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Poli(etileno glicol) metacrilato (IUPAC: poli(oxietilene) 
metilpropenoato) 

PMDETA N,N’,N,N”,N”– pentametil dietilenotriamina  

PMMA Poli(metacrilato de metila) (IUPAC: poli(metil 2-metilpropenoato)) 

PnX Halogeneto de alquila 

PS Poliestireno 

PVP Polivinilpirrolidona  

rpm Unidade de medida rotação por minuto 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

SiO2@MPTS Partículas de dióxido de silício modificadas com MPTS 

SiO2@MPTS@PMMA 
Partículas de dióxido de silício modificadas com MPTS e envoltas 
por PMMA 

TEOS Tetraetil ortosilicato (IUPAC: tetraetil silicato) 

THF Tetrahidrofurano 
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RESUMO 

Partículas coloidais de morfologias complexas podem ser definidas como estruturas de 

escalas micro e/ou nanométrica que não possuem forma esférica. As morfologias não 

convencionais desses materiais são interessantes já que conferem aos mesmos propriedades 

diferenciadas, o que abre possibilidades em aplicações como catálise, componentes óticos e 

eletrônicos, sensores, materiais compósitos e revestimentos funcionais. Dentro da diversidade 

de composições das partículas de morfologias complexas, as formadas por óxidos, polímeros, 

ou da mistura entre eles, são destaque, podendo ser obtidas a partir de diversos métodos e 

precursores. Essa tese teve como objetivo sintetizar e caracterizar partículas com morfologias 

complexas utilizando diferentes estratégias que envolveram processos de síntese, modificação 

e polimerização. Cinco morfologias foram estudadas: partículas de SiO2 com forma alongada 

obtidas em emulsão e que variações nos parâmetros de síntese deram origem a estruturas com 

morfologias similares a (i) bastões e (ii) serpentes; partículas com morfologia de (iii) pirulitos 

e composição SiO2/polímeros obtidas por polimerização radicalar por transferência de átomo; 

partículas com morfologia de (iv) bonecos de neve e composição SiO2/poliestireno obtidas 

por polimerização em emulsão; e partículas com morfologia de (v) flores e composição 

SiO2/PMMA obtidas por polimerização em dispersão. Foram realizados estudos sobre 

influências dos parâmetros de síntese na morfologia final das partículas obtidas e possíveis 

processos de crescimento foram discutidos e comparados com informações elucidadas na 

literatura. Técnicas como MEV, MET, FTIR, adsorção de N2, DLS, MFA, FTIR e 

termogravimetria foram empregadas nas etapas de caracterizações das estruturas. No final do 

trabalho, foi realizada uma análise detalhada sobre as metodologias de síntese e das 

características das partículas obtidas em cada uma delas. Essa análise permitiu avaliar o que 

foi desenvolvido de forma sistemática, discutindo características positivas e desvantagens a 

partir de um ponto de vista aplicado e funcional, que analisa possibilidades de emprego das 

partículas em largas escalas. Os resultados mostraram que das cinco morfologias estudadas, 

três apresentaram formas definidas de acordo com o esperado, as com forma de bastões, de 

serpentes e de flores. As três apontaram viabilidade no processo de síntese, já que os mesmos 

foram reprodutíveis e a avaliação das metodologias sugeriu possibilidade de obtenção em 

largas escalas. Além disso, as três morfologias exibiram facilidade na dispersão das estruturas 

em solventes polares como água e etanol sem ocorrência de aglomerações, indicando 

potencial das partículas para serem incorporadas em diferentes matrizes.  

Palavras-chave: Partículas, Morfologia Complexa, Sol-Gel, Polimerização  
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ABSTRACT 

Colloidal particles from nano to micrometric scale are referred as having complex 

morphologies when their shape departs from spherical. Such non-conventional morphologies 

are interesting since they can add functionalities that allow for applications such as catalysis, 

optical and electronic components, sensors, composite materials and functional coating. 

Within the diversity of compositions of the particles with complex morphologies, those 

formed by oxides and oxide/polymer are highlight and can be obtained from various methods 

and precursors. The objective of this thesis was to synthetize and to investigate particles with 

complex morphologies obtained by different methodologies and precursors. Five 

morphologies were obtained and studied: elongated SiO2 particles derived from an emulsion 

in which changes in certain parameters led to (i) rod-like and (ii) snake-like structures; (iii) 

lollipop-like SiO2/polymer particles obtained by atom transfer radical polymerization; (iv) 

snowman-like SiO2/polystyrene particles obtained by polymerization in emulsion; and (v) 

flower-like SiO2/PMMA particles synthesized by polymerization in dispersion.  The influence 

of some parameters was investigated, and the final morphologies and possible growth 

mechanisms were discussed and compared with what is found in the literature. Techniques as 

SEM, TEM, FTIR, N2 adsorption, DLS, AFM and thermogravimetric analysis were used to 

study the structures. In the end of the wok, a detailed analysis of the synthesis methodologies 

and a thorough characterization of the nanoparticles were performed. Such analysis allowed 

for an evaluation of the realized work, emphasizing advantages and draw-backs from an 

applied and functional point of view. According to the results, from the five studied 

morphologies, the rod-, serpent- and flower-like were the most promising regarding to defined 

morphology, reproducibility and scalability of production. In addition, these three different 

particles could be dispersed in polar solvents as water and ethanol which indicate potential to 

be incorporated in distinct matrixes.  

Keywords: Particles, Complex Morphology, Sol-Gel, Polymerization 
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Capítulo 1: Introdução 

 

Partículas coloidais são sólidos pequenos suspensos em uma fase fluida, podendo ter 

tamanhos variados entre nano e micrometros (Lu e Weitz, 2013). Desde que foi reportado em 

um trabalho pioneiro, publicado em 1990, que cristais coloidais podem se comportar como 

estruturas fotônicas ou como modelos para materiais funcionais, o interesse da comunidade 

científica tem sido crescente nessa área (Liu et al., 2009).  

Partículas coloidais de morfologia complexa podem ser definidas como estruturas de escala 

micro e/ou nanométrica com formas não convencionais, diferente das tradicionais esféricas. 

Normalmente, tais partículas são associadas a alguma forma conhecida, como bastões (rod-

like) (He et al., 2012; Kuijk et al., 2011), framboesas (raspberry-like) (Puretskiy e Ionov, 

2011; Fan et al., 2013), bonecos de neve (snowman-like) (Duguet et al., 2005; Reculusa et al., 

2005), entre outras.   

Dentro do universo de partículas coloidais as estruturas complexas formadas por óxidos, 

polímeros, ou da mistura entre eles, são destaque. Dependendo da composição requerida, bem 

como da aplicação em que as partículas serão destinadas, diferentes metodologias de síntese 

podem ser empregadas. O método sol-gel é um exemplo, e é explorado para a obtenção de 

partículas cerâmicas de morfologia alongada como bastões, balas e fibras, a partir de 

emulsões (Zhang et al., 2008). Por outro lado, as técnicas de polimerização (emulsão, 

dispersão e precipitação) são largamente aplicadas para a obtenção de partículas compósitas 

com morfologia similares a flores (Fan et al., 2013), framboesas (Tian et al., 2015), bonecos 

de neve (Reculusa et al., 2005), e outras. 

O interesse em estudar e explorar esses tipos de partículas se deve às morfologias 

diferenciadas das mesmas quando comparadas com partículas esféricas. Propriedades 

particulares como falta de centro simétrico, composição química dual, ou a elevada área de 

superfície, permitem com que as partículas de morfologia complexa apresentem potencial 

para serem aplicadas como componentes em áreas como catálise, biomateriais, materiais 

óticos, sensores, emulsões e superfícies funcionais (He et al., 2011). 

O número de publicações com estudos mais aprofundados em técnicas de sínteses, e na 

investigação de propriedades de partículas com morfologia não esférica para o 

desenvolvimento de materiais inovadores, tem sido crescente nas últimas décadas. A Figura 1 
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ilustra essa tendência, apresentando consultas realizadas na base de dados Science Direct. O 

gráfico esboça o número de artigos publicados cujo conteúdo considera a obtenção, 

caracterização e/ou aplicações de partículas com morfologias complexas nos últimos 20 anos. 

Como pode ser observado, a pesquisa foi realizada utilizando as palavras-chave “nanowire 

particles”; “rod-like particles”; “flower-like particles”, “snowman-like particles” e 

“rasberry-like particles“, e mostra claramente que a exploração desses temas tem sido 

crescente, sendo que para algumas palavras-chave observa-se um crescimento ainda mais 

acentuado.  
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Figura 1 – Tendência de crescimento dos trabalhos publicados em temas de partículas com 
morfologias complexas segundo pesquisa em base de dados do Science Direct (Fonte: 
sciencedirect.com, pesquisa realizada em março de 2018). 

 

Embora o número de pesquisas e trabalhos publicados na literatura seja extenso, não existem 

relatos que façam discussões sobre desafios, vantagens, desvantagens e as potenciais 

aplicações das partículas com morfologias não usuais. A grande maioria não apresenta as 

metodologias de obtenção das partículas de forma sistemática e nem pontuações sobre as 

potencialidades das sínteses para aplicações em largas escalas. A presente tese foi 

desenvolvida nesse contexto, buscando explorar diferentes metodologias para a obtenção, 

discutir sobre os processos de formação das morfologias complexas e, ainda, fazer uma 

análise detalhada com considerações sob um ponto de vista aplicado e funcional, diferente dos 

normalmente encontrados na literatura.  
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Capítulo 2: Objetivos 

 

O objetivo principal do trabalho foi sintetizar e caracterizar partículas com morfologias 

complexas a partir de diferentes metodologias, e avaliá-las de forma detalhada.  

Como objetivos específicos podem ser pontuados: 

 Obter partículas com composição SiO2 ou SiO2/polímero empregando diferentes 

abordagens de síntese como sol-gel, polimerização radicalar com transferência de 

átomo; polimerização em emulsão e polimerização em dispersão. 

 Caracterizar as partículas finais e intermediárias obtidas quanto à morfologia e à 

composição química; 

 Avaliar sistematicamente as metodologias quanto aos potenciais de aplicação em 

largas escalas a partir do estudo de parâmetros como: reagentes empregados, 

condições de síntese, dispersão em solventes orgânicos ou água, massa de partículas 

obtidas e aplicações das diferentes morfologias estudadas segundo à literatura.  
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Capítulo 3: Revisão Bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica a seguir apresenta, primeiramente, conceitos gerais sobre sistemas 

coloidais. Posteriormente, os tipos mais comuns de partículas, classificados por composição, 

são descritos. Em seguida, são pontuadas definições sobre partículas com morfologia 

complexa e as principais estratégias de síntese utilizadas como referência nesse trabalho. Por 

fim, o capítulo apresenta uma análise sistemática das metodologias estudadas durante o 

desenvolvimento, retratando o cenário científico atual e pontuando características inerentes às 

morfologias similares às estudadas, bem como aos seus processos de sínteses.  

3.1 Partículas coloidais 

As dispersões e suspensões coloidais podem ser consideradas uma variedade grande de 

sistemas formados por unidades sólidas cinéticas, com tamanhos variados de nano a 

micrometros, dispersas (1-100nm) ou suspensas (>100nm) em um líquido (Li et al., 2008). O 

tamanho consideravelmente pequeno das partículas coloidais permite que essas estruturas 

permaneçam estáveis por movimento térmico, desde que haja compatibilidade entre as 

partículas sólidas e o solvente (Lu e Weitz, 2013). 

O controle preciso de tamanho e potencial de interação fazem das partículas coloidais 

modelos valiosos para avaliações de diferentes comportamentos. Como suas estruturas 

individuais podem ser comparadas a átomos e moléculas, o estudo das partículas coloidais é 

interessante, pois cada partícula pode ser visualizada e avaliada separadamente, de forma que 

o comportamento das mesmas possa ser explorado no espaço e no tempo (Lu e Weitz., 2013).   

A auto-organização é um fenômeno que envolve desde átomos e moléculas até objetos de 

escala meso como os coloides. Tal fenômeno pode ser definido como um processo em que um 

sistema desordenado forma uma estrutura organizada a partir de interações secudárias entre 

componentes individuais (Li et al., 2008) A capacidade de auto-organização das partículas em 

dispersões aquosas pode ajudar a entender mecanismos de cristalização e transições de fase. 

No caso dos metais, por exemplo, esses mecanismos podem ajudar na exploração de 

fenômenos como formações de defeitos como vacâncias, trincas, domínios cristalinos e falhas 

de empilhamentos (Duguet et al., 2016).  

Uma das grandes vantagens dos sistemas coloidais está na possibilidade de obter partículas 

com baixíssima polidispersividade e potenciais fortemente atrativos ou repulsivos (Lu e 
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Weitz, 2013).  As interações distintas entre as partículas dispersas e o solvente são uns dos 

pontos chave para a estabilidade dos coloides, sendo que as propriedades físicas e químicas de 

ambos é que controlam essas interações. Repulsões eletrostáticas, atrações de Van der Waals, 

repulsões estéricas e fenômenos de solvatação, são exemplos. A distância entre as partículas, 

consequência da quantidade dessas estruturas em solução, também é um fator importante, 

assim como forças externas decorrentes de campos de gravidade ou de cisalhamento (Junior e 

Varanda, 1999). 

3.2. Tipos de partículas: visão geral 

O universo dos materiais particulados é muito vasto, e a classificação de cada sistema 

depende, principalmente, do tipo de aplicação. Dentro da nanotecnologia, as partículas são 

comumente classificadas por composição: (i) baseadas em metais; (ii) a base de carbono; (iii) 

orgânicas e (iv) compósitas (U.S. Environmental Protection Agency, 2007). 

A primeira classe engloba partículas de metais (ex: ouro, prata e platina) e óxidos de metais 

(ex: óxidos de silício, titânio, zircônio, zinco e ferro). As partículas metálicas geralmente 

possuem faixa de tamanho entre 10 a 100nm e são principalmente empregadas visando 

propriedades óticas, elétricas e térmicas. Métodos químicos são geralmente utilizados para 

síntese dessa classe de partículas, e envolvem processos de redução de sais derivados dos 

metais (Panigrahi et al., 2004). 

Os elementos metálicos são capazes de formar uma diversidade de óxidos, com vasto número 

de estruturas com diferentes geometrias. Em aplicações tecnológicas, as partículas de óxidos 

metálicos são utilizadas em circuitos eletrônicos, sensores, dispositivos piezoeletricos, células 

combustíveis, recobrimentos para proteção contra a corrosão e catálise. A escala nanometrica 

ou de poucos microcrometros das partículas de óxido atribuem a esses materiais propriedades 

especiais e diferentes dos mesmos materiais em forma de bulks. A diminuição de tamanho 

influencia, principalmente, na magnitude do band gap das estruturas, o que tem grande 

consequência na condutividade e na reatividade desses materiais (Panigrahi et al., 2004). 

Partículas de óxidos são geralmente sintetizadas por métodos de co-precipitação de 

precursores de sais; processamento sol-gel de precursores alcóxidos; técnicas de 

microemulsão e métodos solvotermais. Técnicas como deposição química de vapor (CVD) e 

laser multipulsado também são empregadas, mas geralmente envolvem tecnologias mais 



 

6 
 

sofisticadas e, consequentemente, custos mais elevados (Fernández-Garcia e Rodriguez, 

2007). 

Muitos pesquisadores têm se dedicado a desenvolver materiais inovadores a base de carbono, 

incluindo nanotubos, nanobastões, carbonos vítreos, fulerenos e compósitos a base de carbono 

(Bazargan et al., 2013). Formas alotrópicas nanoestruturadas de carbonos são únicas em 

propriedades de hibridização e sensibilidade a perturbações durante os processos de síntese, o 

que permite a manipulação de propriedades durante esses processos. Desta forma, as 

diferentes propriedades químicas, mecânicas, térmicas e elétricas das formas estão 

diretamente relacionadas com suas estruturas e estado de hibridização, o que permite que um 

único material possa ser utilizado em uma vasta possibilidade de aplicações (Notarianni et al., 

2015). 

No que refere aos métodos de obtenção de materiais de carbono, técnicas diferentes podem 

ser utilizadas, dependendo da estrutura requerida. Ablação a laser, combustão, métodos 

químicos como hidrogenação de pirólise e desidroalogenação de precursores, são comumente 

utilizadas para produção de fulerenos. No caso dos nanotubos de carbono, descarga em arco, 

vaporização a laser e deposição química de vapor, são as técnicas mais utilizadas. Os métodos 

de exfoliação, mecânica e química, e a deposição química de vapor também dão possibilidade 

para a obtenção de folhas de grafeno (Notarianni et al., 2015). 

No último século a ciência dos polímeros teve um crescimento significante pela descoberta de 

desenvolvimento de polímeros sintéticos. As dispersões de partículas podem ser sintetizadas 

por uma série de diferentes polímeros e recentemente têm sido utilizadas para proteção efetiva 

de produtos industriais como papel, metal e madeira. Gradualmente, as partículas poliméricas 

também têm alcançado alto valor em aplicações biológicas e analíticas (Dendukuri e Doyle, 

2009).  

A abordagem mais comum para obtenção de partículas poliméricas na escala de tamanho 

coloidal é a polimerização em emulsão, onde normalmente partículas esféricas são obtidas 

(Dendukuri e Doyle, 2009). Outras técnicas de polimerização como suspensão, dispersão e 

precipitação podem ser empregadas (Limé, 2008). De acordo com cada necessidade de 

aplicação, técnicas inovadoras também têm sido desenvolvidas como processos impressão 3D 

baseadas em modelos, estiramento do molde, fabricação fotolítica e vários processos baseados 

em microfluídica (Dendukuri e Doyle, 2009). 
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As partículas compósitas, também chamadas de híbridas têm se tornado um material muito 

popular nas últimas décadas, devido à principal característica dos materiais compósitos, que é 

a combinação de propriedades entre dois materiais (orgânico e inorgânico, por exemplo) em 

uma só estrutura. Hood et al. (2014) definem que quatro principais estratégias são comumente 

adotadas para obtenção de partículas híbridas. Tais métodos envolvem geralmente mais de 

uma etapa e procedimentos in situ e ex situ (Hood et al., 2014) e serão descritas mais 

detalhadamente no item 3.4.2. 

3.3 Partículas coloidais de morfologia complexa: definições 

As partículas de morfologia não esférica podem ser denominadas de diversas formas. O termo 

“partículas Janus” é utilizado para partículas com estrutura anisotrópica. A anisotropia pode 

estar relacionada tanto às propriedades físicas e químicas das partículas quanto à morfologia. 

(Perro et al., 2009; Hu et al., 2012). Quando à morfologia é anisotrópica, as partículas Janus 

podem ser incluídas dentro do grupo das partículas com morfologias complexas. 

O universo das partículas Janus envolve uma larga quantidade de tipos de partículas e 

considera diferentes métodos de obtenção. Hu et al. (2012) classificam em seu trabalho sobre 

fabricação, propriedades e aplicações de partículas Janus, que esses materiais podem ser 

divididos em inorgânicos, poliméricos e inorgânicos-poliméricos. A Figura 2 ilustra  imagens 

de microscopia eletrônica de varredura de partículas Janus sintetizadas por dois diferentes 

métodos publicadas na literatura. A partícula ilustrada na Figura 2(a) possui composição 

formada por bastões de dióxido de silício conectados à esferas de poli(metacrilato de metila) 

(Peng et al., 2014). Já a Figura 2(b) mostra partículas formadas por duas esferas, de 

poliestireno e poli(metacrilato de butila), conectadas em umas mesma estrutura.  

A principal motivação para o desenvolvimento de partículas coloidais anisotrópicas está no 

potencial teórico demonstrado em alguns estudos, que afirmam que esses materiais são 

promissores para tipos específicos de aplicações. Morfologias e composições duais em uma 

mesma estrutura permitem aplicações em dispositivos de dupla funcionalidade, blocos de 

construção para organizações supraparticulares, surfactantes, catálise e distribuição controlada 

de medicamentos (Perro et al., 2009; Hu et al., 2012).  
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Figura 2 - Exemplos de partículas Janus obtidas em trabalhos publicados na literatura. (a) Partícula 
formada por bastões de SiO2 conectados à esferas de poli(metacrilato de metila) sintetizadas por Peng 
et al., 2014 – escala da barra: 200nm; (b) Partículas formadas pela conexão entre esferas de 
poliestireno e poli(metacrilato de butila) sintetizadas por Kim et al., 2004 – escala da barra: 5µm.  
 
 
O termo “óxidos complexos” é utilizado por Datskos et al. (2015) e Tokura e Hwang (2008) e 

refere-se a estruturas de óxidos derivados de precursores metálicos que apresentam 

morfologia não esférica. O interesse em tais estruturas tem aumentado nos últimos anos visto 

que os cientistas têm se inspirado cada vez mais na natureza, buscando sintetizar micro e 

nanoestruturas complexas com aplicações em campos como fotônica, compósitos, 

revestimentos funcionais (super-hidrofóbicos, super-hidrofílicos, antirreflexo e antibactérias) 

(Datskos et al., 2015), além de materiais dielétricos, magnéticos e supercondutores (Tokura e 

Hwang, 2008). 

A obtenção de partículas de óxidos com morfologia não convencional, diferentes de esféricas, 

geralmente está relacionada ao crescimento irregular dos cristais, induzido por algum 

fenômeno ou agente de direcionamento durante o processo de obtenção. Tais processos dão 

origem a estruturas como arames, tubos e bastões (Shankar e Raychaudhuri, 2005; Datskos et 

al., 2014; Zhang et al., 2008). A Figura 3 ilustra algumas partículas de óxidos com morfologia 

complexa obtidas em trabalhos publicados na literatura. Na Figura 3(a) uma morfologia 

similar a serpentes com composição de dióxido de silício é ilustrada (Zhang et al., 2008). Na 

Figura 3(b) a mesma composição de partículas é ilustrada mas na forma de bastonetes (Kuijik 

et al., 2012). 

