

mecanismo de abertura do anel. 

A análise dos picos alifáticos do CCPDMS em 74,9 ppm, 74,7 ppm, 69,5 ppm 

e 66,3 ppm mostram alterações com a reação com as aminas. Em geral, os espectros 

dos produtos apresentam picos largos, indicando uma imobilização dos grupos nas 

moléculas. Novamente, é possível identificar a presença de CCPDMS residual na 

reação com IPDA. De acordo com a técnica DEPT-135, o pico em 74,9 ppm pode ser 

atribuído ao carbono primário do CC, enquanto o outro pico refere-se ao grupos -CH2 

dos carbonos secundários. O espectro de 13C-RMN para os materiais PDMSUr 

apresentam dois picos que podem ser atribuídos à fragmentos -CH- baseados na 

técnica de DEPT-135. Para DAProp, podemos observar os picos em 73,9 ppm e 68,7 

ppm.  Para o CHDA, os picos em 73,9 e 68,9 ppm. E para o IPDA os picos em 73,8 

ppm e 70,4 ppm. 

 

Figura 24: Espectro de 13C-RMN do CCPDMS puro (A) e produtos de reação com 

DAProp (B), CHDA (C) e IPDA (D) na região entre 76-65 ppm, referentes à área 

relacionada ao grupamento ciclocarbonato. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 
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 Por fim, a análise da terceira região do espectro (60-0 ppm) fornece 

informações dos carbonos alifáticos, tanto do CCPDMS como das aminas utilizadas. 

Os picos em 13,9 ppm podem ser atribuídos aos carbonos dos segmentos -CH2-Si da 

cadeia do PDMS e o pico em 23,2 ppm ao -CH2 do segmento alifático do precursor 

bis epóxido de PDMS. Não são observadas alterações significativas nos carbonos 

alifáticos do CCPDMS após a reação com as aminas, conforme esperado. 

 

Figura 25: Espectro de 13C-RMN do CCPDMS puro (A) e produtos de reação com 

DAProp (B), CHDA (C) e IPDA (D) na região entre 60-0 ppm, referentes aos carbonos 

alifáticos. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Günther, 2019 [75]. 

 

Os dados mostram que as aminas aromáticas não apresentam reatividade 

frente ao ciclocarbonato. Foram realizados cálculos teóricos para investigar a 

diferença na reatividades, conforme artigo publicado [75]. Os cálculos teóricos 

envolveram duas rotas: em uma, foi calculado os valores de energia da reação e 

barreira energética. Na rota seguinte, avaliou-se as densidades eletrônicas nas 

diferentes aminas.  

Considerando as energias de reação e barreiras energéticas, os estudos 
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teóricos mostraram valores menores de barreiras para as aminas alifáticas e energias 

de reação mais negativas do que para as aromáticas. Entretanto, para a p-PhDA foram 

observadas configurações com energias próximas à da CHDA, IPDA e DAprop. Estes 

valores se sustentam apenas para as configurações mais estáveis. Quando se 

considera os valores médios, porém, observa-se que tanto a p-PhDA, assim como a 

melamina, apresenta energias de reação positivas. Ou seja, é esperado que a reação 

não ocorra. 

Analisando a estrutura eletrônica das aminas, observou-se que embora a 

eletronegatividade do nitrogênio seja maior do que a do carbono, o grupamento amina 

atua como um grupo doador quando ligado a um sistema π delocalizado. Assim, o par 

de elétrons do grupo amina se dissipa no sistema. Sendo este par de elétrons a chave 

no mecanismo de abertura do anel ciclocarbonato, a reação não ocorre. Ou seja, a 

partir dos estudos teóricos, foi possível explicar de uma maneira mais quantitativa os 

argumentos qualitativos baseados em efeitos indutivos e efeitos de ressonância 

utilizados para explicar a não reação com aminas aromáticas [90]. 

 

4.1.3 Obtenção do material híbrido do tipo PDMSUr 

Objetivando obter um material híbrido autossuportado, diversas sínteses 

foram realizadas utilizando diferentes aminas e diaminas, além de variar a quantidade 

utilizada de cada uma delas. Foi realizada uma avaliação prévia, excluindo as 

formulações que não levaram a formação de filmes. Por exemplo, ao realizar a síntese 

do CCPDMS com 1,2-DAProp, obteve-se um material viscoso. A síntese de CCPDMS 

com apenas APTES levou a formação de um filme, porém o material obtido mostrava-

se quebradiço e com dificuldade de desmoldagem. Sendo assim, dentre as 

formulações testadas, o material sintetizado com IPDA como extensor de cadeia e 

APTES como finalizador de cadeia (razão molar de CCPDMS:IPDA:APTES igual a 

1:0,75:2,25) foi o que mostrou melhor facilidade de manuseio. Os filmes obtidos pelo 

método de casting apresentavam diâmetro de 3 cm e espessura média de 171 ± 9 µm.  

A análise por espectroscopia na região do infravermelho fornece confirmações quanto 

a formação das ligações hidroxiuretânicas, levando à formação do material PDMSUr, 

conforme pode ser visualizado na Figura 26.  

A formação das ligações hidroxiuretânicas pode ser facilmente acompanhado 
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pela técnica FTIR novamente. A análise do espectro do material obtido a partir da 

reação entre o CCPDMS com o IPDA e o APTES mostra o desaparecimento da banda 

em 1800 cm-1 referente à carbonila do anel ciclocarbonato e o surgimento de duas 

bandas em 1704 e 1550 cm-1 referente às ligações uretânicas [56]. Isso garante que 

a síntese ocorreu e obteve-se o material híbrido orgânico/inorgânico. 

 

Figura 26: Espectro de absorção da região do infravermelho da amostra PDMSUr (▬) 

obtida a partir da síntese do CCPDMS (▬) com IPDA e APTES. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Além da formação das bandas referentes às ligações hidroxiuretânicas são 

observadas algumas outras bandas dos segmentos Si-O-Si e Si-CH3, que se mantem 

dos segmentos de PDMS que compõe o material hibrido. Além disso, era esperada a 

observação dos modos de vibração dos grupos metila do IPDA, porém o segmento de 

PDMS apresenta os mesmos grupos metila, impossibilitando a diferenciação do sinal. 

Realizou-se uma tentativa de sintetizar o material PDMSUr utilizando p-

fenilenodiamina (p-PhDA) como extensor de cadeia. Esta diamina possui uma 

estrutura mais rígida, o que pode contribuir para as propriedades mecânicas do filme 

híbrido. Nas mesmas condições de sínteses utilizadas para o IPDA, a reação com o 
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p-PhDA não ocorreu, uma vez que se observou a presença da banda em 1800 cm-1 

do anel ciclocarbonato sem alteração em sua intensidade. Sendo assim, o 

procedimento foi modificado com o aumento da temperatura para 80ºC e a adição de 

150 μmol de 1,8-diazabicicloundec-7-eno (DBU) como catalisador. A Figura 27 a 

seguir mostra o espectro de infravermelho nas diferentes etapas da síntese. 

 

Figura 27: Espectro de absorção na região do infravermelho evidenciando a formação 

do PDMSUr com p-PhDA como extensor de cadeia. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A observação dos espectros de FTIR permite visualizar a diminuição da 

intensidade da banda em 1800 cm-1, juntamente com o surgimento das bandas das 

ligações hidroxiuretânicas. A banda do ciclocarbonato ainda é observada após a 

síntese com o p-PhDA, pois há excesso de CCPDMS. Porém, ao utilizar o APTES 

como finalizador de cadeia, a banda desaparece completamente, indicando o 

consumo total de ciclocarbonato. O material PDMSUr_p-PhDA mostrou boa 

manuseabilidade, porém formou um material muito opaco, o que pode impossibilitar 

as aplicações fotônicas. O p-PhDA é um material utilizado como precursor na síntese 

de corantes do tipo azo e é observada a alteração de sua coloração quando na 

presença de água ou em soluções com presença de oxigênio [91]. Mesmo realizando 

a síntese em atmosfera inerte (N2), o filme obtido apresenta alteração de cor quando 
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exposto a atmosfera aberta, limitando a aplicação do material. Sendo assim, optou-se 

por incorporar as nanopartículas e os fluoróforos no material PDMSUr obtido com a 

IPDA como extensor de cadeia.  

