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Resumo 
 

 

Neste trabalho sintetizaram-se nanopartículas núcleo-coroa com um núcleo de sílica e uma coroa de 

poli(butil metacrilato) ou poli(metil metacrilato) com vista à sua aplicação em materiais fotónicos. Foi 

feita a marcação do núcleo de sílica com um derivado do perileno contendo dois grupos etoxisilano, 

e/ou a marcação da coroa com um derivado do fenantreno (PheBMA) ou um derivado da 

benzofenona (NBen). 

As nanopartículas de sílica e de sílica com bis(propil)trietoxisilano perilenodiimida (PEOS) foram 

sintetizadas por hidrólise e condensação do tetraetoxisilano (TEOS), obtendo-se partículas 

monodispersas com diâmetros entre os 250 e 450 nanometros. Foi utilizada a microscopia electrónica 

de transmissão (TEM) e microscopia de varrimento confocal para caracterizar os núcleos das 

nanopartículas em termos de dimensão, polidispersividade e morfologia. 

A superfície das nanopartículas foi modificada com 3-trimetoxisilil propil metacrilato e posteriormente 

revestida, por polimerização em emulsão, com uma coroa polimérica de poli(butil metacrilato) ou 

poli(metil metacrilato) com ou sem marcação com PheBMA ou NBen. 

A partir de dispersões aquosas limpas das nanopartículas prepararam-se filmes flexíveis, em que a 

dimensão e espaçamento dos domínios de sílica no filme são controlados pelas dimensões do núcleo 

e da coroa. 

A formação e características dos filmes foram estudadas por transferência de energia por 

ressonância de Förster utilizando PheBMA/NBen como par doador/aceitante. 

 

 

Palavras-chave: sílica, núcleo-coroa, TEM, nanopartículas 
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Abstract 
 

 

In this work we synthesized core-shell nanoparticles with a silica core and a poly(butyl methacrylate) 

or poly(methyl methacrylate) shell for application in photonic materials. The silica core was labeled 

using a perylene derivate with two etoxy silane groups (PEOS) and the polymer shell with either a 

phenanthrene derivate (PheBMA) or a benzophenone derivate (NBen). The silica nanoparticles were 

synthesized by hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane (TEOS), with diameters between 250 

and 450 nanometers. The surface of the nanoparticles was modified with 3-trimethoxysilyl propyl 

methacrylate (MPS) and the surface-modified particles were used as seeds in the emulsion 

polymerization of poly(butyl methacrylate) shell, labelled with either PheBMA or NBen. Films casted 

from aqueous dispersions of clean core-shell nanoparticles are flexible and contain regularly spaced 

silica particles of controlled size. The formation and proprieties of the films were studied by laser 

scanning confocal microscopy (to identify position of the PEOS labeled silica cores) and Förster 

resonance energy transfer (FRET) from PheBMA to NBen (to follow the interdiffusion between the 

particle polymer shells during film formation. 

 

 

Key-words: silica, core-shell, TEM, nanoparticles 
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1. Introdução 
 

1.1 Nanotecnologia em materiais poliméricos 
 

A nanociência e as nanotecnologias envolvem o estudo de matéria numa escala muito pequena. A 

nanociência é um dos campos da ciência mais desafiadores, excitantes, multi-disciplinares e 

competitivos nos dias de hoje. A nanotecnologia recorre a um conjunto de técnicas, baseadas na 

física, na química, na biologia, na engenharia de materiais e na computação. A nanotecnologia amplia 

a capacidade humana de manipular a matéria até aos limites do átomo. O nome nanotecnologia vem 

da unidade de medida utilizada na escala atómica chamada nanómetro, que é um milionésimo de 

milímetro, ou 10-9 metros. Qualquer molécula com dimensões lineares entre 10-9 m e 10-6 m é 

considerada um colóide(1). A diferença entre a escala nanométrica e a coloidal está nas dimensões. A 

escala nanométrica situa-se entre 1 nm até cerca de 100 nm. Um sistema coloidal consiste em duas 

fases, uma fase dispersa e uma contínua, e pode ser sólido, líquido ou gasoso. Muitas propriedades 

de importância científica e industrial dos colóides são fortemente influenciadas pela dimensão, assim 

como por outras características como a carga à superfície e a afinidade química das partículas com a 

fase liquida. Partículas que possuam um tamanho uniforme de geometria esférica são as mais fáceis 

de lidar a esse respeito, mas as partículas coloidais existem de todas as formas e tamanhos (Figura 

1). No caso de serem esféricas, outras propriedades físicas e químicas podem não ser uniformes 

devido à heterogeneidade da superfície à escala molecular. Partículas que mostrem homogeneidade 

em termos de tamanho dizem-se monodispersas. 

 

 
Figura 1: Representação de várias formas possíveis de nano e micro partículas: A – “Tacos”; B – Lentes; C – 

cápsulas; D – Esferas 

 

Os materiais reduzidos à nano-escala têm gerado um interesse enorme nos últimos anos, podem 

mostrar propriedades diferentes comparadas com as que exibem na macro-escala, permitindo 

aplicações únicas(2). Os nanomateriais têm propriedades especiais que podem ser aproveitadas 

incorporando-os numa matriz polimérica(3). 

Um polímero é uma molécula de peso molecular elevado, composta de repetidas unidades 

estruturais, chamados monómeros, ligadas por ligações químicas covalentes. Os polímeros que são 

formados por um único tipo de monómeros dizem-se homopolímeros. Os polímeros formados por 

mais que um tipo de monómeros são os copolímeros. Os polímeros são muito importantes na nossa 

vida, principalmente se nos lembrarmos que o nosso corpo é constituído por polímeros. Existem duas 

categorias de polímeros, os naturais, como o ADN, as proteínas, a celulose, a borracha, entre outros, 
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e os sintéticos como o nylon, o PVC (cloreto de polivinilo), o poliestireno, o poliacrilonitrilo, entre 

muitos mais. 

 

1.2 Materiais híbridos contendo sílica 
 

Os materiais híbridos, com uma parte orgânica e outra inorgânica, têm gerado considerável atenção 

devido ao melhoramento de várias propriedades incluindo a resistência ao desgaste, abrasão, calor, 

assim como de outras propriedades mecânicas(4). Estes materiais podem ser feitos com diferentes 

arquitecturas e diversas formas (filmes finos, fibras, pós ou partículas). 

Os compostos híbridos combinam as vantagens dos materiais inorgânicos, como a sua rigidez e 

estabilidade térmica, com as vantagens dos materiais orgânicos, como a sua flexibilidade. 

Os híbridos compostos por sílica têm particular interesse em vários campos como plásticos, 

borrachas, revestimentos, entre outros. A dispersão uniforme de nanopartículas de sílica num 

polímero pode aumentar a sua resistência à abrasão, ao envelhecimento e à degradação. 

A necessidade de materiais ópticos com elevado índice de refracção e transparência nos campos dos 

revestimentos anti-reflexão(5), lentes oftálmicas, guias de onda ópticas(6) e adesivos para 

componentes ópticos, tem aumentado(7). Os polímeros orgânicos podem ter uma excelente 

transparência óptica mas os seus índices de refracção são limitados(8). No entanto, os materiais 

inorgânicos possuem um elevado índice de refracção. Filmes ópticos finos de elevado índice de 

refracção são um tipo importante de materiais ópticos. Com as características das duas partes que 

constituem os materiais híbridos, uma parte orgânica e outra inorgânica, conseguem-se preparar 

filmes finos de elevado índice de refracção. 

Revestimentos puramente orgânicos ou inorgânicos têm sido usados nos vidros, por exemplo, mas 

têm algumas desvantagens(5). Os revestimentos orgânicos levam a uma boa adesão mas não 

melhoram as propriedades mecânicas, enquanto os inorgânicos geralmente têm uma pobre adesão. 

Como os revestimentos híbridos orgânicos-inorgânicos podem combinar qualidades dos dois 

materiais, têm sido usados para proteger e reforçar o material. 

A utilização da sílica, como material altamente transparente e dieléctrico, a níveis macroscópicos, 

depende tipicamente do que não faz, absorver luz ou conduzir electrões(9). Como inerte, proporciona 

uma matriz aos materiais híbridos, com propriedades que são transmitidas ao material como um todo. 

 

1.3 Síntese de nanopartículas de sílica 
 

As nanopartículas de sílica sintetizadas com elevada monodispersividade e esfericidade podem ser a 

base para trabalhos em cristais coloidais(9),(10), que são estruturas tridimensionais ordenadas 

formadas a partir de partículas de pequena dimensão dispersas em solução. 

As nanopartículas de sílica podem ser formadas por polimerização de ácidos silícicos em meio 

aquoso (Figura 2), ou por hidrólise e condensação de alcóxidos de silício (Figura 3). A distinção entre 

as duas sínteses é feita com base no mecanismo de formação das partículas. 
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𝑁𝑁𝑎𝑎2𝐼𝐼𝑖𝑖𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 2𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 ⇆ 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 + 2𝑁𝑁𝑎𝑎𝐼𝐼𝐻𝐻 

𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 + 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 → (𝑂𝑂𝐻𝐻)3𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

(𝑂𝑂𝐻𝐻)3𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 → (𝑂𝑂𝐻𝐻)3𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 
Figura 2: Esquema das equações de formação de nanopartículas de sílica por polimerização de ácidos silícicos 

 

𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐼𝐼𝐻𝐻2𝐼𝐼𝐻𝐻3)4 + 4𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⇆ 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 + 4𝐼𝐼𝐻𝐻3𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 

𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐼𝐼𝐻𝐻2𝐼𝐼𝐻𝐻3)4 + 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⇆ (𝑂𝑂𝐻𝐻)3𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 4𝐼𝐼𝐻𝐻3𝐼𝐼𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 

𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 + 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)4 ⇆ (𝑂𝑂𝐻𝐻)3𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝑂𝑂 − 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑂𝑂𝐻𝐻)3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 
Figura 3: Esquema das equações de formação de nanopartículas de sílica pela hidrólise e condensação de 

alcóxidos de sílicio (método de Stöber) 

 

No final dos anos 60, Stöber et al.(11) reportaram um método elegante de preparar partículas de sílica 

altamente esféricas e monodispersas com qualidade suficiente para as condensar em matrizes 

altamente ordenadas ou para formar nanopartículas uniformes, funcionais por camadas ou 

multifuncionais. Uma das principais vantagens deste método é a síntese das partículas de sílica com 

tamanho controlado, através do controlo das concentrações dos reagentes utilizados. Os tamanhos 

destas cobrem quase toda a gama coloidal. Na Figura 4 está representado um esquema das 

reacções envolvidas neste método: a hidrólise e condensação do tetraetoxisilano (TEOS) e a 

desidratação. 

 
Figura 4: Esquema representativo das reacções de hidrólise e condensação do TEOS que ocorrem no método 

de Stöber  

 

A monodispersividade pode ser influenciada por numerosos factores, em particular é necessário 

garantir que o tetraetoxisilano (TEOS) é manuseado num ambiente inerte antes da síntese, para 

prevenir a polimerização de moléculas de TEOS, que servem de centros de nucleação para o 

crescimento de nanopartículas, resultando numa distribuição de tamanho significativa no produto 

final. 
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1.4 Nanopartículas de sílica com corantes fluorescentes no interior ou 

na superfície 
 

Nos dias de hoje, as nanopartículas fluorescentes têm considerável interesse por exemplo em 

aplicações como sondas e sensores(12). As áreas mais vastas de aplicação são a nanobiotecnologia e 

a bioinformática. O brilho das partículas é importante porque melhora a razão sinal-ruído quando se 

medem sinais de fluorescência. Um exemplo bem conhecido de partículas luminescentes são os 

quantum dots (QDs), que são cristais semi-condutores com tamanhos da ordem dos nanómetros. Os 

QDs são normalmente mais fotoestáveis e fluorescentes que os corantes orgânicos fluorescentes 

quando usados em meio aquoso(13). No entanto, o seu uso em muitas aplicações é restrito uma vez 

que são tóxicos(14). Se os corantes orgânicos fluorescentes forem encapsulados em sílica, podem 

representar uma alternativa aos QDs(15). Devido à variedade existente de corantes orgânicos 

fluorescentes, é possível criar partículas com propriedades de fluorescência mais versáteis que os 

QDs. 

Os corantes com perileno (Figura 5) têm mostrado ter um campo alargado de aplicações, podendo 

ser usados como pigmentos industriais ou componentes para engenhos moleculares fotónicos e 

electrónicos(16). Este tipo de corantes é também importante na análise de amostras biológicas pois 

emite energia na zona do vermelho, sendo mais fácil penetrar a membrana celular. 

 

 
Figura 5: Estrutura do perileno 

 

Em anos recentes, tem crescido um grande interesse no desenvolvimento da química orgânica e das 

propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos derivados de perileno bis(dicarboximida) (Figura 6) 

devido à sua excepcional estabilidade química e fotoquímica. Estas moléculas têm possíveis 

aplicações em engenhos ópticos e electrónicos como em cabos, diodos de emissão de luz orgânicos, 

e células solares(16). 

 
Figura 6: Estrutura molecular dos derivados de perileno bis(dicarboximida) 

 

Dois exemplos destes derivados, o bis(propil)trietoxisilano perilenodiimida (PEOS)(17) (Figura 7, A) e o 

N-butil-N’-propiltrietoxisilano perilenodiimida (PEOSa) (18) (Figura 7, B), são utilizados neste trabalho 

na síntese das nanopartículas de sílica fluorescentes. O PEOS é utilizado recorrendo a uma pequena 

alteração ao método de Stöber, em que se dá a hidrólise e a condensação do alcóxido de silício e do 
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corante em conjunto, o PEOSa é utilizado na modificação da superfície das nanopartículas de sílica 

sintetizadas utilizando o método de Stöber. 

 

 
Figura 7: Estrutura do bis(propil)trietoxisilano perilenodiimida (A) e do N-butil-N’-propiltrietoxisilano 

perilenodiimida (B) 

 

1.5 Síntese de materiais híbridos 
 

Um dos maiores desafios na preparação de materiais híbridos é como controlar a separação de fases 

entre as misturas orgânica e inorgânica. O comportamento do material híbrido é afectado pela 

interacção entre o segmento orgânico e a rede inorgânica. As ligações de hidrogénio e as ligações 

covalentes são normalmente usadas para prevenir a separação de fases (7). 

A superfície de sílica pode ser modificada com alquiltrialcoxisilanos, X(CH2)Si(OR)3, conhecidos como 

agentes de acoplamento silano, para ligar covalentemente a sílica ao polímero(19). Os grupos alcoxilo 

(OR) do agente de acoplamento sofrem hidrólise formando grupos hidróxido (OH) que condensam 

com a superfície da sílica. A cadeia alquilo funcionalizada pode ser usada para compatibilizar o 

polímero com a superfície da sílica. O grupo funcional X do agente de acoplamento silano pode ser 

uma amina, um álcool, um epóxido, ou um grupo acrilato que forme ligações covalentes com o 

polímero, ou pode apenas fornecer um revestimento orgânico na sílica que solubilize o polímero. O 

agente de acoplamento silano utilizado neste trabalho foi o representado na Figura 8, 3- trimetoxisilil 

propil metacrilato (MPS). 

 
Figura 8: Estrutura do 3- trimetoxisilil propil metacrilato (MPS) 

 

Para revestir as nanoparticulas de sílica com polímero recorre-se a uma reacção de polimerização. 

Existem vários tipos de reacções de polimerização(20), o utilizado neste trabalho foi a polimerização 

em cadeia, mais especificamente, polimerização radicalar livre heterogénea em emulsão. 

As polimerizações em cadeia são aquelas em que as cadeias de polímero crescem exclusivamente 

por reacção de moléculas de monómero com um grupo reactivo na extremidade da cadeia em 

crescimento. Geralmente, estas polimerizações requerem uma reacção inicial entre o monómero e o 

iniciador para dar início ao crescimento da cadeia. Uma característica importante deste tipo de 

polimerização é que moléculas com elevados graus de polimerização são produzidas desde o inicio 
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da reacção, o monómero é continuamente consumido ao longo da reacção consoante o tamanho das 

cadeias de polímero aumenta. 

A polimerização radicalar livre é o principal método utilizado na polimerização em cadeia e é utilizado 

quase exclusivamente na preparação de polímeros a partir de monómeros olefinicos. A polimerização 

radicalar livre pode ser dividida em três fases distintas: iniciação, propagação e terminação (Figura 9). 

A iniciação envolve a criação de um centro activo radicalar e geralmente ocorre em dois passos, o 

primeiro envolve a formação de radicais livres a partir de um iniciador, o segundo é a adição de um 

destes radicais a uma molécula de monómero. Existem duas vias para formar radicais livres: por 

cisão homolítica de uma ligação simples e por reacção redox. A cisão homolítica pode dar-se por 

aquecimento designando-se termólise ou por acção de radiação (geralmente ultravioleta) designando-

se fotólise. 

A fase de propagação envolve o crescimento da cadeia polimérica por adição rápida sequencial de 

moléculas de monómero ao centro activo. Existem dois modos de propagação possíveis: adição 

cabeça-cabeça e cabeça-cauda. Considera-se a cabeça o carbono mais substituído da ligação dupla 

e a cauda o menos substituído. 

O crescimento da cadeia polimérica cessa na fase de terminação. A recombinação e a dismutação 

são as duas principais reacções de terminação, ambas envolvem a reacção entre duas cadeias de 

polímero em crescimento. A recombinação envolve o acoplamento de duas cadeias em crescimento 

para formar uma única molécula de polímero e resulta na ligação cabeça-cabeça no ponto de ligação. 

Na dismutação, um átomo de hidrogénio é retirado de uma cadeia em crescimento pela outra 

resultando na formação de duas cadeias de polímero, uma com um grupo saturado e outra com um 

grupo insaturado na ponta. Em geral, ambas as reacções contribuem para a terminação, mas para 

diferentes extensões dependendo do monómero e das condições de polimerização. 

Além da recombinação e da dismutação, existem um número de outras reacções que terminam o 

crescimento da cadeia radicalar. Estas reacções são conhecidas por reacções de transferência de 

cadeia. Nestas reacções, o radical da cadeia reage com uma molécula TA (Figura 9), abstraindo 𝑇𝑇∙ e 

dando origem a uma cadeia polimérica terminada, podendo 𝐴𝐴∙ reagir com outra cadeia. 
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Figura 9: Fases distintas da polimerização radicalar livre, 𝒙𝒙 é o número de radicais livres primários 𝑹𝑹∙ formados a 

partir de uma molécula de iniciador, 𝑰𝑰; 𝑴𝑴 representa uma molécula de monómero ou unidade de monómero na 

cadeia polimérica, 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒏𝒏
∙  e 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒑𝒑

∙  representam radicais de propagação de cadeia com graus de polimerização 

iguais a n e p respectivamente;  𝑹𝑹𝑴𝑴𝒏𝒏 −𝑴𝑴𝒑𝒑𝑹𝑹 , 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒏𝒏e 𝑹𝑹𝑴𝑴𝒑𝒑 são cadeias de polímero terminais com graus de 

polimerização iguais a n+p, n e p, respectivamente; 𝑻𝑻 − 𝑨𝑨 representa uma espécie de transferência de cadeia 

 

1.5.1 Polimerização em emulsão 
 

Hoje em dia, milhões de toneladas de colóides poliméricos sintéticos são preparados por 

polimerização em emulsão para uso numa variedade de aplicações como borrachas sintéticas, tintas, 

revestimentos, adesivos, ou mesmo em testes diagnósticos biomédicos(21), testes imunológicos(22), 

sistemas de libertação controlada de medicamentos(23), separações cromatográficas(24), entre outras. 

A polimerização em emulsão é uma polimerização em cadeia iniciada por um radical livre na qual o 

monómero ou a mistura de monómeros é polimerizada numa dispersão aquosa estabilizada por 

tensioactivos(20) (Figura 10). 

 
Figura 10: Esquema da polimerização em emulsão indicando os componentes da polimerização (moléculas de 

monómero, iniciador e tensioactivo) (A), a formação de micelas com moléculas de monómero no seu interior (B) 

e posterior reacção destas com moléculas de iniciador formando partículas de polímero (C) 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛
∙ + 𝑇𝑇 − 𝐴𝐴 → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛 − 𝑇𝑇 + 𝐴𝐴∙ 

Iniciação: 

𝐼𝐼 → 𝑒𝑒𝑅𝑅∙  

𝑅𝑅∙ + 𝑀𝑀 → 𝑅𝑅𝑀𝑀1
∙   

 

Propagação: 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛
∙ + 𝑀𝑀 → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛+1

∙    (n≥1) 

 

Terminação: 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛
∙ + 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑝𝑝

∙ → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛 −𝑀𝑀𝑝𝑝𝑅𝑅  recombinação 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛
∙ + 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑝𝑝

∙ → 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑝𝑝   dismutação 

 

Transferência de cadeia 
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1.5.1.1 Principais componentes na polimerização em emulsão 
 

1.5.1.1.1 Água 

 

A água actua como meio na passagem do monómero das gotas para as partículas, meio de 

decomposição do iniciador e formação de oligómeros, e meio de troca dinâmica do tensioactivo entre 

gotas e micelas. 

1.5.1.1.2 Tensioactivo 

 

O tensioactivo estabiliza as gotas de monómero na forma de emulsão, serve para solubilizar o 

monómero dentro das micelas, estabiliza as partículas coloidais, actua para solubilizar o polímero, 

serve de local de nucleação de partículas. 

O tensioactivo primariamente determina o tamanho e a distribuição de tamanhos das partículas 

formadas durante a polimerização em emulsão. Em geral, polimerizações feitas abaixo da 

concentração micelar crítica (cmc), ou a esta concentração, produzem partículas de tamanhos mais 

uniformes. Os tensioactivos são geralmente divididos em 4 categorias: aniónicos, catiónicos, não-

iónicos e anfotéricos. Os tensioactivos aniónicos e não iónicos são os mais usados neste tipo de 

polimerização para garantir melhor compatibilidade com as partículas coloidais que são normalmente 

carregadas negativamente. 

 

1.5.1.1.3 Iniciador 

 

Os radicais livres podem ser produzidos por decomposição térmica, por reacções de oxidação ou por 

radiação 𝛾𝛾. Os iniciadores radicalares livres podem ser solúveis em água ou óleo, determinando a 

fase preferencial na qual os radicais livres serão produzidos. 

Os iniciadores solúveis em água mais comuns neste tipo de polimerização são os sais inorgânicos do 

ácido persulfúrico, como o perssulfato de potássio, que se dissociam por decomposição térmica, em 

dois radicais aniónicos sulfato. 

 

1.5.1.1.4 Tampões  

 

Tampões como o bicarbonato de sódio são adicionados com frequência à formulação do colóide para 

regular o pH do sistema reactivo. Alguns monómeros geram reacções de hidrólise a elevados valores 

de pH, enquanto permanecem estáveis a um pH mais baixo. Além disso, a velocidade de 

decomposição dos iniciadores é influenciada pelo pH. Por exemplo, em condições acídicas a 

decomposição de iniciadores perssulfato é acelerada, o que pode levar a uma redução no número de 

radicais livres no sistema de polimerização, originando uma diminuição da conversão. 
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1.5.1.1.5 Monómeros 

 

A selecção dos monómeros na síntese de colóides não só deve satisfazer as necessidades de uso do 

polímero final, mas também deve assegurar a compatibilidade com pigmentos, filamentos ou outros 

componentes do material final. Uma propriedade importante a considerar na escolha dos polímeros é 

a temperatura de transição vítrea, Tg. Abaixo desta tempratura os polímeros são rígidos e vítreos(25). 

Para a formação de filmes das partículas coloidais, a Tg do polímero deve ser inferior à temperatura a 

que se pretende preparar o filme, de forma a permitir uma mobilidade molecular suficientemente 

elevada para a interdifusão e o entrelaçamento das cadeias. Os polímeros polares hidroplastificam, 

reduzindo a Tg no processo de formação do filme como evidencia a reduzida temperatura mínima a 

que os filmes se formam(20). 