As partículas hibridas obtidas pelo encapsulamento de partículas inorgânicas por polímeros 

também podem ser obtidas em morfologias diferenciadas.  Tais estruturas são geralmente 

 
(a) (b) 
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associadas a formas conhecidas, como framboesa (raspberry-like) (Fan et al., 2013);  

morango (strawberry-like) (Yang et al., 2015); flores (flower-like) (Zhang et al., 2011); 

bonecos de neve (snowman-like) (Reculusa et al., 2005), entre outros. A Figura 4 ilustra 

exemplos de partículas com morfologia de morangos formadas por poliestireno (parte verde), 

com terminação imidazol (lado reto azul) (Yang et al., 2015) e bonecos de neve formada pela 

conexão entre esferas de SiO2 e de poliestireno (Reculusa et al., 2005). 

 

     

Figura 3 - Exemplos de partículas de dióxido de silício com morfologias complexas obtidas em 
trabalhos publicados na literatura. (a) Zhang et al., 2008; (b) Kuijik et al., 2012. Escala das barras: 
2µm. 

 

        

Figura 4 - Partículas hibridas de morfologias complexas obtidas em artigos publicados na literatura. 
(a) morango (strawberry-like) – escala da barra: 400nm (Yang et al., 2015) e (b) boneco de neve 
(snowman-like) – escala da barra: 200nm (Reculusa et al., 2005).  

 

3.4 Estratégias de síntese de partículas coloidais de morfologia complexa 

A seguir, um detalhamento das abordagens de síntese das partículas com as composições 

especificamente exploradas nesse trabalho é apresentado.  

(b) 
(a) 

(a) (b)  (a)
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3.4.1 Partículas de óxido de silício com morfologia complexa 

O método de síntese mais conhecido de obtenção de partículas esféricas de óxido de silício é 

o método de Stöber (Stöber e Fink, 1968). Tal método envolve reações conhecidas como sol-

gel, que geralmente resultam na formação de partículas sólidas a partir de precursores 

líquidos, geralmente alcóxidos de silício, no caso das partículas de sílica, mas outros metais 

como alumínio, titânio e zircônio também dão origem a partículas coloidais (Hench e West 

1990). 

Durante o processo sol-gel, reações de hidrólise levam à formação de um estado sol, 

caracterizado por ser constituído por oligômeros que formam cadeias de dimensões coloidais 

e partículas primárias dispersas. O estado gel é originado pela conectividade entre as 

partículas de dimensões coloidais, dando origem a uma rede tridimensional entrelaçada 

(Brinker e Scherer, 1990; Benvenutti et al., 2009).  

Em 1968, Stöber publicou uma metodologia de obtenção de partículas esféricas de óxido de 

silício (SiO2) monodispersas a partir de reações de hidrólise (Reação 1) e condensação 

(Reações 2 e 3) de precursores derivados de alcóxidos de silício em meio alcóolico e na 

presença de amônia como catalizador. Pelo método de Stöber, partículas de diâmetros entre 

50nm e 1μm podem ser obtidas (Stöber e Fink, 1968; Benvenutti et al., 2009). 

 

𝑆𝑖(𝑂𝑅) + 𝐻 𝑂 → (𝑅𝑂) 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 +  𝑅𝑂𝐻   (𝑅𝑒𝑎çã𝑜 1) 

≡ SiOH + OH − Si ≡ → Si − O − Si ≡  + 𝐻 𝑂   (𝑅𝑒𝑎çã𝑜 2) 

≡ Si − OH + RO − Si ≡ → ≡ Si − O − Si ≡  +ROH   (Reação 3) 

 

Baseado na mesma estratégia de síntese abordada no método de Stöber, partículas de SiO2 

com morfologia alongada, diferente das tradicionais esféricas, podem ser obtidas em 

emulsões formadas por n-pentanol e água (Zhang et al., 2008; Kuijk et al., 2011; Wang et al., 

2012). 

No sistema de emulsão, a estabilização da mistura n-pentanol e água é feita por moléculas 

anfifílicas de polivinilpirrolidona (PVP). As moléculas hidrofóbicas de tetraetil ortosilicato 
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(TEOS) quando adicionadas a mistura, sofrem imediatamente reações de hidrólise e 

condensação, formando oligômeros hidrofílicos. Sob condições alcalinas, os oligômeros 

migram-se para a fase aquosa dentro das gotículas da emulsão e sofrem polimerização, dando 

origem às partículas sólidas de sílica. Esse comportamento pode ser explicado pelo fenômeno 

de Ostwald Ripening, um mecanismo de difusão controlada que ocorre em processos de 

separação de fases sob níveis de saturação extremamente reduzidos, onde as interações entre 

partículas podem ser desconsideradas (Zhang et al., 2014; Baldan, 2002). 

Nakamura e Matsui propuseram, em 1995, a síntese de tubos ocos de sílica a partir de reações 

de hidrólise e condensação do tetraetil ortosilicato (TEOS) na presença de ácido tartálico, 

etanol, amônia e água. Segundo os autores, a obtenção de partículas com morfologia de tubos 

é obtida como resposta da presença de alguns isômeros específicos do ácido tartálico 

(Nakamura e Matsui, 1995).  

Zhang et al. (2008) sintetizaram bastões de sílica em emulsões n-pentanol/água utilizando 

nanopartículas de ouro e polivinilpirrolidon (PVP) como agentes de direcionamento, que 

permitem com que a reação de condensação dos oligômeros do precursor TEOS aconteça na 

superfície das gotículas de água, cobertas por moléculas de PVP. Zhang et al. (2014) 

obtiveram partículas com diferentes morfologias como tubos, fitas e sinos a partir do sistema 

nomeado pelos autores de micela inversa (Zhang et al., 2008).  

O grupo de pesquisa de Kuijk publicou três trabalhos que descrevem a síntese de bastões de 

óxido de silício utilizando o mesmo sistema n-pentanol/água (Kuijk et al., 2011; Kuijk et al., 

2012. Kuijk et al., 2014). Para Kuijk et al. (2011) não existe um consenso sobre o mecanismo 

do crescimento anisotrópico de partículas de SiO2 nesse tipo de emulsão. Os autores fazem 

referência ao trabalho de Zhang et al. (2008) e elucidam que as nanopartículas de ouro não 

são responsáveis pelo crescimento anisotrópico dos bastões, a morfologia é resultado da 

presença de citrato de sódio, utilizado para estabilização. Sínteses conduzidas na ausência de 

nanopartículas de ouro, somente na presença de citrato de sódio e PVP, dão como resultado a 

mesma morfologia alongada dos bastões (Kuijk et al., 2011). 

A Figura 5 ilustra imagens de microscopia eletrônica de transmissão do acompanhamento do 

processo de crescimento das partículas estudado por Kuijk et al. (2011). O primeiro passo 

envolve a formação de gotículas pela mistura entre n-pentanol, PVP, etanol e água (estágio a - 

Figura 5). A adição de citrato de sódio resulta em uma solução túrbida, descrita pelos autores 
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como uma emulsão de água em n-pentanol estabilizada pelas moléculas de citrato de sódio e 

PVP. A presença da emulsão foi confirmada por análises de Espalhamento Dinâmico da Luz 

(DLS) e por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A possibilidade de visualização 

das gotículas no microscópio sugere a presença de alta concentração de PVP dentro das 

mesmas, juntamente com água (estágio a - Figura 5) (Kuijk et al., 2011). 

O segundo estágio do mecanismo é iniciado pela adição do precursor alcóxido tetraetil 

ortosilicato (TEOS), que é solúvel em n-pentanol. Entretanto, considerando que a forma 

hidrolisada das moléculas de TEOS é hidrofílica, as mesmas movem-se para a fase aquosa, 

dentro das gotículas da emulsão. O crescimento das partículas de SiO2 ocorre então na 

interface dessas gotículas (estágios b – Figura 5) (Kuijk et al., 2011). 

O fato das moléculas novas de TEOS entrarem em contato com a fase aquosa dentro da 

gotícula da emulsão por apenas um lado, já que o outro lado está bloqueado pelo crescimento 

da partícula, faz como que o crescimento ocorra de forma unilateral, dando origem a 

estruturas em forma de bastão (estágio c – Figura 5) (Kuijk et al., 2011).   

 

 

Figura 5 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão do sistema de crescimento de partículas 
de SiO2 em emulsão n-pentanol/água proposto no estudo de Kuijk et al., 2011. Escala das barras: 
100nm. (a) Gotículas da emulsão formada por PVP e 1-pentanol; (b) início do crescimento das 
partículas obtido pela hidrólise do precursor TEOS e (c) partícula a alongada obtida no final da 
síntese. 

 

He et al. (2011) utilizaram a mesma estratégia em emulsão para sintetizar partículas Janus 

com assimetria de morfologia e funcionalidade. Os autores mostraram que o emprego de 

percursores alcóxidos com diferentes terminações (alquil, OH, NH2 e SH) pode dar origem a 

partículas com morfologias variadas como lua (moon-like); halteres (dumbbell-like) e bastões 

(rod-like). A afinidade dos precursores com diferentes fases (orgânica e inorgânica) da 

emulsão é que dá origem às estruturas anisotrópicas (Hu et al., 2012).  
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Na metodologia descrita por Hu et al. (2012) ocorre a adição consecutiva dos diferentes 

precursores. No final do primeiro estágio, a gotícula de emulsão permanece conectada à 

partícula, e a adição de uma nova quantidade de precursor faz com que o processo de 

crescimento continue a partir do final do lado obtido no primeiro estágio. Um exemplo é a 

utilização de TEOS no primeiro estágio, onde o lado da partícula cresce com terminações OH 

na superfície. Posteriormente, uma mistura TEOS e APTES (3-aminopropil trimetoxisilano) é 

utilizada, fazendo com que o outro lado da partícula cresça com terminações NH2. A presença 

de heterogeneidade das terminações foi estudada por Espectroscopia de Energia Dispersiva de 

Raios-X (EDX) (Hu et al., 2012). 

O modelo de micela inversa descrito por Zhang et al. (2014) é similar a esses últimos 

trabalhos mencionados e considera a obtenção de partículas ocas de sílica, com morfologia 

definida como não usual, segundo os autores. O mecanismo de crescimento das partículas 

apresentado é similar ao de Kuijk et al. (2011) e propõe que a hidrólise das moléculas de 

TEOS ocorre na fase orgânica, fora das gotículas da emulsão. As moléculas hidrolisadas se 

movem para a interface, resultando no crescimento tipo tubular das partículas de SiO2. A 

Figura 6 ilustra esse mecanismo. 

 

 

Figura 6 - Mecanismo do crescimento tubular de partículas de SiO2 em emulsão n-pentanol/água 
proposto no trabalho de Zhang et al., 2014. 

 

Utilizando partículas esféricas como ponto de partida, Daskos et al. (2015) obtiveram 

estruturas complexas de óxidos. A estratégia de síntese segue o mesmo modelo de emulsão 

dos outros trabalhos já descritos, mas partículas esféricas de SiO2 são utilizadas como 

precursoras, ou sementes. Como resultado, estruturas com bastões conectados à superfície das 

partículas esféricas são obtidas. Segundo os autores, o crescimento de bastões ocorre devido à 

afinidade das gotículas da emulsão com a superfície das partículas esféricas, previamente 
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modificadas com PVP. A Figura 7 ilustra o mecanismo proposto nesse trabalho (Daskos et 

al., 2015) 

 

Figura 7 - Ilustração do mecanismo proposto por Datskos et al. (2015) para obtenção de partículas de 
óxido com morfologia complexa. (a) Modificação das partículas de SiO2 com PVP; (b) Formação da 
emulsão e aderência das gotículas na superfície das partículas de SiO2; (c) Crescimento de bastões na 
superfície das partículas esféricas dando origem a estruturas com spikes. 

 

3.4.2 Partículas compósitas com morfologia complexa 

Várias estratégias de síntese podem ser utilizadas para a obtenção de partículas compósitas, 

também chamadas de híbridas. Hood et al. (2014) divide as técnicas em quatro principais 

grupos: 

(i) Componentes inorgânico e orgânico são formado ex situ, separadamente, e a obtenção da 

partícula compósita se dá por meio da combinação entre ambos; 

(ii) Componente inorgânico é obtido ex situ e o processo de polimerização da composição 

orgânica é conduzido na presença das partículas inorgânicas; 

(iii) Componente orgânico é formado ex situ e as reações de precipitação/cristalização da 

composição inorgânica são conduzidas na presença das partículas poliméricas; 

(iv) Os componentes orgânico e inorgânico são formados in situ. 
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As metodologias de síntese exploradas na presente tese de doutorado, para a obtenção de 

partículas compósitas com morfologia complexa, envolvem a estratégia (ii). Partículas 

inorgânicas são primeiramente obtidas ex situ, seguidas por processos de modificação. 

Posteriormente, reações de polimerização são conduzidas na presença dessas partículas 

inorgânicas. Três principais técnicas de polimerização foram empregadas: polimerização 

radicalar com transferência de átomo; polimerização em emulsão e polimerização em 

dispersão. As três serão descritas detalhadamente a seguir.  

 Polimerização radicalar por transferência de átomo 

A polimerização radicalar por transferência de átomo (do inglês “atom transfer radical 

polymerization” – ATPR) é uma estratégia de polimerização em que as cadeias poliméricas 

crescem diretamente conectadas ao iniciador, que normalmente encontra-se quimicamente ou 

fisicamente ligadas a uma superfície (Edmondson et al., 2007). Segundo Liu et al. (2012) a 

grande vantagem da ATPR está no alto controle para obtenção de polímeros com diferentes 

pesos e densidades.  

A ATRP é um processo catalítico e baseia-se na adição radicalar por transferência atômica 

empregando metais de transição. A grande maioria dos trabalhos publicados envolvendo a 

ATRP (mais de 80% segundo Machado, 2015), utiliza cobre para a formação de complexos 

de coordenação, devido à sua maior variedade de aplicações. Entretanto, outros metais como 

rutênio, ferro, molibidênio e ósmio, também podem ser utilizados (Machado, 2015; 

Matyjaszewski, 2012). 

A polimerização radicalar por transferência de átomo é controlada pelo equilíbrio entre os 

radicais propagantes e as espécies inativas, que são predominantemente presentes na forma de 

iniciadores halogenetos de alquila (Pn-X). As espécies dormentes reagem periodicamente em 

uma taxa constante de ativação com os complexos do metal de transição, que estão no seu 

estado de oxidação menor (Mtm/L; Mtm = espécies do metal de transição no estado de 

oxidação m; L = ligante). Além disso, as mesmas espécies agem como ativadores de radicais 

(Pn●) e desativadores dos complexos dos metais de transição em seus estados de oxidação 

maiores, formando compostos coordenados com ligantes halogêneos (X-Mtm+1/L). As 

espécies dormentes reagem com o radical em propagação em reação reversa visando a 

formação de espécies dormentes e de ativadores novamente (Matyjaszewski, 2012). Esse 

processo é reversível, e está descrito na Reação 4. 
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Pn-X + Mtm/L ↔ Pn● + X-Mtm+1/L  (Reação 4) 

Alguns trabalhos retratam a grafitização de cadeias poliméricas na superfície de partículas, 

normalmente de composição SiO2 previamente modificadas com iniciadores, para a obtenção 

de estruturas compósitas, por ATRP (Perruchot et al., 2001; Liu et al., 2012; Puretskiy e 

Ionov, 2011). 

Perruchot e coautores (2001) sintetizaram partículas compósitas de SiO2 grafitizadas com 

poli(etileno glicol) metacrilato. Partículas esféricas de SiO2 (obtidas pelo método de Stöber) 

foram previamente modificadas com 3-(dimetiletoxisilil)propil-2-bromoisobutirato, que agiu 

como iniciador no processo de polimerização. As reações foram conduzidas em meio aquoso 

e a temperatura de 20°C. Os catalisadores utilizados foram cloreto e brometo de cobre (I). 

Diferentes proporções de catalizador/iniciador foram estudadas, resultando em estruturas 

compósitas de diferentes diâmetros e com diferentes percentuais de polímeros. A Figura 8 

ilustra o processo de polimerização empregado por Perruchot et al. (2001). 

 

 

Figura 8 - Ilustração do mecanismo proposto por Perruchot et al. (2001) para obtenção de partículas 
compósitas obtidas por ATRP empregando 3-(dimetiletoxisilil)propil-2-bromoisobutirato para 
modificação com iniciador; cloreto e brometo de cobre (I) como catalisadores; etileno glicol 
metacrilato como monômero. 

 
Liu et al. (2012) descrevem um método similar para a obtenção de partículas de SiO2 

grafitizadas com poli(N-isopropilacrilamida). As partículas de dióxido de silício foram 

modificadas com 3-aminopropil trimetoxisilano (APTES). Posteriormente, as terminações 

NH2 oriundas do APTES foram modificadas com brometo de 2-bromoisobutirato em banho 

de gelo. A limpeza das partículas foi feita por centrifugação e redispersão em solução de 2-

propanol/água. O processo de grafitização foi conduzido nesse mesmo solvente e na presença 

do monômero e do sistema catalisador cloreto de cobre (II)/cloreto de cobre (I)/PMDETA 

(N,N’,N,N”,N”– pentametil dietilenotriamina).  
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Um dos principais artigos utilizados como referência nesse trabalho, para o emprego da 

ATRP na obtenção de partículas com morfologia complexa, foi o de Puretskiy e Ionov (2011). 

Os autores descrevem uma metodologia de síntese que resulta em partículas com morfologia 

similar a framboesas. A estratégia de síntese de partículas consiste primeiramente na 

modificação da superfície de micropartículas de silício (1000nm de diâmetro) com grupos 

amina (NH2). Num segundo estágio, o iniciador a base de bromo (Br) foi imobilizado pelos 

grupos amina, de forma com que os átomos de bromo ficassem ligados à superfície das 

partículas. O brometo de α-bromoisobutiril foi utilizado como modificador (Purestskiy e 

Ionov, 2011). 

Ainda no trabalho Puretskiy e Ionov (2011), a polimerização radicalar por transferência de 

átomo ocorreu em altas temperaturas, quando as partículas modificadas com Br foram 

colocadas em contato com o monômero glicidil metacrilato. O poliglicidil metacrilato 

(PGMA) é um polímero que possui grupos epóxi em sua terminação, que podem reagir 

novamente com grupos NH2. O processo de grafitização foi conduzido em dimetilformamida 

(DMF) e na presença do monômero e cloreto de cobre (II)/cloreto de cobre (I)/PMDETA 

(N,N’,N,N”,N”– pentametil dietilenotriamina), como sistema catalisador. As partículas 

framboesa foram obtidas quando partículas nanométricas modificadas com grupo amina 

foram colocadas em contato com as partículas maiores cobertas com polímero com 

terminação epóxi (PGMA).  

 Polimerização em emulsão 

A polimerização em emulsão é a técnica mais comum para a produção de partículas 

poliméricas. Em um sistema simples, os componentes da reação se resumem em água, 

monômero com baixa solubilidade em água, iniciador solúvel em água e surfactante. Uma 

nova fase é facilmente formada pelas partículas coloidais estáveis dispersas na fase aquosa 

contínua depois do processo de polimerização (Thickett et al., 2007).   

No mecanismo de síntese de partículas por polimerização em emulsão, os surfactantes são 

utilizados como moléculas para estabilização da emulsão formada entre o monômero e água. 

Três principais tipos de estabilizantes são utilizados. Os estabilizantes eletrostáticos são 

também conhecidos como surfactantes iônicos, como é o caso do dodecil sulfato de sódio. Os 

estabilizantes estéricos fazem com que as partículas permaneçam estáveis a partir de longas 

cadeias poliméricas, como é o caso do polioxietileno nonilfenil éter. Os estabilizantes 
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eletroestéricos promovem a estabilidade pelos dois mecanismos anteriormente citados, é o 

caso do poli(ácido acrílico) (Thickett et al., 2007).   

Durante a formação da emulsão, três fases distintas são encontradas (a) fase contínua aquosa 

com concentrações baixas de monômero e surfactante dissolvidas; (b) gotículas grandes de 

monômero (~1µm) e (c) micelas pequenas de monômeros (~10nm) presentes em quantidades 

muito maiores do que as gotículas grandes (Duguet et al., 2005). Essas três fases estão 

ilustradas na Figura 9. 

 

Figura 9 – Ilustração do processo de polimerização em emulsão. (a) Fase contínua; (b) Gotícula 
grande de monômero e (c) Micelas. Fonte: Bonham et al. (2014) adaptado.  

 

Nos processos heterogêneos, também chamados de macroemulsão, as moléculas de iniciador 

são dissociadas por termólise na fase líquida, e reagem com as moléculas de monômero para a 

formação de radicais oligoméricos. Essas espécies difundem nas micelas pequenas de 

monômero para iniciar a polimerização. A propagação da polimerização acontece pela 

absorção das moléculas de monômero dispersas na fase líquida e difusão dessas moléculas 

das gotículas grandes de monômero para a mesma fase, o que mantém o equilíbrio da solução 

(Duguet et al., 2005).  

Para que a nucleação das partículas ocorra nas gotículas grandes de monômero, altas 

concentrações de surfactantes precisam ser utilizadas. Outra opção é fornecer energia para o 

sistema, para que gotículas menores possam ser formadas. Essa última abordagem é 

conhecida como polimerização em miniemulsão (Asua, 2002; Asua, 2014; Ronco et al., 

2015).  
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A polimerização em emulsão é uma técnica muito aplicada para síntese de partículas esféricas 

derivadas de monômeros como estireno, butadieno, acrilonitrila, esteres acrílicos e 

metacrílicos, cloretos e acetatos vinílicos (Chern et al., 2006). Para que morfologias 

complexas sejam obtidas, geralmente partículas inorgânicas são incorporadas nas emulsões, e 

o processo de polimerização é conduzido na presença dessas estruturas, que possuem 

geralmente dimensão nano ou submicrométrica (Hood et al., 2014).  

As superfícies das partículas inorgânicas precisam ser modificadas com grupos que tenham 

afinidade com as partículas de polímero que serão geradas, permitindo com que os dois 

materiais possam se conectar. O termo grafitização refere-se à incorporação de terminações 

funcionais nas superfícies das partículas, para que as mesmas tenham afinidade com o 

polímero formado e, mais, para que as cadeias poliméricas possam crescer conectadas às 

superfícies dessas partículas. Existem vários modificadores que podem ser utilizados e que 

possibilitam que interações físicas e/ou químicas entre as partículas inorgânicas e poliméricas 

ocorram (Hood et al., 2014).  

A concentração ou densidade de moléculas de modificadores/m² das partículas inorgânicas 

tem influência direta na morfologia das partículas hibridas. Nos trabalhos de Duguet et al. 