Com a intenção de avaliar a aplicação do material em dispositivos ópticos, foi 

obtido o espectro de transmitância na região do visível do material. Tentou-se realizar 

a análise do filme, porém observou-se que após a desmoldagem do filme, a superfície 

em contato com o molde se apresenta opaca, possivelmente por fenômenos de 

espalhamento causado pelas irregularidades da superfície. Sendo assim, para evitar 

este problema, foi realizado um filme em substrato de quartzo e os dados de 

transmitância foram obtidos de acordo com a Figura 28 a seguir.  

 

Figura 28: Espectro de transmitância na região do visível da matriz PDMSUr. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

Observa-se que a matriz apresenta elevada transmitância (acima de 96%) em 

toda a faixa de 400-1000 nm, correspondendo ao visível e infravermelho próximo 

(NIR). A absorção observada na região do ultravioleta é atribuída às transições π -π*, 

abaixo de 250 nm) e às transições n-π* (em torno de 300 nm) do segmento C=O das 

ligações hidroxiuretânicas [92; 93]. Esse resultado é interessante, uma vez que a 

elevada transparência na faixa de 400-1000 nm permite a aplicação do material em 
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diversas aplicações ópticas e fotônicas, incluindo o desenvolvimento de emissores de 

luz branca. 

 

4.2 Síntese dos fluoróforos 

4.2.1 Síntese de Polioxometalatos de Európio 

Dentre os materiais de terras raras que apresentam elevado rendimento 

quântico pode-se destacar os polioxometalatos lacunares de európio, em especial o 

Na11[Eu(PW11O39)2], no qual o íon Eu3+ é complexado por duas estruturas lacunares 

de undecatungstofosfato, PW11O39
7-, a qual será denominada PW11, formando um 

composto lamelar octacoordenado, conforme exemplificado na Figura 29. 

 

Figura 29: Representação esquemática da estrutura do composto [Eu(PW11O39)2]11-. 

 

Fonte: retirado de Neves, 2013 [76]. 

 

O alto número de átomos doadores do lacunar e o impedimento estérico 

causado pelas estruturas do polioxometalato dificultam a interação do íon európio com 
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moléculas de água e grupos hidroxila, favorecendo um elevado rendimento quântico 

do material [76]. O material foi obtido pela síntese entre o precursor Na7(PW11O39) e 

nitrato de európio em proporção estequiométrica 2:1.  

Para possibilitar a incorporação deste complexo na matriz PDMSUr, foi 

necessário substituir o contraíon sódio por tetrabutilamônio, o qual apresenta maior 

solubilidade em meio orgânico [94; 95], tornando-o mais compatível com a matriz 

PDMSUr. Para isso, preparou-se uma solução do complexo Eu(PW11)2 em água e 

gotejou-se uma solução de brometo de tetrabutilamônio até não ser mais observada 

precipitação.  

Foi realizada a análise termogravimétrica (TGA) dos complexos antes e depois 

da modificação dos contraíons sódio por tetrabutilamônio, conforme pode ser 

observado a seguir. 

 

Figura 30: Análise termogravimétrica (atmosfera de N2) do complexo Eu(PW11)2 antes 

e após a troca do contra-íon por tetra(butil)amônio. 

 

Fonte: Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

A análise termogravimétrica mostra apenas uma perda de massa para o 

complexo com Na de contra-íon com valor de 3,8% na faixa entre 100-200ºC, o qual 

pode ser atribuído à perda de moléculas de água no material. Por outro lado, após a 

modificação dos contra-íon por tetra(butil)amônio, pode-se observar duas perdas de 

massa. A primeira, de 1,1%, na faixa até 200ºC novamente pode ser atribuída à perda 

de moléculas de água pelo material. A segunda, de 24%, na faixa entre 200-450ºC 

pode ser atribuída pela degradação térmica do contra-íon tetra(butil)amônio. O valor 

encontrado é abaixo do valor teórico esperado se houvesse a substituição total dos 

onze contra-íons do complexo (perda de massa teórica de 33%), indicando que há 



 

66 

 

 

contra-íons Na residuais no complexo. O valor encontrado de 24% indica a presença 

de 8 contra-íons tetra(butil)amônio. Ou seja, espera-se que a fórmula do complexo 

seja Na3(t-But)8[Eu(PW11O39)2]. 

A obtenção do complexo foi confirmada pela espectroscopia na região de 

infravermelho e espectroscopia Raman. Este polioxometalato do tipo Keggin 

apresenta bandas bem características no FTIR, os quais podem ser observados na 

Figura 31. As estruturas do tipo lacunar de polioxometalato de Keggin apresentam 

entre 1100-1040 cm-1 os modos de vibração assimétrico da ligação P-O, em 955 cm-

1 o modo assimétrico de vibração da ligação W-O terminal, em 894 cm-1 o modo de 

vibração da ligação W-O-W ligados pelos vértices e em 840 cm-1 a vibração da ligação 

W-O-W ligados pelas arestas [76]. 

 

Figura 31: Espectro de absorção na região do infravermelho médio (a) e Raman (b) 

do ligante lacunar PW11 (▬) e do complexo Eu(PW11)2 (▬). 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

A análise do espectro Raman evidencia duas bandas intensas em 990 e 970 

cm-1 referentes à vibração da ligação terminal W=O e outra banda de menor 

intensidade em 870 cm-1 referente à ligação W-O-W ligados pelo vértice [76]. Estes 

dados estruturais, juntamente com a observação de uma intensa emissão vermelha, 

conforme observado na Figura 32 a seguir, quando se ilumina a amostra com uma 

lâmpada UV (λem = 365 nm) de baixa potência evidencia a obtenção do material. 
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Figura 32: Fotografia digital da amostra Eu(PW11)2 sob (a) iluminação branca e (b) 

iluminação UV (λem = 365 nm). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

O complexo teve sua fluorescência estudada em maiores detalhes em um 

espectrofluorímetro Horiba – modelo Fluorolog 3. Os espectros de excitação e 

emissão são apresentados na Figura 33 a seguir. 

 

Figura 33: Espectros de (a) excitação (λem = 615 nm) e (b) emissão (λexc = 395 nm) do 

complexo Eu(PW11)2.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise da Figura 33 permite observar no espectro de excitação um sinal 

intenso em 395 nm, o qual pode ser atribuído à transição 7F0→5L6 do Eu3+. Seria 

esperada uma banda larga na região do UV referente à banda de transferência de 

carga do ligante para o metal (LMCT, do inglês ligand to metal charge transfer), mas 

está só é observada em temperaturas baixas (14 K) [76] e o espectro foi obtido em 

temperatura ambiente.  Quando excitado em 395 nm, o espectro de emissão 

apresenta sinais intensos em 595 nm atribuída à transição 5D0→7F1 e em 616 nm 

referente à transição 5D0→7F2, a qual se apresenta desdobrada apresentando um 

sinal em 623 nm. Além disso, podem ser observadas emissões em 582, 652 e 695 nm 

(a) (b) 
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atribuídas às transições 5D0→7F0, 
5D0→7F3 e 5D0→7F4, dos íons Eu3+, respectivamente. 

Sendo assim, observa-se que o complexo obtido apresenta um sinal bem 

intenso, possibilitando sua utilização como fluoróforo para o material PDMSUr. O 

complexo Eu(PW11)2 contendo tetra(butil)amônio é facilmente solubilizado em N,N-

dimetilacetamida. Desta maneira, filmes de PDMSUr modificados com o complexo 

podem ser facilmente obtidos ao utilizar a solução do complexo no mesmo solvente 

utilizado para solubilizar o material híbrido. 

 

4.2.2 Síntese do Eu(tta)3phen 

A obtenção do complexo Eu(tta)3phen foi investigada por meio da técnica de 

espectroscopia na região do infravermelho. Foi realizada a comparação dos espectros 

do complexo obtido e dos ligantes isoladamente, conforme pode ser observado a 

seguir. 