 

1.5.1.1.6 Agente reticulante 

 

Para formar estruturas mais rígidas recorre-se muitas vezes à formação de ligações cruzadas nas 

partículas. Em geral, o cruzamento de ligações nas partículas coloidais pode ser dividido em três 

categorias: homógeneo (intrapartícula); interfacial; e intersticial. No cruzamento de ligações 

homogéneo, um monómero difuncional ou multifuncional é polimerizado juntamente com o(s) co-

monómero(s), para formar colóides com uma distribuição homogénea de cruzamentos de ligações 

dentro das partículas. Em sistemas com cruzamento de ligações interfacial, os grupos funcionais 

colocados à superfície das partículas coloidais entram em contacto uns com os outros (por ligações 

de hidrogénio, ligações iónicas ou covalentes) durante o processo de formação de filmes, e reagem 

em condições apropriadas para formar a rede de ligações cruzadas. Em sistemas de cruzamento de 

ligações intersticial, o cruzamento de ligações ocorre na fase aquosa onde polímeros solúveis em 

água ou dispersos em água reagem formando o cruzamento de ligações. 

 

1.5.2 Tipos de emulsão 
 

Existem três tipos de emulsão: macroemulsões, miniemulsões ou microemulsões, que se distinguem 

pelo tamanho das gotículas e a estabilidade da emulsão de acordo com a Tabela 1. 

 
Tabela 1: Características principais dos três tipos de polimerização em emulsão(20) 

 Tamanho das gotículas (µm) Estabilidade (Tempo de duração) 

Macro-emulsões 1-100 Minutos 

Mini-emulsões 0.05-0.5 Dias-meses 

Micro-emulsões 0.01-0.1 Indefinida 
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1.5.3 Polimerização em mini-emulsão 
 

Miniemulsões são emulsões com tamanhos de gota de 50 a 500 nm preparadas por uma mistura de 

duas fases líquidas imisciveis, contendo óleo, água, um tensioactivo e um co-estabilizador(20). As 

gotículas de monómero são geralmente estabilizadas por um tensioactivo iónico e por um co-

estabilizador que pode ser um alcano ou um álcool, ambos de cadeia longa. O co-establizador deve 

ter pouca solubilidade em água e baixa massa molecular e pode agir em combinação com o 

tensioactivo criando uma barreira para a coalescência entre gotículas por arranjo na interface 

óleo/água e/ou pode limitar a difusão na fase do óleo de pequenas para grandes gotículas devido à 

sua fraca solubilidade em água. 

 

1.5.4 Formação de filmes 
 

Para formar um filme a partir de uma dispersão coloidal, a temperatura aplicada deve exceder a 

temperatura mínima de formação do filme, normalmente próxima da temperatura de transição vítrea 

do polímero na presença de água. 

O processo de formação de filmes envolve três passos fundamentais, a evaporação da água que leva 

a um contacto próximo entre as partículas, a deformação das partículas para formar uma estrutura 

sólida, e por último a fusão entre as partículas adjacentes formando um filme mecanicamente forte 

(Figura 11). 

 
Figura 11: Esquema dos passos fundamentais na formação de filmes; dá-se a evaporação da água levando a 

uma aproximação entre as partículas, posteriormente dá-se uma deformação das partículas de maneira a formar 

uma estrutura sólida e por último dá-se a fusão entre as partículas adjacentes formando um fime mecanicamente 

forte 

 

1.5.5 Processos de polimerização em emulsão 
 

São usados três tipos de processos na polimerização em emulsão: batch, semi-continuo e 

continuo(20). Na polimerização em batch, todos os ingredientes são adicionados no princípio da 

polimerização. Esta começa assim que o iniciador é adicionado e a temperatura é aumentada, com a 

formação simultânea das partículas coloidais. 

No processo semi-continuo, um ou mais ingredientes são adicionados continuamente ou em 

incrementos. As várias maneiras de adicionar os ingredientes geralmente levam a diferentes perfis de 

nucleação de partículas e crescimento através do processo de polimerização. Esta versatilidade faz 

dos processos semi-contínuos os mais usados nos processos de polimerização em emulsão. A 

característica mais importante destes processos é a adição controlada de monómero e iniciador ao 
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meio reaccional, que vai facilitar o controlo rigoroso sobre os vários aspectos da polimerização em 

emulsão: a velocidade de polimerização, a velocidade de gerar e remover o calor da polimerização, o 

número de partículas, a estabilidade coloidal, a composição do copolimero e a morfologia das 

partículas. No entanto, muitas estratégias diferentes têm sido desenvolvidas para a introdução de 

monómero no meio reaccional, estas podem ser divididas em duas classes gerais: adição de 

monómero e adição de emulsão. Na primeira, o monómero é adicionado no ínico à reacção duma 

maneira predefinida, recorrendo a uma bomba peristáltica, uma bomba de pistão ou a uma seringa 

com caudal controlado. Na segunda, a emulsão preparada a partir de parte do monómero, água e 

tensioactivo é adicionada ao meio reaccional. Após o começo da reacção, a emulsão de monómero é 

adicionada à mistura reaccional de uma maneira programada. 

No processo contínuo, os ingredientes da polimerização são adicionados continuamente num ou mais 

reactores com agitação, enquanto o produto colóidal é simultaneamente removido à mesma 

velocidade. Este tipo de processo tem as seguintes vantagens: velocidade de produção elevada, 

remoção do calor constante e qualidade uniforme dos colóides. 

 

1.6 Caracterização das dimensões e estrutura das partículas 
 

A medição do diâmetro das partículas é um requerimento essencial no uso de colóides. Um grande 

número de técnicas foi desenvolvido para medir o tamanho das partículas(20). Podem ser usadas 

técnicas microscópicas, métodos de dispersão de luz dinâmica (dynamic light scattering, DLS) e 

estática (static light scattering, SLS), ou técnicas de fraccionamento por campo e fluxo. As técnicas de 

fraccionamento por campo e fluxo permitem separar cromatográficamente partículas coloidais de 

acordo com as suas respostas a campos eléctricos, térmicos, de fluxo ou de força centrífuga(1). 

Existe uma grande gama de técnicas microscópicas que podem ser utilizadas para analisar partículas 

colóidais, como o microscópio óptico, o microscópio electrónico de transmissão (transmission electron 

microscopy, TEM), o microscópio electrónico de varrimento (scanning electron microscopy, SEM), o 

microscópio electrónico de transmissão e varrimento (scanning transmission electron microscopy, 

STEM), e o microscópio de força atómica (atomic force microscopy, AFM). A escolha do microscópio 

depende da resolução e da gama de tamanhos necessária. O factor mais importante em microscopia 

é o contraste. Se o contraste é baixo, torna-se muito difícil fazer a distinção entre as partículas 

coloidais. O microscópio óptico não é normalmente usado para estudos de morfologias núcleo-coroa 

porque tem um grau baixo de ampliação, resolução baixa e pequena profundidade de campo. O SEM 

tem uma excelente profundidade de campo e elevado grau de ampliação, mas não permite diferenciar 

as fases dos polímeros. O TEM oferece uma excelente profundidade de campo, elevado grau de 

ampliação e potencial para contraste preferencial. O AFM quantifica a morfologia das partículas e 

oferece a vantagem de poder trabalhar numa atmosfera sem vácuo a elevadas ampliações. 

O microscópio de varrimento laser confocal (laser scanning confocal microscopy, LSCFM) é uma 

técnica óptica de imagem utilizada para melhorar o contraste e/ou para construir imagens em três 

dimensões de amostras que emitam fluorescência, usando um pinhole para eliminar luz fora do foco. 
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1.6.1 Dispersão de luz dinâmica 
 

Quando um feixe de luz atravessa uma dispersão coloidal, as partículas ou gotas dispersam luz em 

todas as direcções. Quando as particulas são pequenas comparadas com o comprimento de onda da 

luz, a intensidade da luz dispersa é uniforme em todas as direcções (dispersão de Rayleigh), para 

partículas grandes, com diâmetro próximo do comprimento de onda da luz, a intensidade é 

dependente do ângulo (dispersão de Mie)(26). 

Se a luz é coerente e monocromática, como a de um laser por exemplo, é possível observar 

flutuações dependentes do tempo na intensidade de luz dispersa. Estas flutuações derivam do facto 

das particulas serem pequenas o suficiente para se movimentarem aleatoriamente e a distância entre 

as particulas varia constantemente. Este movimento designa-se por movimento Browniano. 

Esta técnica é um dos métodos mais usados para determinar o tamanho de nano e micro partículas e 

baseia-se na medição da dispersão de luz de pequenos volumes em intervalos de tempo muito 

curtos, e correlacionando as flutuações na intensidade de dispersão de luz com o tempo(25). Esta 

técnica é usada para medir coeficientes de difusão de colóides e de cadeias poliméricas em solução. 

Numa dispersão diluída de partículas esféricas, o coeficiente de difusão relaciona-se com o raio das 

partículas pela equação de Stokes-Einstein: 

 

𝑫𝑫 = 𝒌𝒌𝑩𝑩𝑻𝑻
𝟔𝟔𝝅𝝅𝝅𝝅𝑹𝑹𝑯𝑯

           (1) 

 

onde, 𝜂𝜂 é a viscosidade do solvente, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta e RH 

o raio hidrodinâmico. 

A variação no tempo da intensidade de luz dispersa é analizada examinando a sua auto-correlação. 

Considerando It’, o número de fotões que chegam ao detector no intervalo t’, a função de correlação é 

construída multiplicando o número de fotões de dois intervalos sucessivos de tempo e armazenando 

o resultado no primeiro canal instrumental(27). Este cálculo é repetido muitas vezes, faz-se a média e 

armazena-se no canal 1. Nos canais sucessivos, a média dos produtos de It’ e It’+t é armazenada onde 

t é o tempo de decaimento: 

 

𝒈𝒈𝟐𝟐(𝒕𝒕) = 〈𝑰𝑰𝒕𝒕′𝑰𝑰𝒕𝒕′+𝒕𝒕〉          (2) 

 

Para particulas esféricas e monodispersas, a função de auto-correlação g1(t) é: 

 

𝒈𝒈𝟏𝟏(𝒕𝒕) = 𝒆𝒆−𝜞𝜞𝒕𝒕           (3) 

 

Onde 𝛤𝛤 é o inverso do tempo de decaimento (𝜏𝜏 = 1/𝛤𝛤) e é dado por: 

 

𝜞𝜞 = 𝑫𝑫𝒒𝒒𝟐𝟐           (4) 
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Em que q é o vector de dispersão: 

 

𝒒𝒒 = 𝟒𝟒𝒏𝒏𝟎𝟎𝝅𝝅
𝝀𝝀

𝒔𝒔𝒆𝒆𝒏𝒏 �𝜽𝜽
𝟐𝟐
�          (5) 

 

Para sistemas polidispersos, a equação deve ser integrada por todos os tamanhos possíveis: 

 

𝒈𝒈𝟏𝟏(𝒕𝒕) = ∫ 𝑮𝑮(𝜞𝜞)∞
𝟎𝟎 𝒆𝒆−𝜞𝜞𝒕𝒕𝒅𝒅𝜞𝜞         (6) 

 

Onde 𝐺𝐺(𝛤𝛤)é a função de distribuição de 𝛤𝛤 e pode ser interpretada por técnicas de transformada de 

Laplace inversa. O método numérico mais usado para interpretar a transformada de Laplace inversa 

é o CONTIN(27). 

Alguns métodos de tratamento de dados lidam com a média dos coeficientes de difusão de todas as 

funções de distribuição. Este é o caso do método dos cumulantes que resulta da aplicação de uma 

função estatística definida por: 

 

𝒍𝒍𝒏𝒏�𝒈𝒈𝟏𝟏(𝒕𝒕)� = 𝑲𝑲𝟎𝟎 − 𝑲𝑲𝟏𝟏𝒕𝒕 + 𝑲𝑲𝟐𝟐𝒕𝒕𝟐𝟐

𝟐𝟐!
− 𝑲𝑲𝟑𝟑𝒕𝒕𝟑𝟑

𝟑𝟑!
+ ⋯       (7) 

 

Onde K0 é um factor de amplitude e 

𝑲𝑲𝟏𝟏 = 〈𝜞𝜞〉           (8) 

𝑲𝑲𝟐𝟐 = 〈(𝜞𝜞 − 〈𝜞𝜞〉)𝟐𝟐〉          (9) 

𝑲𝑲𝟑𝟑 = 〈(𝜞𝜞 − 〈𝜞𝜞〉)𝟑𝟑〉          (10) 

𝑲𝑲𝒏𝒏 = �(−𝟏𝟏)𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏

𝒅𝒅𝒕𝒕𝒏𝒏
𝒍𝒍𝒏𝒏�𝒈𝒈𝟏𝟏(𝒕𝒕)��

𝒕𝒕=𝟎𝟎
        (11) 

Sendo Kn o n-ésimo cumulante de g1(t). 

O índice de polidispersividade é dado por: 

𝑷𝑷 = 𝑲𝑲𝟐𝟐
𝑲𝑲𝟏𝟏
𝟐𝟐            (12) 

Quanto maior for este valor, mais larga é a distribuição. 

 

1.6.2 Fluorescência 
 

Uma transição electrónica consiste na promoção de um electrão de uma orbital de uma molécula para 

uma orbital desocupada por absorção de um fotão (28). A molécula passa a estar no estado excitado. 

A eficiência de absorção de luz a um comprimento de onda λ por um meio absorvente é caracterizada 

pela absorvência A(λ) ou transmitância T(λ). 

 

𝑨𝑨(𝝀𝝀) = 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈 𝑰𝑰𝝀𝝀
𝟎𝟎

𝑰𝑰𝝀𝝀
= −𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈𝑻𝑻(𝝀𝝀)         (13) 
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𝑻𝑻(𝝀𝝀) = 𝑰𝑰𝝀𝝀
𝟎𝟎

𝑰𝑰𝝀𝝀
           (14) 

 

sendo 𝐼𝐼𝜆𝜆0 e 𝐼𝐼𝜆𝜆  são as intensidades de luz à entrada e à saída do meio absorvente, respectivamente. 

Na maioria dos casos a absorvência de uma amostra segue a lei de Lambert-Beer: 

 

𝑨𝑨(𝝀𝝀) = 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈 𝑰𝑰𝝀𝝀
𝟎𝟎

𝑰𝑰𝝀𝝀
= 𝜺𝜺(𝝀𝝀)𝒍𝒍𝒍𝒍         (15) 

 

em que 𝜀𝜀(𝜆𝜆) é o coeficiente de absorção molar (expresso em L.mol-1cm-1), c é a concentração das 

espécies absorventes (em mol.L-1) e l é a espessura do meio absorvente. 

A fluorescência é um caso particular de luminescência. Quando uma molécula é excitada por 

absorver um fotão, pode retornar ao estado fundamental com emissão de fluorescência, mas também 

existem outros caminhos possíveis: conversão interna (internal conversion, IC), cruzamento 

intersistemas (intersystem crossing, ISC), transferência de carga intramolecular e alteração 

conformacional. O diagrama de Perrin-Jablonski (Figura 12) é conveniente para visualizar os 

processos possíveis. 

 

 
Figura 12: Diagrama de Perrin-Jablonski onde IC corresponde à conversão interna, ISC corresponde ao 

cruzamento intersistemas, S0, S1 e S2 são os estados electrónicos singletos e, T1 e T2 são estados electrónicos 

tripleto. As setas curvas correspondem a relaxações vibracionais. 

 

A conversão interna é uma transição não radiativa entre dois estados electrónicos com a mesma 

multiplicidade de spin. Em solução, este processo é seguido por uma relaxação vibracional em 

direcção ao nível vibracional mais baixo do último estado electrónico. 

Os estados representados na Figura 12 por S0, S1e S2 são estados electrónicos singletos, T1 e T2 são 

estados electrónicos tripletos. A conversão interna de S1 para S0 é possível mas é menos eficiente 

que a conversão de S2 para S1, devido a um maior intervalo de energia entre S1 e S0. No entanto, a 

conversão interna de S1 para S0 pode competir com a emissão de fotões (fluorescência) e com o 
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cruzamento intersistemas para o estado tripleto do qual a emissão de fotões (fosforescência) pode 

ser observada. 

A emissão de fotões que acompanha o relaxamento do estado S1 para S0 é a fluorescência. Os 

espectros de fluorescência são localizados a comprimentos de onda maiores que os espectros de 

absorção devido à energia que se perde no estado excitado correspondente à relaxação vibracional. 

Deve-se notar que a emissão de um fotão é tão rápida como a sua absorção. No entanto, as 

moléculas excitadas ficam no estado S1 durante um certo tempo antes de emitirem o fotão ou 

seguirem outro processo de desexcitação. Depois da excitação de uma população de moléculas por 

um curto pulso de luz, a intensidade de fluorescência decresce com um tempo característico, 

reflectindo o tempo de vida médio das moléculas no estado excitado S1. 

Outro processo possível de desexcitação de S1 é o cruzamento intersistemas em direcção ao estado 

tripleto T1, seguido de outros processos. O cruzamento intersistemas é uma transição não radiativa 

entre dois níveis vibracionais com a mesma energia pertencentes a estados electrónicos de 

diferentes multiplicidades. 

A constante de velocidade dos processos não radiativos de desexcitação de S1, 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝐼𝐼 , é dada por: 

 

𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺 = 𝒌𝒌𝒊𝒊𝒍𝒍𝑺𝑺 + 𝒌𝒌𝑰𝑰𝑺𝑺𝑰𝑰          (16) 

 

Onde 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑐𝑐𝐼𝐼  é a constante de velocidade do processo de conversão interna de S1→S0, e 𝑘𝑘𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼  é a 

constante de velocidade do processo de cruzamento intersistemas. 

Um pequeno pulso de luz no tempo zero leva um certo número de moléculas A ao estado excitado S1 

através da absorção de fotões. Estas moléculas regressam ao estado S0, por um processo radiativo 

ou não radiativo: 

 
 

A velocidade de desaparecimento das moléculas excitadas é expressa pela seguinte equação 

diferencial: 

 

−𝒅𝒅[𝑨𝑨∗]
𝒅𝒅𝒕𝒕

= (𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺 + 𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺 )[𝑨𝑨∗]         (17) 

 

onde [𝐴𝐴∗] é a concentração de moléculas A no estado excitado e 𝑘𝑘𝑛𝑛𝐼𝐼 é a constante de velocidade dos 

processos radiativos. A integração desta equação dá origem à evolução no tempo da concentração 

das moléculas A excitadas: 

 

[𝑨𝑨∗] = [𝑨𝑨∗]𝟎𝟎𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�−
𝒕𝒕
𝝉𝝉𝒔𝒔
�         (18) 
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Onde [𝐴𝐴∗]0 é a concentração de moléculas A excitadas no tempo zero resultantes do pulso de luz 

inicial, t é o tempo,  𝜏𝜏𝑠𝑠 é o tempo de vida do estado excitado S1 e é dado por: 

 

𝝉𝝉𝒔𝒔 = 𝟏𝟏
𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺+𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺

           (19) 

 

A intensidade de fluorescência iF no tempo t depois da excitação por um curto pulso de luz no tempo 

t=0 é proporcional, em qualquer tempo, à concentração instantânea de moléculas ainda excitadas, 

sendo o factor de proporcionalidade a constante de velocidade da desexcitação radiativa, 𝑘𝑘𝑛𝑛𝐼𝐼: 

 

𝒊𝒊𝑭𝑭(𝒕𝒕) = 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺[𝑨𝑨∗] = 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺[𝑨𝑨∗]𝟎𝟎𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�−
𝒕𝒕
𝝉𝝉𝒔𝒔
�       (20) 

 

Se o único processo de desexcitação de S1→S0 for a emissão de fluorescência, o tempo de vida é 

dado por 𝜏𝜏𝑛𝑛 = 1/𝑘𝑘𝑛𝑛𝐼𝐼 e é chamado de tempo de vida radiativo. 

A janela de tempo em que pode ser estudado este fenómeno situa-se entre 𝜏𝜏/100 e 10𝜏𝜏, pois entre 

estes tempos é que se observa a evolução do decaimento da fluorescência. 

O rendimento quântico de fluorescência é a fracção de moléculas excitadas que regressam ao estado 

fundamental S0 com emissão de fluorescência de fotões: 

 

𝝓𝝓𝑭𝑭 = 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺

𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺+𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺
= 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺𝝉𝝉𝒔𝒔          (21) 

 

Por outras palavras, o rendimento quântico de fluorescência é a razão entre o número de fotões 

emitidos e o número de fotões absorvidos. Da equação 20 obtém-se 𝜙𝜙𝐹𝐹: 

 
1

[𝑨𝑨∗]𝟎𝟎
∫ 𝒊𝒊𝑭𝑭(𝒕𝒕)∞
𝟎𝟎 𝒅𝒅𝒕𝒕 = 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺𝝉𝝉𝒔𝒔 = 𝝓𝝓𝑭𝑭        (22) 

 

Usando a definição de tempo de vida radiativo, 𝜏𝜏𝑛𝑛 = 1/𝑘𝑘𝑛𝑛𝐼𝐼, o rendimento quântico de fluorescência 

pode ser expresso da seguinte forma: 

 

𝝓𝝓𝑭𝑭 = 𝝉𝝉𝒔𝒔
𝝉𝝉𝒏𝒏

           (23) 

 

Quanto maior for o rendimento quântico de fluorescência, mais fácil é de observar um composto 

fluorescente, especialmente uma sonda fluorescente. 

 

1.6.2.1 Medidas de fluorescência em estado estacionário 
 

Um espectro de emissão corresponde às variações na intensidade de fluorescência em função do 

comprimento de onda de emissão 𝜆𝜆𝐹𝐹, para um comprimento de onda fixo de excitação 𝜆𝜆𝐸𝐸. 
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Um espectro de excitação corresponde às variações na intensidade de fluorescência em função do 

comprimento de onda de excitação 𝜆𝜆𝐸𝐸, para um comprimento de onda fixo 𝜆𝜆𝐹𝐹. 

O espectro de excitação correcto é idêntico em forma ao de absorção quando uma única espécie está 

presente no estado fundamental, para concentrações baixas e com o rendimento quântico de 

fluorescência invariante com 𝜆𝜆𝐸𝐸. Em contraste, quando mais de uma espécie está presente ou 

quando a espécie única existe sobre mais formas no estado fundamental, os espectros de absorção e 

excitação deixam de ser sobreponíveis. 

Os espectros de emissão e excitação são obtidos através de um espectrofluorímetro. 

As medidas de fluorescência são mais difíceis de obter do que aparentam à primeira vista devido a 

variadas razões: 

 

- o efeito da polarização da luz incidente e emissão de fluorescência, pois a eficiência de 

transmissão do monocromador depende da polarização da luz; 

- a possível contaminação do sinal por luz dispersa, especialmente por amostras turvas, ou por 

fluorescência de fundo proveniente do meio. 

 

Com a observação usual através da excitação e detecção a 90º (Figura 13 à esquerda), o sistema 

detecta a fluorescência emitida apenas da parte central do feixe de luz. Na observação por 

iluminação e detecção na mesma face (Figura 13 à direita), o sistema detecta a fluorescência emitida 

pelos fluoróforos situados junto à face onde incide a luz. Este método é utilizado para diminuir a 

dispersão de luz existente em soluções ou dispersões mais concentradas. 