(2005) e Reculusa et al. (2005) os autores obtiveram diferentes morfologias formadas por 

partículas inorgânicas de óxido de silício ligadas às partículas de poliestireno. A razão do 

número de partículas, SiO2/poliestireno, pode ser definida pela concentração de moléculas de 

modificador (com terminações C=C) conectadas na superfície das partículas, como 

exemplificado na Figura 10. Pode-se verificar que diferentes morfologias podem ser obtidas, 

dependendo do número de partículas de poliestireno que são conectadas às partículas de SiO2, 

e que funcionam como sementes na polimerização por emulsão (Duguet et al., 2005; 

Reculusa et al., 2005; Hood et al., 2014).  

Ge et al. (2009) prepararam partículas anisotrópicas de poliestireno e SiO2 utilizando 

polimerização em miniemulsão. O processo de polimerização nesse trabalho é diferenciado 

porque, diferente da maioria dos processos de polimerização que são termoativados, os 

autores utilizaram radiação γ para induzir a polimerização do monômero estireno. Partículas 

esféricas obtidas pelo método convencional de Stöber foram modificadas com terminações 

C=C do 3-(trimetoxisilil)propil metacrilato (MPTS) (Ge et al., 2009). 
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Figura 10 - Diferentes morfologias de partículas híbridas SiO2/poliestireno obtidas por polimerização 
por emulsão na presença de partículas de SiO2. Fonte: Hood et al. (2014) adaptado. 

 

No trabalho de Ge et al. (2009) a morfologia anisotrópica foi atribuída a dois motivos. O 

modificador é grafitizado parcialmente na superfície das partículas esféricas pelo controle da 

quantidade de água adicionado durante a modificação, e pelo estado aglomerado das 

partículas. Desta forma, somente a parte exposta das partículas consegue interagir com as 

moléculas de MPTS, e a anisotropia já é alcançada no próprio estágio de modificação (Ge et 

al., 2009). 

Ainda referente ao trabalho de Ge et al. (2009), durante a reação de polimerização, as 

moléculas de monômero formam uma espécie da camada da superfície modificada das 

partículas, visto que as terminações metacrílicas grafitizadas têm afinidade com o estireno. 

Como o processo de nucleação é predominante na polimerização em miniemulsão, devido ao 

tamanho homogêneo das gotículas de monômero, a propagação ocorre somente na superfície 

modificadas das partículas de SiO2. As gotículas passam a funcionar apenas como 

reservatórios das moléculas de monômero (Ge et al., 2009).  

Zhang et al. (2009) também descrevem outra abordagem de síntese de partículas compósitas 

via polimerização em miniemulsão. A estratégia se resume basicamente em dois estágios. No 

primeiro, a emulsão é preparada na presença de monômero (metacrilato de metila), 

hexadecano, água, termoiniciador, além dos precursores das partículas inorgânicas (TEOS e 

MPTS). Durante o processo de miniemulsificação, onde energia é fornecida para o sistema, 

gotículas homogêneas de monômero metacrilato de metila são obtidas, e a primeira etapa de 

polimerização é conduzida. Logo após, o pH da solução é ajustado para básico, visando que o 

processo de hidrólise e condensação dos precursores das partículas inorgânicas de SiO2 ocorra 

juntamente com polimerização do MMA, formando segundo os autores, partículas tipo 

semente de PMMA (poli(metacrilato de metila) e SiO2. A segunda polimerização ocorre pela 

adição gota a gota de estireno na mistura.  
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As partículas finais obtidas por Zhang et al. (2009) apresentaram morfologia similar a flores 

(flower-like) e três composições em uma mesma estrutura. Na primeira polimerização, 

partículas inorgânicas de SiO2 imersas em matriz de PMMA são obtidas. O precursor MPTS 

tem principal influência nas propriedades térmicas da partícula final, já que as cadeias de 

polímero funcionam como agentes reticulantes para os oligômeros. A morfologia similar a 

flores é obtida na segunda polimerização, onde partículas menores de poliestireno são 

formadas na superfície das partículas sementes de SiO2/PMMA.  

Fan et al. (2013) obtiveram partículas poliméricas de poliestireno e poliglicidil metacrilato 

utilizando uma estratégia de apenas um estágio, e sem o emprego de surfactantes. Partículas 

com morfologia de framboesa (raspberry-like) foram obtidas pelo ajuste da razão entre os 

dois monômeros empregados na síntese, além da concentração de agente reticulante utilizada. 

O mecanismo de formação das partículas foi estudado por microscopia eletrônica de 

transmissão, onde a evolução da síntese foi acompanhada com o tempo. Os autores 

observaram que a morfologia de framboesa só é alcançada no final da reação, quando 

partículas de 10µm começam a se formar na superfície das partículas maiores (174µm), 

constituindo uma camada rugosa e dando origem às partículas raspberry. 

 Polimerização em dispersão 

A polimerização por dispersão é uma técnica interessante na produção de partículas 

poliméricas considerando sua simplicidade e a versatilidade, já que diferentes monômeros 

podem ser empregados (Shen et al., 1993).  

O sistema inicial da polimerização em dispersão é homogêneo, sendo que o monômero, o 

iniciador e o estabilizante são todos solúveis em uma fase contínua. Uma vez que as 

moléculas do polímero começam a crescer nessa fase, um limite de solubilidade é atingido e 

precipitados são formados, o que faz com que alguns autores considerem a polimerização em 

dispersão um tipo de polimerização por precipitação. Esses aglomerados precipitados passam 

então a funcionar como sementes para a propagação da polimerização e formação das 

partículas poliméricas (Richez et al., 2013; Kai et al., 2005) 

A polimerização em dispersão é conduzida em solventes polares ou apolares, dependendo das 

características dos outros componentes utilizados. Alguns autores também utilizam misturas 

de solventes. O solvente é um ponto chave desse tipo de reação, já que todos os componentes 

iniciais precisam ser solúveis no meio, mas os primeiros aglomerados poliméricos que dão 
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origem às partículas precisam ser insolúveis. Essa é uma condição que tem sido 

extensivamente estudada (Richez et al., 2013).  

Os estabilizantes estéricos empregados no processo de polimerização em dispersão também 

têm um papel crítico no processo. Tais componentes são geralmente moléculas anfifílicas que 

possuem duas terminações, uma solúvel e outra insolúvel no solvente (Shen et al., 1993). A 

fim de que a estabilização estérica seja alcançada eficientemente, alguns parâmetros são 

considerados essenciais: (i) elevada área de superficial para a cobertura; (ii) absorção elevada 

do estabilizador; (iii) boa interação do(s) solvente(s) com as cadeias do estabilizador; (iv) 

baixa concentração de moléculas livres de polímeros (Richez et al., 2013). 

Alguns trabalhos esclarecem que os estabilizantes atuam no controle do crescimento das 

partículas. Quanto menor a concentração de estabilizante, maior o tamanho das partículas 

obtidas na polimerização em dispersão, já que os mesmos bloqueiam o crescimento das 

partículas por impedimento estérico. Polímeros ácidos poli(etileno carboxílico) e 

polivinilpirrolidona são os mais utilizados  (Shen et al., 1994). 

Awan et al. (1996) estudaram a influência de parâmetros como temperatura e concentração de 

iniciador e de estabilizante, no mecanismo de formação de partículas poliméricas esféricas de 

poliestireno. Os resultados indicam que maiores concentrações de iniciador limitam o peso 

molecular das partículas obtidas. Além disso, a formação de partículas com tamanhos maiores 

em condições de baixa temperatura, baixa concentração de estabilizante e alta concentração 

de iniciador fornecem evidências de que o processo de nucleação das partículas ocorre como 

resultado do mecanismo de agregação das cadeias poliméricas (Awan et al., 1996).   

A polimerização em dispersão é uma técnica difundida para síntese de partículas poliméricas 

esféricas desde 1960, quando Lok e Ober mostraram a obtenção de partículas esféricas de 

poliestireno em meio alcoólico e utilizando PVP como agente estabilizante (Song et al., 

2004). Desde então, o interesse nessa estratégia vem crescendo, já que partículas esféricas 

sintetizadas podem ser aplicadas em várias áreas devido às propriedades óticas, mecânicas, 

reológicas, elétricas e catalíticas únicas desses materiais (Kawano et al., 2010). Entretanto, 

quando comparado com a técnica de polimerização em emulsão, a polimerização em 

dispersão ainda é pouco difundida para a obtenção de partículas compósitas e/ou com 

morfologia complexa, e um número bem menor de artigos e reviews são publicados nesse 

sentido.  
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Bourgeat-Lami et al. (1999) mostram o encapsulamento de partículas de SiO2 modificadas 

com MPTS para obtenção de partículas compósitas. A síntese utiliza a estratégia de 

polimerização em dispersão e os autores utilizaram etanol como solvente e 

polivinilpirrolidona como estabilizante estérico. O estudo indica que quando são utilizadas 

partículas de SiO2 sem modificação, o encapsulamento não ocorre de maneira efetiva. Ao 

contrário, quando as terminações de MPTS são grafitizadas na superfície das partículas 

inorgânicas, partículas formadas por matriz polimérica de poliestireno com partículas de sílica 

incorporadas, são obtidas (Bougeat-Lami et al., 1999). 

Partículas compósitas de poliestireno (PS) e SiO2 com morfologia similar à lichia (litchi-like) 

foram obtidas por Tian et al. (2015). Os autores conduziram a síntese em duas etapas, na 

primeira, partículas esféricas de SiO2 foram sintetizadas pelo método convencional de Stöber. 

Em seguida, os componentes da polimerização, monômero, estabilizante, e iniciador foram 

adicionados na mesma mistura. Os resultados mostram a obtenção de partículas esféricas 

maiores de SiO2, com aproximadamente 1,5µm, recobertas com partículas pequenas de PS 

(poliestireno), formado uma camada rugosa na superfície da partícula. Os autores estudaram 

ainda a influência da quantidade de monômero adicionada na morfologia da superfície, e 

identificaram que concentrações muito altas de monômero fornecem partículas grandes de PS, 

o que, consequentemente, resulta em aglomerados dessas partículas e morfologias indefinidas 

são obtidas (Tian et al., 2015).  

A polimerização com sementes (do inglês “seeded polymerization”) é considerada uma 

técnica muito eficiente para produção de partículas não esféricas, com bom controle de 

tamanho e morfologia. Essa classificação considera metodologias que utilizam partículas 

menores para induzir a separação de fases durante o processo de polimerização devido à 

tensão interfacial entre as sementes hidrofílicas e o monômero (no caso da polimerização em 

emulsão) ou polímero (no caso da polimerização em dispersão), hidrofóbicos (Zhang et al., 

2017).  

Em um trabalho recente, Zhang et al. (2017) propõem mecanismos para a formação de 

partículas híbridas SiO2 e PS com diferentes morfologias utilizando polimerização em 

dispersão com sementes. Os autores investigaram vários fatores que afetam a morfologias das 

partículas obtidas, além da evolução das mesmas durante o processo de formação. As 

partículas de SiO2 foram sintetizadas pelo método convencional de Stöber e modificadas com 

MPTS. A mistura etanol/água foi utilizada como solvente da reação e PVP como agente 



 

24 
 

estabilizante estérico. Dois diferentes monômeros com polaridades distintas também foram 

estudados, estireno e metacrilato de metila. O termoiniciador AIBN - 2,2’azo-bis (2-

metilpropionitrila) - que é um iniciador hidrofóbico, foi utilizado (Zhang et al., 2017).  

Diferentes morfologias do tipo boneco de neve e framboesa foram obtidas dependendo das 

razões etanol/água e estireno/SiO2 utilizadas. Segundo Zhang et al. (2017), as morfologias 

mudam devido à tensão interfacial, que diminui à medida que as partículas de polímero 

formadas na superfície das partículas de SiO2. Além disso, a coalescência entre os nódulos de 

polímeros controla a mobilidade da fase polimérica, e o processo de polimerização não evolui 

mais a partir daí. Esse último processo é influenciado principalmente pela razão entre os 

solventes utilizados, já que a polaridade do meio reacional muda (Zhang et al., 2017). 

Peng (2013) estudou em sua tese mudanças na morfologia das partículas coloidais 

empregando polimerização em dispersão. O mesmo autor também tem um artigo publicado 

em 2014 com outros autores dentro do mesmo tema. Em sua tese, Peng elucida que a 

preparação de partículas monodispersas anisotrópicas por polimerização em dispersão é de 

grande interesse, principalmente para os processos que utilizam o poli(metacrilato de metila) 

como polímero. A razão está no fato desse ser um bom modelo de sistema para o estudo de 

comportamento de fase em uma escala maior, que pode ser mais facilmente visualizada 

quando comparada com escalas atômicas (Peng, 2013).  

No mesmo trabalho várias metodologias são descritas com diferentes objetivos. Partículas 

esféricas, fluorescentes e compósitas de SiO2 encapsuladas com poli(metacrilato de metila) 

em meio polar (metanol), utilizando AIBN como iniciador e diferentes concentrações de 

agente reticulante (etileno glicol dimetacrilato), são estudadas. Em outro capítulo, o trabalho 

aborda a síntese de partículas ocas poliméricas de PMMA utilizando um método parecido, 

mas na ausência de partículas de SiO2 e com a adição gota-a-gota de agente reticulante 

(divinil benzeno - DVB).  

No artigo publicado em 2014, Peng e coautores abordam a síntese de partículas com 

morfologia similar a pirulitos (lollipop-like) por polimerização em dispersão e utilizando 

metodologias análogas às descritas na tese do mesmo autor, na presença de bastões de sílicas, 

ao invés de partículas esféricas, e na ausência de agente reticulante. Os bastões, estruturas 

alongadas com um lado reto e outro arredondado, foram modificados com terminações C=C 

pela grafitização de moléculas de MPTS na superfície das partículas. Esses bastões foram 
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utilizados como sementes no processo de polimerização, que foi conduzido em metanol e 

utilizando o iniciador AIBN e metacrilato de metila como monômero (Peng et al., 2014).  

De acordo com os autores, a morfologia complexa é obtida devido à preferência de formação 

das partículas de polímero no lado reto dos bastões de sílica. Alguns experimentos e 

simulações computacionais da energia livre de absorção dos bastões foram conduzidos 

visando investigar esse fenômeno. Os autores concluíram que a energia livre de superfície do 

lado reto dos bastões é menor devido à maior quantidade de PVP nesse lado da partícula, e à 

própria geometria, o que facilita a absorção do polímero desse lado da partícula. Um 

experimento que foi conduzido foi o aumento da camada de MPTS grafitizada na superfície 

dos bastões. Quanto maior a quantidade de modificador utilizado, mais homogêneo e menos 

preferencial foi o crescimento do polímero na superfície das partículas, como pode ser 

observado na Figura 11. Um procedimento similar a esse foi explorado nessa tese de 

doutorado, mas uma morfologia diferente de partícula foi obtida, como será mostrado e 

discutido nos resultados (Peng et al., 2014).  

 

Figura 11 - Ilustração dos diferentes crescimentos do polímero poli(metacrilato de metila) na 
superfície dos bastões de SiO2 com diferentes concentrações de modificador MPTS grafitizado. 
Esquerda: menor quantidade de MPTS; Direita: maior quantidade MPTS. Mecanismo descrito no 
trabalho de Peng et al., 2014. 

 

No mesmo trabalho ou autores também sugerem a utilização dos próprios bastões 

modificados como estabilizantes e alguns experimentos foram conduzidos na ausência de 

PVP. Os resultados mostram a obtenção de partículas em forma de ouriço (hedgehog-shaped) 

e indicam que as partículas em forma de bastão podem atuar como agentes estabilizantes no 

processo de polimerização em dispersão.  
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3.5 Análise sistemática das metodologias de obtenção de partículas com morfologia 

complexa 

Esse item da revisão bibliográfica tem o objetivo de apresentar de forma sistematizada 

condições utilizadas nos principais artigos adotados como referência nesse trabalho. As 

Tabelas III.1 a III.3 mostram detalhadamente parâmetros como morfologia, técnica 

empregada na síntese, solvente, principais reagentes, principais condições de síntese, 

solubilidade das partículas após lavagem e recuperação, e potenciais aplicações apontados em 

cada trabalho. Ressalta-se que as cinco morfologias exploradas nessa tese foram utilizadas 

como referência para a construção desse comparativo. Após à apresentação das Tabelas (III.1-

III.3) uma revisão sobre os artigos, é apresentada.  

 

A Figura 12 mostra a ilustração das duas derivações de partículas (SiO2 e SiO2/polímero); as 

morfologias estudadas e as técnicas empregadas em cada uma delas. É possível perceber que 

para algumas morfologias, a mesma forma pode ser obtida por diferentes técnicas (Refs 1-24, 

Tabelas III.1-3).  

 

 

Figura 12 - Esquema ilustrativo com o resumo das principais técnicas empregadas para a obtenção 
das partículas com as morfologias complexas com base nas referências citadas nas Tabelas III.1-3. 
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Tabela III.1 - Resumo de trabalhos utilizados como referência para o desenvolvimento da tese. 

Referência 
Morfologia e 
composição 

Técnica Solvente 
Principais 
reagentes 

Principais condições de síntese 
Solubilidade 

das 
partículas 

Potenciais aplicações 

1- Zhang et al., 
2008 

Bastões de SiO2 Sol-gel 1-Pentanol 
TEOS, PVP, 
nanopartículas 
de ouro 

Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofílica  
Catálise, separação, sensores, 
medicina e ótica 

 
2- He et al., 2011 

Bastões 
anisotrópicos de 
SiO2 

Sol-gel 1-Pentanol 
TEOS, 
APTES, PVP 

Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofílica/ 
hidrofóbica 

Catálise, imagens, distribuição 
de fármacos, componentes 
funcionais, óticos e 
eletrônicos, e sensores 

3- Kuijik et al., 
2014 

Bastões 
anisotrópicos de 
SiO2 

Sol-gel 1-Pentanol TEOS, PVP 
Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofílica Líquidos cristalinos 

4- Zhao et al., 
2016 

Bastões 
magnéticos 
Fe2O3/SiO2 

Sol-gel 1-Pentanol 
Fe2O3; TEOS, 
PVP 

Emulsão com agitação; banho 
termostático (65°C, 35°C) 
para homogeneização; 
temperatura da reação 4°C. 

Hidrofílica 

Terapia fototérmica, 
biosensores, imagem 
biomolecular, materiais 
plasmônicos e tratamento de 
câncer 

5- Dastkos et al., 
2013 

Bastões 
anisotrópicos de 
SiO2 

Sol-gel 1-Pentanol 
TEOS, PVP, 
etanol 

Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofílica 

Gerenciamento de fótons, 
superfícies hidrofóbicas e 
antirreflexo, compósitos de 
matrizes poliméricas 

6- Nakamura e 
Matsui, 1995 

Nanotubos de 
SiO2 

Sol-gel Etanol 
TEOS, H2O, 
ácido tartálico 

Reação à temperatura 
ambiente 

Hidrofílica --- 

7- Dastkos et al., 
2014 

Nanofibras de 
SiO2 

Sol-gel 1-Pentanol TEOS, PVP 
Sonificação para 
homogeneização e durante a 
reação  

Hidrofílica 
Materiais aeroespaciais, 
materiais leves, blindagem, 
tecidos biológicos e filtração 

8- Yi et al., 2016 Nanoarames Sol-gel 1-Pentanol 
TEOS, PVP, 
ODTMS 

Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofóbica 
Membranas super-
hidrofóbicas nanoestruturadas 

9- Yu et al., 2017 
Estruturas 
anisotrópicas de 
SiO2 

Sol-gel 

1-octanol, 1-
heptanol, 1-
hexanol, 1-
pentanol, 1-
butanol, 1- 
propanol 

TEOS, ácido 
tarlático, PVP 

Emulsão com agitação; reação 
à temperatura ambiente 

Hidrofóbica 
e hidrofílica 
(dependendo 
do solvente) 

Materiais de baixo custo, com 
composição flexível e 
propriedades físicas excelentes 
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Tabela III.2 - Resumo de trabalhos utilizados como referência para o desenvolvimento da tese. 

Referência 
Morfologia e 
composição 

Técnica Solvente Principais reagentes 
Principais condições de 

síntese 

Solubilidade 
das 

partículas 
Potenciais aplicações 

10- Qiang et al., 
2008 

Bonecos de 
neve (PS/SiO2) 

Polimerização 
em emulsão 

H2O 
Estireno, SiO2 

esféricas modificadas 
com ODTMS, K2S2O8 

Emulsificação com 
ultrassom de ponta, 
polimerização à 70°C; 
atmosfera inerte 

Hidrofílica/ 
hidrofóbica 

Estabilização de meios 
complexos, dispositivos 
eletrônicos e biomedicina 

11- Song et al., 
2015 

Bonecos de 
neve (PS/ouro) 

Polimerização 
radicalar por 
transferência 
de átomo 

Acetonitrila 

Estireno, Partículas 
esféricas de ouro, 
C8H12N4, CuBr, Cu 
Cl2 

Polimerização à 70°C; 
atmosfera inerte de N2 

Hidrofílica Dispositivos eletrônicos 

12- Reculusa et 
al., 2005 

Bonecos de 
neve (PS/SiO2) 

Polimerização 
em emulsão 

H2O 

Estireno, SiO2
 

esféricas modificadas 
com PEGDM, 
K2S2O8 

Polimerização à 70°C; 
atmosfera inerte de N2 

Hidrofílica 
Blocos de construção originais 
para montagens 
supraparticuladas 

13- Ge et al., 
2009 

Bonecos de 
neve (PS/SiO2) 

Polimerização 
em emulsão 

H2O 
Estireno, SiO2 

esféricas modificadas 
com MPTS, K2S2O8 

Polimerização em 
miniemulsão por 
radiação 

Hidrofílica/ 
hidrofóbica 

Controle da dispersão da luz, 
propriedade de fluidos, 
processos de automontagem, 
emulsões Pickering 

14- Duguet et al., 
2005 

Bonecos de 
neve (PS/SiO2) 

Polimerização 
em emulsão 

H2O 

Estireno, SiO2
 

esféricas modificadas 
com PEGDM, 
K2S2O8 

Polimerização à 70°C; 
atmosfera inerte de N2 

Hidrofílica 
Estabilização de fluidos 
complexos, dispositivos 
eletrônicos 

15- Nguyen et al., 
2010 

Bonecos de 
neve, framboesa 

Polimerização 
em dispersão 

H2O/ 
Etanol 

Partículas de SiO2 
modificadas com 
MPTS, PVP, 
estireno, AIBN 

Polimerização com 
condensador de refluxo 
e a 70°C, atmosfera 
inerte de N2 

Hidrofílica 
Blocos de construção para 
elaboração de moléculas 
coloidais 

16- Yin et al., 
2011 

Bonecos de 
neve 

Polimerização 
em emulsão 

H2O 

Partículas de SiO2, 
estireno, 2-vinil 
imidazol, AIBN, 
MPTS 

Ultrassonificação para 
emulsificação, 
atmosfera N2 para 
aquecimento, 
polimerização a 70°C 

Hidrofílica 

Emulsão Pickering, 
reconhecimento molecular, 
imagem molecular, blocos de 
construção em novos materiais 
e processos de automontagem 
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Tabela III.3 - Resumo de trabalhos utilizados como referência para o desenvolvimento da tese. 