 

Figura 34: Espectro de absorção na região do infravermelho médio do complexo 

Eu(tta)3phen (▬) e dos ligantes 1,10-fenantrolina (▬) e 2-tenoiltrifluoroacetona (▬). 

 

Fonte: autoria própria. 
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A análise do espectro de absorção na região do infravermelho do ligante 2-

tenoiltrifluoacetona (HTTA) permite observar as bandas características em 1654 e 

1635 cm-1 referentes ao estiramento assimétrico da ligação C=O, as bandas em 1519 

e 1410 cm-1 do estiramento do anel tenoil C=C-C, banda em 1359 cm-1 do estiramento 

simétrico da ligação C=O, 1261 cm-1 do estiramento assimétrico da ligação CF3 e as 

bandas em 859 e 745 cm-1 da deformação fora do plano da ligação C-H do anel tenoil. 

O ligante 1,10-fenantrolina isolado apresenta as bandas características da ligação N-

H na região entre 3500-3100 cm-1, as bandas em 1617, 1587 e 1530 cm-1 do 

estiramento da ligação C=N, banda em 1503 cm-1 referente à ligação C=C e a banda 

em 736 cm-1 da deformação angular da ligação C-H. Quando analisado o espectro do 

complexo Eu(tta)3phen, observa-se o desparecimento das bandas N-H na região entre 

3500-3100 cm-1, bem como o deslocamento da banda em 736 cm-1 referente à ligação 

C-H para o número de onda de 713 cm-1, indicando a coordenação do ligante phen 

com o íon Eu3+. Similarmente, a coordenação com o ligante TTA pode ser comprovada 

pelo deslocamento observado das bandas da ligação C=O para o comprimento de 

1601 cm-1 [96; 97]. 

O perfil luminescente do material foi monitorado, sendo possível analisar os 

espectros de excitação e emissão do complexo em temperatura ambiente na Figura 

35. 

 

Figura 35: Espectros de (a) excitação (λem = 615 nm) e (b) emissão (λexc = 395 nm) do 

complexo Eu(tta)3phen. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O espectro de excitação permite observar a presença de uma banda larga na 
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região entre 250-500 nm referente aos ligantes orgânicos do complexo. Esta banda é 

sobreposta com as bandas características do Eu3+, inclusive a transição 7F0→5L6 em 

395 nm, indicando a sensibilização do íon Eu3+ pelos ligantes tta (precursor HTTA 

desprotonado) e phen em um processo denominado ligantes antena [97; 98]. É 

interessante a utilização dos ligantes antena uma vez que os íons lantanídeos 

apresentam coeficiente de absorção baixo e transições de nível f-f parcialmente 

proibidas. Assim, na presença de tais ligantes, o íon Eu3+ (ou lantanídeo em geral) não 

é excitado diretamente pela energia de excitação. Os ligantes orgânicos do complexo 

absorvem esta energia, sendo excitado do seu estado fundamental S0 para o estado 

excitado singleto S1. A energia do estado S1 é transferida para o nível tripleto excitado 

dos ligantes por mecanismo de cruzamento intersistemas e, posteriormente, a energia 

de excitação é transferida para os estados 4f do íon lantanídeo, possibilitando sua 

sensibilização [97; 98]. O espectro de emissão do complexo quando utilizando o 

comprimento de onda de 395 nm para excitação permite observar as bandas 

características do íon Eu3+, sendo a banda mais intensa a emissão em 615 nm 

referente à transição 5D0→7F2, a qual fornece uma intensa emissão no vermelho. 

 

4.2.3 Síntese do Nd(tta)3phen 

O espectro de absorção na região do infravermelho novamente é utilizado 

para verificar a formação do complexo conforme a Figura 36. 

 

Figura 36: Espectro de absorção no infravermelho do complexo Nd(tta)3phen. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Ao analisar as bandas, e comparando com os dados dos ligantes 

apresentados na Figura 34, observa-se o deslocamento das bandas referentes à 

ligação carbonila para o valor de 1606 cm-1, indicando a interação do íon Nd3+ com o 

ligante tta. Também é observado o como o deslocamento da banda em 736 cm-1 

referente à ligação C-H do ligante 1,10-fenantrolina para o número de onda de 714 

cm-1, indicando a coordenação do ligante phen com o íon Nd3+. 

A emissão do Nd3+ mais interessante e utilizada para lasers é a referente à 

transição 4F3/2 → 4I11/2 em 1,06 μm, aproximadamente. A Figura 37 mostra o espectro 

de emissão do complexo Nd(tta)3phen. 

 

Figura 37: Espectro de emissão do complexo Nd(tta)3phen sob excitação em 800 nm 

(esquerda) e 350 nm (direita). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Pode-se observar claramente a emissão em 1058 nm referente à transição 

4F3/2 → 4I11/2, além de outra banda de emissão em 1334 nm referente à transição 4F3/2 

→ 4I13/2 [99; 100; 101]. Além disso, as linhas de emissão se mantêm se o complexo é 

excitado em 800 nm (excitação direta do íon Nd3+) ou se o complexo é excitado em 

350 nm, que é o comprimento de onda onde ocorre a absorção dos ligantes orgânicos, 

indicando que há uma transferência de energia entre ligante e o metal. Isso é 

interessante, uma vez que o ligante pode proteger o íon Nd3+ de moléculas de água e 

outros grupos que podem desativar os estados emissores dos lantanídeos. Além 

disso, os ligantes baseados em β-dicetonas, como o tta, são amplamente utilizados 

para sensibilizar íons lantanídeos, facilitando a excitação do íon Nd3+, conforme 
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discutido anteriormente, melhorando suas propriedades ópticas [100]. 

 

4.2.4 Síntese de nanopartículas mesoporosas de silica carregadas com 

rodamina B (mSiO2-RhB) 

Como alternativa à utilização do európio, nanopartículas mesoporosas de 

sílica carregadas com rodamina B (mSiO2:RhB) foram sintetizadas. As nanopartículas 

conseguem encapsular uma grande quantidade de corante sem haver lixiviação. Isso 

foi testado observando a banda de absorção da RhB por espectroscopia UV-Vis após 

sucessivas lavagens em água. 

 

Figura 38: Espectro de excitação (▬) e emissão (▬) das partículas mSiO2_RhB. Em 

detalhe, as partículas secas sob iluminação branca (superior) e UV (inferior). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Quando ressuspendidas em água deionizada, as nanopartículas apresentam 

um comprimento de onda máximo de excitação em 566 nm e de emissão em 577 nm, 

conforme pode ser observado na Figura 38. É interessante notar que os valores de 

excitação e emissão se assemelham com os espectros de soluções diluídas do 

corante rodamina B, uma vez que há a possibilidade de formação de dímeros em 
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soluções aquosas concentradas do corante [77]. A comparação com o espectro de 

soluções de rodamina B corrobora esta informação. Na Figura 39 são apresentados 

os espectros de fluorescência de duas soluções de rodamina com concentração de 

10-6 mol.L-1 (dímeros não predominantes na amostra) e outra de 10-3 mol.L-1 (com 

formação de dímero). 

 

Figura 39: Espectros de fluorescência de soluções de rodamina em água: (a) 1x10-6 

mol.L-1 e (b) 1x10-3 mol.L-1.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

Em soluções aquosas com concentração superior a 10-4 mol.L-1 observa-se a 

formação de dímeros entre as moléculas de rodamina B devido à interação π-π entre 

os anéis xantano da estrutura do corante [102]. Nota-se que com a formação destes 

dímeros há um alargamento da banda de excitação, com um deslocamento do seu 

máximo para menores comprimentos de onda. É visível também que a banda é 

assimétrica, indicando que houve um desdobramento do pico.  

As nanopartículas mSiO2:RhB foram visualizadas por Microscopia Eletrônica 

de Varredura e a imagem na Figura 40 permite observar aglomerados formados por 

partículas menores de formato esférico com tamanho variando entre 50 e 70 nm. 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 40: Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra mSiO2_RhB. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para uma melhor determinação de tamanho é necessária uma técnica de 

microscopia que forneça maior resolução para esta escala de medida, como por 

exemplo, a Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

Para compreender a distribuição do corante nas nanopartículas, estas foram 

analisadas pela técnica de adsorção de nitrogênio (BET).  