 

 
Figura 13: Arranjos geométricos para a observação de fluorescência: em ângulo recto (esquerda) e iluminação e 

detecção na mesma face (direita) 

 

A fonte de luz é uma lâmpada que emite um fluxo constante de fotões, ou seja, uma quantidade 

constante de fotões por unidade de tempo. Nestas condições de excitação constante, a concentração 

de espécies excitada é invariante no tempo (estado estacionário) pelo que: 

 
𝒅𝒅[𝑨𝑨∗]
𝒅𝒅𝒕𝒕

= 𝟎𝟎 = 𝒌𝒌𝒂𝒂𝜶𝜶𝑵𝑵𝟎𝟎 − (𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺 + 𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺 )[𝑨𝑨∗]       (24) 

 

𝑘𝑘𝑎𝑎𝛼𝛼𝑁𝑁0 representa a quantidade de fotões absorvidos por unidade de volume e de tempo. Este factor 

pode ser descrito por 𝛼𝛼𝐼𝐼0 onde 𝐼𝐼0 representa a intensidade da luz incidente. A concentração de A* 

constante é dada por: 
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[𝑨𝑨∗] = 𝜶𝜶𝑰𝑰𝟎𝟎
𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺+𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺

           (25) 

 

e a intensidade de fluorescência em estado estacionário é dada por: 

 

𝒊𝒊𝑭𝑭(𝒕𝒕) = 𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺[𝑨𝑨∗] = 𝜶𝜶𝑰𝑰𝟎𝟎
𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺

𝒌𝒌𝒏𝒏𝑺𝑺+𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝑺𝑺
= 𝜶𝜶𝑰𝑰𝟎𝟎𝝓𝝓𝑭𝑭       (26) 

 

Esta expressão mostra que a intensidade de fluorescência em estado estacionário por fotão 

absorvido, 𝑖𝑖𝐹𝐹/𝛼𝛼𝐼𝐼0, é proporcional ao rendimento quântico de fluorescência. 

A intensidade de fluorescência “medida” pode ser escrita da seguinte forma: 

 

𝑰𝑰𝑭𝑭(𝝀𝝀𝑬𝑬,𝝀𝝀𝑭𝑭) = 𝒌𝒌𝑭𝑭𝝀𝝀(𝝀𝝀𝑭𝑭)𝑰𝑰𝑨𝑨(𝝀𝝀𝑬𝑬)        (27) 

 

Onde 𝐹𝐹𝜆𝜆(𝜆𝜆𝐹𝐹) representa o espectro de fluorescência, e reflecte a distribuição de probabilidades das 

várias transições do mais baixo estado vibracional de S1 para os vários estados vibracionais de S0. 

Na prática, a intensidade de fluorescência em estado estacionário 𝐼𝐼𝐹𝐹(𝜆𝜆𝐹𝐹) medida ao comprimento de 

onda 𝜆𝜆𝐹𝐹 é proporcional a 𝐹𝐹𝜆𝜆(𝜆𝜆𝐹𝐹) e ao número de fotões absorvido ao comprimento de onda de 

excitação 𝜆𝜆𝐸𝐸. A intensidade absorvida 𝐼𝐼𝐴𝐴(𝜆𝜆𝐸𝐸) é a diferença entre a intensidade da luz incidente 𝐼𝐼0(𝜆𝜆𝐸𝐸) 

e a intensidade da luz transmitida 𝐼𝐼𝑇𝑇(𝜆𝜆𝐸𝐸). 

O factor de proporcionalidade k depende de vários parâmetros, em particular da configuração óptica 

para observação e da largura de banda dos monocromadores. 

 

1.6.2.2 Medidas de fluorescência resolvida no tempo 
 

Conhecer a dinâmica dos estados excitados é muito importante na compreensão dos processos 

fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos. São usadas duas técnicas de fluorescência resolvida no 

tempo, fluorimetria de pulso e fluorimetria de modelação de fase. Estas técnicas são teoricamente 

equivalentes, mas os princípios dos instrumentos são diferentes. Neste trabalho usa-se a técnica de 

fluorimetria de pulso. 

A resposta do pulso 𝐼𝐼(𝑡𝑡) da amostra fluorescente é, no caso mais simples, uma monoexponencial 

cujo tempo de relaxação é o tempo de vida do estado excitado, mas pode ser um somatório de 

exponenciais discretas, ou uma função mais complicada. Para qualquer função de excitação E(t), a 

resposta R(t) da amostra é o produto de convulsão desta função pela resposta do pulso: 

 

𝑹𝑹(𝒕𝒕) = 𝑬𝑬(𝒕𝒕) ⊗ 𝑰𝑰(𝒕𝒕) = ∫ 𝑬𝑬(𝒕𝒕′)𝒕𝒕
−∞ 𝑰𝑰(𝒕𝒕 − 𝒕𝒕′)𝒅𝒅𝒕𝒕′       (28) 

 

Para um decaimento monoexponencial, a resposta do pulso é 

 

𝑰𝑰(𝒕𝒕) = 𝜶𝜶𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�− 𝒕𝒕 𝝉𝝉� �          (29) 
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Onde 𝜏𝜏 é o tempo de decaimento e 𝛼𝛼 é o factor pré-exponencial ou a amplitude. 

Para um decaimento multiexponencial com n componentes, a resposta do pulso é 

 

𝑰𝑰(𝒕𝒕) = ∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�− 𝒕𝒕 𝝉𝝉𝒊𝒊� �         (30) 

 

sendo o tempo de vida médio dado por: 

 

〈𝝉𝝉〉𝒂𝒂 = ∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝝉𝝉𝒊𝒊

𝟐𝟐

∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝝉𝝉𝒊𝒊

= ∑ 𝒂𝒂𝒊𝒊𝝉𝝉𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏          (31) 

 

onde ai é a amplitude fraccional 

 

𝒂𝒂𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝒊𝒊
∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

           (32) 

 

com ∑ a𝑖𝑖 = 1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

 

1.6.2.2.1 Método de cronometragem de fotão único (single photon timing, SPT) 

 

A técnica de fluorimetria de pulso é a mais utilizada para a determinação de tempo de vida. Muitos 

instrumentos, tal como o que se usa neste trabalho, são baseados no método de cronometragem de 

fotão único. O princípio básico é que a probabilidade de detectar um fotão no tempo t depois de um 

pulso de excitação é proporcional à intensidade de fluorescência nesse tempo. Depois de 

cronometrar os fotões durante um largo número de pulsos de excitação, a curva de decaimento da 

intensidade de fluorescência é construída. 

 

1.6.2.3 Transferência de energia por ressonância 
 

É importante definir a diferença entre transferência de energia radiativa e não radiativa(28). A 

transferência de energia radiativa corresponde à absorção por uma molécula A (ou D) de um fotão 

emitido por uma molécula D e é observada quando a distância média entre D e A (ou D) é superior ao 

comprimento de onda. A transferência de energia não radiativa ocorre sem emissão de fotões a 

distâncias menores que o comprimento de onda e resulta de interações entre a molécula doadora (D) 

e a aceitante (A). Este processo é possível, desde que o espectro de emissão do doador se 

sobreponha parcialmente ao espectro de absorção do aceitante, de forma que algumas transições 

vibrónicas no doador tenham praticamente a mesma energia das correspondentes no aceitante. 

Estas transições estão em ressonância e por isso chama-se a este processo transferência de energia 

por ressonância que é particularmente usada para determinar distâncias em biomoléculas, sistemas 

supramoleculares e nanoestruturas. 
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A transferência de energia pode resultar de diferentes mecanismos de interacção. As interacções 

podem ser Coulombicas ou/e devido a sobreposição de orbitais intermoleculares. 

As interacções Coulombicas consistem em interacções dipolo-dipolo (mecanismo de Forstër) e 

interacções multi-polares. As interacções devido à sobreposição de orbitais intermoleculares incluem 

a troca de electrões. 

A transferência de energia não radiativa do doador para o aceitante (quimicamente diferente) de 

acordo com 

 

𝑫𝑫∗ + 𝑨𝑨 → 𝑫𝑫 + 𝑨𝑨∗          (33) 

 

é chamada heterotransferência.  

Förster obteve a seguinte expressão para a velocidade de transferência de energia entre um doador e 

um aceitante a uma distância fixa r: 

 

𝒌𝒌𝑻𝑻 = 𝒌𝒌𝑫𝑫 �
𝑹𝑹𝟎𝟎
𝒏𝒏
�
𝟔𝟔

= 𝟏𝟏
𝝉𝝉𝑫𝑫
𝟎𝟎 �

𝑹𝑹𝟎𝟎
𝒏𝒏
�
𝟔𝟔
         (34) 

 

Onde 𝑘𝑘𝐷𝐷 é o inverso do tempo de vida na ausência de aceitante, 𝜏𝜏𝐷𝐷0 , e R0 é a distância crítica ou raio 

de Förster, ou seja, a distância à qual o decaimento espontâneo e a transferência do doador excitado 

são igualmente prováveis (𝑘𝑘𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑇𝑇). R0 é dado por: 

 

𝑹𝑹𝟎𝟎 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟏𝟏𝟎𝟎𝟐𝟐�𝜿𝜿𝟐𝟐𝝓𝝓𝑫𝑫
𝟎𝟎𝒏𝒏−𝟒𝟒 ∫ 𝑰𝑰𝑫𝑫(𝝀𝝀)𝜺𝜺𝑨𝑨(𝝀𝝀)𝝀𝝀𝟒𝟒𝒅𝒅𝝀𝝀∞

𝟎𝟎 �
𝟏𝟏 𝟔𝟔⁄

      (35) 

 

Onde, κ2 é um parâmetro adimensional relacionado com a orientação relativa dos momentos 

dipolares de transição do doador e do aceitante, 𝜙𝜙𝐷𝐷0  é o rendimento quântico de fluorescência do 

doador na ausência de transferência, n é o índice de refracção médio do meio numa gama de 

comprimentos de onda onde a sobreposição espectral seja significativa, 𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜆𝜆) é o espectro de 

fluorescência normalizado do doador, 𝜀𝜀𝐴𝐴(𝜆𝜆) é o coeficiente de absorção molar do aceitante e 𝜆𝜆 é o 

comprimento de onda. O parâmetro 𝜅𝜅2 é dado pela seguinte expressão: 

 

𝜿𝜿𝟐𝟐 = 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝜽𝜽𝑫𝑫𝑨𝑨 − 𝟑𝟑𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝜽𝜽𝑫𝑫𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝜽𝜽𝑨𝑨        (36) 

 

Onde 𝜃𝜃𝐷𝐷𝐴𝐴  depende do ângulo entre os momentos dipolares do doador e aceitante, 𝜃𝜃𝐷𝐷 e 𝜃𝜃𝐴𝐴 são os 

ângulos entre cada um destes dipolos e o vector que conecta os seus centros. O factor orientacional 

𝜅𝜅2 pode tomar valores entre 0, quando os momentos dipolares estão perpendiculares e 4 quando os 

momentos dipolares estão colineares, para um único par doador-aceitante. 𝜅𝜅2 toma o valor de 2/3 

quando as moléculas têm um movimento rotacional mais rápido que o tempo de vida de 

fluorescência, e toma o valor de 0,476 se os dipolos se orientarem aleatoriamente e não rodarem no 
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tempo de escala de fluorescência(29). Quando nenhum destes valores é aplicado é difícil de obter 

informação sobre a distância de separação doador-aceitante. 

A eficiência de transferência de energia de ressonância para um doador e um aceitante a uma 

distância fixa r é dada pela seguinte expressão: 

 

𝝓𝝓𝑻𝑻 = 𝒌𝒌𝑻𝑻
𝟏𝟏
𝝉𝝉𝑫𝑫
𝟎𝟎� +𝒌𝒌𝑻𝑻

= 𝟏𝟏

𝟏𝟏+�𝒏𝒏 𝑹𝑹𝟎𝟎� �
𝟔𝟔         (37) 

 

A eficiência de transferência de energia de ressonância depende do inverso da sexta potência da 

distância entre o doador e o aceitante justificando a sua sensibilidade à distância doador-aceitante 

quando esta distância é comparável a R0. 

Existem dois métodos de análise da transferência de energia, a diminuição da fluorescência do 

doador e o aumento da fluorescência do aceitante. Neste trabalho utilizou-se o primeiro método. As 

medições de fluorescência resolvida no tempo do doador e do aceitante fornecem informação directa 

da velocidade de transferência de energia. Para um par doador-aceitante situado a uma distância fixa 

r, se o decaimento de fluorescência do doador depois de um pulso de excitação for dado por uma 

monoexponencial, a medida do tempo de decaimento na presença (𝜏𝜏𝐷𝐷) e na ausência (𝜏𝜏𝐷𝐷0 ) de 

transferência é um método directo de determinação da constante de velocidade de transferência, da 

eficiência de transferência e da distância entre o doador e o aceitante, utilizando as seguintes 

equações: 

 

𝟏𝟏 𝝉𝝉𝑫𝑫� = 𝟏𝟏
𝝉𝝉𝑫𝑫𝟎𝟎
� + 𝒌𝒌𝑻𝑻          (38) 

∅𝑻𝑻 = 𝟏𝟏 − 𝝉𝝉𝑫𝑫
𝝉𝝉𝑫𝑫
𝟎𝟎            (39) 

𝒏𝒏 = 𝑹𝑹𝟎𝟎

�𝝉𝝉𝑫𝑫
𝟎𝟎 𝝉𝝉𝑫𝑫−𝟏𝟏� �

𝟏𝟏
𝟔𝟔�
          (40) 

 

As equações 38, 39 e 40 são válidas para um par doador-aceitante a uma distância fixa durante o 

tempo de vida do doador.  

Em sistemas onde existe uma distribuição de distâncias entre doadores e aceitantes, o decaimento 

de fluorescência do doador corresponde a uma distribuição de tempos de decaimento associada à 

transferência entre os pares a distâncias diferentes, devido à dependência da velocidade de 

transferência de energia em ressonância com r-6 (equação 34). Apesar da função de decaimento ser 

exponencial para doadores excitados rodeados por aceitantes a uma distância constante r, para uma 

distribuição homogénea de D e A num meio com um volume considerado infinito quando comparado 

com R0, a função de decaimento do doador é exponencial extendida, porque os doadores estão 

rodeados por aceitantes a distâncias diferentes. Neste caso, a função de decaimento do doador é 

dada por (30),(31): 
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𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒕𝒕) = 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�− 𝒕𝒕
𝝉𝝉𝑫𝑫
� 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑 �−𝑷𝑷� 𝒕𝒕

𝝉𝝉𝑫𝑫
�
𝟏𝟏
𝟐𝟐� �       (41) 

 

onde t é o tempo de decaimento, P depende da concentração de aceitante [A] e da orientação relativa 

média 〈𝜅𝜅2〉 dos momentos dipolares do doador e aceitante. 

 

𝑷𝑷 = 𝒍𝒍∆ �
𝟑𝟑𝜿𝜿𝟐𝟐

𝟐𝟐
�
𝟏𝟏
𝟐𝟐�
𝜞𝜞(𝟎𝟎,𝟓𝟓)         (42) 

 

onde 𝑐𝑐∆ representa o número de aceitantes na esfera de raio R0, 𝛤𝛤 é a função Gama com 𝛤𝛤(0,5) =

𝜋𝜋0,5. Neste caso, a eficiência quântica de transferência de energia é dada pela seguinte equação: 

 

𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕) = 𝟏𝟏 − ∫ 𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕∞
𝟎𝟎
∫ 𝑰𝑰𝑫𝑫

𝟎𝟎 (𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕∞
𝟎𝟎

= 𝟏𝟏 − Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒄𝒄)
Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝑫𝑫)        (43) 

 

Onde 𝐼𝐼𝐷𝐷0(𝑡𝑡) é o decaimento do doador na ausência de aceitante, Á𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) é a área do perfil de 

decaimento de fluorescência com tempo de cozimento de tcoz e Á𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎(𝐷𝐷) é a área de decaimento do 

filme só com doador. 

No caso da distribuição espacial não homógenea de doadores e aceitantes, a velocidade de 

decaimento de fluorescência do doador depende da distribuição de aceitantes que rodeiam os 

doadores e dos doadores que se rodeiam a si próprios (Figura 14)(31). 

 
Figura 14: Funções de distribuição do doador e aceitante numa mistura binária, para uma partícula de raio Rs e 

uma espessura de interface de δ; a espessura da interface é obtida a partir da tangente da função de distribuição 

à posição Rs 

 

 Neste caso, os doadores e aceitantes podem ser confinados a um volume pequeno o suficiente para 

serem sensíveis a efeitos de tamanho finitos. Em substituição da equação 41, utiliza-se uma 

expressão de aproximação para misturas binárias de partículas coloidais marcadas com doadores e 

aceitantes (31): 

 

𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒕𝒕) = 𝑨𝑨𝟏𝟏𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�−
𝒕𝒕
𝝉𝝉𝟎𝟎
� 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑 �−𝑷𝑷� 𝒕𝒕

𝝉𝝉𝟎𝟎
�
𝟏𝟏
𝟐𝟐� � + 𝑨𝑨𝟐𝟐𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑�−

𝒕𝒕
𝝉𝝉𝟎𝟎
�     (44) 
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Os parâmetros A1, A2 e P não têm significado físico nesta equação, utilizam-se esses parâmetros 

para integrar a expressão 44 de t=0 a t=∞, para obter a intensidade de fluorescência que 

corresponde à área abaixo da curva do decaimento: 

 

𝑨𝑨 = ∫ 𝑰𝑰𝑫𝑫(𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕∞
𝟎𝟎 = 𝝉𝝉𝑫𝑫 �𝟏𝟏 − � 𝑨𝑨𝟐𝟐

𝑨𝑨𝟏𝟏+𝑨𝑨𝟐𝟐
�√𝝅𝝅𝝉𝝉𝑫𝑫 �

𝑷𝑷
𝟐𝟐
� 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑 �𝑷𝑷

𝟐𝟐
�
𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒍𝒍 �𝑷𝑷

𝟐𝟐
��   (45) 

 

Usando as equações 43 e 45, obtém-se a seguinte expressão para a eficiência quântica de 

transferência de energia: 

 

𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻 = � 𝑨𝑨𝟐𝟐
𝑨𝑨𝟏𝟏+𝑨𝑨𝟐𝟐

�√𝝅𝝅𝝉𝝉𝑫𝑫 �
𝑷𝑷
𝟐𝟐
� 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒑𝒑 �𝑷𝑷

𝟐𝟐
�
𝟐𝟐
𝒆𝒆𝒏𝒏𝒆𝒆𝒍𝒍 �𝑷𝑷

𝟐𝟐
�      (46) 

 

Pode-se definir uma fracção de mistura aproximada fm, que ocorre depois de cozimento da amostra 

durante um tempo tcoz, pelo aumento correspondente na eficiência de transferência de energia(32): 

 

𝒆𝒆𝒎𝒎 ≈ 𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒄𝒄)−𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕𝟎𝟎)
𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕∞ )−𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕𝟎𝟎) = Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕𝟎𝟎)−Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒄𝒄)

Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕𝟎𝟎)−Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕∞ )        (47) 

 

𝜙𝜙𝐸𝐸𝑇𝑇(𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )− 𝜙𝜙𝐸𝐸𝑇𝑇(𝑡𝑡0) representa a alteração na eficiência da transferência de energia entre o filme com 

tempo de cozimento igual a tcoz e o filme com tempo de cozimento nulo (t0), 𝜙𝜙𝐸𝐸𝑇𝑇(𝑡𝑡∞) −𝜙𝜙𝐸𝐸𝑇𝑇(𝑡𝑡0) 

representa a diferença na eficiência da transferência de energia entre o filme com os marcadores 

totalmente misturados e o filme com tempo de cozimento nulo (t0), e fm representa a evolução 

fraccional da eficiência quântica da transferência de energia. 

 

1.6.2.4 Microscopia de varrimento laser 
 

Num microscópio de varrimento laser, o feixe varre a amostra sequencialmente(28). Existem dois tipos 

de microscopia de fluorescência varrimento laser, confocal e multifotão. 

No microscópio de fluorescência de multifotão, a amostra é iluminada com um comprimento de onda 

cerca de duas vezes o comprimento de onda do pico de absorção do fluoróforo em uso, e não 

ocorrerá excitação do fluoróforo a este comprimento de onda mas podem ser absorvidos em 

simultâneo dois fotões do fluoróforo. Estes serão equivalentes a um fotão com a soma da energia dos 

dois fotões absorvidos e ocorre a excitação do fluoróforo no ponto de focagem eliminando os 

fluróforos fora do foco e obtendo uma secção óptica. 

Num microscópio de varrimento laser confocal (Laser scanning confocal fluorescence microscopy, 

LSCFM), a fluorescência emitida pela amostra é separada do feixe incidente por um espelho dicróico 

e é focada através de um pinhole para um fotodetector. A fluorescência fora dos planos focados, 

acima e abaixo da amostra bate na parede da abertura e não consegue passar através do pinhole. 

Uma das características da LSCFM é que pode produzir fatias ópticas de uma espessura definida no 
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seio de uma amostra espessa. Usando as lentes de maior abertura numérica, a espessura das 

secções no LSCFM podem chegar a um valor teórico limite de cerca de 0.5 𝜇𝜇m. 

 

1.6.2.5 Espectroscopia de correlação de fluorescência 
 

Na espectroscopia de correlação de fluorescência (fluorescence correlation spectroscopy, FCS), as 

flutuações temporais da intensidade de fluorescência são analisadas de modo a determinar 

parâmetros físicos e químicos como os coeficientes de difusão translacional e rotacional, velocidades 

de fluxo, constantes químicas de velocidade, pesos moleculares e agregação. Estas flutuações na 

intensidade de fluorescência podem dever-se ao movimento das espécies fluorescentes ou a 

reacções químicas como a associação ou dissociação de um complexo, transições conformacionais 

ou reacções fotoquímicas. 

As flutuações de intensidade são analisadas sob a forma de uma função de auto-correlação G(𝜏𝜏) que 

relaciona a intensidade de fluorescência I(t) a um tempo t com a intensidade de fluorescência I(t+ 𝜏𝜏) a 

um tempo t+ 𝜏𝜏: 

 

𝑮𝑮(𝝉𝝉) = 〈𝑰𝑰(𝒕𝒕).𝑰𝑰(𝒕𝒕+𝝉𝝉)〉
〈𝑰𝑰(𝒕𝒕)〉𝟐𝟐

          (48) 

 

As funções de auto-correlação em FCS têm dois tipos de informação: i) a magnitude do sinal de 

flutuação caracterizado por G(0), ou seja o valor de G(𝜏𝜏) em que 𝜏𝜏=0; ii) a informação cinética 

fornecida pela velocidade e forma do decaimento temporal de G(𝜏𝜏). 

G(0) depende do número médio de moléculas presentes no volume que é excitado, quanto maior é 

este último valor, menor é G(0). A sensibilidade do FCS aumenta com a diminuição da concentração 

de fluoróforo. A gama de concentrações usada em FCS é de 10-9 M a 10-15 M. 

 

1.6.3 Comportamento dos polímeros na interface ar-água 

 

A superfície de um líquido tem sempre um excesso de energia de Gibbs devido ao facto de a 

vizinhança das moléculas existente na interface ser diferente da existente no interior do líquido. Uma 

molécula à superfície está rodeada por menos moléculas de água que uma molécula que esteja no 

interior do líquido. Começam por difundir mais moléculas da superfície para o interior do líquido, 

aumentando a separação entre as moléculas à superfície. A energia de activação para o escape de 

uma molécula da superfície para o interior do líquido aumenta até que se iguala à das moléculas que 

se difundem do interior do líquido para a superfície, e é atingido um estado de equilíbrio(33). A linha de 

força que actua sobre as moléculas à superfície é a tensão superficial, 𝛾𝛾. 

As moléculas anfifílicas adsorvidas exercem uma diminuição na tensão superficial. Estas moléculas 

consistem em duas partes, contêm grupos polares ou iónicos (cabeça) e grupos não polares, 

orgânicos (cauda), cada uma das partes com diferente afinidade para cada fase. 
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A natureza da camada adsorvida que fica à superfície do líquido depende do número de moléculas 

presentes na área superficial existente. Se a quantidade de moléculas adsorvidas e a área forem tais 

que a superfície do líquido seja coberta uniformemente por um filme de espessura igual à de uma 

molécula, obtém-se uma monocamada. 

Uma característica importante da monocamada adsorvida é a orientação molecular na superfície(1). 

Para um filme de moléculas anfifílicas numa superfície de água, os grupos polares são incorporados 

na fase aquosa com a parte hidrocarbonada da molécula orientada para fora da água. As 

monocamadas não são estados de equilíbrio, podem ser comprimidas a pressões consideravelmente 

maiores que a pressão de equilíbrio do espalhamento. 