Referência 
Morfologia e 
composição 

Técnica Solvente Principais reagentes 
Principais condições de 

síntese 

Solubilidade 
das 

partículas 
Potenciais aplicações 

17- Peng et al., 
2014 

Pirulitos 
(SiO2/PMMA) 

Polimerização 
em dispersão 

Metanol 

Metacrilato de metila, 
PVP, bastões de SiO2 
modificados com MPTS, 
AIBN 

Polimerização a 55°C Hidrofílica 
Dispositivos óticos e 
eletrônicos, sensores, carga 
em tintas e revestimentos 

18- Fan et al., 
2013 

Framboesas 
(PS/PGM) 

Polimerização 
em 
miniemulsão 

H2O 
Estireno, glicidil 
metacrilato, divinil 
benzeno, KPS 

Polimerização com 
condensador de refluxo 
e a 80°C 

Hidrofílica Superfícies super-hidrofóbicas 

19- D’Acunzi et 
al., 2010 

Framboesas  Sol-gel  Etanol 
Partículas de PS, PVP, 
TEOS 

Silanização à 
temperatura ambiente e 
com agitação 
magnética 

Hidrofílica Superfícies super-hidrofóbicas 

20- Qian et al., 
2009 

Framboesas Sol-gel Etanol 
Partículas de PS 
funcionalizadas com 
PAA,  

Silanização a 50°C Hidrofílica Superfícies super-hidrofóbicas 

21- Puretskiy e 
Ionov (2011) 

Framboesas 

Polimerização 
radicalar por 
transferência 
de átomo 

DMF 

Partículas de SiO2 
modificadas com PGM e 
SiO2-NH2, pentafluor 
estireno, CuBr2 

Reagentes anidros, 
polimerização a 70°C, 
atmosfera inerte de N2 

Hidrofóbica Superfícies super-hidrofóbicas 

22-  Bourgeat 
Lami et al., 2006 

Framboesas 
Polimerização 
em emulsão 

H2O 
Partículas de SiO2 
modificadas com MPTS, 
estireno, SDS 

Polimerização com 
condensador de refluxo 
e a 70°C, atmosfera 
inerte de N2 

Hidrofílica 
Nano objetos com aplicações 
na ciência dos materiais 

23- Tian et al., 
2015 

Framboesas 
(SiO2/ PMMA) 

Polimerização 
em dispersão 

Etanol 
Estireno, PVP, TEOS, 
AIBN 

Polimerização a 70°C Hidrofílica 
Cristais fotônicos, sensores e 
biomateriais 

24- Zhang et al., 
2011 

Flores (SiO2/PS) 
Polimerização 
em 
miniemulsão 

H2O 
Hexadecano, metacrilato 
de metila, TEOS, SDS 
MPTS 

Ultrassonificação com 
Ultraturrax, 
polimerização a 75°C, 
atmosfera inerte de N2 

Hidrofílica 
Modificação de propriedades 
óticas, blocos de construção e 
automontagem 
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As Tabelas III.1 a III.3 mostram que, se separarmos as metodologias explicitadas em duas 

categorias, derivadas de SiO2 e derivadas de SiO2/polímero, podemos perceber que todas as 

morfologias (alongadas, bonecos de neve, pirulitos, framboesas e flores) possuem potenciais 

aplicações em comum, sendo que em dispositivos eletrônicos e óticos são os empregos mais 

citados (Refs. 1-5, 10, 13, 14, 17, 23 e 24 – Tabelas III.1-3). Catálise é uma área promissora 

para o emprego de partículas alongadas de dióxido de silício (SiO2) (Refs. 1 e 2 – Tabela 

III.1).  

As partículas com morfologia boneco de neve, que são formadas por duas partículas de 

diferentes composições conectadas entre si, possuem potencial de aplicação majoritariamente 

na estabilização de misturas complexas e em processos de automontagem (Refs. 10,13,14 e 

16-2 – Tabela III.2). As partículas compósitas formadas por SiO2 e polímero com morfologias 

framboesas ou flores são muito citadas em trabalhos que desenvolvem superfícies super-

hidrofóbicas (Refs. 18-21 – Tabela III.3). Essa aplicação também é citada para partículas com 

morfologia alongada de arames (Ref. 8 – Tabela III.1).  

A maior parte das metodologias de obtenção de partículas cerâmicas consideram 

procedimentos simples de mistura para reação de hidrólise e condensação. Na maioria dos 

casos tais reações são conduzidas à temperatura ambiente. Além disso, essa classe de partícula 

é formada em emulsões 1-pentanol/água. As emulsões são formadas por agitação magnética 

simples, sem necessidade de procedimentos complexos de emulsificação. Os reagentes 

empregados não são sensíveis à umidade e ao oxigênio atmosférico, o que exclui a 

necessidade de emprego de reagentes anidros e atmosfera inerte (Refs. 1-9 – Tabela III.1).  

As partículas compósitas podem ser obtidas de duas formas, por processos de polimerização 

na presença de partículas de SiO2 modificadas com terminações polimerizáveis; ou o 

contrário, por reações de hidrolise e condensação de precursores silanos na presença de 

partículas poliméricas. Desta forma, as metodologias de obtenção de partículas compósitas 

sempre envolvem procedimentos anteriores de síntese e modificação de partículas precursoras 

para que morfologias complexas possam ser obtidas. As reações de polimerização são 

conduzidas em temperaturas que podem variar entre 50°C e 80°C, dependendo do 

termoinciador e do polímero empregados (Refs. 10-24 – Tabelas III.2 e 3). 

As metodologias de polimerização exploradas se dividem em polimerização em emulsão, 

dispersão e radicalar com transferência de átomo. Os trabalhos que abordam polimerização 

em emulsão são conduzidos em meio aquoso e normalmente processos de emulsificação 
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também são requeridos. Ultrassom de ponta e homogeneizadores de alta potência (tipo 

Ultraturrax®) são comumente empregados. O aquecimento ou a reação por completa são 

conduzidos em atmosfera inerte sendo que argônio e nitrogênio são normalmente utilizados 

(Refs. 10, 12-16, 18,22 e 24 – Tabelas III.2 e 3).  

A polimerização radicalar por transferência de átomo é uma técnica que envolve maior 

controle de parâmetros. As reações são normalmente sensíveis à umidade e ao oxigênio 

atmosférico, o que implica que todos os reagentes devem ser anidros e a reações devem ser 

conduzidas em atmosfera inerte. Os solventes são orgânicos (acetonitrila, dimetilformamida) 

e normalmente empregados (Refs. 11 e 21 – Tabelas III.2 e 3).  

As metodologias de polimerização em dispersão são relativamente mais simplificadas. Não 

são necessários processos de emulsificação, os solventes empregados são normalmente 

polares e de fácil manipulação como água, etanol e metanol. Assim como nas outras reações 

de polimerização, o oxigênio pode inibir o processo de ativação. Desta forma, a polimerização 

em dispersão também deve ser conduzida em atmosfera inerte (Refs. 15, 17 e 23 – Tabelas 

III.2 e 3).  
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Capítulo 4: Parte Experimental 

A parte experimental da tese foi conduzida com o auxílio da estrutura oferecida por duas 

instituições. Na primeira etapa do trabalho, os experimentos foram realizados no Institut für 

Neue Materialien (INM), na Alemanha, durante o período da bolsa (modalidade Sanduíche) 

concedida pelo Conselho Nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq) por 

doze meses, e depois com uma prorrogação e suporte concedido pelo próprio INM para uma 

permanência por mais seis meses. Os outros experimentos foram realizados no Instituto 

SENAI de Inovação em Engenharia de Superfícies, no Centro de Inovação e Tecnologia 

(CIT) SENAI-FIEMG. 

A parte experimental pode ser estruturada em quatro abordagens de morfologia, como 

indicado na Tabela IV.1. A relação de reagentes empregados nos experimentos está descrita 

no item 4.1 e as metodologias exploradas estão detalhadas separadamente no item 4.2. As 

metodologias de sínteses e modificações são separadas para cada uma das cinco morfologias 

de partícula estudadas. No final, as técnicas de caracterização são detalhadas pontuando o 

objetivo de utilização das mesmas e para quais partículas foram empregadas, de acordo com 

suas particularidades. 

 

Tabela IV.1 - Morfologias de partículas exploradas no desenvolvimento da tese.  

Composição Morfologia Técnica 

SiO2 

Bastão 
 

Sol-gel 

Serpente 
 

SiO2/polímero 

Pirulito 
 

Polimerização radicalar por 
transferência de átomo 

Boneco de neve 
 

Polimerização em emulsão 

Flor 

 

Polimerização em dispersão 
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4.1 Reagentes 

A Tabela IV.2 apresenta todos os reagentes empregados nas sínteses de partículas com 

morfologias complexas. 

 

Tabela IV.2 – Reagentes empregados nas sínteses de partículas com morfologias complexas. 

Reagente Procedência 

Polivinilpirrolidona K-30 (PVP - C6H9NO)n) Sigma Aldrich/Synth 
Polivinilpirrolidona K-90 (PVP - C6H9NO)n) Sigma Aldrich 
1-pentanol (C5H12OH) - 99% Sigma Aldrich 
Citrato de sódio (Na3C6H5O7) - 99% Sigma Aldrich 
Hidróxido de amônio (NH4OH) - 25% Merck 
Tetraetil ortosilicato (TEOS - SiC8H20O4) - 98% Sigma Aldrich 
3-aminopropil trimetoxisilano (APTES - 2N(CH2)3Si(OC2H5)3 - 97% Sigma Aldrich 
Etanol (C2H6O) - 99,5%, Synth 
1-octanol (C8H18O) - 99% Sigma Aldrich 
1-propanol (C3H8O) - 99,5% Sigma Aldrich 
Diclorometano (DCM - CH2Cl2) - 99,8% Sigma Aldrich 
Dimetilfomamida (DMF - C3H7NO) - 99,8% Sigma Aldrich 
Tetrahidrofurano (THF - C4H8O) - 99% Sigma Aldrich 
Tolueno (C7H8) - 99%, Sigma Aldrich 
2-bromoisobutiril (BIB – (CH3)2CBrCOBr) - 98% Sigma Aldrich 
Trietilamina (Et3N - N(CH₂CH₃)₃ - 99%, Sigma Aldrich 
Estireno (C8H8) - 99% Sigma Aldrich 
Glicidil metacrilato (C7H10O3) - 99% Sigma Aldrich 
Brometo de cobre II (CuBr2) - 99% Sigma Aldrich 
N,N’,N,N”,N”– pentametil dietilenotriamina (PMDETA - C9H23N3) - 
98%, 

Sigma Aldrich 

Sn(II)-2-etilhexeonato ([CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Sn) - 95%, Sigma Aldrich 
Poli(etilenoglicol) metacrilato (PEGMe - 
H2C=C(CH3)CO(OCH2CH2)nOH) - Mn=526 

Sigma Aldrich 

Metacrilato de metila (MMA – C5H8O2) - 99%, Sigma Aldrich 
4-Nonilfenil-poletileno glicol (C2H4O)nC15H24O) - 99% Sigma Aldrich 
Persulfato de potássio (KPS - K2S2O8) - 99,9% Sigma Aldrich 
3-(trimetoxisilil) propil metacrilato (MPTS - 
H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3) - 98% 

Sigma Aldrich 

Metanol (CH4O) - 99,8% Sigma Aldrich 
Glicerina (C3H8O3) - 99% Sigma Aldrich 
2, 2’ azo-bis (2-metilpropionitrila) (AIBN - 
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN)) - 98% 

Sigma Aldrich 

Benzofenona - 99% Sigma Aldrich 
Sódio metálico - 99% Sigma Aldrich 
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4.2 Metodologias 

4.2.1 Partículas derivadas de dióxido de silício (SiO2)  

As partículas derivadas de SiO2 foram sintetizadas a partir de reações de hidrólise e 

condensação de precursores silicatos em emulsões formadas por 1-pentanol/água. Duas 

morfologias foram exploradas dentro dessa metodologia. A síntese de partículas em forma de 

bastões (rod-like) envolveu apenas a hidrólise e condensação do precursor tetraetil ortosilicato 

(TEOS) em emulsão. Empregando-se diferentes solventes orgânicos, em substituição ao 1-

pentanol para a formação da emulsão, partículas com morfologia similares a serpentes 

também foram obtidas. Os detalhamentos de ambas as abordagens são descritos a seguir. 

(i) Partículas com morfologia de bastões (rod-like) 

Esse tipo de partícula é obtido em emulsões compostas por poli(vinil pirrolidona) K-30 

(PVP), 1-pentanol, água (H2O), citrato de sódio (surfactante); hidróxido de amônio 

(catalisador). A massa de PVP foi dissolvida em 1-pentanol em um frasco de vidro tipo Schott 

e submetida à agitação magnética vigorosa (400rpm). Os volumes de água e citrato de sódio 

0,18M foram adicionados à mistura, que foi agitada lentamente com as mãos. A emulsão foi 

deixada 1 minuto em banho ultrassônico para a eliminação das bolhas. Depois, o volume de 

NH4OH foi adicionado e os mesmos procedimentos de mistura lenta e utltrassonificação 

foram seguidos. Por fim, o precursor tetraetil ortosilicado (TEOS) foi adicionado e o frasco 

Schott foi agitado lentamente com as mãos. A mistura reacional foi mantida em temperatura 

ambiente e livre de qualquer tipo de vibração por 12 horas. A Tabela IV.3 mostra as 

quantidades de reagentes utilizados para obtenção dessa morfologia de partículas. 

Tabela IV.3 - Relação entre reagentes e quantidades utilizadas na obtenção de partículas com 
morfologia de bastões. 

Reagentes Quantidades 

PVP; 1-Pentanol; H2O; citrato de sódio 0,18moL/L; NH4OH; 

TEOS 

5g; 50mL; 1,75mL; 0,5mL; 0,5mL; 

0,2mL 

 

Após obtidas as partículas, foi feita a recuperação das estruturas com centrifugação e 

redispersão, visando eliminar os excessos de reagentes e separar os bastões menores, 

melhorando a distribuição de tamanho. A emulsão com partículas foi centrifugada com 1:1 de 

etanol a 4000rpm durante 20 minutos. O sobrenadante foi eliminado e as partículas foram 

redispersas em etanol. A solução foi ultrasonificada por 5 minutos. Esse procedimento foi 
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repetido por 4 vezes e depois da última centrifugação as partículas foram redispersas em 

etanol e estocadas.  

 

 (ii) Partículas com morfologia de serpentes (snake-like) 

As partículas com morfologia alongadas e irregulares, similares à forma de serpentes, podem 

ser consideradas um subproduto das sínteses em que foram obtidos bastões. Um estudo sobre 

influência de solventes e reagentes mostrou que as morfologias podem ser regulares e retas 

como os bastões, ou irregulares com morfologia de serpentes. 

As reações para obtenção de partículas alongadas irregulares, com morfologia similar às 

serpentes, foram também conduzidas em emulsão, citrato de sódio, PVP e NH4OH. Para 

investigação sobre a influência das polaridades dos solventes da emulsão, as reações foram 

realizadas empregando 1-propanol, 1-pentanol e 1-octanol. A Tabela IV.4 mostra as 

proporções de reagentes utilizadas nesse estudo. A influência da presença de etanol nas 

sínteses também foi avaliada. O volume desse reagente foi adicionado juntamente com a 

água. A Tabela IV.5 mostra os volumes de reagente utilizados. 

Tabela IV.4 - Relação entre reagentes e quantidades utilizadas na obtenção de partículas com 
morfologia de serpentes empregando diferentes solventes (1-propanol, 1-pentanol e 1-octanol). 

Reagentes Quantidades 

PVP; solvente; H2O; citrato de sódio 0,18moL/L; 
NH4OH; TEOS 

5g; 50mL; 1,75mL; 0,5mL;  
0,5mL; 0,3mL 

 

Tabela IV.5 - Relação entre reagentes e quantidades utilizadas na obtenção de partículas com 
morfologia de serpentes empregando etanol. 

Reagentes Quantidades 

PVP; solvente; H2O; EtOH; citrato de sódio 0,18moL/L; 
NH4OH; TEOS 

5g; 50mL; 1,75mL; 5mL; 0,5mL;  
0,5mL; 0,5mL 

 

4.2.2 Partículas derivadas de dióxido de silício e polímero (SiO2/polímero)  

Para as partículas de composição derivada de dióxido de silício e polímeros três morfologias 

foram obtidas, (i) pirulitos; (ii) bonecos de neve e (iii) flores. Cada uma delas abordou uma 

metodologia diferente, que foi definida de acordo com a morfologia final e composição 

química requeridas. Essas três morfologias englobam vários passos de síntese. Como a 

composição final é dual, partículas de SiO2 foram sintetizadas e empregadas como 
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precursoras, ou sementes, nas etapas de polimerização. Para que houvesse compatibilidade 

entre essas partículas e os solventes utilizados nas reações de polimerização, as mesmas foram 

modificadas. A última etapa foi então a polimerização. Os itens a seguir descrevem cada uma 

das etapas para as metodologias exploradas na obtenção de partículas com morfologias de (i) 

pirulitos; (ii) bonecos de neve e (iii) flores.  

(i) Partículas com morfologia de pirulitos (lollipop-like) 

Esse tipo de partícula foi nomeado assim no trabalho de Peng et al. (2014), devido à 

morfologia semelhante a pirulitos. É um tipo especial e complexo de partícula, com aplicação 

ainda pouco explorada na literatura e cuja metodologia de obtenção foi embasada em algumas 

referências, mas nenhuma delas descreve o procedimento proposto, que envolve três etapas, 

descritas separadamente a seguir. 

  

 Síntese de bastões de SiO2 com terminações NH2 anisotrópicas 

No primeiro estágio foram sintetizados bastões de óxido de silício seguindo o mesmo 

procedimento descrito no item 4.2.1(i). A diferença aqui é que após a adição de TEOS e 

crescimento das partículas por 12 horas, um segundo precursor, (3-aminopropil) trietoxisilano 

(APTES), foi utilizado, produzindo terminações aos bastões com grupos NH2 conectados.  

Nas adições de ambos os precursores na mistura foi feita de forma lenta com agitação do 

frasco Schott com as mãos.  

O procedimento de limpeza seguido foi o mesmo realizado para os bastões, descrito no item 

4.2.1(i). Entretanto, a última centrifugação, assim como a redispersão das partículas lavadas 

foram feitas nos solventes utilizados posteriormente nos processos de modificação 

(diclorometano, dimetilfomamida, tetrahidrofurano e tolueno). 

 Modificação das terminações NH2 

O próximo passo consistiu na modificação das terminações NH2 em diferentes solventes 

anidros (diclorometano, dimetilfomamida, tetrahidrofurano e tolueno). Todos os solventes 

utilizados foram previamente secos com sódio metálico e benzofenona, visando eliminação de 

qualquer presença de água. 
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A solução de partículas dispersas no solvente da reação foi adicionada em um balão de fundo 

redondo conectado a uma entrada de argônio e imerso em banho de gelo. Como agente 

modificador foi utilizado o brometo de 2-bromoisobutiril (BIB), que foi adicionado à mistura 

gota-a-gota. A estratégia considera que o bromo reage com os grupos amina (NH2) 

provenientes da estrutura formada pela hidrólise e condensação do precursor APTES. Assim, 

a modificação poderia, a princípio, permitir que novas terminações R-NHBr fossem formadas 

em apenas um lado da partícula (o lado formado a partir do precursor APTES).  

A reação de modificação foi conduzida em condição totalmente livre de água e sob atmosfera 

inerte. A base trietilamina (Et3N) foi utilizada como reagente de captura (trap reagent), para 

capturar o ácido bromídrico (HBr) produzido durante a reação de modificação. A reação foi 

procedida por 12 horas.  

A limpeza das partículas foi realizada por centrifugação e redispersão quatro vezes em etanol 

utilizando 4000rpm durante 20 minutos e uma última vez no solvente utilizado na reação de 

polimerização (dimetilformamida, tolueno, ou etanol).  

 Polimerização radicalar por transferência de átomo 

O último estágio dessa abordagem foi a polimerização radicalar por transferência de átomo 

(ATRP – do inglês Atom Transfer Radical Polymerization) das terminações com grupos Br 

(iniciador) em apenas um lado da partícula. As metodologias descritas por Perruchot et al., 

2001; Liu et al., 2012; Puretskiy e Ionov, 2011 foram utilizadas como referência.  

Essa etapa também foi realizada em diferentes solventes (diclorometano - DCM e 

dimetilformamida - DMF) e utilizando estireno e glicidil metacrilato como monômeros 

(separadamente), brometo de cobre II (CuBr2) como metal de transição, e N,N’,N,N”,N”– 

pentametil dietilenotriamina (PMDETA) como ligante. Os reagentes foram misturados em um 

balão de fundo redondo e submetidos ao borbulhamento de argônio por 30 minutos. 

Posteriormente a mistura foi aquecida até 70°C e sob agitação magnética lenta e atmosfera 

inerte. Depois de atingida a temperatura, o agente redutor (Sn(II)-2-etilhexeonato) foi 

adicionado, e a reação foi procedida por 22 horas.  

A Tabela IV.6 mostra as quantidades dos reagentes utilizados nas sínteses para a obtenção das 

partículas com morfologia lollipop-like. A Figura 13 sumariza os três estágios descritos para 

obtenção dessas partículas. 