 

Figura 41: Isotermas de adsorção■/desorção□ de nitrogênio (T = 77 k) das partículas 

mSiO2_RhB. 

 

Fonte: autoria própria. 
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A análise da isoterma de adsorção mostra que o material apresenta uma 

isoterma do tipo 4, segundo a definição do IUPAC [103]. Esta é uma característica de 

materiais mesoporosos a macroporosos, que possuem poros acima de 2 nm de 

tamanho [104; 105]. A área superficial foi determinada utilizando o modelo de 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) [106] e foi determinado o valor de 54,6 m2.g-1. A partir 

destes resultados, foi possível avaliar a distribuição de tamanhos de poros da amostra, 

conforme Figura 42. 

 

Figura 42: Distribuição de tamanhos de poros a partir das medidas de BET da amostra 

mSiO2:RhB. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise da Figura 42 permite observar uma distribuição multimodal de 

tamanhos de poros, com picos na região de mesoporos com 2, 12, 16, 48 e 75 nm 

(este último podendo ser considerado um macroporo). Há uma assimetria no pico em 

48 nm, indicando a presença de pelo menos mais um tamanho de poro. Ao comparar 

a distribuição de tamanho de poros com o diâmetro das partículas, nota-se que alguns 

poros são maiores do que as próprias partículas. Ou seja, corrobora-se a presença de 

aglomerados e os poros maiores possivelmente refletem os espaços formados entre 

os aglomerados. 

Para comparação, uma amostra sem rodamina B também foi sintetizado e 

analisado (mSiO2), conforme mostrado na Figura 43 a seguir. 
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Figura 43: Isotermas de adsorção■/desorção□ de nitrogênio (T = 77 k) das partículas 

mSiO2 sem a presença de corante. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O material continuou a apresentar uma isoterma do tipo 4, porém a área 

superficial medida foi de 61,9 m2.g-1. A menor área superficial da amostra contendo o 

corante é um indicativo de que a rodamina B está interagindo com as partículas. Em 

ambas as amostras as isotermas apresentavam características de materiais 

mesoporosos a macroporosos. A histerese observada nas curvas de 

adsorção/dessorção de ambas as amostras segue um modelo H3 da nomenclatura 

da IUPAC, a qual é característica de poros não uniformes e com formato de fendas 

[103; 105], usualmente encontrado em materiais aglomerados. 

Novamente foi determinado a distribuição de tamanho de poros das partículas 

de sílica sem a incorporação do corante. 
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Figura 44: Distribuição de tamanhos de poros a partir das medidas de BET da amostra 

mSiO2. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Novamente foi encontrada uma distribuição multimodal de tamanhos de 

poros, com picos na região de mesoporos com 2,5; 9,5; 12, 16 e 28 nm e macroporos 

com 60 e 82 nm. Pode-se observar que a presença do corante nas nanopartículas 

apresenta maior influência na região de macroporos, indicando que o corante adsorve 

externamente na superfície dos aglomerados e partículas. 

 

4.3 Síntese dos Espalhadores 

4.3.1 Nanopartículas de SiO2 

Nanopartículas monodispersas esféricas de SiO2 foram obtidas pelo método 

Stöber. O procedimento é muito versátil e permite a obtenção de nanopartículas com 

elevado controle da morfologia e dispersão de tamanho. As partículas de SiO2 que 

obtidas podem ser visualizadas na Figura 45. 
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Figura 45: Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das nanopartículas 

de SiO2. Em detalhe: histograma com a distribuição de tamanho das partículas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Com o auxílio do software Image-J (software de domínio público – versão 

1.52ª), determinou-se o tamanho médio das partículas em 326,8 ± 16 nm.  

 

4.3.2 Nanopartículas de SiO2 decoradas com prata (SiO2@Ag0) 

Em ambas as sínteses realizadas – 8,5 mg de AgNO3 (SiO2@Ag1) e 85 mg 

de AgNO3 (SiO2@Ag10) – foi observada uma alteração de cor da suspensão de 

branca para uma tonalidade furta-cor. Foi obtido o espectro de difração de raios-X dos 

materiais obtidos para verificar a formação de nanopartículas de prata. 
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Figura 46: Difratograma de raios-X das amostras SiO2@Ag1(▬) e SiO2@Ag10 (▬). 

 

Fonte: autoria própria. 

  

No difratograma acima podemos observar uma banda larga em torno de 2ϴ = 

22,4º referente às nanopartículas de sílica com natureza não-cristalina. Na amostra 

SiO2@Ag1 não foram observadas diferenças, indicando que não houve a formação 

de domínios de prata metálica nas partículas até onde a difração de raios X pode 

detectar. Por outro lado, na amostra SiO2@Ag10 foram observados 4 picos estreitos 

em 2ϴ = 38,2º, 44,1º, 64,5º e 77,5º referentes às reflexões (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) e (3 

1 1 ) características dos planos cristalinos da estrutura cúbica de face centrada da 

prata metálica [107; 108]. O tamanho médio dos cristalitos foi determinado a partir da 

Equação de Scherrer, sendo obtido o valor médio de 22,30 ± 4,36 nm tendo como 

base os picos de difração da família de planos (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) e (3 1 1 ). 

 

4.3.3 Nanopartículas do tipo caroço@casca SiO2@ZrO2 

A síntese de nanopartículas do tipo caroço@casca foi realizado com 
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adaptações da literatura [109; 110]. As partículas de SiO2 previamente descritas foram 

utilizadas para a obtenção das partículas do tipo caroço-casca SiO2@ZrO2. A 

vantagem desta construção é que podemos manter o formato e tamanho do caroço 

de sílica controlados facilmente pelo método Stöber e aumentamos o índice de 

refração das partículas com a casca de ZrO2, uma vez que a zircônia apresenta um 

índice de refração de 2,15 [111] contra 1,47 da sílica [112]. 

As partículas de sílica foram ressuspensas em água deionizada e foram 

testados diferentes procedimentos para levar a formação do óxido de zircônio na 

superfície da sílica, conforme especificado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros experimentais utilizados na síntese das partículas caroço-

casca SiO2@ZrO2. 

Amostra nprecursor (mmol) 

Alíquota 10 mL 

adicionada de 

NH4OH (mol.L-1) 

Alíquota 10 mL 

adicionada de HCl 

(mol.L-1) 

% ZrO2 

(XRF) 

SZ1 2,4 0 0 0 

SZ2 2,4 1 0 41 

SZ3 2,4 0 1 0 

SZ4 2,4 0,1 0 0 

SZ5 2,4 0,25 0 0 

SZ6 2,4 0,5 0 42 

SZ7 0,6 0,5 0 13 

 

Após as sínteses o teor incorporado de ZrO2 foi monitorado pela técnica de 

fluorescência de raios-X (XRF). Podemos observar que apenas nos casos onde foram 

adicionadas soluções com concentração superior a 0,5 mol.L-1 de NH4OH levaram a 

formação de ZrO2. Concentrações menores de base ou a presença de HCl não levou 

a formação do dióxido de zircônio. Com base nestes resultados, obtiveram-se 

imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das amostras SZ6 e SZ7 para 

verificar a homogeneidade do revestimento de zircônia na superfície da sílica. 
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Figura 47: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras SZ6 (a) e 

SZ7 (b). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise das imagens de MEV permite observar uma alteração na morfologia 

da superfície das nanopartículas de SiO2 sem modificação, sendo observado um 

aspecto rugoso nas imagens de MEV. Esta observação é um indicativo de que houve 

a deposição de ZrO2 na superfície das partículas de sílica. No caso da amostra SZ6 

(maior quantidade de precursor de Zr) observamos uma deposição mais irregular com 

alguns pontos de homonucleação (partículas isoladas de ZrO2). No caso da amostra 

SZ7, o revestimento é mais uniforme e a quantidade de aglomerados isolados de ZrO2 

é menor quando comparado com a amostra SZ6. A utilização da zircônia no sistema 

é interessante, uma vez que ela apresenta maior índice de refração quando 

comparado com a SiO2. Desta forma, ela pode atuar como um espalhador de maior 

eficiência. Também é válido destacar que a zircônia não apresenta atividade 

fotocatalítica, como por exemplo a titânia, possibilitando seu uso em sistemas 

contendo corantes orgânicos como meio de ganho óptico. 