Em experiências de monocamadas costuma-se medir a pressão superficial 𝜋𝜋: 

 

𝝅𝝅 = 𝜸𝜸𝟎𝟎 − 𝜸𝜸           (49) 

 

Onde 𝛾𝛾0 é a tensão superficial do liquido puro e 𝛾𝛾 é a tensão superficial da superfície com a 

monocamada. 

Conforme a monocamada de moléculas anfifílicas é comprimida à superfície da água, podem ocorrer 

grandes transformações de fase. As alterações de fase podem ser rapidamente identificadas através 

dum gráfico da pressão superficial em função da área ocupada pelo filme (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Gráfico representativo da pressão superficial, π, em função da área por partícula, a, de uma molécula 

anfifílica 

 

Neste tipo de gráfico, é usual dividir a área ocupada pelo filme pelo número total de moléculas na 

superfície de água para obter a área por molécula, a. 

No estado “gasoso”, representado por G na Figura 15, a distância média entre moléculas espalhadas 

à superfície é elevada e as forças intermoleculares que exercem umas nas outras são baixas. 

Conforme a área da superfície da monocamada é reduzida, a cauda das moléculas começa a 

interagir. O estado líquido formado é chamado de fase de monocamada expandida, representada 

pela letra E na Figura 15. As moléculas anfifílicas neste filme estão desordenadas com a cabeça em 

contacto com a subfase. Com a redução progressiva da área molecular, fases condensadas podem-

se formar, representadas pela letra C na Figura 15. No estado de monocamadas condensadas, as 

moléculas anfifílicas são empacotadas e orientadas com a cauda a apontar para fora da superfície da 
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água apresentando uma estrutura ordenada. A pressão superficial continua a aumentar com a 

diminuição da área superficial até um ponto em que deixa de ser possível aumentar mais a pressão 

superficial e a área do filme diminui se a pressão for mantida constante, ou a pressão cai se o filme 

se mantiver com uma área constante. A isto chama-se o colapso. Quando isto acontece, as 

moléculas anfifílicas são forçadas a sair da monocamada. 

As monocamadas de moléculas anfifílicas na interface ar-líquido servem de sistemas modelo para 

examinar o fenómeno da matéria condensada. Por exemplo, as monocamadas e bicamadas lipídicas 

podem ser usadas para modelar membranas biológicas e para produzir vesículas e lipossomas com 

potenciais aplicações em sistemas de libertação controlada de medicamentos. 

Também se podem obter “monocamadas” de materiais poliméricos desde que estes tenham grupos 

hidrofílicos suficientes para interagirem com a superfície da água e grupos hidrofóbicos suficientes 

para não se dissolverem na água, possibilitando a formação de uma monocamada na interface ar-

água. As isotérmicas dos materiais de massa molecular relativa baixa podem apresentar várias 

transições bem definidas conforme a área diminui como se pode observar na Figura 15, no entanto, 

as isotérmicas dos filmes poliméricos mostram menos definição nas transições que apresentam. 

Geralmente, são observados dois tipos de filmes poliméricos, o líquido expandido e o líquido 

condensado (34). 
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2 Parte experimental 
 

2.1 Reagentes e solventes 
 

Foram utilizadas sílicas comerciais, sílica coloidal Snowtex-OL (Nissan Chemical Industries, Ltd.) e 

sílica coloidal LudoxTM-50 (Aldrich Chemical Company, Inc.). 

Para as diferentes sínteses das nanopartículas de sílica foram usados etanol absoluto (Panreac, 

99,5%), solução de hidróxido de amónia 25% (Fluka), tetraetoxisilano (Aldrich, 98%), ciclohexano 

(Aldrich, 99,9+%), L-Arginina (Sigma-aldrich, ≥98% ), os corantes bis(propil)trietoxisilano 

perilenodiimida e N-butil-N’-propiltrietoxisilano perilenodiimida sintetizados e caracterizados por Marek 

Kluciar e Dr. Carlos Baleizão e água destilada e purificada por um sistema Millipore milli-Q ≥18 MΩcm 

e filtrada. 

Para a modificação da superfície das partículas de sílica utilizou-se o agente de acoplamento silano, 

3-trimetoxisilil propil metacrilato (Aldrich, 98%). 

Os monómeros estireno (Fluka, ≥99%), butil metacrilato (Sigma-Aldrich, 99%) e metil metacrilato 

(Aldrich, 99%), foram previamente destilados sob pressão reduzida. 

O monómero etileno glicol dimetacrilato (Aldrich, 98%), o tensioactivo dodecil sulfato de sódio (Sigma, 

99%), o iniciador perssulfato de potássio (Aldrich, 99%) e o co-estabilizador hexadecano (Aldrich, 

99%) foram utilizados sem qualquer purificação prévia. 

As partículas núcleo-coroa dispersas em água foram limpas com resina AG® 501-X8 (Bio-Rad 

Laboratories, Inc.). Foram utilizadas uma solução de hidróxido de sódio (José Manuel Gomes dos 

Santos, 98%) 0,1M e ácido clorídrico 37% (Panreac, p.a.) para acertar o pH de variadas soluções 

antes da limpeza com resina.  

Para a limpeza de tubos usados no estudo de dispersão de luz dinâmica e de material sujo de 

corantes utilizou-se uma solução cromossulfúrica concentrada feita com dicromato de potássio 

(Riedel-de Haёn, 99,8%) e ácido sulfúrico (Panreac). 

Para a limpeza dos mesmos tubos foram também usadas uma solução de NaOH (José Manuel 

Gomes dos Santos, 98%) 1% e uma solução de EDTA (Riedel-de Haёn) 1%. Foi utilizada também 

acetona (VWR, 99%) filtrada, hexano (J. Manuel Vaz Pereira) filtrado, água destilada e água 

purificada por um sistema Millipore Milli-Q ≥18 MΩcm e filtrada. 

Para a limpeza de grande parte do material utilizado, principalmente o que se utilizou nas sínteses 

das nanopartículas de sílica e do reactor utilizado nas polimerizações, foi utilizado um banho básico 

feito com isopropanol (José Manuel Vaz Pereira) e hidróxido de potássio (Riedel-de Haёn, 85%) 

Para a marcação da coroa polimérica utilizaram-se dois corantes: 4-dimetilamino 2-acriloxi-5-metil 

benzofenona (NBen) sintetizada e caracterizada por Leila Moura e Dr. Carlos Afonso e 9-fenantril-

butil metacrilato (PheBMA) sintetizado e caracterizado pelo Dr. Carlos Afonso. 
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2.2 Centrifugação 
 

A centrífuga utilizada é da marca Sigma 2K15. O rotor utilizado suporta 10 tubos de 10 mL atingindo 

um máximo de velocidade de 15300 rpm, 20150×g. 

 

2.3 Liofilização 
 

O liofilizador utilizado é da marca LyoALfa 6, Telstar (Figura 16). 

 

Procedimento: 
 

1. Rodou-se o botão vermelho (ver Figura 16) para a posição (I) e carregou-se no botão on/off no 

ecrã. Esperou-se que as condições do ecrã fossem T=-80ºC e P <0.1 mbar. 

2. Congelou-se a amostra com azoto líquido durante 2 horas e depois de congelada a amostra, 

tapou-se com algodão e colocou-se dentro de um dos recipientes do liofilizador. 

3. Quando a amostra estava seca foi retirada do liofilizador. 

4. Desligou-se o liofilizador carregando no botão on/off que está no ecrã e esperou-se que o 

condensador arrefecesse. Rodou-se o botão vermelho para a posição (O). 

 

 
Figura 16: Liofilizador utilizado 

 

2.4 Destilação de monómeros 
 

É necessária a destilação dos monómeros utilizados na polimerização em emulsão, o estireno, o butil 

metacrilato e o metil metacrilato, uma vez que estes comercialmente possuem inibidores de 

polimerização. O primeiro possui o inibidor 4-tert butilcatecol, os últimos dois possuem p-metoxi fenol 

(Figura 17). Ambos têm de ser extraídos. O uso de inibidores tem como objectivo impedir a reacção 

entre monómeros uma vez que estes são muito reactivos. 
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Figura 17: Estrutura do inibidor do metil e butil metacrilato, p-metoxi fenol (esquerda), e do inibidor do estireno, 

4-tert butilcatecol (direita) 

 

A destilação dos monómeros foi efectuada de acordo com o seguinte procedimento: 

 

1. Colocou-se o monómero a destilar no balão 2 (ver Figura 18) juntamente com um agitador e 

fecharam-se as torneiras do balão 2 e do take off para fechar o vácuo. 

2. Congelou-se o monómero no balão 2 durante 20 a 30 minutos, deixando o balão mergulhado 

em azoto líquido. 

3. Depois do líquido bem congelado abriu-se o vácuo para extrair todo o oxigénio da montagem. 

Com o vácuo aberto deixou-se descongelar o monómero. A agitação ajuda a descongelar e 

deve ser utilizada durante toda a destilação. 

4. Quando o monómero estava completamente descongelado, colocou-se azoto líquido nas duas 

“traps” e num recipiente onde se mergulhou o balão 1, o balão da recolha do destilado. 

Nota: É importante que o balão 1 fique completamente mergulhado em azoto líquido para que 

o monómero não passe directamente para a “trap” e assim a entupa fazendo com que pare a 

destilação. 

5. O balão 2 foi colocado num banho de óleo frio com um termómetro. Este banho foi aquecido 

lentamente até começar a destilação. 

6. Quando se verificou a existência de pouco monómero por destilar no balão 2, a destilação foi 

interrompida. Fechou-se a torneira do vácuo e retiraram-se os dois balões dos respectivos 

banhos. 

7. Descongelou-se o monómero destilado presente no balão 1 e abriu-se a torneira para o ar, 

podendo extrair-se com uma seringa o monómero destilado que foi armazenado no congelador. 

8. Retiraram-se as “traps” do azoto líquido, deixaram-se descongelar e só depois se desligou o 

vácuo. 

 
Figura 18: Montagem da destilação de monómeros 
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2.5 Síntese 
 

2.5.1 Nanopartículas de sílica 
 

2.5.1.1 Método de Stöber 
 

Neste trabalho, as nanopartículas de sílica foram sintetizadas pelo método de Stöber. Juntaram-se as 

quantidades desejadas de água, etanol e solução de amónia (Tabela 2) num balão de fundo redondo, 

colocou-se um agitador magnético e o balão foi colocado num banho de óleo a 30 ºC sobre uma 

placa de agitação. Quando a temperatura do banho de óleo estava estável a 30 ºC, juntou-se duma 

só vez a quantidade pretendida de TEOS. Deixou-se a reagir durante 24 horas. No fim da reacção, a 

solução foi concentrada por evaporação de solventes. Fizeram-se 4 ciclos de centrifugação da 

solução para limpar as nanopartículas de sílica (15300 rpm durante 15 minutos cada ciclo), 

redispersando-as em etanol no fim de cada ciclo. 

 

Tabela 2: Quantidades de reagentes utilizadas nas sínteses de nanopartículas de sílica através do 

método de Stöber 

Síntese 
Solução NH4OH 25% H2O Etanol absoluto TEOS 

n NH3 (mol) v (mL) n (mol) m (g) n (mol) m (g) n (mol) v (mL) 

ST1 1,004 76,000 10,063 232,92 17,257 794,98 0,140 31,200 

ST2 1,004 76,000 10,011 232,00 17,222 793,40 0,140 31,220 

ST3 0,251 19,000 7,512 135,33 8,578 395,16 0,139 31,000 
 

 

2.5.1.2 Nanopartículas de sílica marcadas no interior com um corante fluorescente 
 

Foram sintetizadas nanopartículas marcadas no interior com um corante fluorescente, o 

bis(propil)trietoxisilano perilenodiimida (PEOS) (Figura 19, 2). Este corante foi sintetizado de acordo 

com a referência (17). Adicionou-se num Schlenk, ácido perileno-3,4,9,10-tetracarboxílico dianidrido 

(0,392 g, 1 mmol) (Figura 19, 1) e 3-aminopropiltrietoxisilano (1 mL, 4,3 mmol). A mistura foi primeiro 

desarejada, e deixada em agitação durante 5 minutos. De seguida foi aquecida a 130 ºC durante 3 

horas. Após arrefecer até à temperatura ambiente, a mistura foi extraída com éter de petróleo para 

remover o excesso de 3-aminopropiltrietoxisilano. O resíduo foi extraído utilizando uma mistura de 1:4 

(v/v) de acetona:éter de petróleo. Após evaporação do solvente, o produto foi recolhido na forma de 

cristais vermelhos. Os dados espectroscópicos estavam de acordo com os obtidos na literatura. 
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Figura 19: Esquema representativo da síntese do bis(propil)trietoxisilano perilenodiimida (PEOS, 2) 

 

Para a síntese das nanopartículas de sílica fluorescentes, o corante é adicionado simultaneamente 

com o TEOS para que se dê a condensação dos dois agentes silano em conjunto. Para sintetizar 

estas nanopartículas de sílica marcadas juntaram-se as quantidades desejadas de água, etanol e 

solução de amónia (Tabela 3) num balão de fundo redondo, colocou-se um agitador magnético e o 

balão foi colocado num banho de óleo a 30 ºC sobre uma placa de agitação (Figura 20). Tentou-se 

dissolver a maior quantidade possível de PEOS no TEOS e quando a temperatura do banho de óleo 

estava estável a 30 ºC, juntou-se duma só vez a quantidade pretendida desta mistura. Deixou-se a 

reagir durante 5 dias e no fim da reacção a solução foi concentrada por evaporação de solventes. 

Filtrou-se a solução, uma vez que esta apresentava algum PEOS em pó que não reagiu. Fizeram-se 

4 ciclos de centrifugação da solução para limpar as nanopartículas de sílica (15300 rpm durante 15 

minutos cada ciclo), redispersando estas em água destilada ou etanol no fim de cada ciclo. 

 

 
Figura 20: Montagem da reacção de síntese das nanopartículas de sílica com PEOS 

 
Tabela 3: Quantidades de reagentes utilizadas nas diversas sínteses de nanopartículas de sílica 

através do método de Stöber modificado 

Síntese 
Solução NH4OH 

25% H2O Etanol 
absoluto TEOS PEOS PEOS (mol) / 

TEOS (mol) n NH3 (mol) v (mL) n (mol) m (g) n (mol) m (g) n (mol) v (mL) n×10-4 (mol) m (g) 
STM1 0,003 0,192 0,026 0,4638 0,090 4,1506 0,010 2,220 0,173 0,0138 0,17 % 

STM2 0,003 0,189 0,025 0,4504 0,090 4,1554 0,010 2,230 0,106 0,0085 0,11 % 

STM3 0,005 0,380 0,051 0,9224 0,180 8,3021 0,020 4,460 0,040 0,0032 0,02 % 

STM4 0,200 15,138 2,000 36,03 3,451 158,98 0,028 6,245 0,053 0,0042 0,02 % 

STM5 0,502 38,000 5,012 90,29 8,605 396,42 0,070 15,610 0,171 0,0137 0,02 % 

STM6 1,000 75,700 10,050 181,04 17,379 800,60 0,140 31,200 0,203 0,0162 0,01 % 

STM7 1,000 75,700 10,013 180,38 17,218 793,21 0,140 31,200 1,400 0,1121 0,10 % 

STM8 1,000 75,689 10,052 181,09 17,205 792,58 0,22 49,064 5,330 0,4255 0,24 % 
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2.5.1.3 Nanopartículas de sílica modificadas na superfície com um corante 
fluorescente 

 

A superfície de nanopartículas de sílica sintetizadas pelo método de Stöber foi modificada com um 

corante fluorescente, o N-butil-N’-propiltrietoxisilano perilenodiimida (PEOSa) (Figura 21, 5). Este 

corante foi sintetizado em três passos (Figura 21) de acordo com a referência (18). As nanopartículas 

de sílica modificadas com este corante foram as ST3 (Tabela 2). 

A uma solução de KOH (35 mL, 5%) adicionou-se ácido perileno-3,4,9,10-tetracarboxílico dianidrido 

(3 g, 7,6 mmol) (Figura 21, 1), e a mistura foi deixada em agitação durante 4 horas a 90 ºC. Após a 

mistura arrefecer até à temperatura ambiente, adicionou-se H3PO4 (12,5 mL, 10%) e a mistura foi 

novamente deixada em agitação durante uma hora a 90 ºC. O precipitado obtido foi filtrado, lavado 

com água e seco em vácuo a 100 ºC. Ao precipitado obtido, o ácido perileno-3,4,9,10-tetracarboxilico 

monoanidrido monopotássio carboxilato (1 g, 2,2 mmol) (Figura 21, 3) adicionou-se butilamina (11 

mmol) e água (50 mL), e deixou-se em agitação constante durante 4 horas a uma temperatura entre 

0-5 ºC. Após este tempo, a temperatura da mistura foi aumentada para os 80 ºC e deixou-se por mais 

duas horas em agitação. De seguida, adicionou-se à mistura carbonato de potássio (12,5 mL, 25%) e 

deixou-se em agitação a 90 ºC durante 1 hora. O precipitado obtido foi recolhido por filtração sobre 

vácuo e lavado com uma solução de carbonato de potássio (2%). O precipitado foi dissolvido em 

KOH (100 mL, 3,5%), aquecido a 90 ºC, mantido a esta temperatura durante 5 minutos e filtrado 

ainda quente. Depois de acidificar a solução com ácido clorídrico, o precipitado foi recolhido por 

filtração sobre vácuo e seco em vácuo a 100 ºC, obtendo-se o ácido N-butil perileno-3,4,9,10-

tetracarboxílico monoanidrido monoimida (0,3 g, 30 %) (Figura 21, 4). 

Após desarejamento por vários ciclos vácuo-árgon, à mistura de ácido N-butil perileno-3,4,9,10-

tetracarboxílico monoanidrido monoimida (0,3 g, 0,7 mmol) e 3-aminopropiltrietoxisilano (5 mL), foi 

adicionada uma quantidade catalítica de isoquinolina. A mistura foi desarejada e colocada em 

agitação a 140 ºC durante 72 horas. A solução foi exaustivamente lavada com hexano para remover o 

excesso de amina e o precipitado resultante foi extraído com clorofórmio. 

Após remoção do solvente, o precipitado obtido foi purificado por cromatografia flash utilizando como 

eluente uma mistura de clorofórmio:etanol (10:1), obtendo-se no final N-butil-N’-propiltrietoxisilano 

perilenodiimida (75 mg, 17,2%) (Figura 21, 5). 

 
Figura 21: Esquema representativo da síntese do N-butil-N’-propiltrietoxisilane perilenodiimida (PEOSa, 5) 
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A modificação da superfície das nanopartículas de sílica foi realizada através de uma emulsão de 300 

mg de partículas de sílica em 10 mL de tolueno seco, adicionando-se posteriormente o PEOSa (46 

µL, 0,167 µM em tolueno) tendo a solução sido levada a refluxo durante 24 horas sob atmosfera de 

azoto. Após este tempo, as partículas foram centrifugadas, decantadas, e lavadas e decantadas 

repetidamente com clorofórmio. Um esquema da modificação da superfície das nanopartículas de 

sílica com o PEOSa é apresentado na Figura 22. 

 

 
Figura 22: Esquema da modificação da superfície das nanopartículas de sílica com o PEOSa 

 

2.5.1.4 Optimização da monodispersividade 
 

Tentaram sintetizar-se nanopartículas de sílica ainda mais monodispersas que as anteriores, e para 

isso utilizou-se uma síntese com adição controlada de reagentes(35). Este processo envolve 3 passos: 

a formação da semente, o crescimento desta e um segundo crescimento recorrendo ao método de 

Stöber. Com excepção deste último passo, utilizou-se um aminoácido (L-arginina, Figura 23) e 

ciclohexano, em substituição do etanol e da solução de hidróxido de amónia, utilizados no método de 

Stöber. 

O crescimento da semente foi adoptado na tentativa de melhorar a monodispersividade e controlar o 

tamanho final das nanopartículas. Como a fase de nucleação é a menos controlada, neste processo 

pretende-se separar esta fase das fases de crescimento da semente para que nestas últimas as 

condições possam ser bem definidas. O tamanho final das partículas pode ser precisamente 

controlado através da quantidade de precursor adicionado à dispersão de sementes. 

A reacção pode ocorrer em condições suaves, com o uso de um óleo vegetal a substituir o solvente 

orgânico, de forma a garantir a máxima compatibilidade em aplicações biológicas e médicas.  
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Figura 23: Estrutura da L-arginina 

 

Para sintetizar as sementes no primeiro passo, juntaram-se as quantidades necessárias de L-arginina 

com a água milli-Q num balão de fundo redondo com um agitador magnético. Colocou-se o balão 

num banho de óleo numa placa de agitação e adicionou-se o ciclohexano à solução. A agitação foi 

mantida de modo a não perturbar a camada superior da solução. Aqueceu-se o banho de óleo a 

60 ºC. Tentou-se dissolver a maior quantidade possível de PEOS no TEOS e quando a temperatura 

do banho de óleo estava estável a 60 ºC, juntou-se duma só vez a quantidade pretendida desta 

mistura. Deixou-se a reagir durante 20 horas. Filtrou-se a solução, uma vez que esta apresentava 

algum PEOS em pó que não reagiu. 

Para a síntese do segundo passo, o crescimento da semente, juntou-se a quantidade pretendida de 

sementes crescidas, do primeiro passo, à água necessária num balão de fundo redondo com um 

agitador magnético. Colocou-se o balão num banho de óleo numa placa de agitação e adicionou-se o 

ciclohexano à solução. A agitação foi mantida de modo a não perturbar a camada superior da 

solução. Aqueceu-se o banho de óleo a 60 ºC. Tentou-se dissolver a maior quantidade possível de 

PEOS no TEOS e quando a temperatura do banho de óleo estava estável a 60 ºC, juntou-se duma só 

vez a quantidade pretendida desta mistura. Deixou-se a reagir durante 30 horas. Filtrou-se a solução, 

uma vez que esta apresentava algum PEOS em pó que não reagiu. 

Para um segundo crescimento da semente, juntou-se a quantidade pretendida de sementes 

crescidas, do segundo passo, à água necessária num balão de fundo redondo com um agitador 

magnético. Colocou-se o balão num banho de óleo numa placa de agitação e adicionou-se o 

ciclohexano à solução. A agitação foi mantida de modo a não perturbar a camada superior da 

solução. Aqueceu-se o banho de óleo a 60 ºC. Tentou-se dissolver a maior quantidade possível de 

PEOS no TEOS e quando a temperatura do banho de óleo estava estável a 60 ºC, juntou-se duma só 

vez a quantidade pretendida desta mistura. Deixou-se a reagir durante 30 horas. Filtrou-se a solução, 

uma vez que esta apresentava algum PEOS em pó que não reagiu. 

No último passo da síntese, juntou-se a quantidade pretendida de sementes obtidas do segundo 

crescimento, a uma solução de etanol com 1,1 e 1,2 M de água e amoníaco, respectivamente, num 

balão de fundo redondo com um agitador magnético. Colocou-se o balão num banho de óleo numa 

placa de agitação. Aqueceu-se o banho de óleo a 60 ºC. Tentou-se dissolver a maior quantidade 

possível de PEOS no TEOS com a ajuda de banho de ultrasons durante 30 minutos. Colocou-se esta 

mistura numa seringa e com uma bomba, após a temperatura se encontrar estável a 60 ºC, procedeu-

se à adição da mistura durante 5 horas. Após a adição, a reacção foi terminada. Filtrou-se a solução, 

uma vez que esta apresentava algum PEOS em pó que não reagiu. 
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2.5.2 Modificação das nanopartículas de sílica com MPS 
 

Para ligar covalentemente o polímero à sílica utilizou-se o agente de acoplamento silano 

3-trimetoxisilil propil metacrilato (MPS) que serve para facilitar a ligação da parte inorgânica com a 

parte orgânica (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Representação esquemática da reacção da modificação das nanopartículas de sílica com MPS 

 

Seguiu-se o procedimento da referência (36) para a modificação das nanopartículas de sílica. 