 

38 
 

 
Tabela IV.6 - Relação entre reagentes e quantidades utilizadas em cada etapa de obtenção das 
partículas com morfologia de pirulitos.  

Reagentes Etapa Quantidades 

PVP; 1-Pentanol; H2O; citrato 
de sódio 0,18moL/L; NH4OH; 
TEOS; APTS 

Obtenção dos bastões com 
terminações NH2 

10g; 100mL; 3,5mL; 1mL; 
1mL; 0,2mL; 0,2mL 

Solvente; massa de partículas; 
BIB; Et3N  

Modificação das terminações 
NH2 com Br 

30mL; 0,3g; 150µL; 300µL 

Solvente; Monômero*; CuBr2, 
PMDETA, Sn(II)-2-
etilhexaonato 

Polimerização - ATRP 10mL; 2mL; 8µL; 8µL; 50µL 

*Os monômeros estireno e glicidil metacrilato foram utilizados separadamente, em duas sínteses distintas.  
 
 

 
Figura 13 - Esquema das etapas conduzidas para obtenção de partículas com forma de pirulitos. 

 

(ii) Partículas com morfologia de bonecos de neve (snowman-like) 

Existem algumas metodologias descritas na literatura para obtenção de partículas com 

morfologia complexa empregando polimerização em emulsão na presença de partículas de 

sílica modificadas com grupos funcionas polimerizáveis (Reculusa et al., 2005; Duguet et al., 

2005). A metodologia descrita por Duguet et al., 2005, exposta com mais detalhes na revisão 
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bibliográfica, foi utilizada como referência para esse trabalho. Assim como a síntese das 

partículas pirulitos, essa abordagem é composta de três etapas, que são descritas 

separadamente a seguir.  

 Síntese de partículas esféricas pelo método de Stöber 

A primeira etapa da síntese consistiu na obtenção de partículas esféricas de sílica pelo método 

de Stöber, pela hidrólise e condensação do precursor TEOS, em etanol (EtOH) e na presença 

de água e hidróxido de amônio. As concentrações de reagentes foram utilizadas dependendo 

do diâmetro desejado para as partículas. Na Tabela IV.7 estão apresentadas as concentrações 

dos reagentes utilizadas para obtenção de partículas com diâmetros teóricos de 50nm e 

100nm. Na síntese, os reagentes foram colocados em um frasco de vidro tipo Schott e 

submetidos à agitação magnética a 300rpm durante 12 horas.  

 
Tabela IV.7 - Quantidades dos reagentes utilizados para obtenção de partículas esféricas de SiO2 pelo 
método de Stöber com diâmetros de 50nm e 100nm. 

Reagentes Quantidades (mL) – d=50nm Quantidades (mL) – d=100nm 

EtOH 900 900 
H2O 10 20 
NH4OH 25% 15 40 
TEOS 25 50 
 

Depois das 12 horas, a remoção do excesso de NH4OH até o ajuste de pH neutro foi feita por 

rotaevaporação. O diâmetro e a distribuição de tamanho das partículas foram medidos pelo 

medidor de tamanho de partícula (PCD) e a área superficial específica foi avaliada por 

adsorção de nitrogênio (BET - Brunauer–Emmett–Teller). Para medida de tamanho, as 

amostras foram preparadas apenas com diluições em água ou etanol. Para avaliação da área 

superficial específica as amostras foram secas em estufa a 100°C. 

 Modificação das partículas esféricas 

Em meio aquoso e sob agitação magnética (100rpm) a superfície das partículas foi modificada 

com Poli(etileno glicol) metacrilato (PEGMe). A modificação foi conduzida somente pela 

adição do modificador na solução aquosa de partículas, sem nenhum tipo de aquecimento, só 

sob agitação magnética lenta (100rpm).  
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Como diferentes diâmetros de partículas foram utilizados (50nm e 100nm), as quantidades de 

modificador empregadas foram distintas, e calculadas de acordo com a área superficial 

determinada pelo método de adsorção de N2 (m2/g).  

 Polimerização das partículas modificadas 

A última etapa de obtenção das partículas tipo snowman foi a polimerização. A solução 

coloidal de partículas modificadas, em água, foi colocada em um balão de fundo redondo. Foi 

borbulhado argônio para a total remoção do oxigênio presente na solução e atmosfera inerte 

foi mantida durante toda a reação. Metacrilato de metila (MMA - monômero) e 4-nonilfenil-

poli(etileno glicol) (surfactante para formação das gotículas da emulsão) foram adicionados e 

a solução foi agitada vigorosamente (400rpm) por 5 minutos. A solução foi então aquecida até 

70°C sob agitação moderada (200rpm) e o iniciador persulfato de potássio (KPS) dissolvido 

em 2mL de H2O, foi adicionado. A reação prosseguiu durante 2 horas.  

A Figura 14 ilustra as etapas de obtenção das partículas tipo bonecos de neve (snowman-like). 

A Tabela IV.8 mostra as concentrações típicas de reagentes utilizadas na obtenção da mesma 

morfologia de partículas incluindo os dois tamanhos teóricos de diâmetro de partículas de 

SiO2, 50 e 100nm. 

 

 

Figura 14 - Esquema das etapas conduzidas para obtenção de partículas com morfologia similar a 
bonecos de neve. 
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Tabela IV.8 - Quantidades dos reagentes utilizados para obtenção de partículas com morfologia 
bonecos de neve utilizando partículas de SiO2 esféricas em diâmetros de 50 e 100nm e modificadas 
com PEGMe. 

Reagentes Quantidades – d=50nm Quantidades – d=100nm 

H2O (mL) 100 100 
Partículas de SiO2 (g/L) 2,5 20 
Modificador PEGMe (g) 0,01 1,2 
MMA (g) 10 5 
Sufactante (g) 0,3 0,15 
Iniciador (g) 0,05 0,025 
 
 

(iii) Partículas com morfologia de flores (flower-like) 

Essa metodologia de síntese possui três estágios e segue o procedimento descrito por Kujik et 

al. (2011) e Peng et al. (2014), com algumas modificações. A estratégia também considera a 

experiência adquirida nos procedimentos que foram realizados para obtenção de partículas 

pirulitos e bonecos de neve.  

 Síntese dos bastões de SiO2 

O procedimento seguido para a síntese dos bastões foi igual ao já descrito no item 4.2.1(i). 

Depois de obtidas, as partículas em forma de bastão foram lavadas por centrifugação, 

redispersas em etanol e secas com fluxo de nitrogênio. No final, foi obtida uma massa de 

0,27g de partículas. 

 Modificação dos bastões com MPTS 

Para etapa de modificação, 0,27g de partículas em forma de bastões foi dispersa em etanol em 

um frasco de vidro tipo Schott. Foram adicionados NH4OH e 3-(trimetoxisilil) propil 

metacrilato (MPTS) para a modificação da superfície das partículas. A mistura foi feita com 

auxílio de agitador magnético a 100rpm, durante três horas e em temperatura ambiente. 

No final das três horas, parte do etanol foi eliminado por rotaevaporação (40°C, 120mBar) até 

que uma espécie de gel foi obtida. Depois, foi adicionado um pequeno volume de metanol e a 

mistura foi submetida à centrifugação no mesmo solvente por três vezes. Por fim a massa total 

de partículas modificadas foi então redispersa em metanol. 
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 Polimerização dos bastões modificados 

No estágio de polimerização 50mL de solução de partículas foram adicionados em um balão 

de fundo redondo. Uma massa de poli(vinil pirrolidona) (PVP K-90) foi dissolvida na mistura 

por agitação magnética a 400rpm. O monômero metacrilato de metila (MMA) foi adicionado 

e foi borbulhado nitrogênio por 10 minutos na mistura, que posteriormente foi submetida a 

aquecimento até 55°C, utilizando um banho de glicerina. Depois que a temperatura foi 

atingida, foi adicionado o iniciador 2, 2’ azo-bis (isobutironitrila) - AIBN - dissolvido em 

tolueno. A reação continuou por 10 horas. As partículas obtidas foram coletadas por 

centrifugação e redispersão em metanol.  

A Tabela IV.9 mostras as quantidades de reagentes utilizadas em cada um dos estágios da 

síntese, ilustrados na Figura 16. 

Tabela IV.9 - Quantidades de reagentes utilizados nos três estágios da síntese de partículas com 
morfologia de flores. 

Reagentes Etapa Quantidades 

PVP K-30; 1-Pentanol; H2O; citrato 
de sódio 018moL/L; NH4OH 25%; 
TEOS 

Síntese dos bastões de 
SiO2 

10g; 100mL; 3mL; 0,5mL; 
0,5mL; 0,2mL  

Massa de bastões de SiO2; etanol; 
NH4OH 25%; MPTS 

Modificação com MPTS 0,3g; 30mL; 150µL; 300µL 

Solução de bastões modificados em 
metanol; PVP K-90; MMA; solução 
0,2M de AIBN em tolueno  

Polimerização  50mL; 2,5g/1,25g; 2,5mL; 1mL 

 

 

 

Figura 15 - Estágios da metodologia de síntese de partículas com morfologia de flores (flower-like). 
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4.3 Caracterizações 

As descrições a seguir incluem o objetivo do emprego de cada uma das técnicas utilizadas nas 

caracterizações das partículas obtidas, incluindo condições de preparos de amostras e 

parâmetros de análise.  

4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi a técnica mais utilizada para avaliação da 

morfologia das partículas sintetizadas. Análise da literatura também mostra que a técnica mais 

empregada nos trabalhos publicados como artigos é esse tipo de microscopia. 

Todas as partículas obtidas nesse trabalho foram analisadas por MEV. As imagens foram 

realizadas em dois equipamentos: JEOL, JSM-7500F (INM, Alemanha) e Quanta FEG 3D 

FEI (Centro de Microscopia UFMG, Brasil). Ambos os equipamentos são acoplados a 

detectores de energia dispersiva de raios-X (EDX) da Oxford Instruments, que foram 

utilizados para avaliação da composição química de algumas partículas (bonecos de neve e 

flores). O objetivo foi comprovar a presença de diferentes composições das morfologias 

complexas. O MEV foi operado em diferentes potenciais de aceleração (2-15kV), dependendo 

da composição das partículas. 

Para o preparo de amostras, depois do procedimento de limpeza por centrifugação, as 

partículas foram redispersas em solvente compatível (etanol ou metanol), gotejadas em 

substrato de wafer de silício e secas à temperatura ambiente. Os substratos foram colados em 

fita adesiva de carbono sobre porta amostras de aço. Antes das análises, as amostras foram 

recobertas com liga ouro/platina por sputtering em evaporador com plasma de argônio 

utilizando condições de 10mA de corrente por 30 segundos.   

4.3.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Algumas morfologias de partículas (pirulitos, bonecos de neve e flores) foram caracterizadas 

por microscopia eletrônica de transmissão, visando à obtenção de imagens com maior 

resolução e detalhes, além da avaliação da composição química mais precisa por EDX. Essas 

análises foram complementares às análises realizadas por MEV e foram realizadas utilizando 

o equipamento JEOL JEM-2100 LaB6, do INM – Alemanha, operando com 200 kV de 

voltagem de aceleração e acoplado ao detector de energia dispersiva de raios-X (Oxford 

Instruments) 
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Para as análises, as partículas dispersas nos solventes (etanol ou metanol) foram diluídas e 

gotejadas em uma grade de cobre. Posteriormente, as amostras foram secas em temperatura 

ambiente por 24 horas para análise por MET. 

4.3.3 Distribuição de tamanho das partículas 

Para a medida de distribuição de tamanho das partículas esféricas de SiO2 utilizadas para a 

síntese da morfologia bonecos de neve o equipamento Microtrac Nanotrac TM ULTRA do 

INM, na Alemanha, foi empregado. Tipicamente, depois de lavadas as partículas foram 

diluídas em etanol. As medidas foram realizadas considerando parâmetros de 1,36 para índice 

de refração do fluido e 1,46 para índice de refração SiO2 em etanol. A calibração do 

equipamento foi realizada utilizando etanol puro e os resultados finais foram considerados a 

média entre cinco leituras.   

Para avaliação da distribuição de tamanho das partículas flower-like, o equipamento Zetasizer 

Nano S – Malvern, do Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Superfícies, foi 

utilizado. As amostras depois de lavadas em metanol foram diluídas no mesmo solvente e 

analisadas em cubeta de quartzo. O modo Dynamic Light Scattering (DLS) do equipamento 

foi empregado.  

Considerando a morfologia irregular da partícula com morfologia de flores, e os altos desvios 

apresentados nas medidas, a distribuição de tamanho dessas partículas também foi avaliada 

por imagens adquiridas por microscopia eletrônica de varredura. O software ImageJ® foi 

utilizado e os valores das médias foram calculados com base em 300 medidas. Os resultados 

das análises por DLS e MEV foram comparados. 

4.3.4 Adsorção de nitrogênio (Brunauer–Emmett–Teller - BET) 

Essa técnica foi utilizada para o cálculo da área superficial específica das partículas esféricas 

obtidas pelo método de Stöber, empregadas como um dos precursores para obtenção de 

partículas com morfologia bonecos de neve (item 4.2.2 - ii). O objetivo foi calcular a área 

superficial das partículas para que a quantidade de modificador utilizado na etapa de 

compatibilização das partículas fosse calculada de forma precisa. O equipamento utilizado foi 

o Autosorb*-6B Quantachrome Instruments, localizado no INM. O método de adsorção de N2 

foi utilizado e a preparação das amostras foi feita pela secagem da solução de partículas em 

etanol em forno convencional a 100°C. O pó remanescente foi analisado. 
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4.3.5 Microscopia de força atômica (MFA) 

As análises por microscopia de força atômica foram realizadas visando o estudo da 

morfologia da superfície rugosa das partículas similares a flores. As medidas foram 

conduzidas em condições ambientes em acessório Digital V monitorado por uma sonda de 

varredura microscópica Nanoscope IIIA (Veeco/Digital Instruments), equipamento localizado 

no Instituto SENAI de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais (ISI MLE). 

As amostras foram preparadas seguindo o mesmo procedimento descrito para as análises de 

MEV, a partir do gotejamento de suspensões diluídas de partículas sobre wafer de silício. As 

imagens foram obtidas no modo tapping utilizando sondas comerciais de silicone Vecco 

(modelo OTESPA7), a uma frequência de ressonância de 42 N/m e uma taxa de varredura de 

1 Hz. As análises multidimensionais foram realizadas utilizando o modo "section of analysis" 

do programa do equipamento (Nanoscope 5.31r1).  

4.3.6 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

As análises químicas por FTIR foram realizadas visando a avaliação comparativa entre as 

composições químicas das partículas modificadas e depois de polimerizadas, na metodologia 

de obtenção de partículas com morfologia de flores. 

No preparo de amostras, as suspensões foram gotejadas várias vezes em uma lâmina de vidro 

até que uma camada fina de partículas fosse formada. As análises foram realizadas utilizando 

um espectrômetro Nicolet ™ iS ™ 50 FT-IR - equipamento Thermo Fisher Scientific, 

juntamente com um acessório de reflectância atenuada total (Attenuated Total Reflectance - 

ATR). A resolução do espectro coletado foi de 4 cm-1 e foram realizadas 64 varreduras. O 

equipamento citado encontra-se no Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de 

Superfícies (ISI ES -CITSF) 

4.3.7 Análise termogravimétrica 

A análise termogravimétrica foi realizada visando avaliar o teor de compostos nas partículas 

modificadas e após a polimerização, no processo de obtenção das partículas com morfologia 

flower-like.  Os dados foram coletados com um analisador termogravimétrico Netzsch STA 

449 F1 Jupter do Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração (LAREX) 

do Departamento de Engenharia Química da Universidade de São Paulo. A taxa de 
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aquecimento utilizada foi de 5°C/min de 25°C a 600°C e os experimentos foram realizados 

sob atmosfera inerte de nitrogênio.  
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Capítulo 5: Resultados e Discussões 

5.1 Partículas derivadas de dióxido de silício 

5.1.1 Síntese de partículas com morfologia de bastões 

As partículas são chamadas de bastões ou balas (rod-like ou bullet-like) quando possuem 

terminação arredondada em uma extremidade e reta na outra. A Figura 16 mostra imagens 

típicas de MEV das partículas em forma de bastões sintetizadas nesse trabalho. Considerando 

a morfologia alongada dessas partículas, a técnica convencional de medida de tamanho de 

partículas por espalhamento dinâmico da luz (DLS), não é precisa e indicada.  Desta forma, as 

distribuições de diâmetro e comprimento dos bastões foram medidas por análise de imagem, 

como descrito na metodologia.  

 

     

Figura 16 – Imagens de elétrons secundários obtidas por microscopia eletrônica de varredura das 
partículas de dióxido de silício em forma de bastão sintetizadas em emulsão 1-pentanol/água. (a) 
10.000x – escala da barra: 10µm; (b) 150.000x – escala da barra: 0,5µm.  

 

Os valores de média e desvios calculados foram 0,24±0,041µm para o diâmetro e 

0,52±0,098µm para o comprimento. A Figura 17 mostra os histogramas representativos com 

as variações dessas medidas. No trabalho de Kuijk et al. (2014), os autores discutem que 

diâmetro das partículas alongadas obtidas em emulsões é determinado pelo tamanho das 

gotículas formadas antes da adição dos precursores. Já o comprimento, é determinado pela 

quantidade de precursor empregado.  
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Figura 17 - Histogramas representativos das medidas de diâmetro (esquerda) e comprimento (direita) 
das partículas de dióxido de silício sintetizadas em emulsão 1-pentanol/água. Médias e desvios 
calculados: diâmetro = 0,24±0,041µm; comprimento = 0,52±0,098µm. 

 

Para que partículas de SiO2 sejam sintetizadas em emulsões, polímeros não iônicos como PVP 

são utilizados como agentes de direcionamento, estabilizando as gotículas da emulsão. 

Quando moléculas de TEOS são adicionadas à mistura, as mesmas sofrem hidrólise 

imediatamente. Posteriormente, com as reações de condensação são formados oligômeros 

hidrofílicos, que migram para a fase aquosa, dentro das gotículas. A afinidade intermediária 

das estruturas durante o crescimento das cadeias faz com que a formação das partículas ocorra 

de forma unidirecional, já que um dos lados fica bloqueado pelos aglomerados. O esquema 

apresentado na Figura 18 ilustra esse processo de crescimento, e foi desenhado com base em 

alguns trabalhos publicados, que foram discutidos na revisão (Baldan, 2002; Zhang et al., 

2008; Zhang et al., 2014; Kuijik et al., 2014). 

 

 

Figura 18 - Mecanismo de obtenção de partículas de dióxido de silício com forma de bastão em 
emulsão 1-pentanol/água. Fonte adaptada: Zhang et al., 2014. 
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Essas partículas foram melhor investigadas quanto à composição química na metodologia de 

obtenção de partículas com morfologia de flores, já que as mesmas foram empregadas como 

sementes no processo de polimerização dessa morfologia. Já variações de morfologia 

influenciadas por reagentes da síntese foram estudadas na metodologia de obtenção de 

partículas similares a serpentes, e os resultados são descritos a seguir.  

 

5.1.2 Síntese de partículas com morfologia de serpente 

As partículas com morfologia tipo serpentes podem ser consideradas um subproduto das 

partículas anteriores, com morfologia de bastão. Durante os experimentos para obtenção dos 

bastões foi possível observar que o crescimento das partículas é muito sensível a qualquer 

mudança nas condições do sistema. Como o objetivo principal da tese era obter partículas 

com morfologias complexas, a forma alongada irregular das partículas com morfologia de 

serpentes foi considerada inesperada, mas interessante para o tema abordado. Alguns 

experimentos foram conduzidos visando melhor entendimento sobre a influência dos 

solventes e reagentes utilizados nas sínteses para obtenção dessa morfologia particular.   

A influência do solvente foi o primeiro parâmetro estudado, sendo que três solventes, com 

polaridades distintas foram investigados. Sabe-se que a solubilidade das substâncias orgânicas 

tem relação direta com a estrutura molecular, principalmente com a polaridade das ligações e 

com a polaridade da molécula em um todo. (Martins et al., 2013). A Tabela V.1 mostra a 

solubilidade, em água, dos solventes orgânicos empregados.  

 
Tabela V.1 - Solubilidade em água dos solventes utilizados na 
síntese de partículas alongadas. Fonte: http://www.stenutz.eu 

Solvente Solubilidade em água (m/m) 

1-propanol 100% 

1-pentanol 9% 

1-octanol 0% 
 

A Figura 19 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura de partículas de SiO2 

sintetizadas utilizando o precursor tetraetil ortosilicato e três diferentes solventes: 1-propanol 

(a), 1-pentanol (b) e 1-octanol (c), e seguindo a mesma metodologia de obtenção dos bastões, 

ou seja, mesmas quantidades dos outros reagentes (citrato de sódio, NH4OH e H2O). As 

imagens mostram comportamentos diferentes para cada solvente utilizado. Para as partículas 



 

50 
 

obtidas com 1-propanol (Figura 19(a)), foram obtidas estruturas similares a serpentes. Quando 

o 1-octanol foi empregado como solvente, estruturas sem forma definida e aglomeradas foram 

formadas. No caso do 1-pentanol, a estrutura obtida foi de bastões alongados. Nesse último 

caso o comprimento elevado do bastão, quando comparado com a Figura 16, se deve ao fato 

de uma maior quantidade de precursor (TEOS) ter sido utilizada (Kuijik et al., 2014) 

      

       

       

Figura 19 - Imagens de elétrons secundários obtidas por microscopia eletrônica de varredura de 
partículas de SiO2 sintetizadas na mistura entre água, PVP e diferentes solventes. (a) 1-propanol; (b) 1-
pentanol; (c) octanol. Magnificações: a1, b1 e c1: 10.000x – escala das barras: 10µm; a2, b2 e c2: 
50.000x – escala das barras: 2µm. 

(a1) (a2) 

(b1) (b2) 

(c1) (c2) 
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As imagens da Figura 19 mostram que os álcoois de cadeia média, como 1-propanol e 1-

pentanol dão origem a partículas com estruturas alongadas (Figuras 19(a) e 19(b)). Já álcoois 

com cadeias maiores, como é o caso do 1-octanol, produzem partículas sólidas aglomeradas 

(Figura 19(c)). Assim como demonstrado nessa tese, Yu et al. (2017) concluem que a 

natureza do solvente tem grande influência na forma e na estrutura das partículas.  