 

4.3.4 Nanopartículas de ZrO2 

A síntese das nanopartículas esféricas de ZrO2 foi realizada a partir de um 

procedimento assistido por micro-ondas. A técnica fornece de maneira rápida, 

eficiente e em larga escala de nanopartículas com morfologia esférica, boa 

distribuição de tamanho e empregando precursores simples. Após a síntese, lavagem 

e secagem do material, foi obtido um precipitado branco, o qual foi analisado via 
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microscopia eletrônica de varredura. A Figura 48 a seguir fornece a imagem das 

partículas obtidas.   

 

Figura 48: Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das nanopartículas 

de ZrO2. Em detalhe: histograma de distribuição de tamanho de partículas. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise das imagens permite observar a obtenção de nanopartículas com 

formato esférico, podendo observar a coalescência de algumas partículas. Com o 

auxílio do software Image-J, determinou-se o tamanho médio das partículas em 444 

± 72 nm. Apesar das partículas apresentarem uma distribuição de tamanho levemente 

alargada, estas partículas apresentam potencial para atuar como bons centros 

espalhadores nos lasers aleatórios. 
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4.4 Síntese dos materiais e aplicações  

4.4.1 Incorporação dos fluoróforos e/ou nanopartículas 

Sendo estabelecido uma rota sintética para a obtenção dos filmes baseados 

no PDMSUr, buscou-se a modificação desta matriz com os diferentes fluoróforos e/ou 

nanopartículas sintetizadas. Como prova de conceito, a primeira tentativa foi a 

incorporação de íons Eu3+ a partir de uma solução de cloreto de európio (III). Após o 

preparo da solução de PDMSUr, uma alíquota de 0,9 mL foi retirada e gotejou-se 0,1 

mL de uma solução aquosa de EuCl3 0,8 mol.L-1. Posteriormente, seguiu-se o 

procedimento previamente apresentando e levou-se a formação do filme por meio do 

método de casting. O filme obtido teve sua fluorescência medida, sendo o espectro 

apresentado na Figura 49 a seguir. 

 

Figura 49: Espectro de fluorescência da amostra PDMSUr modificado com íons Eu3+. 

A curva azul é referente ao espectro de excitação (λem = 615 nm) e a curva preta é 

referente ao espectro de emissão (λexc = 393 nm). 

 

Fonte: autoria própria. 
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O espectro de fluorescência permite a observação de algumas bandas 

características do íon Eu3+. Observa-se que o comprimento de onda máximo de 

excitação se dá em 393 nm, referente a uma transição 7F0→5L6 do íon Eu3+, porém 

ainda se observa uma banda em 464 nm referente à transição 7F0→5D2 [113; 114]. O 

espectro de emissão mostra algumas bandas estreitas sobre uma banda mais larga. 

Esta banda mais larga possivelmente é referente a matriz de PDMSUr e dificulta a 

observação de todas as bandas estreitas possíveis, características do íon Eu3+. A 

origem desta banda se dá pela recombinação elétron-buraco já observada em 

materiais com domínios de silicato e em materiais com ligações N-C(O) [113]. Ainda 

assim, destacam-se as bandas em 594, 615, 623 e 653 nm. A banda em 594 nm é 

referente a transição 5D0→7F1, as bandas em 615 e 623 nm são referentes à transição 

5D0→7F2 e a banda em 653 nm referente à transição 5D0→7F3. O desdobramento da 

transição 5D0→7F2 é um indicativo que o íon Eu3+ ocupa mais de um sítio de 

coordenação [115]. Ainda assim, em virtude da pequena intensidade das bandas de 

emissão do európio frente à emissão da matriz é um indicativo que o rendimento 

quântico dos íons Eu3+ é baixo. Este fato é esperado, visto que a matriz PDMSUr é 

formada por ligações hidroxiuretânicas e é bem descrito que ocorre a supressão da 

fluorescência de íons lantanídeos por grupos hidroxila [115]. Desta maneira, buscou-

se a síntese de materiais baseados em európio que apresentem menor supressão de 

fluorescência por grupos hidroxila no material hospedeiro ou que possuam ligantes 

que permitam a transferência de energia e, consequentemente, maior eficiência de 

fluorescência. 

Ainda assim, o método utilizado para a incorporação dos fluoróforos na matriz 

se baseou na dissolução do complexo em solvente compatível com a matriz, 

garantindo uma boa dispersão e homogeneidade dos fluoróforos.  
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Figura 50: Incorporação dos diferentes fluoróforos baseados no íon Eu3+ na matriz 

PDMSUr (50 µmol com relação ao íon Eu3+). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Pode-se observar que a utilização de complexos que blindam o íon Eu3+ das 

hidroxilas (caso do Eu(PW11)2) ou promovem a transferência de energia (caso do 

Eu(tta)3phen) para o európio, apresentam intensidade de fluorescência muito mais 

acentuada. No caso do Eu(tta)3phen, observamos uma intensidade 30 vezes superior 

com relação ao EuCl3 usando-se uma solução de síntese do filme com a mesma 

proporção molar do íon Eu3+ (50 µmol com relação ao íon Eu3+). 

Outro ponto a se destacar, é que quando é realizada a desmoldagem do filme, 

a superfície que fica em contato com a suporte apresenta a superfície opaca. Muito 

possivelmente isso se dê pelas irregularidades da superfície do suporte de Teflon®. 

Sendo assim, foi avaliado a intensidade de fluorescência considerando as 

duas faces dos filmes obtidos. 
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Figura 51: Espectro de emissão de ambas as faces do filme PDMSUr modificado com 

Eu(tta)3phen. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Pode observar que os espectros mantêm suas linhas espectrais, mas é 

observado uma diferença de aproximadamente 2,3 vezes na intensidade da face 

espelhada (não opaca). Embora a diferença de intensidade de emissão causada pela 

não homogeneidade de dispersão do fluoróforo não seja o ideal, isto não é algo que 

limite a aplicação do material. Conforme mostrado na literatura [116], o mesmo efeito 

de não homogeneidade foi observado em xerogéis de sílica modificado com 

Rodamina 6G e TiO2. Os autores obtiveram êxito em obter o efeito de laser aleatório 

no material em ambas as faces, porém o efeito ocorreu com valores diferentes de 

limiar de potência (threshold).   

Metodologia similar foi utilizada para a modificação com as nanopartículas. O 

método foi avaliado a partir do estudo com as nanopartículas de sílica.  Observou-se 
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que é possível dispersar até 100 mg de nanopartículas em 2,5 mL de solvente (N,N-

dimetilacetamida), possibilitando obter matrizes modificadas com concentrações 

mássicas de até 20% de nanopartículas de sílica. Entretanto, foi observado que 

durante o processo de casting havia uma deposição das partículas na base inferior do 

filme formado, o que contribui para que a face inferior do filme fique com um aspecto 

visualmente mais opaco. Possivelmente, ocorre uma diminuição da estabilidade 

coloidal das partículas com o avanço da evaporação do solvente, ocasionando a 

precipitação das nanopartículas antes da formação da rede tridimensional da matriz 

híbrida, a qual poderia estabilizar fisicamente as partículas, uma vez que não foi 

realizada nenhuma modificação química que permitisse a fixação química das 

nanopartículas na rede formada. Ainda assim, a presença das nanopartículas de sílica 

não alterou significativamente a intensidade de emissão dos fluoróforos independente 

da face analisada. 

 

Figura 52: Espectro de emissão da face espelhada (esquerda) e opaca (direita) da 

matriz PDMSUr modificada com o fluoróforo Eu(tta)3phen na presença ou ausência de 

nanopartículas de SiO2. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Como citado, é observada uma menor intensidade de emissão na presença 

das nanopartículas de sílica, porém com efeito pouco pronunciado (diferença 

aproximada de 25% considerado o valor máximo de emissão em 615 nm). Ou seja, o 

dado corrobora o observado de que a diminuição de emissão provocada pelo efeito 

de espalhamento originado pelo molde é mais significativa do que os espalhamentos 
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causados pela presença das nanopartículas de SiO2. Desta forma, por mais que haja 

a precipitação das nanopartículas na base do filme obtido pelo método de casting, a 

metodologia é viável para a modificação da matriz PDMSUr. 