Colocou-se a quantidade pretendida das nanopartículas de sílica dispersas em etanol num balão de 

fundo redondo com um agitador. Colocou-se o balão num banho de óleo a 30 ºC e tapou-se o balão 

com teflon. Adicionou-se o MPS duma só vez à solução (40 µmol MPS/m2 SiO2) com uma seringa de 

plástico. A reacção prosseguiu durante 48 horas. Fizeram-se 4 ciclos de centrifugação da solução 

para limpar as nanopartículas de sílica modificadas com MPS (15300 rpm durante 15 minutos cada 

ciclo), redispersando estas em cada um dos ciclos em etanol absoluto. Secou-se esta solução na 

estufa a 60 ºC, obtendo as nanopartículas em pó. 

 

2.5.3 Revestimento das nanopartículas de sílica com uma coroa polimérica 
 

Os monómeros utililizados no revestimento das nanopartículas de sílica foram o estireno (St), o metil 

metacrilato (MMA) e o butil metacrilato (BMA) (Tabela 4). 

Os monómeros metacrílicos são atacados lentamente pelo oxigénio para formar peróxidos e outros 

produtos. Por isso, as sínteses que os envolviam foram feitas em atmosfera inerte. Estes monómeros 

são irritantes e a exposição a vapores deve ser mínima. 
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Tabela 4: Características dos monómeros utilizados no revestimento das nanopartículas de sílica(20) 

Monómero 
Solubilidade 

em H2O 
(g/100 g H2O) 

Tebulição 
(°C) 

Ttransição vítrea 
do homopolimero 

(°C) 
Estrutura 

Estireno 0,03 a 40 ºC 145,2 80-105 

 

Metil 
metacrilato 1,5 a 30 °C 100,1 105 

 

Butil 
metacrilato 0,1 a 25 °C 165 20 

 

 

O monómero difuncional utilizado neste trabalho na preparação do cruzamento de ligações 

homogéneo é o etileno glicol dimetilacrilato (EGDMA, Figura 25). O EGDMA é um líquido insolúvel 

em água, com um ponto de ebulição de 260 ºC. 

 

 
Figura 25: Estrutura do agente reticulante, etileno glicol dimetilacrilato (EGDMA) 

 

O tensioactivo usado nestas sínteses foi o dodecil sulfato de sódio (SDS, Figura 26). A concentração 

micelar crítica deste tensioactivo é 8 mM(37). O iniciador foi o perssulfato de potássio (KPS, Figura 27) 

cuja velocidade de decomposição do KPS em água(38) a 80 ºC é 6,89×105 s-1. 

 

 
Figura 26: Estrutura do tensioactivo dodecil sulfato de sódio (SDS) 

 

 
Figura 27: Estrutura do iniciador, perssulfato de potássio (KPS) 

 

As nanopartículas de sílica inicialmente utilizadas foram comerciais, Ludox TM-50 e Snowtex-OL e 

posteriormente usaram-se as nanopartículas de sílica sintetizadas neste trabalho, com PEOS (STM) 

e sem PEOS (ST) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Resumo das sínteses efectuadas para revestimento das nanopartículas de sílica, os núcleos 

representados são as nanopartículas de sílica modificadas com MPS 

Síntese Núcleo Coroa Tipo de polimerização 
TR1 Ludox TM-50-MPS PSa) mini-emulsão 

TR2 SNOWTEX-OL-MPS PBMA b) mini-emulsão 

TR3 ST1 -MPS PBMA b) Alimentação controlada 
TR4 ST1 -MPS PBMA b) Alimentação controlada 
TR5 ST2 -MPS PBMA b) Alimentação controlada 
TR6 ST2 -MPS PBMA b) Alimentação controlada 
TR7 STM6-MPS PBMA b) Alimentação controlada 
TR8 STM7-MPS PMMA c) Alimentação controlada 
TR9 STM7-MPS PMMA c) Reticulado Alimentação controlada 

TR10 ST2 -MPS PBMA b) marcado com Nben d) Alimentação controlada 
TR11 STM8-MPS PBMA b) marcado com PheBMA e) Alimentação controlada 

a) Poliestireno; b) polibutilmetacrilato; c) polimetilmetacrilato; d) NBen é o corante 4-dimetilamino-2-acriloxi-5-metil 

benzofenona; e) PheBMA é o corante 9-fenantrilbutil metacrilato 

 

2.5.3.1 Mecanismo da reacção de polimerização 
 

Os principais processos envolvidos na polimerização são a iniciação, a propagação e a terminação(39). 

A iniciação (Figura 28) começa pela cisão homolítica por calor do iniciador (KPS), formando radicais 

que vão reagir com a ligação dupla existente à superfície das partículas de sílica proveniente do 

MPS, formando um radical no carbono mais substituído (radical mais estável). Este radical vai reagir 

por uma vez com a ligação dupla existente no monómero da mistura reaccional, completando a etapa 

inicial da polimerização. 

 

 
Figura 28: Passos correspondentes à iniciação da polimerização em emulsão com o iniciador KPS e o 

monómero metacrilato em que R pode ser CH3 ou CH2CH2CH2CH3, conforme o monómero seja o metil 

metacrilato ou butil metacrilato, respectivamente 
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O estireno vai reagir de modo análogo, no entanto um radical secundário é formado em vez do radical 

terciário proveniente dos monómeros metacrílicos, pois este é estabilizado pelo anel benzénico. 

A propagação envolve a extensão da cadeia polimérica por reacções sequenciais entre o radical da 

cadeia em construção com a ligação dupla do monómero (Figura 29). 

 

 
Figura 29: Passos correspondentes à fase de propagação da polimerização em emulsão com várias moléculas 

de monómero 

 

Na fase de terminação, a dismutação é ligeiramente mais favorável que a recombinação para o metil 

metacrilato e butil metacrilato, sendo mais favorável para o último (Figura 30). No entanto para o 

estireno a recombinação é mais favorável(39). 

 

 
Figura 30: Representação da reacção de terminação por dismutação para os monómeros metacrilatos 

  

Quando se usa reticulante, neste caso EGDMA, os radicais das cadeias em extensão de polímero 

vão reagir com as ligações duplas terminais do agente reticulante formando novos radicais que vão 

reagir com mais monómeros. O que é de salientar no uso destes agentes é que estes fazem uma 

ligação entre cadeias, fortificando a coroa polimérica que se forma (Figura 31).  
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Figura 31: Passos do mecanismo de reticulação com o agente reticulante, EGDMA 

 

2.5.3.2 Polimerização em mini-emulsão 
 

Neste trabalho, o co-estabilizador utilizado foi o hexadecano e as quantidades usadas para as 

sínteses em mini-emulsão são de acordo com a referência (40) e estão presentes na Tabela 6 para 

cada síntese. Na Figura 32 está representado o esquema de montagem usado nestas sínteses. 

Para a síntese do revestimento das nanopartículas de sílica juntaram-se num copo as partículas de 

sílica modificadas com MPS, o monómero destilado e o hexadecano. Levou-se a mistura ao banho de 

ultrassons (Bandelin SONOREX RK156) durante 2 minutos. A solução de tampão juntou-se com o 

SDS e esta solução juntou-se à solução anterior, ficando a agitar durante uma hora. Colocou-se 

seguidamente esta solução no ultrasonificador (Branson sonifier 250) durante 10 minutos. A 

miniemulsão resultante foi purgada com árgon durante 10 minutos dentro de um balão de 250 mL de 

3 tubuladuras. Quando a mistura atingiu os 80ºC, foi adicionado o KPS. A reacção ficou em agitação 

em atmosfera de árgon durante mais 3 horas. 

 
Figura 32: Esquema de montagem das sínteses em polimerização por mini-emulsão 
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Tabela 6: Quantidades utilizadas nas sínteses de revestimento das nanopartículas de sílica utilizando o processo 

de polimerização em mini-emulsão 

Sínteses mSiO2-MPS 
(g) 

Monómero mtampão 
(g) mSDS (g) 

Iniciador mhexadecano 
(g) m (g) n (mol) v (mL) m (g) n×10-5 (mol) 

TR1 0,2865 10,0100 0,096 11,012 39,0600 0,3281 0,0150 5,551 0,4042 

TR2 0,4000 14,0275 0,099 15,691 65,1400 0,5000 0,0263 9,707 0,5223 
 

2.5.3.3 Polimerização em emulsão – Alimentação controlada 
 

A polimerização em emulsão foi feita por alimentação controlada, ou seja, o iniciador e o monómero 

foram adicionados com um caudal baixo e constante ao longo da reacção. A principal razão para as 

sínteses serem feitas nestas condições deve-se à degradação do iniciador a elevadas temperaturas e 

se este for adicionado na sua totalidade no início, a sua concentração vai diminuindo ao longo da 

reacção, ao contrário do que sucede quando este é adicionado ao longo da reacção pois possui um 

caudal constante, e por isso haverá sempre uma concentração constante de iniciador que vai 

reagindo com o monómero. Para revestir as nanopartículas de sílica com uma coroa polimérica 

utilizaram-se dois procedimentos designados por A e B. As quantidades dos reagentes utilizadas em 

cada síntese estão presentes na Tabela 7 e a montagem utilizada para nos dois procedimentos está 

demonstrada na Figura 33. Utilizou-se um reactor que possui um banho de água que está 

constantemente a passar pelas paredes deste, estabilizando a temperatura ao longo da reacção. 

No procedimento A, juntaram-se, num copo, as partículas de sílica modificadas com MPS a uma 

determinada quantidade de água e de SDS. O monómero sozinho, com o reticulante ou com o 

marcador, dependendo da síntese, foram colocados na seringa usada para a fase orgânica e esta foi 

colocada na bomba. Tanto a seringa como o seu conteúdo foram previamente desarejados. 

Juntaram-se o KPS, o SDS e a água destilada restantes num copo e agitou-se até estar tudo 

totalmente dissolvido. Esta solução e a seringa da fase aquosa também foram desarejadas. A 

solução foi inserida na seringa de fase aquosa que foi colocada no injector. A mistura com as 

partículas de sílica modificadas foi colocada num reactor de 4 tubuladuras em atmosfera inerte 

durante 30 minutos, com agitação e posterior aquecimento até atingir os 80 ºC. Foram colocados os 

respectivos caudais das duas seringas na bomba e quando os 80 ºC foram atingidos, iniciou-se a 

adição das soluções contidas nas seringas. A reacção prosseguiu durante 8 horas (6 horas de adição 

e mais duas horas de reacção). 

No procedimento B, juntaram-se, num copo, as partículas de sílica modificadas com MPS a uma 

determinada quantidade de água e à totalidade de SDS. O monómero sozinho, com o reticulante ou 

com o marcador, dependendo da síntese, foram colocados na seringa da fase orgânica e esta foi 

colocada na bomba. Tanto a seringa como o seu conteúdo foram previamente desarejados. 

Juntaram-se o KPS e a água destilada restantes num copo e agitou-se até estar totalmente 

dissolvido. Esta solução e a seringa da fase aquosa também foram desarejadas. A solução foi 

inserida na seringa da fase aquosa que foi colocada na bomba. A mistura com as partículas de sílica 

modificadas foi colocada num reactor de 4 tubuladuras em atmosfera inerte durante 30 minutos, com 

agitação e posterior aquecimento até atingir os 80 ºC. Foram colocados os respectivos caudais das 
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duas seringas na bomba e quando os 80 ºC foram atingidos, iniciou-se a adição das soluções 

contidas nas seringas. A reacção prosseguiu durante 8 horas (6 horas de adição e mais duas horas 

de reacção). 

 
Tabela 7: Quantidades utilizadas nas sínteses de revestimento das nanopartículas de sílica por polimerização 

em emulsão por alimentação controlada, nos dois procedimentos, A e B 

Sínteses mSiO2-MPS 
(g) 

Monómero mH2O 
(g) 

mSDS 
(g) 

Iniciador vEGDMA 
(mL) 

mcorante 
(g) m (g) n (mol) v (mL) m (g) n×10-4 (mol) 

TR3 1,0001 10,9247 0,077 12,220 21,0168 0,0612 0,0128 0,472 - - 

TR4 0,9476 10,3793 0,073 11,610 30,3432 0,0871 0,0131 0,484 - - 

TR5 1,0005 5,3640 0,038 6,000 33,3046 0,0950 0,0933 3,443 - - 

TR6 1,0049 5,3640 0,038 6,000 24,0774 0,0701 0,0933 3,443 - - 

TR7 1,0001 3,3972 0,024 3,800 35,4074 0,1057 0,0649 2,395 - - 

TR8 1,0010 4,8880 0,049 5,200 35,0127 0,1020 0,1212 4,473 - - 

TR9 0,9924 4,7865 0,048 5,092 35,0598 0,1008 0,1236 4,562 0,184 - 

TR10 0,9999 3,5134 0,025 3,930 34,7600 0,1023 0,0650 2,399 - 0,0233 

TR11 1,0031 4,6443 0,033 5,195 35,0500 0,1023 0,0853 3,148 - 0,1035 
 

 
Figura 33: Esquema de montagem das sínteses em polimerização em emulsão com alimentação controlada de 

acordo com os procedimentos A e B 

 

2.6 Caracterização 
 

2.6.1 Microscopia electrónica de transmissão (TEM) 
 

O microscópio electrónico de transmissão (TEM) é da marca Hitachi, modelo H-8100, com filamento 

de LaB6, e usou-se sempre uma tensão de aceleração de 200 kV. Este aparelho é equipado com 

uma câmara KeenView, da Soft Imaging System, que usa o programa iTEM para adquirir e tratar as 

imagens. 

As amostras foram diluídas em água ou etanol. Uma gota de cada amostra foi colocada em cada 

grelha e quando secaram, colocou-se uma amostra de cada vez no suporte e este foi inserido no 

microscópio. Observou-se a amostra e tiraram-se micrografias da mesma. 
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2.6.2 Fluorescência 
 

2.6.2.1 Fluorescência em estado estacionário 
 

Foi utilizado um fluorímetro da marca Spex Fluorolog F112A. 

As medidas de fluorescência para obter os espectros de emissão e excitação das nanopartículas de 

sílica com PEOS foram feitas com dispersões aquosas limpas, ou seja, com as nanopartículas depois 

da centrifugação, com iluminação e detecção na mesma face de células de quartzo e com iluminação 

em ângulo recto de células de plástico. Também se fizeram as mesmas medidas destas 

nanopartículas em filmes depositados em lamelas limpas usando um suporte próprio para filmes. 

Fizeram-se também medidas de fluorescência das nanopartículas de sílica com o PEOSa na 

superfície em dispersão aquosa com iluminação em ângulo recto de células de plástico e em filmes 

depositados em lamelas limpas usando um suporte próprio para filmes. 

Os espectros de emissão e excitação das nanopartículas de sílica com PEOS e polímero a revestir 

foram também feitos usando as dispersões limpas com resina recorrendo a iluminação em ângulo 

recto de células de plástico. 

 

As lamelas utilizadas foram limpas de acordo com o seguinte procedimento: num copo com solução 

cromossúlfurica concentrada, colocaram-se as lamelas de vidro e deixaram-se durante uma hora. 

Lavaram-se muito bem com água destilada e mergulharam-se em seguida numa solução 1% de 

EDTA durante uma hora. Lavaram-se muito bem com água destilada e acetona e deixaram-se num 

copo mergulhadas em água milli-Q. Sempre que foi necessário o seu uso, secou-se a lamela com ar 

comprimido. 

 

2.6.2.2 Fluorescência resolvida no tempo 
 

Os decaimentos de intensidade de fluorescência resolvidos no tempo foram obtidos utilizando a 

técnica de cronometragem de fotão único (single photon timing, SPT) com excitação por laser 

pulsado com resolução na gama dos picosegundos. O sistema utiliza como fonte de excitação um 

laser de díodos com sincronização de modos, que emite pulsos a 514 nm, com uma largura de cerca 

de 70 ps e uma velocidade de repetição perto de 76 MHz. Este feixe bombeia sincronicamente um 

laser de corantes que está acoplado a um bloqueador de modos por cavidade, permitindo obter 

pulsos de 5-6 ps a uma frequência de repetição de 460 kHz. O feixe obtido é duplicado por um cristal 

de BBO, de modo a obter um comprimento de onda de excitação ajustável, sendo separado da 

frequência fundamental por um filtro de vidro. O feixe de frequência duplicada excita a amostra 

enquanto que a fundamental é detectada por um fotodíodo (Hamamatsu s2840), sendo este o sinal 

de stop do conversor tempo-amplitude (TAC), EG&G ORTEC. O comprimento de onda de emissão da 

amostra é seleccionado por um monocromador Jobin–Yvon HR320 e detectado por um 

fotomultiplicador de microcanais Hamamatsu 2809U-01. Este sinal é considerado o start no TAC. O 

TAC fornece sinais de saída, cujas voltagens são proporcionais ao tempo entre os sinais de start e 
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stop e são acumulados em 1024 canais de um analisador multicanal (MCA), que converte a voltagem 

em tempo através de conversor analógico-digital, enviando os dados obtidos para um computador.  

  

2.6.2.2.1 Estudos de fluorescência para as nanopartículas de sílica com PEOS no interior e 
para as nanopartículas de sílica com PEOSa na superfície 

 

Foram feitas medidas de fluorescência de uma solução de PEOS em tolueno, de filmes feitos em 

lamelas limpas de STM1, STM2 e STM3 e de dispersões aquosas de STM1, STM2, STM3 e STM6. 

Foram também efectuadas as mesmas medidas para o PEOSa em tolueno e para dispersões das 

nanopartículas ST3-PEOSa em água e em filme. 

 

2.6.2.2.2 Estudos de transferência de energia usando nanopartículas de sílica revestidas 
com polímero marcado 

 

O doador de transferência de energia não radiativa usado neste trabalho foi o 9-fenantrilbutil 

metacrilato (PheBMA) e o aceitante usado foi o 4-dimetilamino-2-acriloxi-5-metil benzofenona (NBen) 

(Figura 34). Foi escolhido este aceitante em vez de um derivado de antraceno uma vez que, além de 

não fluorescer (o que possibilita seguir a fluorescência do fenantreno sem interferência da emissão do 

aceitante), possibilita experiências de fluorescência com menores níveis de marcação que outros 

aceitantes, copolimeriza eficazmente com uma maior gama de monómeros e tem um maior raio de 

Förster para o fenantreno como doador(30). 

Os marcadores foram incorporados na coroa polimérica de butil metacrilato e foi estudada a 

interdifusão do polímero a duas temperaturas diferentes, 60 e 90 ºC, ao comprimento de onda de 

excitação de 295 nm e emissão a 350 nm. 

 

   
Figura 34: Estrutura do co-monómero doador 9-fenantrilbutil metacrilato (PheBMA, à esquerda) e do aceitante 4-

dimetilamino-2-acriloxi-5-metil benzofenona (NBen, à direita) 

 

Foram feitos filmes relativamente grossos num engenho de teflon, foram secos a 30 ºC na estufa 

ventilada. Posteriormente, o Dr. Aleksander Fedorov fez as medidas dos decaimentos de 

fluorescência dos filmes. 
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2.6.2.3 Microscopia confocal de varrimento laser 
 

O microscópio usado é da marca Leica, modelo TCS SP5 e o seu software é Leica Application Suite 

Advanced Fluorescence (LAS AF). As objectivas utilizadas foram HCX PL APO CS 10x N.A.: 0,4 seca 

e HCX PL APO CS 63x N.A.: 1,4 de imersão em água. 

Foram observados filmes de nanopartículas com PEOS feitos em lamelas de vidro limpas, de 

espessura 0,17 mm. 

 

2.6.2.4 Espectroscopia de correlação de flourescência 
 

O microscópio usado é da marca Leica, modelo TCS SP5 e o seu software é Leica Application Suite 

Advanced Fluorescence (LAS AF). O software utilizado para a obtenção e tratamento das curvas de 

distribuição é o ISS VISTA e a função integrada usada no ajuste das funções de correlação foi 3D-

Gaussian ratio. A objectiva utilizada foi HCX PL APO CS 63x N.A.: 1,4 de imersão em água. 

Foram feitos estudos com dispersões aquosas de partículas de sílica com PEOS e das mesmas 

revestidas com polímero e também foram feitas medidas das nanopartículas ST3-PEOSa dispersas 

em água. 

 

2.6.3 Isotérmicas de Langmuir 
 

A determinação experimental das isotérmicas de pressão superficial vs área foi efectuada num 

sistema de Langmuir-Blodgett (KSV 5000) da marca KSV Instruments, Helsinki, instalada numa 

câmara de fluxo laminar com uma capacidade de filtragem de 99,997%. O sistema LB é constituído 

por uma tina de teflon, 2 barreiras que comprimem simetricamente a superfície, uma placa Wilhelmy 

em platina e uma balança de Wilhelmyque mede a pressão superficial. 

É muito importante a limpeza da tina utilizada uma vez que uma pequena impureza pode afectar 

significativamente uma medição, afectando os resultados obtidos. A tina foi limpa com acetona, etanol 

e pelo menos três vezes com água no início de cada dia de experiências. A sub fase era 

completamente removida e as barreiras lavadas após cada isotérmica. A sucção cuidadosa da água à 

superfície é feita antes de cada medida. A pressão superficial aumenta menos de 0,15 mNm-1, 

quando a área é reduzida a 1/10, garantindo a ausência de tensioactivos. 

As soluções de polímeros TR7, TR9 e TR10 de concentrações 0,055, 0,21 e 0,27 mg/mL 

respectivamente, foram preparadas em clorofórmio a partir das partículas limpas e liofilizadas. 

Volumes precisos das soluções foram espalhados pela superfície da água utilizando uma 

microseringa e foram deixados a estabilizar durante 15 minutos para permitir a evaporação da 

totalidade do solvente. Em seguida, a camada a flutuar na sub fase foi comprimida por um método 

contínuo de varrimento com um movimento linear de duas barreiras de velocidade 10 mm min-1. A 

temperatura da sub fase é controlada pela circulação da água por um termóstato com um erro de 

±0,1ºC. Todas as medidas foram feitas a 20 ºC. 
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3. Apresentação e discussão dos resultados 
 

3.1 Nanopartículas de sílica 
 

As nanopartículas de sílica não marcadas foram caracterizadas por microscopia de transmissão 

electrónica (TEM). Não foi possível usar a técnica de dispersão de luz dinâmica (DLS) para 

caracterizar o diâmetro hidrodinâmico destas nanopartículas devido ao seu tamanho elevado. Para 

ângulos de detecção maiores não se conseguiram obter leituras concordantes do diâmetro das 

nanopartículas e para ângulos de detecção pequenos apenas se observaram agregados ou pó 

presente na amostra. 

 

3.1.1 Caracterização dos diâmetros por TEM 
 

Inicialmente foram utilizadas sílicas comerciais (Tabela 8) na modificação da superfície com MPS e 

posterior revestimento com polímero. 

Estas partículas foram analisadas por TEM e como se pode observar na Figura 35, as partículas de 

sílica Snowtex-OL são esféricas mas polidispersas, enquanto que as partículas Ludox TM-50 além de 

polidispersas são irregulares na sua forma. Estas nanopartículas de sílica comerciais apresentam-se 

com um aspecto bastante agregado. 

 
Tabela 8: Diâmetros esperados das sílicas comerciais de acordo com informação dos fabricantes 

 Diâmetro esperado (nm) 
Sílica comercial Ludox TM-50 22 
Sílica comercial Snowtex-OL 40-50 

 

 
Figura 35: Micrografias TEM das sílicas comerciais Ludox TM-50 (esquerda) e Snowtex-OL (direita) 

 

Uma vez que se pretendia que as nanopartículas de sílica fossem monodispersas, recorreu-se à 

síntese utilizando o método de Stöber. Neste método ocorre a hidrólise e condensação do agente 

precurssor TEOS. As nanopartículas sintetizadas por este método foram caracterizadas em termos 

de dimensão, polidispersividade e morfologia através de TEM. 