Se analisarmos o mecanismo para a formação das partículas em emulsão (ilustrado na Figura 

18), podemos considerar que o crescimento das partículas está relacionado com a localização 

na emulsão onde ocorre o processo de crescimento das estruturas. A afinidade química entre 

as partículas formadas e as fases da emulsão (dentro ou fora da gotícula) é que determina a 

forma final das estruturas obtidas. No caso do 1-pentanol, por exemplo, o processo de 

hidrólise do TEOS ocorre imediatamente quando o precursor é adicionado na mistura. Após o 

processo de condensação, a compatibilidade intermediária dos oligômeros de sílica formados, 

e essa mesma fase, faz como que a estrutura cresça na interface da gotícula (Yu et al., 2017). 

No caso do 1-octanol, que possui a polaridade (e solubilidade em água) bem menor que o 1-

pentanol, os oligômeros resultantes do processo de hidrólise não possuem afinidade com essa 

fase orgânica e nem com as gotículas de água. Essa condição provavelmente faz com que as 

partículas cresçam aglomeradas, sem morfologia definida (Figura 19(c)).  

Com relação ao crescimento irregular das partículas obtidas em 1-propanol (Figura 20(a2)) Yu 

et al. (2017) obtiveram uma partícula com morfologia similar a partir da hidrólise e 

condensação do precursor TEOS em misturas de solventes 1-heptanol/etanol (5:6) e 1-

butanol/etanol (10:1). Provavelmente essas misturas resultam em solvente com polaridade 

similar ao 1-propanol, o que faz com que o crescimento das partículas tenha comportamento 

análogo. 

No trabalho de Zhang et al. (2008), os autores utilizam além de PVP, nanopartículas de ouro 

como agentes de direcionamento. A morfologia irregular de serpentes foi obtida quando 

concentrações menores desses dois reagentes foram utilizadas. A explicação é que uma 

quantidade menor de agentes de direcionamento causa desestabilização das gotículas da 

emulsão, resultando em partículas com morfologia irregular. A condição que utiliza 1-

propanol (Figura 20(a1)) pode ser comparada a esses resultados. Quando esse solvente foi 

utilizado, a formação da emulsão ocorreu devido à diferença de solubilidade das moléculas de 

PVP na fase aquosa e no 1-propanol. Desta forma, a emulsão é formada, mas moléculas de 

PVP ficam divididas entre as duas fases (água e 1-propanol). Assim, a morfologia irregular 
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obtida pode ser atribuída à uma menor quantidade de PVP na fase aquosa, o que pode ter 

implicado na formação de gotículas pouco estáveis. 

A influência do etanol na síntese também foi investigada, o resultado está apresentado na 

Figura 20.. É possível verificar um crescimento distorcido da partícula, já que a morfologia 

obtida para a condição da Figura 20 foi mais irregular, próxima de uma serpente, comparada 

com as imagens das Figuras 19(a). Os valores médios medidos do diâmetro e do comprimento 

dessas partículas foram de 0,32±0,062µm e 4,31±2,71µm, respectivamente. 

Esse resultado corrobora com resultados anteriores, que mostram que o aumento da 

polaridade do solvente, implica no crescimento de forma mais irregular das partículas. Assim 

como o 1-propanol apresenta polaridade elevada e quando esse solvente é empregado, 

partículas com crescimento irregular – similar a serpentes - foram obtidas, o etanol aumenta a 

polaridade do 1-pentanol puro, o que faz com que as partículas cresçam de forma irregular. 

     

Figura 20 – Imagens de elétrons secudários obtidas por microscopia eletrônica de varredura de 
partículas de SiO2 sintetizadas na presença de etanol. Magnificações: (a) 10.000x – escala da barra: 
10µm; (b) 50.000x – escala da barra: 3µm. 

 

Dastkos et al. (2013) e Zhang et al. (2008) assumem que a presença de etanol desestabiliza as 

gotículas da emulsão. A explicação é que esse solvente diminui as interações de hidrogênio 

entre as moléculas de PVP e de água, e algumas moléculas de PVP são ejetadas para fora da 

gotícula. Esse resultado confirma o exposto anteriormente para as estruturas obtidas em 1-

propanol, em que uma quantidade menor de PVP dentro da gotícula implica em um 

crescimento irregular, não reto, das partículas.  Além disso, a teoria de que o etanol 

desestabiliza as gotículas da emulsão explica a elevada distribuição de comprimento das 

(a) (b) 
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partículas obtidas (média = 4,31±2,71µm). A desestabilização pode causar desconexão das 

partículas com as gotículas, impedindo-as de continuar o crescimento. Desta forma, as 

partículas em que as gotículas permaneceram remanescentes acabam crescendo mais.  

Pode-se inferir, portanto, que o a morfologia e o processo de crescimento das estruturas de 

SiO2 em emulsões está relacionado com a polaridade dos solventes empregados e com a 

estabilidade das gotículas da emulsão. Os dois processos estão relacionados entre si, já que a 

desestabilização das gotículas ocorre como consequência da solubilidade do PVP nos 

reagentes formadores da fase orgânica e aquosa da emulsão, e a solubilidade do PVP depende 

da polaridade dos solventes.    

 

5.2 Partículas derivadas de dióxido de silício/polímero 

5.2.1 Síntese de partículas com morfologia de pirulitos (lollipop-like) 

Como explicado na metodologia, a primeira etapa da síntese para obtenção de partículas com 

morfologia de pirulitos envolveu a síntese de partículas anisotrópicas compostas de bastões de 

SiO2 com terminações NH2 em apenas um lado (SiO2/SiO2-NH2). Essas partículas foram 

empregadas como intermediárias ou sementes na etapa de polimerização. 

A obtenção das partículas anisotrópicas (SiO2/SiO2-NH2) segue abordagem similar da 

obtenção das partículas alongadas, com a diferença de que a reação é conduzida em duas 

etapas, utilizando dois precursores distintos. O TEOS puro dá origem à parte alongada e o 

APTES, também puro, resulta na parte esférica no final do bastão. A Figura 21 mostra uma 

imagem de MEV das partículas obtidas nessa primeira etapa da metodologia para a obtenção 

de partículas com morfologia pirulito. 

 Nas Figuras 22(a) e 22(b) estão apresentados os histogramas com as medidas de 

comprimento e diâmetro dos bastões, respectivamente, da Figura 21. Os valores encontrados 

para as médias e desvios foram 0,63±0,12µm de comprimento e 0,24±0,051µm de diâmetro. 

Além de uma larga distribuição de dimensões, principalmente do comprimento, pode-se 

observar que grande parte das partículas obtidas não possuem terminações oriundas do 

APTES. Se considerarmos a Figura 21, entre 183 partículas avaliadas, 45% possuem 

terminações esféricas, e 55% não possuem. Esse comportamento pode ocorrer devido à 
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dificuldade de mobilidade das moléculas de APTES para a parte interna de todas as gotículas 

da emulsão, o que faz com que a segunda etapa não ocorra para grande parte das estruturas.   

. 

Figura 21 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) das partículas 
obtidas na primeira etapa da obtenção de partículas com morfologia pirulito. Magnificação: 10.000x – 
barra da escala: 1µm.  
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Figura 22 - Histogramas com variações de dimensões das partículas apresentadas na Figura 26(a). (a) 
comprimento dos bastões - 0,63±0,12µm; (b) diâmetro dos bastões - 0,24±0,051µm. 

 

Ainda referente à Figura 21, o lado da partícula originado a partir do precursor APTES 

apresentou forma esférica, e não arredondada como o lado originado do precursor TEOS. Esse 

comportamento pode ser explicado visto que as moléculas de APTES 

(a) (b) 
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(H2N(CH2)3Si(OC2H5)3) sofrem condensação na fase aquosa, mas devido às terminações NH2 

os oligômeros formados são hidrofílicos e se condensam com essa terminação apontada para 

dentro da gotícula, de forma que vão se distribuindo por toda essa fase aquosa. Desta forma, o 

crescimento das partículas não é unidirecional, o que faz com que a morfologia final seja 

esférica, e não alongada como nos bastões. O esquema mostrado na Figura 23 ilustra esse 

crescimento. 

 

 

Figura 23 – Ilustração do crescimento das extremidades das partículas empregando 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES) como precursor. 

 

Outra contribuição para a formação de estruturas esféricas ao invés de bastões quando o 

APTES é utilizado, é o fato da cinética das reações de hidrólise e condensação do APTES ser 

mais rápida do que do TEOS. Segundo a literatura, as moléculas de APTES, com terminações 

NH2, sofrem autocatálise durante as reações de formação das estruturas. (Hüsing e Schubert, 

1999; Chen et al., 2009). 

A transição entre o comportamento de crescimento alongado (TEOS) e esférico (APTES) é 

evidenciada na Figura 24, em que uma mistura desses dois precursores (TEOS e APTES, 

proporção 1:1) foi utilizada, sendo as duas quantidades adicionadas ao mesmo tempo. Como 

pode ser observado, as partículas cresceram incialmente de forma mais arredondada, e depois 

começam a se tornar alongadas. Esse resultado corrobora com o fato das moléculas de 

APTES sofrerem hidrólise mais rapidamente do que as TEOS, dando origem a estruturas com 
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forma esférica, como no início da partícula. Quando todo o APTES é consumido, o 

crescimento da partícula passa a ser alongado, porque o TEOS passa a ser o único precursor.  

 

Figura 24 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) de partículas 
obtidas em 1-pentanol/água e empregando uma mistura de precursores (TEOS+APTES). 
Magnificação: 50.000x – escala da barra: 2µm. 

 

A fim de inferir sobre a composição química dos dois lados das partículas, buscando 

evidências de que somente o lado esférico possuia terminações NH2, as partículas foram 

analisadas por MET com avaliação da composição elementar por EDX. A imagem está 

apresentada na Figura 25, que mostra as diferentes áreas avaliadas nas partículas. A Tabela 

V.2 contém a composição elementar detectada em cada uma dessas áreas indicadas na Figura 

25, e sugere a presença de nitrogênio apenas nos lados esféricos, sintetizados a partir do 

APTES. Aqui é válido salientar que o nitrogênio é um elemento leve e, portanto, difícil de ser 

detectado com precisão por EDX.  

Após a obtenção das partículas com terminações NH2 em apenas um lado, o próximo estágio 

envolveu a modificação dessas terminações com átomos de bromo (Br), dando origem às 

terminações (NH)RBr. A introdução do bromo é requerida visto que ele funciona como 

iniciador na polimerização radicalar por transferência de átomo, e estando conectado a 

somente um lado da partícula, a reação de polimerização deveria ocorrer somente nesse lado. 

Essa metodologia foi adotada com base na metodologia descrita por Purestskiy e Ionov 

(2011), mas outros trabalhos utilizam o mesmo tipo de abordagem, Tugulu et al. (2005); 
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Ming et al. (2005); Sun et al. (2013) e D’Acunzi et al. (2010) são alguns exemplos que 

podem ser citados. 

 

Figura 25 - Imagem de microscopia eletrônica de 
transmissão de partículas anisotrópicas de SiO2/SiO2-
NH2 (lado esférico modificado com APTES). 

 
Tabela V.2 - Composição elementar 
detectada por EDX das áreas 
analisadas indicadas na Figura 25.  

 

Ponto 
analisado 

Composição 
detectada por EDX 

edx1 Si, C, N, O 

edx2 Si, C, O 
edx3 Si, C, O 
edx4 Si, C, O 
edx5 Si, C, N, O 

 

O agente modificador utilizado foi o brometo de 2-bromoisobutiril (BIB – (CH3)2CBrCOBr). 

A base trietilamina (Et3N - N(CH₂CH₃)₃) foi utilizada como reagente de captura (trap 

reagent), para reagir com o ácido bromídrico (HBr) produzido durante a reação de 

modificação. A Equação 5.1 mostra a reação de modificação das terminações NH2, da 

estrutura esférica originada pelo APTES, com BIB e utilizando tetrahidrofurano (THF) como 

meio (Tugulu et al., 2005).  

  (Equação 5.1) 

 

O sucesso do processo de modificação das terminações NH2 na parte esférica da partícula 

com a presença de bromo foi analisado por MET, com avaliação da composição elementar por 

EDX. A imagem está apresentada na Figura 26, que mostra as diferentes áreas exploradas nas 

partículas. A Tabela V.3 contém a composição elementar detectada em cada uma das áreas.  
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Figura 26 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de partículas SiO2/SiO2-NHRBr (lado 
esférico modificado com bromo).  

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar a presença de bromo apenas no lado esférico - anteriormente com NH2 - nas 

áreas indicadas por edx3; edx4 e edx6. Na parte alongada dos bastões (edx5) não foi detectado 

Br. Entretanto, as imagens da Figura 26 também mostram uma diminuição significativa do 

lado esférico, condição que pode ser atribuída ao encolhimento dessa parte da partícula, 

considerando a possibilidade de a mesma ser altamente porosa. Desta forma, quando as 

partículas são submetidas, tanto ao processo de modificação que envolve a utilização de 

vácuo, quanto ao vácuo da câmara do MET, essa estrutura porosa pode causar o encolhimento 

e colapso da parte esférica. 

Depois da incorporação do iniciador bromo em apenas um lado das partículas, o próximo 

passo foi a polimerização radicalar por transferência de átomo (ATRP - Atom Transfer 

Radical Polymerization).  

Tabela V.3 - Composição elementar detectada por EDX das áreas  
analisadas indicadas na Figura 26. 

Ponto analisado Composição detectada por EDX 
edx1 Si, C, O, Br 
edx2 Si, O, C 
edx3 Si, C, O, Br 
edx4 Si, C, O, Br 
edx5 Si, O, C 
edx6 Si, C, O, Br 
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Nos processos de polimerização desse trabalho, diferentes monômeros e solventes foram 

utilizados. O Cobre (II) foi utilizado como metal de transição na forma de brometo de cobre 

(II) - CuBr2. O ligante utilizado foi N,N’,N,N”,N”– pentametil dietilenotriamina (PMDETA) e 

o Estanho (II) - 2 - etilhexaonato foi empregado como agente redutor.  

Tanto a síntese quanto a modificação das partículas anisotrópicas mostraram evidências da 

presença dos elementos N e Br, respectivamente, em apenas um lado da partícula, pelas 

análises de EDX realizadas.  Entretanto, todas as reações de polimerização não resultaram no 

esperado, já que não foram observadas mudanças nas partículas, que deveriam ser conferidas 

ao crescimento do polímero em apenas um lado (lado esférico originado pelo APTES).  

A Figura 27 mostra algumas imagens de MEV de partículas depois de submetidas aos 

processos de polimerização utilizando dois diferentes conjuntos de monômeros e solventes (a) 

diclorometano/estireno e (b) dimetilformamida/metacrilato de glicidila. Os solventes foram 

selecionados de acordo com as solubilidades de cada monômero em específico. 

 

  

Figura 27 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) das partículas 
anisotrópicas modificadas com bromo depois de reações de polimerização em diferentes condições. (a) 
30.000x - diclorometano/estireno; (b) 35.000x - dimetilformamida/metacrilato de glicidila. 

 

 Os resultados mostram que não houve crescimento de polímero no lado esférico da partícula 

em nenhum dos dois casos. Para a condição da Figura 27(a), ficou evidente a deposição 

homogênea de algum material sobre a partícula, tanto do lado alongado quanto do lado 

esférico. Já para a condição da Figura 27(b) o lado esférico desapareceu, além de ter também 

havido deposição de material sobre o lado alongado. As análises de EDX por MET mostraram 

(a) (b) 
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que a composição das partículas, após os processos de polimerização, é apenas formada por 

C, O e Si.  

Considerando os resultados obtidos para a reação de polimerização, a hipótese de que as 

terminações de N e Br detectadas por EDX pudessem estar apontadas para lado interno da 

estrutura, foi levantada. Isso poderia ocorrer visto que durante o processo de obtenção das 

partículas anisotrópicas, o lado com terminações é originado a partir do precursor APTES. 

Como o mesmo já possui as terminações NH2, essa terminação do silício não sofre 

condensação, ou seja, não se conecta a nenhum outro elemento. A falta de conexão dessa 

cadeia torna a estrutura originada a partir do APTES possivelmente porosa e menos estável. A 

Figura 28 ilustra essa hipótese. 

 

Figura 28 - Esquema ilustrativo da sessão transversal dos bastões formados pela hidrólise e 
condensação de moléculas das moléculas de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES).  

 

Para verificar essa suposição, as partículas com terminações NH2 foram colocadas em contato 

com nanopartículas de ouro. Isso porque tais nanopartículas possuem afinidade pelos grupos 

NH2 (Reculusa et al., 2005; Yang et al., 2015). Desta forma, se houvessem terminações NH2 

na superfície do lado esférico, as nanopartículas de ouro deveriam ser atraídas somente por 

esse lado. Entretanto, como pode ser verificado na imagem da Figura 29, as nanopartículas de 

ouro não apresentaram afinidade com nenhum dos lados das partículas. Isso sugere que as 

terminações NH2, antes da modificação, e Br, depois da modificação, estão provavelmente 

apontadas para o lado interno das partículas. Essa hipótese explica porque os elementos N e 

Br foram identificados por EDX e mesmo assim os processos de polimerização não foram 

bem-sucedidos.  
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Figura 29 - Imagem de microscopia eletrônica de transmissão das partículas intermediárias 
SiO2/SiO2-NH2 (lado esférico modificado com APTES) em contato com nanopartículas de ouro. 

 

Desta forma, embora o emprego de diferentes precursores possa dar origem à uma partícula 

com anisotropia de forma pelo método sol-gel em emulsão, não existe diferença de 

composição (SiO2 e SiO2-NH2) na superfície das terminações das partículas. Essa 

característica impede que o modificador seja eficientemente conectado à superfície da 

terminação esférica (SiO2-NH2) e que o processo de polimerização ocorra. 

5.2.2 Partículas com morfologia bonecos de neve (snowman-like) 

O primeiro passo dessa metodologia de síntese consistiu na obtenção de partículas esféricas 

pelo método convencional de Stöber. Como essa tecnologia já é bem estabelecida na literatura 

há muitos anos, discussões sobre mecanismos e influência de parâmetros nesse tipo de síntese 

não foram abordados nessa tese.  

Dois diâmetros de partícula esféricas de SiO2 foram utilizados para a obtenção das partículas 

com morfologia tipo snowman. As medidas de diâmetros mostraram valores médios de 

53±5,1nm e 94±12nm. As análises de área superficial específica indicaram valores de área 

superficial específica de 1,28x102m2/g e 4,28x10m2/g. A partir desses valores, as 

concentrações de modificadores foram calculadas para um número de moléculas específico 

por m2 de superfície de partícula, seguindo metodologia descrita por Duguet et al. (2005). Os 
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valores utilizados foram 0,01g de poli(etileno glicol) metacrilato – PEGMe (modificador) 

para as partículas com 53nm e 0,06g para as partículas com 94nm.  

A Figura 30 ilustra imagens das partículas bonecos de neve obtidas. As medidas por imagem 

do diâmetro das partículas de poliestireno estão apresentadas nos histogramas da Figura 31. 

Como a única diferença entre os dois tipos de sínteses foi o diâmetro das partículas de SiO2 

utilizadas, o tamanho das esferas de poliestireno para ambos os casos foi similar, 

apresentando médias de 147±21,8nm para as partículas com SiO2 com 53nm (Figuras 30(a) e 

31(a)), e 169±13,7nm para as partículas com SiO2 com 94nm (Figuras 30(b) e 31(b)). 

A confirmação de que o lado esférico maior da partícula era composto por poliestireno foi 

feita por MET com avaliação da composição elementar por EDX. O resultado está 

apresentado na Figura 32 e Tabela V.4. Como pode ser observada, a presença do elemento 

silício (Si) foi confirmada apenas na esfera menor da partícula, o que comprova a composição 

anisotrópica da mesma. 

 

   

Figura 30 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) das amostras de 
partículas com morfologia bonecos de neve (snowman) obtidas a partir da polimerização em emulsão 
do monômero estireno na presença de partículas de SiO2 modificadas com PEGMe. Diâmetro 
partículas de SiO2/Magnificação: (a) 53nm/70.000x e (b) 94nm/70.000x. Escala das barras: 100nm.  

 

Na polimerização por emulsão, as micelas são estabilizadas por moléculas de surfactante (4-

nonilfenil-poli(etileno glicol)). Nas micelas, o lado hidrofílico fica apontado para a solução 

aquosa, e o lado hidrofóbico apontado para a fase orgânica formada por 

monômeros/oligômeros, que dão origem às partículas de poliestireno. Depois que as 

partículas de poliestireno crescem as cadeias do surfactante não podem mais ser removidas. 

(a) (b) 
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Embora as partículas obtidas tenham apresentaddo anisotropia de forma e composição, já que 

um lado é SiO2 e o outro poliestireno, as cadeias de surfactante permanecem conectadas às 

partículas de poliestireno, fazendo com que ambos os lados possuam característica hidrofílica. 

A Figura 33 ilustra essa suposição.  
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Figura 31 - Histogramas de distribuição de tamanho do lado de poliestireno das partículas com 
morfologia de bonecos de neve sintetizadas. Medidas realizadas por análise das imagens de MEV. (a) 
dSiO2=53nm: média 147±21,8nm,; (b) dSiO2=94nm: média 169±13,7nm. 

 

 

     

Figura 32 - Imagem de microscopia eletrônica de 
transmissão de partículas anisotrópicas com 
morfologia de bonecos de neve. dSiO2=53±5,1nm; 
dpoliestireno=147±21,8nm. 

 
Tabela V.4 - Composição elementar 
detectada por EDX das áreas 
analisadas indicadas na Figura 32.  

 

Ponto 
analisado 

Composição 
detectada por EDX 

edx1 C, O 

edx2 Si, C, O 

 

(a) (b) 
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Figura 33 - Ilustração da hidrofilicidade dos dois lados de uma partícula com morfologia bonecos de 
neve devido à presença de surfactante e poli(etileno glicol) metacrilato (PEGMe) conectado ao lado 
polimérico (poliestireno). 