 

4.4.2 Laser Aleatório 

4.4.2.1 Síntese dos filmes candidatos a atuarem como laser aleatório 

Tendo em vista a aplicação do material como laser aleatório, é necessário a 

introdução de um fluoróforo e de partículas espalhadoras na matriz PDMSUr. Sendo 

assim, os materiais propostos na Tabela 1 foram sintetizados e tiveram sua 

capacidade de atuar como laser aleatório avaliada. 

Os filmes sintetizados com as nanopartículas de sílica decoradas com prata 

(SiO2@Ag1 e SiO2@Ag10) tinham como objetivo um aumento da intensidade de 

fluorescência a partir de efeito de ressonância de plasma localizada na superfície das 

nanopartículas [117], provocando uma sensibilização da emissão do európio [118]. 

Entretanto, tal efeito não foi observado. Ainda assim, o filme manteve as principais 

emissões considerando o complexo puro, permitindo avaliar sua capacidade para 

atuar como laser aleatório. 

O filme de PDMSUr com Eu(PW11)2 e 25 mg de SiO2 denominado RL3, 

conforme a Tabela 1, mostrou que quando disperso na matriz PDMSUr com as 

nanopartículas de sílica, o polioxometalato de európio continuou a apresentar as 

linhas de emissão características do íon Eu3+. O espectro de emissão pode ser 

observado a seguir. 
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Figura 53: Espectro de emissão (λexc = 395 nm) do material híbrido PDMSUr 

modificado com o Eu(PW11)2 e nanopartículas de sílica. Material candidato a atuar 

como laser aleatório, denominado RL3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nota-se na Figura 53 que, ao excitar a amostra em 395 nm, é possível 

observar as linhas de emissão do európio sendo a mais intensa a banda em 615 nm. 

Além disso, observa-se a uma banda larga proveniente da matriz PDMSUr na região 

abaixo de 550 nm é mantida, demonstrando que a presença das nanopartículas de 

SiO2 pouco afeta no perfil de luminescência do material.  

Considerando o filme de PDMSUr modificado com nanopartículas de mSiO2-

RhB (RL4), notou-se que estas partículas são facilmente dispersas em etanol, sendo 

que é possível modificar a obtenção do material PDMSUr para obter um filme do 

material com estas partículas embebidas nesta matriz, uma vez que a matriz também 

é solúvel em etanol. Para isso, 25 mg das partículas mSiO2_RhB foram dispersas em 



 

90 

 

 

2,5 mL de etanol e utilizou-se esta suspensão para solubilizar 500 mg da matriz 

PDMSUr (5% em massa). Quando embebida na matriz, as nanopartículas apresentam 

um leve deslocamento no seu máximo de excitação e emissão para 565 e 585 nm, 

respectivamente. Este deslocamento pode ser devido a efeitos de espalhamento 

causado pela superfície do filme. 

 

Figura 54: Espectro de fluorescência do filme PDMSUr contendo as nanopartículas 

mSiO2:RhB. Em detalhe: fotografia digital dos filmes iluminado com luz branca (à 

esquerda) e luz UV (à direita). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.4.2.2 Medidas de laser aleatório 

As amostras submetidas aos testes de laser aleatório foram caracterizadas e 

construídas ao longo do desenvolvimento desta Tese de Doutorado. A matriz utilizada 

apresenta elevada transparência na região do visível e ultravioleta próximo (região de 

excitação do Eu3+), boa manuseabilidade e pode ser facilmente modificada com os 

fluoróforos e partículas espalhadoras, mantendo o perfil de emissão dos fluoróforos.  

Um laser aleatório se baseia em espalhamentos múltiplos de ondas 

eletromagnéticas (no caso, luz) dentro de um meio desordenado. Em regimes de 

pouco espalhamento, a propagação da luz é descrita por um processo difusional 
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simples. Porém, há um valor crítico (denominado limiar de potência) no qual a 

quantidade de espalhamentos é tão intensa, podendo vir a ocorrer interferências 

construtivas entre as ondas espalhadas, levando a um aumento do retroespalhamento 

e o sistema passa a ser localizado. É neste regime que ocorre o fenômeno de laser 

aleatório e, como consequência, observamos um estreitamento da banda de emissão 

do fluoróforo e um aumento da intensidade emitida em função da energia de excitação 

[65]. Sendo assim, para se determinar se uma amostra apresenta ou não o efeito de 

laser aleatório, são realizadas duas medidas do espectro de emissão: uma próxima a 

mínima energia de excitação da fonte e outra próxima ao máximo da energia de 

excitação disponível na fonte. Se ocorre um estreitamento na banda de emissão, a 

amostra atua como um laser aleatório e, então, é realizada uma varredura em 

diferentes energias de excitação a fim de determinar o valor crítico no qual a amostra 

entra no regime localizado. 

Os ensaios não mostraram efeito laser aleatório em nenhuma amostra. Para 

comprovar isso, todas as amostras foram submetidas a energias de excitação baixa 

(polarizadores próximos à 90º) e alta (polarizadores à 0º). A Figura 55 mostra o 

espectro de emissão da amostra RL1 sob baixa e elevada intensidade de excitação. 

Conforme já citado, para a observação do fenômeno de laser aleatório, espera-se que 

haja uma diminuição da largura a meia altura da banda de emissão, bem como um 

aumento substancial da intensidade. Entretanto, monitorando-se a banda de emissão 

em 615 nm, característica da transição 5D0→7F2 dos íons Eu3+, observa-se que a 

largura a meia altura (FWHM) mantém seu valor em 4 nm e não há ganho substancial 

na emissão. Este mesmo comportamento foi observado para todas as amostras 

contendo o íon európio como fluoróforo, independente do complexo utilizado. 
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Figura 55: Espectro de emissão da amostra RL1 sob excitação em 355 nm (laser 

Nd:YAG). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para a amostra contendo rodamina B (RL4), observou-se um estreitamento 

discreto da FWHM e uma considerável elevação na intensidade emitida. A causa 

possível para não observação do laser aleatório foi uma quantidade insuficiente de 

espalhadores na matriz. Para tentar superar este problema, o filme foi cortado e 

empilhado, formando quatro camadas e, entre estas camadas, foi adicionado 

aproximadamente 50 mg de nanopartículas de TiO2. 

 

Figura 56: Largura a meia altura da banda de emissão (esquerda) e intensidade de 

emissão (direita) em função da energia de excitação na amostra RL4 em camadas 

com TiO2 (50 mg). 

 

Fonte: autoria própria. 
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O TiO2 apresenta índice de refração maior, valores entre 2,5 a 2,7 

considerando a forma amorfa ou cristalina da titânica [119], do que a SiO2, então 

espera-se uma maior quantidade e eficiência de espalhamentos. A Figura 56 

apresenta o valor da FWHM e intensidade de emissão em função da energia de 

excitação. Os dados foram animadores. Inicialmente, observou-se uma diminuição 

considerável nos valores de FWHM e intensidade próximos à 4 mJ de excitação. O 

valor da FWHM decaiu de 42 nm com uma excitação de 0,2 mJ para 28 nm para uma 

excitação de 3,8 mJ, ou seja, um estreitamento de aproximadamente 33%. Os valores 

de intensidade aumentaram consideravelmente e, entre 4 e 6 mJ aproximadamente, 

tem-se uma alteração na tendência de crescimento linear da intensidade, mostrando 

que houve uma quebra na linearidade entre intensidade e excitação, sendo este um 

indicativo do efeito de laser aleatório. Infelizmente, após as leituras com energia de 

excitação de 6 mJ houve um desalinhamento da amostra e observou-se uma 

diminuição na intensidade de emissão. Este comportamento é compreensível, uma 

vez que as partículas de TiO2 adicionadas não estão homogeneamente dispersas na 

matriz híbrida do tipo PDMSUr. Ainda assim, o resultado indica que os filmes 

sintetizados apresentam potencial para atuar como lasers aleatórios. Em virtude dos 

promissores resultados, repetiu-se a análise para outro filme da mesma amostra 

(RL4), porém utilizando uma massa maior de TiO2 (aproximadamente 100 mg). Os 

resultados são apresentados na Figura 57.  