Optou-se por sintetizar nanopartículas de sílica com vista a obter um diâmetro superior ao das 

nanopartículas de sílica comerciais de forma a permitir a sua observação por microscopia óptica. As 

quantidades utilizadas estão referidas na parte experimental (2.5.1.1). 
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Figura 36: Micrografias TEM das nanopartículas ST1 (esquerda) e ST2 (direita) 

 

 
Figura 37: Micrografia TEM das nanopartículas ST3 

 

Foram obtidas micrografias TEM das várias nanopartículas e estas foram binarizadas. Depois de 

binarizadas utilizou-se o programa Image Tools para medir o diâmetro das nanoparticulas e assim 

fazer histogramas de distribuição de tamanhos (Figura 38). Através destas medições fez-se um 

cáculo do diâmetro médio para cada síntese de nanopartículas de sílica (Tabela 9). 

 

 
Figura 38: Histogramas indicativos das distribuições de tamanhos das nanopartículas ST1 (azul) e ST2 (verde) e 

ST3 (laranja) obtidas na análise de várias micrografias TEM de cada síntese 

 
Tabela 9: Diâmetros médios e respectivos desvios padrão obtidos através do tratamento das micrografias TEM 

das nanopartículas ST1, ST2 e ST3 

Síntese DTEM (nm) 

ST1 394 ± 28 

ST2 436 ± 32 

ST3 319 ± 30 
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Como se pode observar pela Figura 38 e pela Tabela 9, as nanopartículas ST1, ST2 e ST3 obtidas 

são bastante monodispersas e esféricas. É notavel uma diferença no diâmetro das nanopartículas 

ST1 e ST2 comparadas com as ST3, o que era de esperar tendo em conta a proporção entre as 

quantidades de reagentes utilizadas, mantendo-se a quantidade de precurssor (Tabela 2). 

 

3.2 Nanopartículas de sílica marcadas no interior com um corante 
fluorescente 

 

Foram sintetizadas nanopartículas de sílica marcadas no interior com um corante fluorescente 

(PEOS, Figura 7, A) e estas foram caracterizadas recorrendo à microscopia de transmissão 

electrónica (TEM) e à microscopia confocal de fluorescência por varrimento laser (LSCFM). A seguir, 

é feita uma comparação dos diâmetros obtidos pelas duas técnicas. Também é feita a caracterização 

destas nanopartículas por fluorescência estática e resolvida no tempo. 

 

3.2.1 Caracterização dos diâmetros por TEM e LSCFM 
 

Foram sintetizadas nanopartículas de sílica com PEOS (Figura 7, A) recorrendo a uma alteração ao 

método de Stöber. A vantagem destas partículas é que emitem fluorescência e por isso podem-se 

fazer estudos de fluorescência estática e resolvida no tempo, e também se pode usar a técnica de 

microscopia confocal de fluorescência por varrimento laser (LSCFM). 

Inicialmente, sintetizaram-se nanopartículas de diâmetro pequeno (sínteses STM1, STM2 e STM3), 

com diferentes percentagens de PEOS em relação a TEOS (2.5.1.3; Tabela 3) e estas sínteses foram 

caracterizadas por TEM. 

 

 
Figura 39: Micrografias TEM das nanopartículas STM1, STM2 e STM3, com quantidades decrescentes de 

PEOS em relação ao TEOS, respectivamente 

 

Como se pode observar na Figura 39, estas partículas não se apresentam monodispersas nem 

esféricas. A quantidade de PEOS foi diferente em cada síntese de maneira a poder observar-se o 

efeito da concentração de PEOS nas sínteses das nanopartículas. As nanopartículas de sílica com 

PEOS que aparentam ter ficado mais monodispersas e com forma mais definida foram as STM3 o 

que era esperado uma vez que esta é a síntese com menor percentagem de PEOS, logo terá menos 

centros de nucleação e por isso as nanopartículas deverão ter uma maior monodispersividade. Pode 
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também observar-se na Figura 39 que as nanopartículas com maior percentagem de PEOS em 

relação ao TEOS (STM1) são as que se apresentam mais agregadas e com pior definição de forma. 

Sintetizaram-se nanopartículas de sílica com PEOS de maiores dimensões (STM4, STM5, STM6, 

STM7 e STM8) de modo a obter partículas de maior monodispersividade. A polidispersividade, a 

dimensão e a forma das nanopartículas foram estudadas por TEM. A microscopia confocal de 

fluorescência por varrimento laser também ajudou na caracterização da polidispersividade e 

dimensão das nanopartículas. As micrografias TEM e as imagens obtidas utilizando o microscópio 

confocal de varrimento laser foram binarizadas e posteriormente analisadas com o programa Image 

Tools de modo a obter os diâmetros das nanoparticulas e assim fazer histogramas de distribuição de 

tamanhos (Figuras 40 a 44). Através destas medições para várias micrografias calculou-se a média 

do diâmetro para cada síntese (Tabela 10). 

 

 
Figura 40: Micrografia TEM de STM4 e histograma indicativo da distribuição de tamanhos obtida na análise de 

várias micrografias TEM desta síntese 

 

 
Figura 41: Micrografia TEM e imagem obtida por LSCFM de STM5 e histograma indicativo das distribuições de 

tamanhos obtidas na análise de várias micrografias TEM (vermelho) e LSCFM (azul) desta síntese 

 

 
Figura 42: Micrografia TEM e imagem obtida por LSCFM de STM6 e histograma indicativo das distribuições de 

tamanhos obtidas na análise de várias micrografias TEM (roxo) e LSCFM (laranja) desta síntese 
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Figura 43: Micrografia TEM e imagem obtida por LSCFM de STM7 e histograma indicativo das distribuições de 

tamanhos obtidas na análise de várias micrografias TEM (laranja) e LSCFM (verde) desta síntese 

 

 
Figura 44: Micrografia TEM e imagem obtida por LSCFM de STM8 e histograma indicativo da distribuição de 

tamanhos obtida na análise de várias micrografias TEM desta síntese 

 
Tabela 10: Diâmetros médios obtidos através do tratamento das micrografias obtidas por TEM e por microscopia 

confocal de fluorescência por varrimento laser 

 
D TEM (nm) D Confocal (nm) 

STM4 323 ± 31 - 

STM5 442 ± 30 393 ± 50 

STM6 409 ± 39 434 ± 64 

STM7 394 ± 27 447 ± 61 

STM8 273 ± 22 - 

 

Fez-se uma representação dos diâmetros médios e respectivos desvios padrões obtidos por TEM e 

por LSCFM de STM5, STM6 e STM7 de maneira a possibilitar uma fácil comparação dos resultados 

das duas técnicas (Figura 45). Como se pode observar, os diâmetros obtidos por TEM são 

concordantes com os obtidos por LSCFM e os desvios padrões relativos aos diamêtros das 

nanopartículas por LSCFM são maiores que em TEM. É preciso notar que a análise das imagens 

obtidas por LSCFM é mais dificil uma vez que estas têm bastante ruído e não são tão nítidas como as 

obtidas por TEM. O tratamento destas imagens para STM8 foi muito difícil, não se conseguindo medir 

as partículas e por isso não foi efectuado nenhum histograma neste caso. 

Analisando os histogramas das figuras 40 a 44 e a Tabela 10, pode-se verificar que as nanopartículas 

STM6 são as mais polidispersas em comparação com as restantes, no entanto, pelas micrografias 

TEM pode-se observar que todas as nanopartículas são bastante monodispersas, principalmente as 

nanopartículas STM7 que se apresentam com uma certa organização (Figura 43). 
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Figura 45: Representação dos diâmetros médios e respectivos desvios padrões obtidos por TEM e por LSCFM 

de STM5, STM6 e STM7 

 

Como se pode observar nas figuras 41 a 44, estas partículas são bastante fluorescentes e por isso 

vêem-se bastante bem utilizando a microscopia confocal de fluorescência por varrimento laser, ou 

seja, o PEOS é um composto bastante estável e com bastante intensidade de fluorescência. 

Este é um resultado bastante importante pois não são conhecidas partículas de sílica esféricas 

monodispersas sintetizadas recorrendo a uma alteração pequena ao método de Stöber, utilizando um 

composto que fluoresce com tanta intensidade como o PEOS(18),(41). 

 

3.2.2 Caracterização por fluorescência 
 

Foram efectuados os espectros de emissão, excitação e absorção do PEOS em tolueno (Figura 46). 

O espectro de excitação do PEOS é similar em forma ao espectro de absorção, dando a indicação de 

que apenas uma única espécie está presente no estado fundamental. 

 

 
Figura 46: Espectros normalizados de excitação (azul, λemi=535 nm), emissão (rosa, λexc=490 nm) e absorção 

(amarelo) do PEOS 
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3.2.2.1 Espectros de fluorescência no estado sólido de pós e filmes 
 

Os espectros de excitação e emissão das nanopartículas STM1 foram realizados com o pó disperso 

em lâminas de quartzo (Figura 47). Utilizou-se um suporte giratório para desviar a refexão directa do 

monocromador de emissão. As fendas de excitação e emissão utilizadas foram de 1,25 mm. 

Como se pode observar pela análise da Figura 47, os espectros de emissão para as nanopartículas 

STM1 em pó têm forma semelhante nos diferentes comprimentos de onda e semelhante à forma do 

espectro de emissão do PEOS (Figura 46). Os espectros de excitação são semelhantes em forma 

entre si mas diferem do espectro de excitação do PEOS. Este aspecto poderá dever-se à dispersão 

de luz. 

 
Figura 47: Espectros normalizados de excitação e emissão a diferentes comprimentos de onda das 

nanopartículas STM1 em pó 

 

Fizeram-se espectros de fluorescência em filme obtidos a partir de uma dispersão aquosa das 

nanopartículas STM1 depositada numa lamela de vidro limpa (Figura 48). As fendas de excitação e 

emissão utilizadas para estes espectros foram de 1,25 mm. 

Comparando as figuras 46 e 48, tanto os espectros de excitação como os de emissão para as 

nanopartículas STM1 em filme são semelhantes na sua forma aos respectivos espectros do PEOS. O 

mesmo não acontece para as mesmas partículas quando os espectros são feitos a partir de filmes 

com as nanopartículas em pó (Figura 47). Este facto reforça a ideia de que os espectros dos filmes 

feitos em pó sofrem dispersão de luz devido ao pó, alterando a sua forma. 
 

 
Figura 48: Espectros normalizados de excitação e emissão a diferentes comprimentos de onda das 

nanopartículas STM1 em dispersão aquosa depositadas numa lamela de vidro formando um filme homogéneo 
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3.2.2.2 Espectros de fluorescência em dispersão 
 

Foi feita uma optimização das condições para obter os espectros de fluorescência mais intensos e 

definidos em termos de forma com as nanopartículas STM5. Para isso traçaram-se espectros de 

emissão (Figura 49) utilizando diferentes concentrações destas nanopartículas dispersas em água em 

células de quartzo, por iluminação e detecção na mesma face (Figura 50, esquerda) (Tabela 11). O 

comprimento de onda de excitação utilizado foi 450 nm e as fendas de excitação foram de 1,25 mm e 

de emissão foram 2,50 mm. 

 
Tabela 11: Diferentes concentrações das suspensões de STM5 utilizadas nos estudos de optimização das 

condições para a obtenção dos espectros de fluorescência 

Solução Concentração (g/mL) 
1 2×10-2 
2 3×10-2 
3 4×10-2 
4 5×10-2 

 

Como se pode observar na Figura 49, a intensidade do espectro aumenta conforme aumenta a 

concentração, excepto para a concentração 4. A esta concentração deve haver um excesso de 

partículas em dispersão e por isso haverá múltipla dispersão de luz, fazendo com que a intensidade 

de fluorescência emitida diminua. Estes espectros de emissão apresentam muita dispersão de luz, o 

que é esperado uma vez que a dispersão de luz varia com 1/λ4 (42). 

 

 
Figura 49: Espectro de emissão das nanopartículas STM5 em dispersão a diferentes concentrações, 1 a 4 

(Tabela 11) utilizando uma célula de quartzo e iluminação e detecção na mesma face 

 

O mesmo estudo foi efectuado com células de plástico e com iluminação em ângulo recto. Como a 

forma destas células não é igual à das de quartzo (Figura 50), conseguiram-se traçar espectros com 

dispersões bastante opacas com este tipo de iluminação. 
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Figura 50: Célula de quartzo (esquerda) e célula de plástico (direita) usadas nas medidas de fluorescência das 

suspensões aquosas das nanopartículas, por iluminação e detecção na mesma face e com iluminação em 

ângulo recto, respectivamente 

 

Na Figura 51 observa-se que a forma dos espectros de emissão nas diferentes concentrações é a 

mesma que para os espectros de emissão do PEOS (Figura 46). Comparando os espectros obtidos 

utilizando as duas células diferentes (figuras 49 e 51), pode-se observar que com as células de 

plástico, os espectros têm uma melhor definição de forma e não apresentam dispersão de luz. Com 

as células de plástico, a intensidade de fluorescência aumenta com a concentração de forma 

proporcional como se pode observar no gráfico da concentação em função da intensidade do máximo 

de emissão presente na Figura 51. No entanto, a lei de Lambert Beer não é obedecida neste caso 

porque só se aplica para soluções de concentrações diluiídas. 

 
Figura 51: Espectro de emissão das nanopartículas STM5 em dispersão a diferentes concentrações, 1 a 4 

(Tabela 11) utilizando uma célula de plástico e iluminação em ângulo recto (à esquerda) e representação gráfica 

da concentração em g/mL em função da intensidade do máximo de emissão (à direita) 

 

Foi feito um estudo com as fendas de maneira a verificar quais as fendas de excitação e emissão 

mais adequadas para traçar os espectros de fluorescência. Para este estudo utilizou-se a solução 2 

(Tabela 11). Na Figura 52 observam-se espectros de excitação da solução 2 com fendas de emissão 

fixas a 2,50 mm e fendas de excitação a variar de 0,50 a 2,50 mm. 

O espectro de excitação com fendas de excitação a 0,50 mm possui algum ruído, apesar de ser o que 

possui maior intensidade. As fendas de excitação que melhor se adequam neste caso são as de 1,25 

mm porque o espectro de excitação não possui ruído e porque possui maior intensidade que o obtido 

com fendas de excitação de 2,50 mm. 

Na Figura 53 observa-se que as fendas de excitação adequadas para traçar os espectros de emissão 

são as de 1,25 mm, pois é o espectro que possui menos ruído e maior intensidade de fluorescência. 

Como se pode observar, pelas figuras 52 e 53, variando as fendas de excitação, as intensidades de 

fluorescência não são muito afectadas. 
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Figura 52: Espectros de excitação da solução 2 a λemi=595 nm com fendas de emissão fixas de 2,50 mm e de 

excitação a variar, 0,50 mm (azul), 1,25 mm (vermelho) e 2,50 mm (verde) 

 

 
Figura 53: Espectros de emissão da solução 2 a λexc=450 nm com fendas de emissão fixas de 2,50 mm e de 

excitação a variar, 0,25 mm (azul), 0,50 mm (vermelho), 1,25 mm (verde) e 2,50 mm (roxo) 
 

Na Figura 54 observa-se que fixando as fendas de excitação a 1,25 mm, as fendas de emissão mais 

adequadas são as de 2,5 mm, pois com estas o espectro de emissão possui maior intensidade em 

comparação com os outros espectros. 

Comparando a Figura 53 com a 54, pode-se concluir que a intensidade dos espectros de emissão é 

mais afectada pela variação das fendas de emissão do que pela variação das fendas de excitação, o 

que seria esperado pois com fendas mais largas se recolhe mais radiação emitida. 
 

 
Figura 54: Espectros de emissão da solução 2 a λexc=450 nm com fendas de excitação fixas de 1,25 mm e de 

emissão a variar, 0,25 mm (azul), 0,50 mm (vermelho), 1,25 mm (verde) e 2,50 mm (roxo) 
 

Depois de optimizadas as condições fizeram-se os espectros de fluorescência nas células de plástico 

com fendas de excitação de 1,25 mm e de emissão de 2,50 mm para as partículas STM5, STM6, 

STM7 e STM8 (Figura 55). 
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Figura 55: Espectros normalizados de emissão e de excitação das nanopartículas de sílica STM5 a diferentes 

comprimentos onda (à esquerda) e espectros normalizados de excitação (λemi=585 nm) e de emissão (λexc=495 

nm) das nanopartículas de sílica STM6 (azul), STM7 (vermelho) e STM8 (verde) (à direita) 
 
Comparando a Figura 46 com a Figura 55 observa-se que as formas dos espectros de fluorescência 

para as nanopartículas STM5, STM6, STM7 e STM8 são muito semelhantes às dos espectros do 

PEOS, podendo assim concluir que o cromóforo das moléculas de PEOS não sofre alteração quando 

este é incorporado nas nanopartículas de sílica. Além disso, pode-se também afirmar que o uso 

destas células de plástico com iluminação e detecção a 90º é uma forma muito boa para obter 

espectros de forma bem definida e evitando a contaminação por luz dispersa. 

Foi efectuada uma comparação dos espectros de emissão do PEOS em tolueno, das nanopartículas 

STM4 em filme, STM5 dispersas em água e STM6 dispersas em 1,4-dioxano (Figura 56). Nesta figura 

observa-se que os máximos de emissão dos espectros das partículas em filme e dispersas em água 

sofrem um desvio para comprimentos de onda maiores em comparação com os máximos de emissão 

obtidos para o corante em tolueno e para as partículas dispersas em dioxano (Tabela 12). 

Estes resultados demonstram que o solvente penetra no interior das partículas, entrando em contacto 

com o corante e afectando o máximo de emissão dos espectros em diferentes solventes, dando a 

indicação de que estas partículas são porosas. Em água, o máximo de emissão do PEOS sofre um 

desvio solvatocrómico para comprimentos de onda maiores, indicando que o estado excitado S1 é 

mais estabilizado que o estado fundamental S0 na presença de um solvente polar, diminuindo a 

diferença de energia entre eles, o que quer dizer que no estado excitado o momento dipolar das 

moléculas de PEOS aumenta. Quando as partículas estão na presença de 1,4-dioxano (solvente 

apolar) há uma menor estabilização dos estados excitado S1 e fundamental S0 em relação aos 

estados S1 e S0 do PEOS rodeado por um ambiente polar, sendo assim, a variação de energia entre 

os estados S1 e S0 aumenta. Assim, observa-se um desvio para comprimentos de onda menores no 

espectro de emissão das partículas dispersas em dioxano em comparação com o espectro de 

emissão das partículas dispersas em água. Não se observa o mesmo desvio comparando o espectro 

do PEOS em tolueno e das partículas em 1,4-dioxano, o que era esperado tendo em conta a 

semelhança da polaridade dos dois solventes. No caso das partículas em filme, uma vez que o 

corante se encontra no interior das partículas e que aí existem ligações Si-O-Si, ou seja, o corante 

está rodeado por um ambiente polar, também vai ocorrer um desvio solvatocrómico semelhante ao 

que ocorre quando as partículas estão dispersas em água. 
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Tabela 12: Comprimentos de onda de emissão máximos para o PEOS em tolueno, as nanopartículas STM4 em 

filme, STM5 em dispersão aquosa e STM6 em 1,4-dioxano 

 λmax. Emissão (nm) 
PEOS em tolueno 536 

STM6 em 1,4-dioxano 534 
STM4 em filme 548 

STM5 em dispersão aquosa 551 
 

 
Figura 56: Espectros de emissão do PEOS em tolueno (λexc=490 nm, a vermelho), das partículas STM4 em filme 

(λexc=495 nm, a verde), STM5 em suspensão aquosa (λexc=500 nm, a azul) e STM6 dispersas em 1,4-dioxano 

(λexc=490 nm, a roxo) evidenciando um desvio do máximo da emissão para comprimentos de onda mais 

elevados no caso das partículas em filme e dispersas em água em comparação com o máximo de emissão 

obtido para o PEOS em tolueno e para as partículas dispersas em 1,4-dioxano 

 

3.2.2.3 Estudo da agregação do corante PEOS nas nanopartículas e em tolueno 
 

Um problema tradicional nas aplicações industriais de corantes derivados do perileno é a sua 

tendência para agregar formando dímeros ou agregados com propriedades espectroscópicas 

diferentes dos monómeros(41). Para o estudo da presença ou ausência de agregados é feita uma 

comparação entre os espectros de emissão e excitação obtidos para o composto modelo (PEOS) em, 

tolueno e os mesmos obtidos para as partículas de sílica marcadas no seu interior com PEOS em 

dispersão aquosa (Figura 57). Os espectros de emissão das nanopartículas STM6 em dispersão 

aquosa e do PEOS em tolueno, depois de corrigido o desvio para o vermelho e a diferença entre eles 

encontra-se na Figura 58. A diferença dos espectros corrigidos dá indicação da presença de uma 

nova espécie fluorescente, com aspecto diferente dos iniciais e que deverá corresponder a agregados 

de PEOS nas particulas. 

 
Figura 57: Comparação dos espectros normalizados de excitação (λemi=575 nm) e emissão (λexc=490 nm para o 

PEOS e λexc=495 nm para as partículas STM6), do PEOS numa solução de tolueno (linhas tracejadas) e das 

partículas STM6 em dispersão aquosa (linhas contínuas) 
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Figura 58: Espectros normalizados de emissão das nanopartículas STM6 em dispersão aquosa (cinzento), do 

PEOS em tolueno depois de corrigido o desvio para o vermelho (triângulos) e a diferença entre os dois (preto), 

que corresponde a agregados de PEOS presentes nas partículas 

 

Além dos agregados emissivos, poderão também existir agregados não emissivos. Estes podem ser 

detectados analisando alterações no espectro de excitação a diferentes comprimento de onda. 

Foram obtidos os espectros de excitação do PEOS em tolueno para três comprimentos de onda 

diferentes, λemi=535, 575 e 624 nm (Figura 59, A). As razões dos espectros I535/I575 e I535/I624 (Figura 

59) não mostram flutuações, indicando que não existem agregados na solução do corante em 

tolueno. 

 

 
Figura 59: (A) Comparação dos espectros de excitação do PEOS em tolueno, obtidos a λemi=535, 575 e 624 nm; 

(B) Razão dos espectros obtidos a λemi=535 e 575 nm (I535/I575); (C) Razão dos espectros obtidos a λemi=535 e 

624 nm (I535/I624) 

 

Foram também obtidos espectros de excitação de STM6 em dispersão aquosa para três 

comprimentos de onda diferentes, λemi=545, 575 e 635 nm (Figura 60, A). Os três espectros de 

emissão parecem ser bastante similares, não tendo em conta as intensidades, no entanto, as razões 

dos espectros, I545/I575 e I545/I635 (Figura 60), mostram pequenas flutuações, revelando diferenças 

subtis nos espectros de excitação. Este facto sugere que existem agregados no estado fundamental e 

que o espectro de emissão representado a preto na Figura 58 seja pertencente a esses agregados. 
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Figura 60: (A) Comparação dos espectros de excitação de STM6 em dispersão aquosa, obtidos a λemi=545, 575 

e 635 nm; (B) Razão dos espectros obtidos a λemi=545 e 575 nm (I545/I575); (C) Razão dos espectros obtidos a 

λemi=545 e 635 nm (I545/I635) 

 

3.2.3 Caracterização por fluorescência resolvida no tempo 
 

As curvas de decaimentos obtidas para o PEOS em tolueno foram ajustadas com uma função 

monoexponencial e as curvas de decaimentos obtidas para as nanopartículas marcadas foram 

ajustadas com uma função bi-exponencial ou tri-exponencial. 

Um exemplo de uma curva de decaimento ajustada com duas exponenciais das partículas STM1 em 

filme e os respectivos residuos representam-se na Figura 61. 

 

 
Figura 61: Curva de decaimento ajustada com duas exponenciais das nanopartículas STM1 em filme (A) e 

respectivos resíduos (B) 

 

Pela análise da Figura 62, tanto em filme como em dispersão aquosa, as nanopartículas marcadas no 

interior com PEOS possuem um tempo de vida muito próximo do tempo de vida do corante em 

tolueno aos vários comprimentos de onda de emissão. Com este resultado pode-se concluir que os 
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agregados que possam existir nas partículas dispersas em água e em filme têm pouca importância 

pois não afectam significativamente os tempos de vida destas em comparação com os tempos de 

vida obtidos para o PEOS em tolueno. 