 

Embora exista uma grande variedade de trabalhos que apresentam a síntese de partículas de 

poliestireno empregando a técnica de polimerização em emulsão (Tuncel e Piskin, 1991; 

Okubo e Yamashita, 1998; Reculusa et al., 2005; Duguet et al., 2005; Lee et al., 2007; Désert 

et al., 2012; entre outros), a maior parte deles não discute sobre a aplicação dessas partículas e 

não considera, portanto, processos de recuperação da solução original e incorporação em 

outros tipos de solventes e matrizes.  

Um dos objetivos dessa tese foi chegar até o último estágio das sínteses, onde pudesse ser 

feita a recuperação das partículas obtidas, com remoção dos excessos de reagentes e 

incorporação em solventes compatíveis, para avaliação de potenciais aplicações. Entretanto, 

como já discutido, as partículas sintetizadas apresentam hidrofilicidade em ambos os lados 

(SiO2 e poliestireno). Desta forma, se o lado esférico de SiO2 pudesse ser modificado, o leque 

de aplicações poderia ser ainda maior. Isso porque além da forma anisotrópica, as partículas 

passariam a possuir cada uma das extremidades com característica/afinidade químicas 

diferentes (SiO2 –hidrofóbico e PS – hidrofílico).   

Para que as partículas pudessem ser modificadas, as mesmas deveriam ser recuperadas para 

eliminação do excesso de reagente e redispersas em solvente adequado. Entretanto, após o 

processo de limpeza por centrifugação, as partículas aglomeraram de forma com que não 

puderam ser redispersas mais, mesmo utilizando solventes com diferentes polaridades (etanol, 

propanol, pentanol, tolueno e água).  

A Figura 34 mostra imagens de microscopia eletrônica de varredura de partículas bonecos de 

neve antes (a) e depois (b) do processo de lavagem em etanol. Como pode ser observado, as 

partículas formaram agregados e parecem se tornar envoltas por algum tipo de polímero que, 
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considerando os reagentes utilizados na síntese, possivelmente foi originado do modificador 

(poli(etilenoglicol) metacrilato).  

Algumas tentativas de modificação foram realizadas nas partículas na própria solução da 

síntese, sem que as mesmas fossem submetidas à centrifugação para a remoção de impurezas. 

O processo de modificação foi conduzido em n-propanol. Esse solvente foi adicionado na 

solução de partículas em água e a mistura foi submetida à rotaevaporação. O 1-propanol 

forma um azeótropo com a água, que tem ponto de ebulição menor (96 °C) do que o do 1-

propanol puro (97°C). Desta forma, o azeótropo é eliminado primeiro que o n-propanol na 

rotaevaporação. No final do processo as partículas ficaram dispersas em 1-propanol puro e o 

modificador hexadeciltrimetoxisilano (HDTMS) foi adicionado. Esse procedimento é 

necessário porque o modificador deve sofrer hidrólise somente na superfície da partícula de 

SiO2, e não em solução. 

 

    

Figura 34 - Imagens de elétrons secundários obtidas por microscopia eletrônica de varredura das 
partículas com morfologia de bonecos de neve (snowman) antes (a) e depois (b) do processo de 
lavagem por centrifugação.  Magnificação: (a) 25.000x – escala da barra: 100nm; (b) 60.000x – escala 
da barra: 1µm. 
 

A Figura 35(a) mostra uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de partículas 

snowman modificadas com HDTMS sem lavagem. A Figura 35(b) mostra as mesmas 

partículas depois de submetidas ao processo de lavagem por centrifugação. A imagem indica 

que as partículas também sofreram aglomeração. O resultado confirma a hipótese de que 

algum polímero (provavelmente o modificador PEGMe) causa esse processo de aglomeração 

e impedem que as partículas sejam redispersas em outros tipos de matrizes. Além disso, 

provavelmente o processo de modificação não foi eficiente devido à presença das cadeias 

(a) (b) 
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poliméricas de modificador na superfície das partículas de SiO2 (Figura 33). Essas cadeias 

não foram eliminadas antes da modificação justamente porque o processo de centrifugação e 

redispersão foi evitado.  

    

Figura 35 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) das amostras de 
partículas com morfologia bonecos de neve (snowman) depois de submetidas ao processo de 
modificação do lado de SiO2. (a) antes e (b) depois do processo de lavagem por centrifugação. 
Magnificação: (a) 43.000x - escala da barra: 100µm; (b) 12.000x - escala da barra: 1µm. 
 

Outro comportamento que deve ser levado em consideração é que embora a modificação das 

partículas de SiO2 com PEGMe tenha se mostrado eficiente para atrair as micelas fazendo 

com que as partículas de polímero crescessem conectadas às partículas de SiO2, algumas 

imagens de MEV indicam que esse tipo de ligação não é forte o suficiente para que as 

partículas se mantenham conectadas umas às outras. Um exemplo pode ser verificado na 

Figura 36(a) que mostra pontos, indicados pelas setas vermelhas, onde provavelmente as 

partículas de SiO2 se desconectaram das partículas de poliestireno.  

A Figura 36(b) mostra a molécula de PEGMe. A razão pela qual as partículas se desconectem 

pode ser atribuída ao tipo de interação que ocorre estre as partículas de SiO2 e de poliestireno. 

Interações intermoleculares como pontes de hidrogênio são consideradas um tipo de interação 

relativamente fraca quando comparada com ligações intramoleculares, como as iônicas e 

covalentes, por exemplo. No caso das partículas bonecos de neve, esse tipo de interação 

ocorre entre os átomos de hidrogênio das partículas, tanto de SiO2 quanto as de poliestireno, e 

os átomos de oxigênio das moléculas do modificador PEGMe.   

(a) (b) 
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Figura 36 - (a) Imagem de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) de uma amostra 
de partículas com morfologia snowman com partículas de SiO2 modificadas com PEGMe. As setas 
vermelhas indicam áreas onde provavelmente as partículas de SiO2 foram desconectadas das partículas 
de poliestireno. (b) Molécula de poli(etileno glicol) metacrilato. Magnificação (a): 200.000x – escala 
da barra: 100nm. 

 

5.2.3 Partículas com morfologia de flores (flower-like) 

Os resultados dessa síntese foram publicados no periódico Journal of Materials Science 

(Flower-like silicon dioxide/polymer composite particles synthesized by dispersion 

polymerization route – doi: 10.1007/s10853-018-2378-1). 

A polimerização em dispersão, diferente da polimerização em emulsão, é uma técnica que 

envolve um sistema miscível composto por monômero, solvente e iniciador. Depois que as 

partículas poliméricas começam a se formar, o sistema começa a se tornar heterogêneo. Por 

essa razão, a polimerização em dispersão também é conhecida como polimerização por 

precipitação (Nguyen et al., 2010). 

Nesse trabalho, a mistura reacional inicial foi composta por metacrilato de metila, metanol, 

inciador (2, 2’ azo-bis (isobutironitrila) – AIBN) e bastões de sílica modificados com 3-

(trimetoxisilil) propil metacrilato (MPTS). O procedimento de obtenção dos bastões foi o 

mesmo descrito no item 4.2.1(i). As partículas com morfologia igual às apresentadas na 

Figura 16 foram então submetidas ao processo de modificação antes de serem incorporadas 

em metanol, solvente empregado na reação de polimerização. 

A finalidade da utilização de partículas modificadas está no fato das mesmas poderem se 

comportar como sementes no processo de polimerização em dispersão. Para que isso 

aconteça, a superfície das partículas precisa ter afinidade com as cadeias do polímero que está 

sendo formado em dispersão, para que as mesmas sejam atraídas para essa superfície 

(Bourgeat-Lami et al., 2006). Nesse trabalho, a superfície das partículas foi modificada com 

(b) (a) 
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MPTS, que possui terminações C=C também polimerizáveis, podendo então reagir com as 

cadeias de monômeros depois de termoativadas pelo iniciador.  

A composição química das partículas modificadas com MPTS foi avaliada por espectroscopia 

na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). O espectro de transmitância, 

ilustrado na Figura 37, mostra a presença de uma banda em 1716cm-1, que corresponde à 

deformação axial da ligação C=O presente na estrutura do modificador (Figura 37-lado 

esquerdo inferior). Outra importante banda do MPTS foi verificada em 1630cm-1, e 

corresponde à deformação axial das terminações C=C. Ainda, bandas como 2950, 1400, 1325, 

1300 e 780cm-1, indicam a presença de estiramentos simétricos, assimétricos e tipo tesoura de 

grupos CH2 e CH3. Em complemento às bandas relativas ao modificador, as quais indicam o 

sucesso no processo de modificação, algumas bandas correspondentes à estrutura das 

partículas de SiO2 também podem ser verificadas, como 1045cm-1 (ligações cruzadas Si-O-Si) 

e em 930cm-1 (estiramentos Si-OH) (Kunst et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Espectro de transmitância FTIR das partículas de SiO2 modificadas com 3-(trimetoxisilil) 
propil metacrilato (MPTS). 

 
 
Após o procedimento de modificação, as partículas em forma de bastão modificadas com 

MPTS foram utilizadas como sementes no processo de polimerização em dispersão. A 

polimerização deu origem a partículas com morfologia similar a flores. As imagens de MEV e 

MET estão apresentadas nas Figuras 38 (a) e (b), respectivamente.  
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Figura 38 – Partículas com morfologia flores obtidas por polimerização em dispersão. (a) Imagens de 
elétrons secundários obtidas por microscopia eletrônica de varredura, magnificação: 6500x/50.000x, 
escala das barras: 20µm/2µm; (b) Imagem de microscopia eletrônica de transmissão, escala da barra: 
2µm. 

 

Partículas esféricas poliméricas obtidas por polimerização em dispersão possuem geralmente 

diâmetros médios na faixa de 1 a 10µm (Shim et al., 2004). A quantidade de estabilizador 

utilizada e a temperatura na mistura reacional são dois fatores que possuem elevada influência 

no diâmetro das partículas obtidas por polimerização em dispersão (Cho et al., 2016).  

A medida de distribuição de tamanho de partículas por DLS forneceu uma média de diâmetro 

de 1,42±0,667µm.  Em contraste com essa medida, as análises de tamanho das partículas por 

imagens de MEV mostraram uma média um pouco maior, de 1,75±0,239µm. Os gráficos 

apresentados nas Figuras 39 (a) e (b) mostram respectivamente o gráfico de distribuição de 

tamanho por MEV e por DLS. A diferença significativa entre esses dois valores pode ser 

atribuída à limitação da técnica de DLS em determinar de forma eficiente o tamanho de 

partículas irregulares, como é o caso das partículas que possuem superfície rugosa. Além 

disso, é importante considerar a possibilidade de ocorrência de sedimentação das partículas 

durante a medida, já que as mesmas são relativamente grandes e, embora sejam bem dispersas 

em metanol, sofrem sedimentação facilmente. 
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Figura 39 - Medidas de distribuição de tamanho das partículas com morfologia de flores adquiridas 
por (a) MEV - análise de imagem: média = 1,75±0,239µm e (b) DLS: média = 1,42±0,667µm. 

 
 

A Figura 40 mostra uma imagem de amplitude obtida por microscopia de força atômica 

(MFA) das partículas obtidas com morfologia de flores. A divergência na morfologia dos 

vales superficiais em comparação com as imagens MEV (Figura 38) pode ser atribuída à 

limitação do raio de curvatura da sonda MFA. O valor médio da distância da superfície, 

medido pelo MFA na análise de seção transversal (Figuras 40(b) e 40(c)), é de 4,5μm com um 

Ra de 420nm e um diâmetro de 2,7μm. Devemos considerar, entretanto, que as imagens MFA 

são a convolução entre as dimensões das partículas e as da sonda e que as distâncias medidas 

nas imagens são ligeiramente maiores do que as distâncias reais. 

Buscando um melhor entendimento sobre a formação das partículas em formato de flores, 

uma reação de polimerização foi conduzida na presença de bastões de SiO2 sem modificação, 

ou seja, sem terminações C=C polimerizáveis do modificador MPTS. O resultado na Figura 

42 mostra os bastões próximos à superfície das partículas esféricas de PMMA e que não foi 

observada a presença de partículas com morfologia de flores e superfície rugosa. Esse 

resultado evidencia a importância da presença de partículas modificadas no processo de 

polimerização em dispersão para a obtenção de partículas com morfologia complexa e rugosa.  

  

(a) (b) 
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Figura 40 - (a) Imagem de amplitude e (b) e (c) análise de seção transversal das partículas com 
morfologia de flores obtidas no processo de polimerização em dispersão do metacrilato de metila na 
presença de bastões de SiO2 modificadas com 3- (trimetoxisilil) propil metacrilato - MPTS. 
 

 

Figura 41 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) para partículas 
obtidas como resultado da reação de polimerização em dispersão conduzida na presença de bastões de 
SiO2 sem modificação. Magnificação: 10.000x – escala da barra: 10µm. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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A influência da quantidade de estabilizador estérico (PVP) no tamanho e distribuição das 

partículas pode ser observada na Figura 42. A reação de polimerização foi conduzida da 

presença da metade de PVP (1,25g) utilizada na reação em que foram obtidas as partículas 

mostradas na Figura 39.  
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Figura 42 - (a) Imagens de microscopia eletrônica de varredura (elétrons secundários) das partículas 
obtidas na reação de polimerização em dispersão na presença da metade da quantidade de estabilizante 
(PVP) utilizada na síntese das partículas ilustradas na Figura 38. Magnificação: 40.000x – escala da 
barra: 3µm. (b) Histograma de distribuição de tamanho das partículas apresentadas em (a) – média de 
tamanho das partículas: 1,04±0,419µm. 

 

Segundo Shen et al. (1994), na polimerização em dispersão as cadeias poliméricas crescem 

até atingirem um tamanho crítico de solubilidade, quando precipitam e formam pequenos 

núcleos. Tais precipitados começam a se agregar porque são instáveis, e essa agregação só é 

interrompida quando toda a quantidade de estabilizador é consumida. Normalmente, a 

concentração de estabilizante é inversamente proporcional ao tamanho das partículas obtidas, 

já que o aumento da concentração de estabilizante torna o meio reacional mais viscoso, o que 

diminui a mobilidade dos agregados resultando em partículas de tamanhos menores (Shen et 

al., 1994). 

Se compararmos os tamanhos apresentados nas Figuras 38 e 42, podemos perceber que 

quando uma quantidade menor de PVP foi utilizada, foram obtidos tamanhos de partículas 

também menores. O primeiro ponto que pode explicar essa diferença de comportamento, é o 

fato de serem utilizados bastões modificados como sementes. Tais bastões atraem os núcleos 

(a) 

(b) 
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de oligômeros formados e o processo de agregação inicia-se na superfície dos bastões. Além 

disso, os bastões dificultam a mobilidade dos núcleos e das moléculas de estabilizantes.  

Outro ponto aqui é que um elevado tamanho de cadeia e uma grande quantidade de PVP é 

utilizada em ambas as reações (partículas obtidas nas Figuras 38 e 42). Essa quantidade é bem 

maior quando comparada com concentrações geralmente empregadas em trabalhos citados na 

literatura (Shen et al., 1994; Shen et al., 1995; Wang et al., 2002; Nguyen et al., 2010).  Desta 

forma, a viscosidade de ambas as soluções reacionais é bastante elevada, o que dificulta a 

mobilidade das moléculas de estabilizador. No caso da quantidade menor de estabilizador, a 

mobilidade é um pouco menos prejudicada, o que faz com que as moléculas se liguem às 

superfícies dos agregados mais rapidamente, interrompendo o crescimento das partículas mais 

cedo.  

A composição das partículas com morfologia rugosa similar a flores, após o processo de 

polimerização em dispersão, também foi investigada por FTIR. A Figura 43 mostra o espectro 

de transmitância e evidencia a presença de bandas de vibração do PMMA. As bandas 

posicionadas em 2970, 1450 e 1390cm-1, representam estiramentos e deformações das 

ligações C-H das terminações CH2 e CH3. Já a banda localizada 1730cm-1 está relacionada a 

estiramentos das ligações C=O e a banda 1146cm-1 relacionada às ligações C-O, ambas se 

referem à estrutura do PMMA (Ghorbel et al., 2014). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Espectro de transmitância FTIR das partículas com morfologia tipo flores compostas por 
bastões de SiO2 envoltos por PMMA. 
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A ausência de bandas relacionadas às partículas de SiO2 é plausível devido ao fato da técnica 

de Reflectância Total Atenuada (ATR – Attenuated Total Reflectance) ter sido utilizada nas 

análises. Como o perfil de penetração da fonte é muito superficial nesse tipo de técnica 

(Kazarian et al., 2006), e os bastões de sílica estão localizados no interior das partículas 

rugosas, apenas as bandas do PMMA podem ser identificadas nesse tipo de análise, já que 

esse material cobre totalmente as partículas de SiO2. Em contraste com as análises de FTIR, a 

presença de SiO2 no núcleo das partículas compósitas foi identificada na análise de 

composição por MET-EDX (Figura 45). 

Ainda analisando o espectro FTIR (Figura 43), pode-se observar a presença de bandas 

relativas à presença de ligações como C=O (1654cm-1) e C-N (1270cm-1), as quais são 

características de amidas cíclicas presentes na estrutura do PVP. A presença de bandas 

referentes a esse polímero pode ser atribuída ao fato de que no processo de obtenção das 

partículas poliméricas por polimerização em dispersão, as moléculas de PVP são utilizadas 

com estabilizadores durante a reação, e essas moléculas permanecem conectadas à superfície 

das partículas (Jiang et al., 2008). Essa hipótese corrobora com os resultados de análise 

térmica, onde também foi verificado indícios sobre a presença de PVP na superfície das 

partículas. 

 

Figura 44 - Análise de composição por microscopia eletrônica de transmissão/EDX das partículas 
com morfologia tipo flores compostas por bastões de SiO2 envoltos por PMMA. Escala das barras: 
500nm.  

 
 
A curva de DTG dos bastões modificados com MPTS (SiO2@MPTS) - Figura 45 - mostra 

duas perdas de peso, que iniciam em 295°C e em 350°C, as quais podem ser correspondentes 
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à decomposição do PVP na superfície e no interior dos bastões, respectivamente. 

Considerando que os bastões de SiO2 são sintetizados em emulsões 1-pentanol/água, e que as 

moléculas de PVP são utilizadas como agentes direcionadores para o crescimento dos bastões 

(Zhang et al., 2008), é de se esperar que esse material esteja absorvido na superfície das 

partículas e da estrutura interna porosa das mesmas (Kuijk et al., 2014). 

A última perda de peso dos bastões modificados tem início em 425°C (Figura 46), e pode ser 

relacionada às terminações MPTS, que foram covalentemente conectadas às partículas de 

SiO2 durante o processo de modificação.  
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Figura 45 - Curvas de TGA (Thermogravimetric Analysis) e DTG (Differential Thermogravimetric 
Analysis) das partículas modificadas (SiO2 com terminações MPTS – SiO2@MPTS) e após o processo 
de polimerização (SiO2@MPTS@PMMA). 

 

Já a análise da curva de DTG das partículas com morfologia de flores, obtidas após o 

processo de polimerização (SiO2@MPTS@PMMA), mostra uma primeira perda de massa 

que se inicia em 175°C, e também pode ser relacionada à decomposição das moléculas de 

PVP na superfície das partículas. O pequeno deslocamento da temperatura de decomposição 

do PVP aqui, comparado com o PVP dos bastões, pode ser atribuído ao fato das interações 

entre as moléculas de PVP e de PMMA serem muito mais fracas do que as interações entre as 
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moléculas de PVP e os grupos silanóis da superfície dos bastões (Minami et al., 2013; Lai et 

al., 2014).  

A perda de peso das partículas com morfologia de flores (SiO2@MPTS@PMMA) com início 

em 240°C pode ser atribuída à decomposição parcial de PMMA. Entre 303°C e 500°C, a 

decomposição de componentes orgânicos é completa. Depois que a camada externa de 

PMMA desaparece completamente, todos os componentes, como as moléculas PVP internas 

dos bastões, bem como o modificador de superfície (MPTS), sofrem decomposição. Sugere-se 

que muitos processos acontecerão ao mesmo tempo, causando um amplo intervalo de 

temperatura na curva DTG. 

A polimerização por dispersão é um método comum para preparar partículas poliméricas 

esféricas (Chen et al., 1994; Shim et al., 2004; Jiang et al., 2008; Cho et al., 2016), mas ainda 

há poucos trabalhos descrevendo síntese de partículas híbridas inorgânicas/orgânicas 

utilizando essa abordagem (Peng et al., 2014; Tian et al., 2015). A proposta aqui não é 

fornecer uma descrição completa do mecanismo, mas algumas orientações sobre a etapa de 

polimerização e formação de partículas compostas considerando os resultados encontrados. A 

Figura 46 ilustra o processo de crescimento para a obtenção das partículas com morfologia de 

flores proposto. 

 

 

Neste trabalho, o metanol é utilizado como meio e um sistema homogêneo é obtido, uma vez 

que o monômero (MMA) e as partículas modificadas de sílica MPTS são respectivamente 

solúveis e facilmente dispersas em metanol. Quando a temperatura do sistema atinge 55 ° C, 

moléculas do iniciador (AIBN) dissociam-se e geram radicais. Duas reações podem ocorrer ao 

Figura 46 - Ilustração do processo de formação das partículas com 
morfologia de flores. 
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mesmo tempo (a) as terminações C=C do modificador (MPTS) reagem com os radicais do 

iniciador e estas partículas reagem umas com as outras e formam uma espécie de 

aglomerados, o que explicaria a presença de Si principalmente no núcleo das partículas; (b) 

quebra da ligação C=C do monómero (MMA) por radicais iniciadores que reagem entre si 

formando oligômeros. 

Como ocorre no método de polimerização por dispersão, o processo de nucleação dos 

oligômeros segue por mecanismo agregativo (Shen et al., 1994) e partículas maiores 

começam a ser formadas quando as cadeias poliméricas se tornam mais longas com a conexão 

das moléculas oligoméricas. A afinidade química (ligações C=C) faz conexões as sementes de 

SiO2 e oligômeros durante a etapa agregativa. As partículas semelhantes a flores são obtidas 

quando moléculas de PVP (estabilizante estérico) interrompem o crescimento da cadeia 

polimérica, ancorando na superfície de partículas de PMMA (Jiang et al., 2008). 