 

Figura 57: Largura a meia altura da banda de emissão (esquerda) e intensidade de 

emissão (direita) em função da energia de excitação na amostra RL4 dobrada com 

TiO2 (100 mg). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Ao repetir o experimento com maior quantidade de TiO2 não observou um 

decréscimo no valor de FWHM e intensidade em função da energia de excitação. 

Possivelmente deve-se ao fato das partículas de TiO2 não estarem dispersas de 

maneira homogênea na matriz. Assim, tem-se menor quantidade de espalhamentos, 

menor ganho e, consequentemente, não se observa o efeito de laser aleatório. Ainda 

assim, os dados apresentados mostram que com ajustes no procedimento 

experimental, como a incorporação de maior quantidade de nanopartículas e 

desenvolvimento de partículas de maior índice de refração, o sistema apresenta 

grande potencial para atuar como laser aleatório. 

O mesmo procedimento para incorporar nanopartículas de TiO2 também foi 

utilizado nos filmes com európio, sendo o espectro de emissão apresentado na Figura 

58. 

 

Figura 58: Espectro de emissão da amostra RL5 com e sem TiO2 (excitação laser 

Nd:YAG 355 nm). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nos casos das amostras contendo európio a incorporação de TiO2 mostrou-

se negativa. O TiO2 apresenta um band gap de 3,2 eV, ou seja, o material apresentará 

elevada absorção na região do ultravioleta, exatamente nos comprimentos de onda 

necessários para excitar o íon Eu3+. Desta maneira, conforme pode ser observado na 

Figura 58, há um decréscimo substancial na intensidade de emissão do íon Eu3+, uma 
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vez que a energia de excitação está sendo absorvida pelo TiO2. Sendo assim, pode-

se modificar o agente espalhador, utilizando um que apresente elevado índice de 

refração e um valor de band gap que não absorva no ultravioleta, como por exemplo 

o óxido de zircônia (ZrO2) que apresenta um valor de band gap de 5,2 eV (absorvendo 

apenas abaixo de 240 nm) [120] e índice de refração de 2,15 [111]. Além disso, a 

obtenção de lasers baseados em európio operando em temperatura ambiente são 

extremamente desafiadoras, umas vez que apenas em condições muito específicas 

(baixas temperaturas, saturação da esfera de coordenação por ligantes antena, entre 

outras) é que os ligantes antena dos complexos de európio permitem transferência de 

energia adequadas para a observação do fenômeno laser [121; 122]. Sendo assim, a 

utilização de complexos de neodímio pode ser uma alternativa, uma vez que é um 

material altamente utilizado para a construção de lasers, com as mais diferentes 

aplicações [99; 123; 124]. 

Desta maneira, foi sintetizado um material híbrido do tipo PDMSUr contendo 

o fluoróforo Nd(tta)3phen e as partículas de SiO2@ZrO2 (SZ7) e ZrO2 sintetizadas, bem 

como nanopartículas comerciais de TiO2 (P25 Degussa). A fluorescência do material 

resultante foi analisada sob excitação em 350 nm e sob excitação de laser em 800 nm 

e continuou apresentando o mesmo perfil de emissão do complexo isolado, conforme 

observado na Figura 59 a seguir (PDMSUr com Nd(tta)3phen e ZrO2, como exemplo). 
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Figura 59: Espectro de emissão do material híbrido do tipo PDMSUr contendo 

nanopartículas de zircônia e o complexo Nd(tta)3phen sob excitação em 350 nm (a) 

excitação laser em 800 nm (b). 

 

Fonte: autoria própria. 

 

É interessante notar que em ambos os comprimentos de excitação (350 e 800 

nm) é possível observar a transição 4F3/2 → 4I11/2 em 1,06 μm do íon Nd3+ e em ambas 

as faces do filme obtido. Quando a excitação ocorre em 350 nm, observa-se que a 

intensidade de emissão é consideravelmente maior na face opaca. Isto pode ser um 

indicativo de que além das imperfeições ocasionadas pela superfície do suporte, pode 

estar ocorrendo a deposição de nanopartículas e/ou fluoróforos. Considerando a 

precipitação do complexo Nd(tta)3phen durante o processo de secagem do filme, é 

esperado que haja uma maior concentração de complexo na face opaca e, 

consequentemente, um sinal mais intenso de emissão. Além disso, esta observação 

corrobora a sensibilização do íon Nd3+ pelos ligantes orgânicos, uma vez que a 

excitação direta do íon neodímio (III) em 800 nm não provocou tal aumento na 

emissão. 

Considerando o sucesso na síntese do material híbrido do tipo PDMSUr 

contendo as nanopartículas de zircônia e o complexo Nd(tta)3phen, as amostras, 

juntamente com filmes sintetizados com nanopartículas comerciais de TiO2, foram 

enviadas para o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco 

sob a supervisão do Professor Doutor Anderson Stevens Leônidas Gomes e do 

Professor Doutor Cid Bartolomeu de Araújo para análise da atuação como laser 

aleatório. Os testes estão em andamento, porém prejudicados em razão das 

restrições de atividades decorrentes da pandemia de Covid-19. 
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4.4.3 Emissor Branco 

Para os estudos de emissão de luz branca foi utilizada a matriz PDMSUr 

modificado com o complexo Eu(PW11)2. Para tanto, as propriedades 

fotoluminescentes (emissão e excitação) do complexo EU(PW11)2 e do filme PDMSUr-

Eu(PW11)2 foram avaliadas. Em razão da presença do complexo Eu(PW11)2, o filme 

obtido apresenta suas propriedades luminescentes dominadas pelas características 

de emissão do Eu3+ com uma pequena contribuição da matriz PDMSUr. Como será 

discutido a seguir, a matriz PDMSUr apresenta uma emissão larga na região azul-

verde do espectro, a qual, juntamente com a emissão no vermelho do complexo, leva 

a emissão de luz branca. 

O espectro de excitação adquirido em temperatura ambiente do complexo 

Eu(PW11)2 em pó e imobilizado na matriz PDMSUr é apresentado na Figura 60. 

Resultados similares foram obtidos quando os espectros foram coletados em 

nitrogênio líquido (77 K).  

 

Figura 60: Espectro de excitação (a) e emissão (b) a temperatura ambiente do complexo 

Eu(PW11)2 em estado sólido e dispersado na matriz PDMSUr. As intensidades dos espectros 

de excitação e emissão foram normalizados pelos picos referentes às transições 7F0→5L6 e 

5D0→7F1, respectivamente. O detalhe em (b) compara a emissão o complexo disperso na 

matriz em temperatura ambiente (linha preta) e nitrogênio líquido (linha vermelha). 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 
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É observada uma banda intensa em 395 nm, a qual é atribuída à transição 

7F0→5L6 do Eu3+ (observada em ambas as amostras). Não foi observada a esperada 

banda LMCT (ligand to metal charge transfer) referente ao ligante PW11, uma vez que 

esta banda só é observada em temperaturas de 14 K [76]. Quando excitado em 395 

nm, o complexo, seja imobilizado na matriz ou em formato de pó, apresenta uma 

intensa emissão. O pico de emissão em 595 nm é referente à transição 5D0→7F1, 

enquanto a emissão em 616 nm é atribuída à transição 5D0→7F2. As demais emissões 

observadas em 582, 652 e 695 nm são atribuídas às emissões 5D0→7F0,
 5D0→7F4 e 

5D0→7F4 do íon Eu3+, respectivamente. 

Uma observação mais detalhada na região entre 610-630 nm (transição 

5D0→7F2) mostra algumas diferenças entre o complexo isolado e disperso na matriz. 