 

 
Figura 62: Representação gráfica dos tempos de vida do PEOS em tolueno (laranja) e das nanopartículas STM1 

(azul) e STM3 (verde) em filme (à esquerda) e em dispersão aquosa juntamente com STM2 (vermelho) e STM6 

(roxo) também em dispersão aquosa (à direita) 

 

3.3 Nanopartículas de sílica modificadas na superfície com PEOSa 
 

As nanopartículas de sílica sintetizadas recorrendo ao método de Stöber foram modificadas na 

superfície com o corante fluorescente PEOSa (Figura 7) e foi feita uma caracterização em termos de 

diâmetro utilizando a espectroscopia de correlação de fluorescência (FCS). Estas partículas foram 

também caracterizadas por fluorescência em estado estacionário e resolvida no tempo. 

 

3.3.1 Caracterização dos diâmetros por FCS 
 

O objectivo deste estudo era obtêr o diâmetro das nanopartículas ST3-PEOSa sintetizadas. Para 

isso, utilizaram-se as nanopartículas STM4, de diâmetro similar às nanopartículas ST3 para calibrar o 

sistema (Tabela 13). 

A função de ajuste de correlação utilizada aplica-se para partículas fluorescentes sem estados 

tripletos nem outros com difusão livre nas três dimensões. 

Determinou-se o valor do coeficiente de difusão de STM4 tendo em conta o diâmetro obtido por TEM 

destas nanopartículas, e fixando este valor, obteve-se o w0 (expansão do volume observada em xy) a 

partir da análise global de 5 curvas de auto-correlação (Figura 63). Fixando o valor de w0 para as 

nanopartículas ST3-PEOSa, obteve-se o coeficiente de difusão destas nanopartículas, em água, 

D=1,368 µm2/s por análise global das curvas de auto-correlação (Figura 64). Recorrendo à lei de 

Stokes-Einstein (equação 1), obteve-se o diâmetro hidrodinâmico destas nanopartículas, DH=319 nm, 

que coincide com o diâmetro obtido por TEM para as partículas não marcadas ST3. 

 

 



94 
 

Tabela 13: Diâmetros obtidos por TEM para as nanopartículas STM4 e ST3 e respectivos coeficientes de difusão 

calculados a partir da aplicação da lei de Stokes-Einstein utilizando os diâmetros obtidos por TEM como 

diâmetros hidrodinâmicos 

Síntese Diâmetro obtido por 
TEM (nm) D (µm2/s) 

STM4 323 1,353 
ST3 319 1,347 

 

O raio obtido por TEM relaciona-se com o raio de giração(43) através da seguinte expressão: 

𝑹𝑹𝒈𝒈 = �𝟑𝟑
𝟓𝟓
𝑹𝑹𝑻𝑻𝑬𝑬𝑴𝑴          (50) 

E o raio de giração relaciona-se com o raio hidrodinâmico através de um parâmetro ρ: 

𝝆𝝆 = 𝑹𝑹𝒈𝒈
𝑹𝑹𝑯𝑯

     (51) 

em que ρ é 0,775 para uma esfera homogénea (42), pelo que, para esferas homogéneas como as 

sintetizadas neste trabalho, RTEM é praticamente igual a RH. 

 

 
Figura 63: Curvas de ajuste de auto-correlação para as nanopartículas STM4, fixando o D=1,353 µm2/s, tendo 

obtido w0=0,241 a partir do ajuste global das 5 curvas 

 

 
Figura 64: Curvas de ajuste de auto-correlação para as nanopartículas ST3-PEOSa, fixando w0=0,241 obtido 

para as nanopartículas STM4, tendo obtido D=1,368 µm2/s a partir do ajuste global das 2 curvas 
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É importante notar que tanto as curvas de auto-correlação obtidas para STM4 (Figura 63) como para 

ST3-PEOSa (Figura 64) apresentam maus ajustes para tempos longos, dando a indicação que as 

partículas se vão depositando no fundo do suporte ao longo do tempo, devido essencialmente à sua 

grande dimensão e densidade elevada. Apesar deste problema, os resultados obtidos são 

concordantes com o que se esperava, concluindo-se que a técnica pode ser usada para caracterizar 

partículas de dimensões elevadas.  

 

3.3.2 Fluorescência das partículas marcadas 
 

Foram efectuados espectros de absorção, excitação e emissão a vários comprimentos de onda do 

PEOSa em tolueno (Figura 65). Como podemos observar, os espectros de excitação são similares ao 

de absorção dando a indicação de que apenas uma espécie (ausência de dímeros ou outras) está 

presente no estado fundamental. Fazendo uma comparação dos espectros de excitação e de 

emissão (Figura 65) para o PEOSa com os obtidos para o PEOS (Figura 46), podemos verificar que 

são bastante semelhantes, o que era de esperar tendo em conta a semelhança existente na estrutura 

dos dois compostos (Figura 7). 

 

 
Figura 65: Espectros normalizados de excitação a λemi=536 nm (azul), λemi=576 nm (rosa) e λemi=622 nm 

(castanho), de absorção (cinza) e de emissão a λexc=430 nm (roxo), λexc=460 nm (vermelho) e λexc=490 nm 

(verde) do PEOSa em tolueno 

 

3.3.2.1 Desvios solvatocrómicos do PEOSa em solução e incorporado nas partículas 
 

Foram efectuados espectros de emissão e excitação das nanopartículas ST3 modicadas na superficie 

com PEOSa (ST3-PEOSa) em filme (Figura 66), em dispersão aquosa (Erro! A origem da 
referência não foi encontrada.) e em 1,4-dioxano (Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.) utilizando as células de plástico. 

Como se pode observar pela análise da Figura 66, os espectros de emissão e excitação das 

partículas ST3-PEOSa em dispersão aquosa e em 1,4-dioxano são similares em forma aos mesmos 

do PEOSa (Figura 65), tal como acontece com os espectros de emissão das partículas em filme, 

podendo assim concluir que a parte cromófora das moléculas de PEOSa não sofre alteração quando  

se modifica a superfície das nanopartículas de sílica com este derivado do perileno. No entanto, os 

espectros de excitação das partículas em filme apresentam-se mal definidos em termos de forma e 
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diferentes dos obtidos para o PEOSa, evidenciando a importância das distorções causadas pela 

dispersão de luz no filme. 

 

 
Figura 66: (A) Espectros normalizados de excitação a λemi=535 nm (roxo), λemi=570 nm (cinza) e λemi=625 nm 

(laranja) e de emissão a λexc=450 nm (azul), λexc=470 nm (rosa) e λexc=490 nm (verde) das partículas 

ST3-PEOSa em filme; (B) Espectros normalizados de excitação a λemi=550 nm (cinza), λemi=590 nm (rosa) e 

λemi=650 nm (vermelho) e de emissão a λexc=435 nm (roxo), λexc=470 nm (azul) e λexc=495 nm (laranja) das 

nanopartículas ST3-PEOSa dispersas em água; e (C) Espectros normalizados de excitação a λemi=535 nm 

(verde), λemi=575 nm (rosa) e λemi=625 nm (castanho) e de emissão a λexc=460 nm (roxo), λexc=470 nm (azul) e 

λexc=485 nm (laranja) das nanopartículas ST3-PEOSa dispersas em 1,4-dioxano 

 

Foi efectuada uma comparação dos espectros de emissão de PEOSa em tolueno, das nanopartículas 

ST3-PEOSa em filme, dispersas em água e dispersas em 1,4-dioxano (Figura 67), observando-se 

que os máximos de emissão dos espectros das partículas ST3-PEOSa dispersas em água sofrem um 

desvio para comprimentos de onda maiores em comparação com os máximos de emissão obtidos 

para o corante em tolueno e para as partículas em filme e dispersas em dioxano (Tabela 14). 

Estes resultados demonstram que o solvente entra em contacto com o corante, o que era esperado 

uma vez que este se encontra na superfície das partículas. Em água, o máximo de emissão do 

PEOSa sofre um desvio solvatocrómico para comprimentos de onda maiores, indicando que o estado 

excitado S1 é mais estabilizado que o estado fundamental S0 na presença deste solvente, diminuindo 

a diferença de energia entre eles, o que quer dizer que no estado excitado o momento dipolar das 

moléculas de PEOSa aumenta (tal como acontece para o PEOS). Para as partículas dispersas em 

1,4-dioxano (solvente apolar) há uma menor estabilização dos estados excitado S1 e fundamental S0 

em relação aos estados S1 e S0 do PEOSa rodeado por um ambiente polar, levando a um aumento 

da variação de energia entre os estados S1 e S0. Assim, observa-se um desvio para comprimentos de 

onda menores no espectro de emissão das partículas dispersas em dioxano em comparação com o 

espectro de emissão das partículas dispersas em água. Não se observa o mesmo desvio 

comparando o espectro do PEOSa em tolueno e das partículas em 1,4-dioxano, o que era esperado 

tendo em conta a semelhança da polaridade dos dois solventes. 

No caso das partículas em filme, uma vez que o corante se encontra à superficie das partículas e que 

aí, ao contrário do que acontece nas partículas com PEOS no interior, o corante não está rodeado por 

um ambiente polar (os grupos Si-O-Si encontram-se longe das moléculas de corante ligadas na 

superfície das partículas), não vai ocorrer um desvio solvatocrómico semelhante ao que ocorre 

quando as partículas estão dispersas em água. 
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Figura 67: Espectros de emissão do PEOSa em tolueno (λexc=460 nm, a verde), das partículas ST3-PEOSa em 

dispersão aquosa (λexc=470 nm, a azul), em dispersão de 1,4-dioxano (λexc=460 nm, a roxo) e em filme (λexc=470 

nm, a vermelho) evidenciando um desvio solvatocrómico do máximo da emissão para comprimentos de onda 

mais elevados no caso das partículas dispersas em água em comparação com o máximo de emissão obtido para 

o PEOSa em tolueno, para as partículas ST3-PEOSa em filme e em 1,4-dioxano 

 
Tabela 14: Comprimentos de onda de emissão máximos para o PEOSa em tolueno, as nanopartículas ST3-

PEOSa em filme, ST3-PEOSa em dispersão aquosa e ST3-PEOSa em 1,4-dioxano 

 λmax. Emissão (nm) 

PEOSa em tolueno 536 

ST3-PEOSa em 1,4-dioxano 532 

ST3-PEOSa em filme 538 

ST3-PEOSa em dispersão aquosa 550 
 

3.3.2.2 Estudo da agregação do corante PEOSa nas nanopartículas e em tolueno 
 

Para o estudo da presença ou ausência de agregados é feita uma comparação entre os espectros de 

emissão e excitação obtidos para o composto modelo (PEOSa) e os mesmos obtidos para as 

partículas ST3-PEOSa (Figura 68) de forma semelhante ao estudo efectuado para o PEOS e as 

nanopartículas STM6. A diferença entre os espectros de emissão das nanopartículas ST3-PEOSa em 

dispersão aquosa e do PEOSa em tolueno, depois de corrigido o desvio para o vermelho encontra-se 

na Figura 69. A diferença dos espectros corrigidos dá indicação da presença de uma nova espécie 

fluorescente, com aspecto diferente dos iniciais e que deverá corresponder a agregados de PEOSa 

nas particulas, tal como acontece para as partículas marcadas com PEOS (Figura 58). 
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Figura 68: Comparação dos espectros normalizados de excitação (λemi=622 nm para o PEOSa e λemi=650 nm 

para as partículas ST3-PEOSa) e emissão (λexc=460 nm para o PEOSa e λexc=470 nm para as partículas 

ST3-PEOSa), do PEOS numa solução de tolueno (linhas tracejadas) e das partículas ST3-PEOSa em dispersão 

aquosa (linhas contínuas) 

 

 
Figura 69: Espectros normalizados da emissão das nanopartículas ST3-PEOSa em dispersão aquosa 

(cinzento), do PEOS em tolueno depois de corrigido o desvio para o vermelho (triângulos) e a diferença entre os 

dois (preto) 

 

Os espectros de excitação do PEOSa em tolueno para λemi=536, 576 e 622 nm estão representados 

na Figura 70. As razões dos espectros I536/I576 e I536/I622 não mostram flutuações, indicando que 

também não existem agregados na solução deste corante em tolueno, tal como acontece para o 

PEOS em tolueno. 

Foram também obtidos espectros de excitação de ST3-PEOSa em dispersão aquosa para λemi=550, 

590 e 650 nm (Figura 71). Apesar da semelhança existente entre os três espectros de emissão, não 

tendo em conta as intensidades, as razões dos espectros, I550/I590 e I550/I622, mostram pequenas 

flutuações, revelando diferenças subtis nos espectros de excitação. Este facto sugere que existem 

agregados no estado fundamental e que o espectro de emissão desses agregados é o representado 

a preto na Figura 69. 
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Figura 70: (A) Comparação dos espectros de excitação do PEOSa em tolueno, obtidos a λemi=536, 576 e 622 

nm; (B) Razão dos espectros obtidos a λemi=536 e 576 nm (I536/I576); (C) Razão dos espectros obtidos a λemi=536 

e 622 nm (I536/I622) 

 

 
Figura 71: (A) Comparação dos espectros de excitação de ST3-PEOSa em dispersão aquosa, obtidos a 

λemi=550, 590 e 650 nm; (B) Razão dos espectros obtidos a λemi=550 e 590 nm (I550/I590); (C) Razão dos 

espectros obtidos a λemi=550 e 650 nm (I550/I650) 

 

3.3.3 Caracterização por fluorescência resolvida no tempo 
 

Tal como para o PEOS em tolueno e nas nanopartículas, foram medidos os decaimentos de 

fluorescência obtendo-se curvas de decaimento que foram ajustadas com uma função 

monoexponencial no caso do PEOSa em tolueno e bi-exponencial no caso das nanopartículas 

modificadas com PEOSa. 
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Pela análise da Figura 72, as nanopartículas modificadas no exterior com PEOSa dispersas em água 

possuem um tempo de vida muito próximo do tempo de vida do corante em tolueno aos vários 

comprimentos de onda de emissão. No entanto, os tempos de vida das partículas em filme diferem 

dos obtidos para o PEOSa em tolueno. No caso das partículas marcadas no interior com PEOS, não 

se observa esta diferença dos tempos de vida para as partículas em filme e dispersas em água, mas 

nesse caso as moléculas de corante estão distanciadas umas das outras e situadas no interior das 

partículas. Num filme de partículas marcadas com PEOSa no exterior, as moléculas de corante estão 

muito próximas e poderá ser esse o motivo desta diferença nos tempos de vida. 

 
Figura 72: Representação gráfica dos tempos de vida do PEOSa em tolueno (azul) e das nanopartículas ST3-

PEOSa em filme (vermelho) e em dispersão aquosa (verde) 

 

3.4 Nanopartículas de sílica núcleo-coroa 
 

3.4.1 Caracterização por TEM 
 

Estas sínteses foram feitas com base na referência (35), onde os autores sintetizaram nanopartículas 

de sílica sem PEOS. Como se pode observar pelas micrografias apresentadas na Figura 73, estas 

sínteses não foram bem sucedidas, as partículas apresentam-se com estrutura em framboesa com 

uma distribuição variada de tamanhos. Uma vez que se vêem tantas partículas mais pequenas, talvez 

o problema tenha sido o excesso de PEOS, logo o excesso de centros de nucleação. 

 
Figura 73: Micrografias TEM da semente (A), primeiro crescimento da semente (B), segundo crescimento (C) e 

último crescimento de acordo com o método de Stöber (D) 
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3.5 Nanopartículas de sílica revestidas com polímero 
 

As nanopartículas de sílica marcadas e não marcadas com PEOS no interior foram modificadas com 

MPS e revestidas com polímero. A caracterização do seu diâmetro feita por TEM, DLS e FCS 

apresenta-se em seguida. Também se apresentam estudos de fluorescência e isotérmicas de 

Langmuir obtidas para as partículas com núcleo de sílica marcada no seu interior com PEOS e coroa 

polimérica. 

Uma molécula doadora e outra aceitante foram incorporadas na coroa polimérica de butil metacrilato, 

de forma a seguir a interdifusão do polímero durante a formação de filmes híbridos a duas 

temperaturas diferentes, 60 e 90 ºC. 

 

3.5.1 Teor de sólidos 
 

O teor de sólidos experimental é uma das características da síntese que pode ser obtida facilmente e 

é influenciado pela quantidade de água que evapora durante a reacção, pela quantidade de 

monómero que não reage ou pela formação de agregados. O teor de sólidos teórico é calculado a 

partir da razão entre a soma das massas de partículas de sílica, monómeros, co-monómeros, 

iniciador e tensioactivo sobre a massa total colocada no inicio da reacção. Este é comparado com o 

obtido experimentalmente na Tabela 15. 

 
Tabela 15: Percentagens de teores de sólidos teóricos e experimentais das sínteses de revestimento das 

nanopartículas de sílica com e sem PEOS 

Síntese Núcleo Coroa Teor de sólidos 
esperado (%) 

Teor de sólidos 
obtido (%) 

TR1 Ludox TM-50-MPS PS 22,04 17,51 ± 0,04 

TR2 SNOWTEX-OL-MPS PBMA 19,20 17,85 ± 0,03 

TR3 ST1 -MPS PBMA 36,30 34,30 ± 0,12 

TR4 ST1 -MPS PBMA 27,40 25,61 ± 0,15 

TR5 ST2 -MPS PBMA 16,30 10,75 ± 0,01 

TR6 ST2 -MPS PBMA 21,30 17,09 ± 0,04 

TR7 STM6-MPS PBMA 11,40 8,50 ± 0,14 

TR8 STM7-MPS PMMA 14,90 4,20 ± 0,19 

TR9 STM7-MPS PMMA Reticulado 15,00 5,66 ± 0,05 

TR10 ST2 -MPS PBMA marcado com Nben 11,90 6,97 ± 0,28 

TR11 STM8-MPS PBMA marcado com PheBMA 14,50 12,46 ± 0,05 

 

Pode verificar-se que o teor de sólidos esperado foi sempre superior ao experimental. Verificou-se no 

fim de todas as sínteses que o monómero reagiu na sua totalidade uma vez que o monómero tem um 

cheiro característico que se notaria se este estivesse presente. O que aconteceu em todas as 

sínteses é que evaporou alguma água e por isso formaram-se alguns agregados que se colaram às 

paredes do reactor, e estes não foram contabilizados para o teor de sólidos experimental. Tendo em 
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conta este facto, era esperado que os valores experimentais fossem menores que os teóricos, tal 

como o que sucede. 

 

3.5.2 Caracterização dos diâmetros por TEM 
 

3.5.2.1 Sínteses por polimerização em mini-emulsão 
 

As sínteses TR1 e TR2 (Tabela 15) foram feitas por polimerização em mini-emulsão. Na síntese TR1, 

o monómero utilizado foi o estireno seguindo o procedimento da referência (44). Na síntese TR2, o 

monómero utilizado foi o butil metacrilato seguindo o mesmo procedimento. 

O diâmetro esperado para as partículas da síntese TR1 pode-se calcular sabendo a quantidade de 

monómero utilizada na síntese e sabendo o volume da esfera inicial porque se sabe o diâmetro das 

partículas de sílica Ludox TM-50. 

O raio da nanopartícula de sílica é 11 nm e por isso o volume da partícula considerando que esta é 

esférica é de 5,58×10-24 m3. Considerando a densidade da sílica igual a 2 g/mL, o volume de sílica 

adicionado na síntese TR1 foi de 0,1433 mL que corresponde a 1,433×10-7 m3. Pode-se então 

calcular o número de partículas, Np que corresponde à fracção do volume de sílica usado sobre o 

volume de sílica por partícula, obtendo-se Np=2,569×1016. O volume de estireno utilizado foi 11,012 

mL que corresponde a 1,012×10-5 m3. Então, o volume de estireno por partícula vai ser a fracção 

entre o volume de estireno utilizado na síntese e o Np, obtendo-se assim um volume de estireno por 

partícula de 4,286×10-22 m3. O volume da partícula no final deverá ser o total da adição do volume de 

sílica por partícula com o volume de estireno por partícula. Obteve-se um volume total da partícula de 

4,342×10-22 m3. E assim, pela expressão do volume da esfera, pôde-se calcular o raio teórico para a 

partícula no final da síntese, e obteve-se o raio de 47 nm, ou seja, o diâmetro de 97 nm. 

Na Tabela 16 apresentam-se os diâmetros obtidos experimentalmente por TEM e os esperados para 

os núcleos de sílica e para as partículas núcleo-coroa das sínteses TR1 e TR2. Como se pode 

observar pela Tabela 16, o diâmetro obtido do núcleo da partícula obtido por TEM (Figura 74) é muito 

próximo do esperado, dado pelo fornecedor. O diâmetro de uma partícula obtida no final foi inferior ao 

esperado teoricamente. Poderá ter havido estireno que não reagiu ou que reagiu entre si formando 

esferas de polímero sem sílica, sendo a última hipótese a mais provável pois pela Figura 74 

conseguem-se ver partículas sem duas fases. 

 
Tabela 16: Diâmetros obtidos experimentalmente por TEM e diâmetros esperados para o núcleo de sílica e para 

partícula núcleo-coroa da síntese TR1 

 Diâmetro esperado (nm) Diâmetro obtido por TEM (nm) 
Núcleo – Ludox TM-50 22 30 

Núcleo (Ludox TM-50) + Coroa (Estireno) 97 64 
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Figura 74: Micrografias TEM da síntese TR1 

 

Pela análise (com o programa Image tools) de uma micrografia TEM da síntese TR2 (Figura 75) 

obteve-se um diâmetro de 52 ± 9 nm para as esferas que se observam. Uma vez que a sílica 

comercial utilizada nesta síntese tem o diâmetro entre 40 e 50 nm, pode-se concluir que as esferas 

que se observam são apenas de sílica, sem polímero à volta. 

Na Figura 75 à esquerda observa-se uma larga mancha à volta das partículas provavelmente devido 

a BMA fundido. Em comparação com o estireno este é um monómero com Tg mais baixa e por isso 

funde mais facilmente sob o feixe de electrões do aparelho do TEM (Tabela 4). 

Dos resultados da síntese TR1 conclui-se que o estireno poderia estar a formar partículas sem sílica 

e por essa razão pensou-se em alterar as condições da síntese. Além disso, as partículas de sílica 

usadas (comerciais) são bastante polidispersas como se pode ver na Figura 35. Optou-se por revestir 

as partículas de sílica com e sem PEOS (Tabela 5) que como já se pôde observar são bastante mais 

monodispersas que as comerciais. 
 

 
Figura 75: Micrografias TEM da síntese TR2 

 

3.5.2.2 Síntese por polimerização em emulsão 
 

Para tentar controlar o tamanho final das partículas em cada síntese (Tabela 17) e a sua 

monodispersividade mudaram-se as condições da síntese, passando a fazer-se em condições de 

alimentação controlada, ou seja, adicionando os monómeros, co-monómeros, tensioactivo e iniciador 

com um determinado caudal calculado tendo em conta as horas de reacção. 

Para um controlo eficaz da coroa, são efectuados cálculos para obter as quantidades necessárias de 

cada reagente. A quantidade de monómero em moles deve ser proporcional ao volume que se 

pretende que a partícula final obtenha. Uma vez que se usa aproximadamente 1 g de partículas de 

sílica em cada síntese e considerando que a densidade da sílica é 2 g/mL, sabe-se o volume de sílica 

que se usa para cada síntese que é aproximadamente 5×10-7 m3. Através do TEM sabe-se o 

diâmetro da partícula de sílica e calcula-se o volume de cada partícula de sílica considerando-a 
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esférica. Dividindo o volume de sílica usado na síntese pelo volume de cada partícula de sílica, 

obtém-se o número de partículas. Dependendo do diâmetro da partícula que se pretende obter no 

final, calcula-se o volume da partícula no final, que é o volume de sílica por partícula adicionado ao 

volume de monómero por partícula. Pode-se obter o volume de monómero por partícula. E como já se 

sabe o número de partículas, calcula-se o volume de monómero necessário para obter a totalidade 

das partículas, multiplicando o volume por partícula de monómero pelo número de partículas (Tabela 

17). 