 

5.5 Avaliação sistemática das metodologias de obtenção de partículas com morfologia 
complexa 

Essa sessão da discussão tem como objetivo pontuar reagentes empregados, condições de 

sínteses e características das partículas obtidas como produtos para cada uma das 

metodologias exploradas nesse trabalho. A ideia é explicitar as características das estratégias 

com do ponto de vista de aplicabilidade, visando avaliar a viabilidade dessas metodologias e 

do emprego das partículas obtidas. 

As Tabelas V.5 e V.6 mostram de forma comparativa os parâmetros analisados.  

Primeiramente, se avaliarmos as morfologias bastões e serpentes, as metodologias e os 

resultados obtidos mostram um novo potencial do método sol-gel para a obtenção de 

partículas de composição de dióxido de silício, com morfologias diferenciadas das 

tradicionais esféricas obtidas pelo método de Stöber, método esse bem difundido na literatura 

e na indústria. A estratégia que envolve emulsões de composição 1-pentanol/água foi 

explorada para obtenção, tanto das partículas bastões, quanto das serpentes. Apenas diferentes 

reagentes empregados puderam resultar em morfologias alongadas com crescimento reto 

(bastões) ou irregular (serpentes).  

A condução dos experimentos mostrou que a estratégia de síntese dessas partículas de 

morfologias alongadas é relativamente simples, não necessitando de condições especiais para 
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execução. As sínteses foram conduzidas em temperatura ambiente e empregando aparatos 

comuns de laboratório, que podem ser facilmente adaptados para produções em largas escalas.   

Além das morfologias diferenciadas, as partículas bastão e serpentes, exibiram dispersão e 

ausência de aglomeração em solventes como etanol e água, e ainda, o processo de síntese se 

mostrou reprodutível e com viabilidade razoável de transposição do método para largas 

escalas. Essas partículas apresentam, portanto, potencial satisfatório para possíveis aplicações 

como: catálise, componentes óticos e eletrônicos, sensores, superfícies funcionais, compósitos 

(Zhang et al., 2008; He et al., 2011; Dastkos et al., 2013), materiais aeroespaciais, materiais 

leves, blindagem, tecidos biológicos, filtração, superfícies super-hidrofóbicas (Nakamura e 

Matsui, 1995; Dastkos et al., 2014; Yi et al., 2016).  

A revisão bibliográfica mostra que processos sol-gel para a obtenção de bastões vêm sendo 

estudados nos últimos anos. Alguns trabalhos mais recentes que podem ser citados são Zhang 

et al., 2008; Kuijik et al., 2011; Kuijik et al., 2014. Entretanto, estudos mais aprofundados 

sobre a possibilidade de obtenção de estruturas alongadas irregulares, semelhantes à 

serpentes, a partir do mesmo método e, ainda, potenciais aplicações dessas estruturas, são 

raramente discutidas na literatura.  

As principais desvantagens do processo sol-gel em emulsão 1-pentanol/água estão o processo 

de lavagem e redispersão, que é demorado devido à elevada massa de PVP utilizada, o que 

torna a mistura reacional viscosa. Essa característica implica na necessidade de centrifugações 

longas e na utilização de volumes elevados de solventes. Além disso, a massa de partículas 

produzida é bem menor do que as esféricas obtidas pelo método tradicional de Stöber. Em um 

exemplo típico, aproximadamente 0,30g de bastões são produzidos em 500mL de emulsão. 

Para partículas esféricas de 100nm de diâmetro, 10,50g, ou seja, quase 40 vezes mais, são 

obtidas em 500mL de etanol. 

A metodologia empregada para a obtenção de partículas com morfologia de pirulitos envolve 

uma técnica relativamente mais complexa, quando comparada com o método sol-gel. Os 

resultados não foram satisfatórios, visto que o processo de polimerização não foi bem-

sucedido, mas observações sobre a metodologia também podem ser pontuadas.  

A polimerização radicalar por transferência de átomo foi conduzida em condições livres de 

oxigênio, com o emprego de elevadas temperaturas e reagentes anidros. Como um número 

maior de etapas é requerido (síntese de sementes, modificação das sementes e polimerização), 
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uma quantidade maior de reagentes, consequentemente, também é utilizada, o que aumenta os 

custos da síntese. Outro ponto que deve ser destacado para a estratégia desse tipo de 

morfologia, é que a complexidade do método de síntese dificulta a reprodutibilidade dos 

resultados.  

Embora o objetivo para obtenção de partículas com composição dual SiO2/polímero não tenha 

sido alcançado, um ponto positivo na exploração da metodologia para síntese de partículas 

com forma de pirulitos foi a obtenção das sementes, que podem ser consideradas um tipo de 

partículas Janus, já que dois tipos de formas, bastões – TEOS, e esferas (APTES) estão 

ligados em uma mesma estrutura. Essas partículas também apresentaram morfologia similar a 

pirulitos e podem ser exploradas para aplicações que requerem anisotropia de forma. A 

análise da literatura mostra que poucos trabalhos exploraram esse tipo de partícula. He et al. 

(2011) é um exemplo, mas os autores não abordam, por exemplo, estudos que evidenciem as 

terminações NH2 na superfície do lado esférico.  Esse tipo de estudo, bem como estudos de 

solubilidade e estabilidade de partículas, é extremamente importante quando o objetivo é a 

aplicação das partículas obtidas. 

Avaliando os resultados obtidos para a morfologia de partículas bonecos de neve, pode-se 

ponderar que o método de síntese é mais simples, quando comparado com as partículas com 

morfologias pirulitos e alongadas. Além disso, a metodologia é reprodutível e permite 

flexibilidade no tamanho das partículas sementes de SiO2 empregadas.  

Ainda considerando a mesma morfologia (bonecos de neve), o método de Stöber, empregado 

para a obtenção de partículas esféricas de SiO2 (sementes) é difundido, versátil e 

economicamente viável. A modificação das sementes de SiO2 com PEGMe não envolve 

nenhuma etapa complexa, o polímero só precisa ficar em contato com a solução de partículas 

por agitação magnética e em temperatura ambiente. O processo de polimerização é conduzido 

sob agitação, atmosfera inerte e em elevada temperatura. Desta forma, os reagentes 

empregados para esse tipo de síntese não são anidros e não apresentam custo tão elevado.  
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Tabela V.5 - Parâmetros avaliados nas metodologias de síntese para as cinco morfologias estudadas. 

Parâmetro avaliado Bastões Serpentes Pirulitos Bonecos de neve Flores 

Sementes (partículas 
precursoras) 

Não utiliza Não utiliza 
Bastões de SiO2 com 
terminações SiO2-NH2: emulsão 
1-pentanol/água 

Esferas de SiO2 obtidas pelo 
método de Stöber, 

Bastões de SiO2 obtidos 
em emulsão 1-
pentanol/água 

Etapa de modificação 
sementes (partículas 
precursoras) 

Não utiliza Não utiliza 

Modificação das terminações 
NH2 com Br: BIB e Et3N; 
emprego de reagentes anidros, 
banho de gelo e atmosfera inerte 

Modificação com PEGDMe em 
água 

Modificação com MPTS, 
agitação magnética e 
rotaevaporação 

Solvente reação  1-Pentanol 1-Pentanol 

Solventes orgânicos: 
diclorometano/ 
dimetilfomamida/ 
tetrahidrofurano/tolueno 

Água Metanol 

Outros reagentes 
PVP, H2O, citrato de 
sódio, NH4OH, 
TEOS 

PVP, H2O, citrato de sódio, 
NH4OH, TEOS, etanol 

Bastões de SiO2/SiO2-NH2, 
monômero (estireno, glicidil 
metacrilato), CuBr2, PMDETA, 
Sn(II)-2-etilhexaonato 

Partículas esféricas de SiO2 
modificadas com PEGDMe, 
estireno, KPS 

Bastões de SiO2 
modificados com MPTS, 
metacrilato de metila, 
PVP, AIBN 

Condições/aparatos 
de sínteses 

Agitação magnética e 
manual para 
homogeneização e 
repouso absoluto 
durante as sínteses 

Agitação magnética e 
manual para 
homogeneização e repouso 
absoluto durante as sínteses 

Reagentes anidros, vácuo para 
remoção de oxigênio, atmosfera 
inerte de argônio, agitação 
magnética, aquecimento 70°C 

Atmosfera inerte de argônio, 
agitação magnética, 
aquecimento 70°C 

Atmosfera inerte de 
argônio, agitação 
magnética, aquecimento 
55°C 

Característica das 
partículas obtidas 

Hidrofílicas 
Diâmetro: 
0,24±0,041µm 
Comprimento: 
0,52±0,098 µm 

Hidrofílicas 
Diâmetro: 0,32± 0,062µm 
Comprimento: 4,31±2,71µm 

Hidrofóbicas 
Diâmetro bastão: 0,24±0,051 
µm 
Comprimento bastão: 
0,63±0,12µm 

Hidrofílicas 
Diâmetro SiO2: 53±51nm / PS: 
147±21,8µm 
Diâmetro SiO2: 94±12µm / PS: 
169±13,7µm 

Hidrofílicas 
Diâmetro:1,75±0,239µm 
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Tabela V.6 - Parâmetros avaliados nas metodologias de síntese para as cinco morfologias estudadas. 

Parâmetro avaliado Bastões Serpentes Pirulitos Bonecos de neve Flores 

Rendimento (g/L) ~0,50mg/L ~0,60mg/L --- ~20g/L 2,0g/L 

Custo médio/L (R$) ~R$34,00 ~R$35,00 ~R$78,00 ~R$25,00 ~R$80,00 

Viabilidade de 
obtenção em largas 
escalas 

Média Média Nula Baixa Alta 

Potencialidades de 
aplicações 

Catálise, componentes 
óticos e eletrônicos, 
sensores, superfícies 
funcionais, compósitos  
(Zhang et al., 2008; He 
et al., 2011; Dastkos et 
al., 2013) 

Materiais aeroespaciais, 
materiais leves, blindagem, 
tecidos biológicos, filtração, 
superfícies super-hidrofóbicas 
(Nakamura e Matsui, 1995; 
Dastkos et al., 2014; Yi et al., 
2016) 

Dispositivos óticos e 
eletrônicos, sensores, 
carga em tintas e 
revestimentos (Peng et 
al., 2014) 

Controle da dispersão da 
luz, processo de 
automontagem, emulsão 
Pickering, dispositivos 
eletrônicos (Duguet et al., 
2005; Nguyen et al., 2010; 
Yin et al., 2011) 

Superfícies super-hidrofóbicas, 
cristais fotônicos, dispositivos 
óticos, processos de 
automontagem (Fan et al., 2013; 
Bourgeat Lami et al., 2006; 
Tian et al., 2015; Zhang et al., 
2011) 

Desvantagens 
Processo de lavagem, 
elevado consumo de 
solventes, 

Processo de lavagem, elevado 
consumo de solventes; 
heterogeneidade das partículas 
(elevada distribuição de 
comprimento) 

Elevado número de 
etapas, processo de 
polimerização não 
fornece resultado 
desejado 

Desconexão entre lado 
SiO2 e lado poliestireno; 
aglomeração das partículas 
durante processo de 
lavagem e recuperação 

Elevado número de etapas 
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A principal desvantagem da estratégia utilizada na obtenção de partículas com morfologia 

bonecos de neve está na impossibilidade de recuperação das estruturas para incorporação em 

outras matrizes, já que as mesmas aglomeram irreversivelmente depois do processo de 

centrifugação. Dos trabalhos publicados na literatura que abordam metodologia similar à 

explorada, não existem discussões a respeito da solubilidade das partículas e possibilidades de 

incorporação após o processo de síntese (Reculusa et al., 2005; Duguet et al., 2005). Além 

disso, foi observado que os dois lados das partículas, de composição diferentes SiO2 e 

polímero, de desconectam depois do processo de polimerização. Desta forma, a viabilidade no 

emprego dessas partículas em aplicações industriais é baixa.  

Quanto à metodologia para obtenção de partículas com forma similar a flores, a polimerização 

em dispersão mostrou-se uma maneira simples e diferente das descritas na literatura para 

sintetizar partículas compósitas a partir de um sistema homogêneo (monômero dissolvido em 

solvente).  

O elevado número de etapas pode ser considerado uma desvantagem para a obtenção de 

partículas com morfologia tipo flores. Os bastões utilizados como sementes no processo de 

crescimento do polímero possuem complexidade mais elevada nos processos de obtenção e 

modificação. Essa observação pode ser feita quando comparamos essa síntese com o 

procedimento de obtenção de partículas bonecos de neve. O processo de modificação dos 

bastões precisa além de deixar as partículas em contato com o modificador MPTS por um 

longo período, as reações de condensação ocorrem quando a mistura é submetida à 

rotaevaporação. Posteriormente, a centrifugação para eliminação de reagentes em excesso 

também é necessária.  

Quanto à complexidade do método de polimerização, quando comparada com as outras 

técnicas de polimerização utilizadas nessa tese (polimerização radicalar por transferência de 

átomo e polimerização em emulsão), podemos considerar a polimerização em dispersão uma 

técnica simples, que não envolve a utilização de reagentes anidros e de métodos de 

emulsificação e ainda, que necessita apenas de condições de síntese básicas, como 

temperatura, agitação moderada e atmosfera controlada de argônio.  

As partículas com morfologia de flores, obtidas na polimerização em dispersão, apresentaram 

ainda facilidade de redispersão e estabilidade em solventes como metanol, etanol e água. 

Desta forma, essa metodologia mostra-se promissora para aplicações como superfícies super-
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hidrofóbicas, cristais fotônicos, dispositivos óticos, processos de automontagem (Fan et al., 

2013; Bourgeat Lami et al., 2006; Tian et al., 2015; Zhang et al., 2011). 

Ainda na Tabela V.6 rendimentos e custos aproximados para cada metodologia de síntese, são 

apresentados. Aqui é válido ressaltar que esse tipo de comparação deve ser cuidadosamente 

avaliado, já que a massa das partículas varia consideravelmente dependendo do tamanho e da 

composição química das estruturas. Entre os processos de síntese que apresentaram ser mais 

viáveis (morfologias alongadas e de flores), o de obtenção de partículas com morfologias 

alongadas, exibiram custos mais baixos. Entretanto, deve ser considerado que para essa 

metodologia, uma massa relativamente baixa de partículas é obtida. As partículas com 

morfologia de flores por sua vez, apresentaram custos mais elevados devido às maiores 

quantidades de etapas envolvidas e, consequentemente, de reagente empregados. Entretanto, a 

massa de partículas obtida é maior, devido à composição compósita - SiO2+PMMA - dessas 

estruturas.  
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Capítulo 6: Conclusões 

1. O trabalho permitiu estudar quatro metodologias de síntese de partículas com formas 

complexas sendo que cinco morfologias diferentes foram obtidas: bastões, serpentes, 

pirulitos, bonecos de neve e flores. Os métodos: sol-gel, polimerização em dispersão e 

polimerização em emulsão, mostraram-se versáteis e interessantes para obtenção de estruturas 

complexas de SiO2 e SiO2/polímero. 

2. As partículas com morfologia similar a flores apresentaram os resultados mais promissores 

para aplicações em largas escalas. Superfície rugosa, característica compósita (SiO2+PMMA), 

facilidade de dispersão em solventes polares sem ocorrência de aglomeração e boa relação 

entre custo e massa de partículas obtida, podem ser citados como pontos positivos dessa 

morfologia. Como principal potencial de aplicação dessa partícula pode-se destacar 

superfícies super-hidrofóbicas.  

3. A polimerização em dispersão – metodologia empregada para síntese de partículas em 

forma de flores – aborda condições relativamente simples, sem a necessidade de utilização de 

aparatos especiais. O processo de grafitização do modificador e a quantidade de agente 

estabilizante são parâmetros fundamentais para a obtenção desse tipo de morfologia. O 

método é versátil considerando a possibilidade de emprego do mesmo utilizando diferentes 

tipos de sistemas homogêneos (monômero/semente/solvente).  

4. As partículas com morfologias alongadas de bastões e serpentes mostraram composição 

hidrofílica e facilidade de dispersão em solventes como água e etanol, sem aglomerações. Pela 

literatura, os bastões possuem potencial de aplicação principalmente em áreas como catálise e 

dispositivos óticos e eletrônicos, devido à composição e morfologia inerentes a essas 

estruturas. Já a irregularidade das partículas com forma de serpentes direciona a aplicação das 

mesmas para a construção de superfícies super-hidrofóbicas. 

5. Nesse trabalho foi verificada ainda a possibilidade do emprego dos bastões como partículas 

intermediárias para a obtenção de estruturas compósitas com formas variadas como pirulitos e 

flores.  

6. Com relação ao método sol-gel - empregado na obtenção de partículas alongadas - a 

abordagem explorada com reações conduzidas em emulsões possibilita o crescimento de 

estruturas não convencionais, diferente das esféricas obtidas pelo método de Stöber. O 
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crescimento alongado só é possível devido à ação dos agentes de direcionamento e da 

presença de interfaces (gotícula/solvente) na emulsão. Foi comprovada que a polaridade do 

solvente e a presença de agentes de direcionamento determinam a regularidade do 

crescimento. Quanto menos polar os solventes, mais irregular foram as estruturas.   

7. As partículas com morfologia de bonecos de neve apresentaram duas composições, SiO2 e 

poliestireno, conectadas em uma mesma estrutura. Ficou constatada a formação irreversível 

de aglomerados durante o processo de recuperação das partículas, o que inviabiliza sua 

aplicação.  

8. A polimerização em emulsão, utilizada para obtenção da morfologia bonecos de neve, pode 

ser executada sem necessidade de aparatos e condições especiais de síntese (reagentes 

anidros, vácuo ou resfriamento), entretanto, soluções para evitar aglomerações ainda precisam 

ser propostas.  

9. A composição dual (SiO2/polímero) objetivada para as partículas com morfologia de 

pirulitos não foi obtida. Os resultados mostraram ausência de terminações NH-Br apontadas 

para a superfície das partículas, o que impediu que a polimerização ocorresse.  Foi obtida uma 

estrutura com anisotropia de forma como partícula intermediária (sementes) utilizando a 

mesma abordagem do método sol-gel empregada para as partículas alongadas.  

10. A polimerização radicalar com transferência de átomo para obtenção da morfologia de 

pirulitos foi considerada relativamente complexa, já que reagentes anidros e de alto custo, 

agitação, aquecimento, banho de gelo e atmosfera inerte são necessários. Tais condições, 

aliadas à impossibilidade de polimerização, inviabilizam a produção desse tipo de partícula 

em escala laboratorial e industrial. 

11. As experiências adquiridas a partir do vivenciamento das metodologias em escala de 

laboratório possibilitaram uma análise crítica e sistemática dos resultados obtidos sob um 

ponto de vista aplicado e funcional, que considera características fundamentais para avaliar a 

possibilidade de estudos em escalas de laboratório e posterior transposição para produção em 

largas escalas. A análise apontou que as partículas com morfologias de flores e alongadas são 

as mais promissoras nesse sentido.  
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Capítulo 7: Contribuições da tese, relevância dos resultados e sugestões 
para trabalhos futuros 

 

Os materiais micro e, principalmente, nano dimensionais de forma geral estão sendo muito 

solicitados por setores tecnológicos já há alguns anos. Pode-se considerar que as principais 

razões estão na versatilidade de aplicação em diversos ramos, e principalmente, pelas 

propriedades diferenciadas oferecidas por esses materiais quando comparamos as mesmas 

composições na forma de bulks.  

A principal motivação para o desenvolvimento de partículas coloidais com morfologias não 

usuais, diferentes de esféricas está no potencial teórico, demonstrado em alguns estudos, que 

esses materiais são promissores para tipos específicos de aplicações. Exemplos que podem ser 

citados são dispositivos óticos e eletrônicos, blocos de construção para organizações 

supraparticulares, surfactantes, catálise, distribuição controlada de medicamentos, fotônica e 

revestimentos funcionais.  

Os resultados aqui apresentados são relevantes porque consideram, além da obtenção e 

caracterização de diferentes morfologias de partículas, foram realizadas discussões sobre 

características essenciais para avaliar potenciais de aplicabilidade sobre cada uma das 

metodologias exploradas. Isso contribui para trabalhos futuros que serão realizados na área, já 

que é feita uma análise sistemática dos métodos e técnicas empregados, considerando 

dificuldades, vantagens e potencialidades de aplicações e para obtenção em largas escalas. 

Análise sistemática das metodologias - tanto na revisão bibliográfica, quanto na sessão de 

resultados e discussões - pode ser considerada o principal diferencial e a contribuição dessa 

tese quando comparada com trabalhos publicados na literatura.  

Como sugestões para trabalhos futuros, várias considerações podem ser pontuadas. Alguns 

estudos mais aprofundados sobre a influência de fatores e parâmetros de síntese, nas 

morfologias finais das partículas, poderiam ser realizados. No caso das partículas com 

morfologia de flores, por exemplo, um estudo comparativo do emprego de bastões e 

partículas Stöber de SiO2, poderia ser realizado. Além disso, o emprego de diferentes 

composições de polímeros e solventes utilizando a mesma metodologia também poderia 

trazer resultados relevantes. 
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Outros exemplos, mais direcionados para aplicações, também podem ser citados. O primeiro é 

o estudo do efeito de estruturas com morfologias complexas no reforço mecânico de 

polímeros. Sabe-se que partículas esféricas são comumente empregadas como cargas em 

revestimentos como tintas. Um estudo interessante poderia fazer avaliações comparativas 

entre o desempenho mecânico de tintas com partículas esféricas (SiO2 ou PMMA, por 

exemplo) e partículas com morfologias complexas do tipo serpentes (SiO2) ou flores 

(SiO2/PMMA).  

Além de aplicações como reforço mecânico polimérico, as morfologias flores e serpentes 

também apresentam elevado potencial para aplicações em superfícies funcionais, como super-

hidrofóbicas, por exemplo. Isso porque a complexidade das estruturas favorece a 

possibilidade de construção de perfis de rugosidade específicos. Um desafio para estudos 

futuros seria a formação de filmes a partir de soluções com essas partículas incorporadas e 

posterior funcionalização das superfícies para que adquiram propriedades hidrofóbicas. Isso 

porque a composição das partículas é hidrofílica e a super-hidrofobicidade é uma propriedade 

obtida como resultado entre superfícies rugosas e composição hidrofóbica. 
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