Este pico apresenta um desdobramento e, consequentemente, um pico adicional em 

623 nm no complexo isolado. Quando disperso na matriz, este pico não é claramente 

desdobrado e este pico adicional se apresenta como um alargamento para maiores 

comprimentos de onda no pico centrado em 616 nm. Sendo a transição 5D0→7F2 

hipersensitiva, ou seja, sua característica é dependente do ambiente químico no qual 

o íon Eu3+ está inserido, pode-se inferir que ocorre uma modificação no ambiente 

químico do íon Eu3+ quando disperso na matriz PDMSUr. Além disso, quando se avalia 

a intensidade normalizada do espectro de emissão, observa-se que a intensidade de 

emissão é menor na matriz do que no complexo isolado. Esta diminuição pode estar 

relacionada com a quantidade de centros emissores Eu3+ nas duas amostras. A 

desativação térmica também poderia ser uma possibilidade para explicar a menor 

intensidade de emissão no filme. Entretanto, esta hipótese é descartada uma vez que 

os espectros de emissão coletados em temperatura ambiente e nitrogênio líquido são 

idênticos. 

Foi observado um aumento do tempo de vida de decaimento de emissão do 

Eu3+ de 1,49 ± 0,01 ms para 3,04 ± 0,1 ms foi observado quando o complexo 

Eu(PW11)2 foi incorporado na matriz. Esta diferença no tempo de vida do estado 

excitado 5D0 pode ser atribuída à diferença de concentração nas duas amostras. Uma 

maior concentração de íons Eu3+ no complexo isolado (menor distância entre os 

centros Eu3+) possivelmente leva a um aumento da taxa de decaimento não radiativo 

dos íons Eu3+, causando a diminuição do tempo de vida médio. 

Ao se analisar o perfil de emissão do filme PDMSUr-Eu(PW11)2, pode-se 

observar a presença de uma banda larga na região azul-verde do espectro, 
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compreendendo a faixa entre 400-550 nm. Para garantir que esta emissão é 

proveniente da matriz, foi coletado o espectro de emissão da matriz isolada (sem a 

presença de modificadores) sob excitação em 395 nm. 

 

Figura 61: Espectro de emissão da matriz PDMSUr pura. Comprimento de onda de 

excitação de 395 nm. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

Pode-se observar que a matriz PDMSUr mantem uma banda de emissão 

alargada na região entre 400-550 nm, centrada aproximadamente em 460 nm, 

confirmando que esta emissão é característica da matriz. Este tipo de emissão já foi 

observado em materiais baseados em sílica [113] e biopolímeros [125] e é relacionada 

com a recombinação elétron-buraco nestes tipos de matrizes híbridas. E esta banda 

larga da matriz, juntamente com o perfil luminescente dos íons Eu3+, permitiu a 

obtenção de um material emissor de luz branca sob excitação em 395 nm. 
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Figura 62: Diagrama de coordenadas de cor CIE 1931 mostrando que as coordenadas 

de cor do material PDMSUr-EU(PW11)2 é estabelecido dentro da região branca. Em 

detalhe: fotografia digital do material quando excitado em 395 nm, mostrando sua 

emissão branca. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

A análise do diagrama de cores mostra a intersecção em x=0,313 e y=0,332 

a qual é inserida dentro da região de luz branca do diagrama. Além disso, foi obtido o 

valor de 4888 K calculado de temperatura de cor correlacionada (CCT, do inglês color 

correlated temperature), sendo que esta temperatura de cor pode ser considerada 

como luz branca neutra. O índice de renderização de cor (CRI, do inglês color 
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rendering index) foi determinado com o valor de 61 unidades. Embora o valor de CRI 

possa ser considerado baixo, é importante destacar que o cálculo de CRI subestima 

o valor de emissões estreitas [126], que é o caso das linhas de emissão do íons Eu3+. 

A fim de garantir a fotoestabilidade do material obtido, o filme da matriz 

PDMSUr-Eu(PW11)2 teve sua emissão avaliada após contínua excitação na região do 

ultravioleta. 

 

Figura 63: Fotoestabilidade da emissão do material após irradiação contínua sob 

radiação UV. 

 

Fonte: autoria própria e adaptado de Simões, 2018 [74]. 

 

Conforme pode ser observado na figura acima, não foram observadas 

alterações na intensidade das linhas de emissão características do Eu3+ após 

irradiação contínua na região do ultravioleta, confirmando a fotoestabilidade do 

material. 

Sendo assim, provou-se que a combinação dos centros de emissão da matriz 
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e do complexo Eu(PW11)2 permitiu a obtenção de um emissor branco que apresenta 

as características de facilidade de processamento, elevada flexibilidade e 

fotoestabilidade, enfatizando a potencial utilização do material para atuar como 

emissor branco. 
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5 CONCLUSÕES 

Considerando os objetivos propostos neste trabalho, foi possível a obtenção 

de uma matriz autossuportada do tipo PDMSUr, a qual se mostrou apta a atuar como 

uma multiplataforma para aplicações fotônicas. A matriz foi obtida a partir da fixação 

química de CO2, utilizando-se para tal o PDMS-digicidil éter terminal, obtendo-se um 

ciclocarbonato telequélico baseado em PDMS (CCPDMS). O CCPDMS pôde ser 

polimerizado por meio da abertura do anel ciclocarbonato promovido por diferentes 

diaminas. A reação de polimerização foi estudada em parceria com o Doutor Florian 

Günther por meio de estudos teóricos, fornecendo uma noção quantitativa das 

energias de reação envolvendo a polimerização. Por fim, foi possível testar diferentes 

formulações que possibilitassem a formação de um filme autossuportado. A partir da 

abertura do CCPDMS por meio da IPDA e APTES foi possível obter um filme flexível, 

autossuportado, com elevada transparência e com elevada maleabilidade pelo 

método de casting, possibilitando sua aplicação nas mais diversas áreas da fotônica. 

O filme obtido foi facilmente modificado com nanopartículas e/ou fluoróforos a 

partir da suspensão/solubilização das partículas ou fluoróforos de interesse no 

solvente utilizado para a síntese dos filmes. Foi possível a modificação com fluoróforos 

orgânicos (rodamina B) e inorgânicos (complexos baseados em Eu3+ e Nd3+). Foram 

comparados os perfis luminescentes dos fluoróforos isolados e quando dispersos na 

matriz, mostrando que a matriz pouco influencia na emissão dos fluoróforos estudados 

e sintetizados. 

Utilizando-se de diferentes modificadores da matriz foi possível modular as 

aplicações dos materiais obtidos. A matriz modificada com o corante rodamina B e 

nanopartículas de SiO2 e TiO2 apresentou grande potencial para atuar como laser de 

emissão aleatória. E foi possível a obtenção de um emissor branco ao se combinar a 

emissão na faixa do azul intrínseca da matriz com a emissão do complexo Eu(PW11)2. 

Tal emissor branco é interessante por se tratar de um dos primeiros materiais 

baseados na fixação de CO2 a atuar com tal finalidade, sendo obtido por meio de uma 

rota ecologicamente amigável, gerando um material flexível e com elevada 

estabilidade de aplicação. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

O presente trabalho teve como foco maior a aplicação da matriz obtida. Sendo 

assim, abre novas possibilidades para estudar aspectos fundamentais e para outras 

aplicações, a destacar: 

• Desenvolvimento de novos métodos de dispersão de 

fluoróforos/nanopartículas na matriz por meio de métodos químicos. Ou 

seja, que seja avaliado a possibilidade de se criar uma ligação química 

entre a matriz e os fluoróforos/nanopartículas; 

• Avaliação das propriedades mecânicas da matriz obtida, bem como o 

efeito provocado pela inserção das nanopartículas e/ou fluoróforos; 

• Estudos aprofundados sobre o ambiente químico nos quais os 

fluoróforos se inserem na matriz, avaliando o tempo de vida do estado 

excitado dos complexos imobilizados, bem como demais parâmetros 

obtidos por meio da teoria Judd-Ofelt (no caso dos fluoróforos 

baseados em lantanídeos); 

• Finalização da avaliação do material baseado em Nd3+ e 

nanopartículas de ZrO2 para atuar como laser de emissão aleatória; 

• Avaliação de novas aplicações fotônicas, tais como guias de onda, 

concentradores de luz solar, entre outras. 
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Alcenisio J.; DE ARAÚJO, Cid B. Random laser action in dye solutions containing Stöber 
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