 
Tabela 17: Cálculos do volume de monómero necessário em cada síntese para obter um determinado diâmetro 

final de partículas revestidas com polímero (vmon é o volume de monómero, DSiO2 é o diâmetro da partícula de 

sílica, Np é o número de partículas e Dp é o diâmetro final da partícula) 

Síntese SiO2 
usada 

mSiO2 
(g) 

DSiO2 
médio (nm) Np Dp1 (nm) vmon 

(mL) 

TR3 ST1 1,0001 394 1,561×1013 1159 12,220 

TR4 ST1 0,9476 394 1,479×1013 1160 11,610 

TR5 ST2 1,0005 436 1,153×1013 1025 6,000 

TR6 ST2 1,0049 436 1,158×1013 1024 6,000 

TR7 STM6 1,0001 409 1,396×1013 838 3,800 

TR8 STM7 1,0010 394 1,563×1013 886 5,200 

TR9 STM7 0,9924 394 1,549×1013 883 5,092 

TR10 ST2 0,9999 436 1,152×1013 902 3,930 

TR11 STM8 1,0031 273 4,708×1013 614 5,195 
1 O diâmetro final que se pretendia para cada síntese era de 800, 900 ou 1000 dependendo da síntese mas a 

quantidade de monómero utilizada em cada síntese foi calculada tendo em conta um diâmetro de 400 nm 

referente às partículas de sílica. Uma vez que depois de tratadas as imagens de TEM, os diâmetros não são 

exactamente 400 nm para nenhuma das sílicas, o diâmetro final de cada síntese presente nesta tabela foi 

calculado tendo em conta os valores médios de diâmetro das partículas de sílica obtidos por TEM. 

 

Sabendo o volume de monómero utilizado, calcula-se o número de moles de monómero e este 

número de moles terá de ser proporcional ao número de moles de iniciador. Nas sínteses TR3 e TR4, 

a razão molar de monómero por iniciador utilizada foi de acordo com a mesma razão usada na 

síntese TR1. Nas restantes sínteses utilizou-se uma razão molar de monómero por iniciador de 111. 

Esta razão molar foi usada de acordo com a referência (30). 

A quantidade de SDS tem de ser proporcional à área total da partícula (4πr2). Dependendo da 

concentração que se pretende utilizar de SDS, acima ou abaixo da cmc, calcula-se então a 

quantidade de água necessária na síntese. 

Seguindo o procedimento A (Página 74), sintetizaram-se as partículas das sínteses TR3, TR4 e TR5. 

Na síntese TR3 a concentração de SDS usada foi abaixo da cmc, nas sínteses TR4 e TR5 a 

concentração de SDS estava acima da cmc. 

Na análise por TEM de TR5 foi visível um aspecto muito importante, as partículas derreteram assim 

que foram focadas devido ao feixe de electrões. A Figura 76 serve para tentar demonstrar esse 

aspecto. Assim, conclui-se que o PBMA que reveste a sílica funde e portanto não se conseguem ver 
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estas partículas por TEM. Consegue-se ver na Figura 76 uma partícula ainda pouco fundida para a 

qual foi medido um diâmetro de cerca de 1 𝜇𝜇m, não muito longe do diâmetro esperado para estas 

partículas (Tabela 17). 

 

 
Figura 76: Micrografia TEM da síntese TR5 e respectiva ampliação de uma nanopartícula 

 

As restantes sínteses foram efectuadas de acordo com o procedimento B (Página 74). A diferença 

deste procedimento em relação ao anterior é que neste o SDS é adicionado na totalidade no reactor, 

com concentração acima da cmc, e no anterior algum SDS era adicionado ao longo da síntese, 

juntamente com o KPS. Esta mudança deveu-se à difícil dissolução do KPS com SDS em água e 

quando colocada a solução na seringa, esta poderia intupir com algum composto mal dissolvido. 

Na Figura 77, consegue-se observar o polímero fundido, no entanto, estas imagens foram tratadas e 

as médias de diâmetros obtidas são superiores à média obtida por TEM para o núcleo de sílica 

utilizado em ambas as sínteses, STM7 (Tabela 18). Esta evidência pode indicar que parte do 

polímero ligado covalentemente ao MPS não fundiu. Não se esperava que nestas sínteses o polímero 

fundisse, uma vez que se trata de PMMA e este tem uma Tg semelhante à do PS (~100 ºC). 

No entanto, uma vez que o poímero fundiu, esperava-se que o diâmetro obtido para as partículas 

finais fosse maior para a síntese TR9 do que para a síntese TR8 uma vez que na primeira foi utilizado 

um agente reticulante dando alguma rigidez à coroa e esta não deveria fundir tão facilmente. 

 

  
Figura 77: Micrografias TEM da síntese TR8 (esquerda) e TR9 (direita) 

 
Tabela 18: Diâmetros médios obtidos através do tratamento das micrografias obtidas por TEM 

 DTEM STM7 (nm) DTEM total (nm) 

TR8 394 ± 27 479 ± 40 
TR9 394 ± 27 425 ± 34 
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3.5.3 Caracterização dos diâmetros por DLS 
 

Uma vez que se espera que o diâmetro das partículas revestidas com polímero seja muito grande 

(D>λ/20), os diâmetros obtidos por dispersão de luz dinâmica dependem do ângulo, para ângulos 

maiores detectam-se as partículas mais pequenas e para ângulos menores detectam-se as partículas 

maiores (equações 3, 4 e 5). Tentou-se fazer uma extrapolação para um diâmetro final de partículas, 

fazendo medidas a vários ângulos. No entanto, surgiram várias complicações nas leituras ao longo 

dos vários ângulos medidos para a síntese TR7. Nas figuras 78, 79 e 80 representam-se três leituras 

a 3 ângulos diferentes como exemplo. A 50º são vísiveis três distribuições de diâmetros (Figura 78), a 

de menor massa molar deverá corresponder ao diâmetro de partículas de polímero sem sílica que se 

tenham formado ao longo da reacção, a de massa molar intermédia deverá corresponder ao diâmetro 

das partículas de sílica revestidas com polímero, e a de massa molar mais elevada deverá 

corresponder a pó existente na amostra. A 90º são vísiveis apenas duas distribuições de diâmetros 

(Figura 79), a primeira distribuição deverá corresponder ao diâmetro de partículas de polímero sem 

sílica que se tenham formado ao longo da reacção e a segunda distribuição deverá corresponder a 

partículas de pó existente na amostra. A 130º vê-se uma distribuição que deverá corresponder ao 

diâmetro de partículas de polímero sem sílica e uma segunda distribuição que deverá corresponder 

ao diâmetro das partículas de sílica revestidas com polímero (Figura 80). 

A presença de pó não se conseguiu evitar neste caso, uma vez que estas partículas são muito 

grandes e não se conseguiram filtrar com nenhum filtro que eliminasse o pó e não eliminasse as 

partículas núcleo-coroa. Como se pode observar nas figuras 78, 79 e 80, as partículas núcleo-coroa 

não são visíveis em todos os ângulos e por isso não foi possível fazer uma extrapolação do diâmetro 

para estas partículas. 

 

 
Figura 78: Distribuição de diâmetros das partículas da síntese TR7 a 50º, obtida através do método CONTIN: a 

azul (~136 nm) estão representadas as partículas de polímero, a vermelho (~510 nm) estão representadas as 

partículas núcleo-coroa e a verde (~8000 nm) estão representadas as partículas de pó 

 

 
Figura 79: Distribuição de diâmetros das partículas da síntese TR7 a 90º, obtida através do método CONTIN: a 

azul (~54 nm) estão representadas as partículas de polímero e a verde (~8000 nm) estão representadas as 

partículas de pó 
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Figura 80: Distribuição de diâmetros das partículas da síntese TR7 a 130º, obtida através do método CONTIN: a 

azul (~37 nm) estão representadas as partículas de polímero e a vermelho (~545 nm) estão representadas as 

partículas núcleo-coroa 

 

3.5.4 Caracterização dos diâmetros por FCS 
 

O objectivo deste estudo foi obter o diâmetro das nanopartículas núcleo-coroa, uma vez que o 

polímero da coroa fundiu no TEM. Para isso, utilizaram-se as nanopartículas STM7, que são os 

núcleos das partículas TR8, para determinar a expansão de volume observada em xy (w0). 

Determinou-se o valor do coeficiente de difusão de STM7 (1,109 𝜇𝜇m2/s) tendo em conta o diâmetro 

obtido por TEM destas nanopartículas, e fixando este valor, obteve-se w0=0,350 a partir da análise 

global das curvas de auto-correlação. Fixando o valor de w0 para TR8, obteve-se o valor para o 

coeficiente de difusão de 0,492 𝜇𝜇m2/s destas nanopartículas através da análise global das curvas de 

auto-correlação (Figura 81). Recorrendo à lei de Stokes-Einstein (equação 1), obteve-se para o 

diâmetro hidrodinâmico destas nanopartículas, 888 nm. O diâmetro esperado para estas partículas 

por cálculos teóricos é de 886 nm (Tabela 17), muito semelhante ao obtido experimentalmente 

através desta técnica. 

 

 
Figura 81: Curvas de ajuste de auto-correlação para as nanopartículas TR8, fixando o w0=0,350, tendo obtido 

D= 0,492 𝜇𝜇m2/s a partir do ajuste global das curvas obtidas para as nanopartículas STM7 

 

Também se determinou o diâmetro das partículas da síntese TR11 recorrendo a esta técnica. 

Utilizaram-se as nanopartículas STM8 para calibrar o sistema obtendo-se w0=0,248, tendo em conta 

que o coeficiente de difusão de STM8 é 1,600 𝜇𝜇m2/s, de acordo com o diâmetro obtido por TEM 

destas nanopartículas. Fixando w0 para TR11, obteve-se o coeficiente de difusão de 0,723 𝜇𝜇m2/s 

destas nanopartículas através da análise da curvas de auto-correlação (Figura 82). Recorrendo à lei 

de Stokes-Einstein (equação 1), obteve-se o diâmetro hidrodinâmico destas nanopartículas, 604 nm. 
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O diâmetro esperado para estas partículas por cálculos teóricos é de 614 nm (Tabela 17), muito 

semelhante ao obtido experimentalmente através desta técnica. 

 

 
Figura 82: Curva de ajuste de auto-correlação para as nanopartículas TR11, fixando o w0=0,248, tendo obtido 

D= 0,723 𝜇𝜇m2/s a partir do ajuste global das curvas obtidas para as nanopartículas STM8 

 

Por fim, também se determinou o diâmetro das partículas da síntese TR7 fixando w0=0,241 obtido 

para as nanopartículas STM5 e obteve-se o coeficiente de difusão de 0,487 𝜇𝜇m2/s para estas 

nanopartículas através da análise das curvas de auto-correlação. O diâmetro hidrodinâmico destas 

nanopartículas, 897 nm, foi calculado como anteriormente para as outras sínteses. O diâmetro 

esperado para estas partículas por cálculos teóricos é de 838 nm (Tabela 17), não tão semelhante 

como para as outras sínteses ao obtido experimentalmente, no entanto, estas curvas tinham um 

ajuste pior do que o observado nas anteriores. 

É importante notar mais uma vez que todas as curvas de auto-correlação obtidas experimentalmente 

se apresentam com maus ajustes para os tempos mais longos, dando a indicação que as partículas 

se vão depositando no fundo do suporte ao longo do tempo, devido essencialmente à sua grande 

dimensão e densidade. Apesar deste problema, os resultados obtidos são concordantes com o que 

se esperava. 

 

3.5.5 Fluorescência em estado estacionário 
 

Foram feitos espectros de emissão e de excitação para as sínteses com núcleos marcados com o 

PEOS com o objectivo de verificar se a parte cromófora não tinha sofrido qualquer alteração depois 

do revestimento destas partículas com polímero. 

Como se pode observar pela análise das figuras 83 e 84, a parte cromófora do PEOS não sofre 

qualquer alteração após revestimento das partículas de sílica com polímero, pois as formas dos 

espectros são muito semelhantes às dos espectros do PEOS (Figura 46). 

O polímero foi marcado com PheBMA na síntese TR11 e como se pode observar na Figura 84, o 

espectro do corante confirma a incorporação do PheBMA na coroa polimérica. 
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Figura 83: Espectro de excitação a azul (λemi=575 nm) e emissão a verde (λexc=490 nm) de TR7 

 

 
Figura 84: Espectros de excitação (λemi=575 nm) e emissão (λexc=495 nm) de TR8 (laranja), TR9 (azul) e TR11 

(vermelho) (à esquerda) e espectro de emissão (λexc=295 nm) deTR11 (à direita) 

 

3.5.6 Isotérmicas de Langmuir 
 

Na Figura 85 juntaram-se as isotérmicas π-A das sínteses TR8 e TR9 (Tabela 17), e dos 

homopolímeros de metil metacrilato (PMMA) e de estireno (PS) para comparação. 

A isotérmica do homopolímero de estireno tem uma estrutura do tipo líquido condensado e como se 

pode observar na Figura 85, a isotérmica das partículas da síntese TR9 é similar a esta, dando a 

informação de que a monocamada destas partículas se comporta de forma similar à monocamada 

formada na interface água-ar pelo homopolímero de estireno. Esta semelhança deve-se 

essencialmente à presença do agente reticulante. 

Uma vez que a Tg destes dois homopolímeros é semelhante, os seus comportamentos em 

suspensão são semelhantes, no entanto, comportam-se de maneira diferente quando interagem com 

a interface ar-água devido às suas estruturas e às ligações que fazem com a água. A isotérmica de 

PMMA é do tipo líquido expandido a baixas pressões e liquido condensado a pressões superiores a 

20 mN/m e como era de esperar, uma vez que o exterior das partículas da síntese TR8 é de PMMA e 

é este que interage com a interface ar-água, a isotérmica da síntese TR8 tem uma forma muito similar 

à do homopolimero de metil metacrilato. Estas partículas têm uma maior densidade devido à 

presença da sílica e por isso ocupam uma menor área por unidade de massa que a área ocupada da 

mesma massa de PMMA. 
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Figura 85: Gráfico representativo das isotérmicas obtidas para TR8 (preto), TR9 (azul), PMMA (laranja) e PS 

(rosa) a 20 ºC 

 

Na Figura 86 apresenta-se um esquema que ajuda a interpretar o comportamento das monocamadas 

destas partículas. As partículas sem agente reticulante quando dissolvidas em clorofórmio para a 

deposição, perdem a sua estrutura esférica, e as cadeias poliméricas espalham-se ao longo da área 

superficial. Conforme o aumento da pressão superficial, as cadeias de polímero vão agregar, 

mantendo-se junto às nanopartículas de sílica, diminuindo a área ocupada. As partículas da síntese 

TR9 com agente reticulante, não perdem a sua estrutura, apesar de sofrerem alguma deformação na 

sua forma esférica inicial. Neste caso, a área ocupada pelas partículas a altas pressões é menor que 

a área ocupada às mesmas pressões pelas partículas sem agente reticulante, pois as cadeias de 

polímero não se espalham ao longo da superfície. 

 

 
Figura 86: Esquema representativo da medida das isotérmicas para a síntese TR8 e TR9 
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Na Figura 87, observa-se que a isotérmica da síntese TR7 segue o mesmo comportamento da 

isotérmica do homopolímero. O comportamento da isotérmica da síntese TR7 é devido à interação da 

parte exterior das partículas (PBMA) com a interface ar-água logo é esperada a semelhança entre as 

isotérmicas. Como a densidade da sílica é maior que a do polímero era esperada uma menor área 

por massa de partículas a elevadas pressões como a que se observa na Figura 87 para pressões 

superiores a 20 mN/m. 

 
Figura 87: Gráfico representativo das isotérmicas obtidas para TR7 (preto) e PBMA (vermelho) 

 

3.5.7 Transferência de energia por ressonância em filmes 
 

Utilizaram-se as sínteses TR10 e TR11 para fazer filmes para estudos de transferência de energia. 

Foram feitos 4 filmes num molde de teflon e foram secos a 30 ºC numa estufa ventilada (Tabela 19). 

Na síntese TR10 o polímero foi marcado com NBen e na síntese TR11 o polímero foi marcado com 

PheBMA (Figura 34). 

Como se pode observar na Figura 88, quando uma dispersão que contém partículas marcadas com 

doador e aceitante seca para formar um filme, inicialmente os doadores e aceitantes estão 

localizados em diferentes partículas, com transferência de energia a ocorrer apenas numa pequena 

extensão das vizinhanças das partículas. Ao aquecer o filme a temperaturas superiores à Tg 

promove-se a interdifusão das cadeias de polímeros entre partículas, levando à mistura de doadores 

e aceitantes e consequentemente ao aumento da transferência de energia. 

 
Figura 88: Esquema representativo da transferência de energia ao longo do tempo de cozimento: a azul estão 

representados os núcleos de sílica sem PEOS, a azul com bolas vermelhas no interior estão representados os 

núcleos de sílica com PEOS, a verde está representado o NBen, a amarelo está representado o PheBMA e a 

azul mais escuro está representado o polímero; no inicio da formação do filme as partículas encontram-se 

afastadas ocorrendo transferência de energia apenas numa pequena extensão da vizinhança, ao aquecer dá-se 

a deformação do polímero que reveste as partículas de sílica e ocorre a mistura de doadores e aceitantes, e 

aumentando o tempo de aquecimento ocorre a interdifusão do polímero aumentando a transferência de energia 
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Tabela 19: Razão mássica de partículas entre as sínteses TR11 e TR10 presentes nos filmes estudados por 

fluorescência e temperaturas de cozimento utilizadas 

Nº atribuído ao filme Razão mássica de 
particulas de TR11:TR10 

Temperatura de 
cozimento (ºC) 

1 1:0 60 

2 1:12 60 

3 1:0 90 

4 1:12 90 

 

3.5.7.1 Fluorescência resolvida no tempo 
 

O raio crítico de Förster (R0) entre o fenantreno e o NBen, R0=2,67 nm, foi calculado(30) ajustando o 

perfil do decaimento da intensidade de fluorescência do fenantreno ao modelo de Förster. Para uma 

distribuição aleatória de dipolos que são imóveis na escala de tempo em que se dá a transferência de 

energia, considera-se que <κ2> = 0,476. Fizeram-se estudos de decaimentos dos filmes 1 e 2 ao 

longo do tempo, durante 420 minutos a uma temperatura de 60 ºC, e dos filmes 3 e 4 durante 60 

minutos a uma temperatura de 90 ºC. Como era esperado, as curvas de decaimento para os filmes 1 

e 3 ao longo do tempo não variam uma vez que não há transferência de energia, pois não está 

presente aceitante. 

Como se pode observar na Figura 89, existe transferência de energia nos filmes 2 e 4. Também se 

observa que quanto maior é a temperatura de cozimento, maior é a transferência de energia pois 

mais rápido é o decaimento. 

 

 
Figura 89: Decaimentos de fluorescência do filme 2 (à esquerda) a tcoz=30 min (azul escuro) e tcoz=420 min (lilás) 

a 60ºC, e do filme 4 (à direita) a tcoz=15 min (vermelho) e tcoz=30 min (verde) a 90ºC, a azul em ambos os gráficos 

está o decaimento de fluorescência do PheBMA (a seta laranja indica o aumento da temperatura de cozimento) 
 

A área do decaimento é calculada pelo método dos trapézios. Como esperado, a área do decaimento 

diminui conforme aumenta o tempo de cozimento, pois aumenta também a transferência de energia 

(Figura 90). Atingiu-se um patamar que corresponde à área mínima obtida para a mistura, ou seja, a 

área correspondente à transferência de energia máxima. Neste caso, o valor da área mínima obtido 

para o filme 2 foi de 31,9 e para o filme 4 foi de 32,2. Era esperado que o patamar atingido nos dois 

filmes fosse o mesmo, uma vez que a quantidade de aceitante é a mesma para os dois casos. O que 

T=60 ºC T=90 ºC 
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difere é que o filme 4 atinge o patamar a um tempo de cozimento mais curto, pois a temperatura de 

cozimento é mais elevada e vai permitir uma interdifusão das cadeias de polímero mais rápida. 

 
Figura 90: Representação gráfica da área do decaimento em função do tempo de cozimento para os filmes 2 a 

Tcoz=60 ºC (azul) e 4 a Tcoz=90 ºC (verde) 

 

A eficiência de transferência de energia é dada pela equação 43 (1.6.2.3). Como era esperado a 

eficiência de transferência aumenta com o tempo de cozimento até chegar a um patamar (Figura 91). 

A fracção de mistura aproximada (fm) é calculada de acordo com a equação 47 (1.6.2.3). Para 

calcular os valores de fm é necessário calcular a área que se obtém para a mistura completa dos 

polímeros (tempo infinito de cozimento). Sabendo a concentração de aceitante na síntese TR10, 

considerando R0=2,67 nm(30), calcula-se o volume de cada partícula com este raio, 𝑉𝑉(𝑛𝑛 = 𝑅𝑅0) =

79,7 𝑛𝑛𝑒𝑒3. Calcula-se 𝑐𝑐∆ que corresponde à concentração de NBen por partícula de raio R0. 

Considerando κ2=0,476, determina-se o P utilizando a equação 42. Através dos decaimentos d 

fluorescência do PheBMA sabe-se o tempo de vida deste, 𝜏𝜏𝐷𝐷 = 48 ns. E utilizando a equação 46, 

pode-se calcular a eficiência de transferência de energia para um tempo infinito. 

Tendo em conta que a eficiência de transferência de energia a um tempo infinito pode ser dada por: 

 

𝝓𝝓𝑬𝑬𝑻𝑻(𝒕𝒕 = ∞) = 𝟏𝟏 − Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒄𝒄=∞)
Á𝒏𝒏𝒆𝒆𝒂𝒂(𝑫𝑫)          (52) 

 

em que Á𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = ∞) é a área do perfil de decaimento de fluorescência com tempo de cozimento 

infinito e Á𝑛𝑛𝑒𝑒𝑎𝑎(𝐷𝐷) é a área de decaimento do filme só com doador, determina-se a área de 

decaimento num tempo infinito, podendo assim determinar-se a fracção de mistura aproximada, fm 

(Figura 91). 

 
Figura 91: Representação gráfica da eficiência de transferência de energia (à esquerda) e da fracção de mistura 

aproximada (à direita) em função do tempo de cozimento para os filmes 2 (azul) e 4 (verde) 
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Como se pode observar na Figura 91, existe transferência de energia nos filmes 2 e 4 e para os dois 

filmes o patamar atingido é o mesmo, como era de esperar tendo em conta que só a temperatura de 

cozimento varia. Para os filmes 2 e 4, a transferência de energia máxima atingida é de 33%. 

A fm aparente da mistura aumenta com o aumento do tempo de cozimento, atingindo-se um patamar 

diferente nos dois filmes. A uma temperatura de cozimento mais elevada, os polímeros difundem 

mais rapidamente e atingem uma fracção de mistura superior como se observa no caso do filme 4 na 

Figura 91, no gráfico à direita. Nos patamares atingidos, para o filme 2 fm=0,27 e para o filme 4 

fm=0,33, ou seja, a fracção de mistura aproximada máxima obtida para os filmes 2 e 4 foi de 27% e 

33%, respectivamente. 

É importante notar que para partículas de polímero, a eficiência de transferência de energia e a 

fracção de mistura aproximada atingem valores máximos de cerca de 50% e 90% respectivamente(30), 

muito superiores aos obtidos para estas nanopartículas núcleo-coroa. Isto acontece porque o 

polímero nestas nanopartículas está covalentemente ligado ao núcleo das partículas e a interdifusão 

é dificultada uma vez que o polímero não se solta, só se extende e não se extende totalmente devido 

ao desfavorecimento entrópico que isso causaria. 

Os filmes formados depois de algum tempo de cozimento aparentam ser resistentes, flexíveis e 

transparentes como se pode observar num exemplo, na Figura 92. 

 

 
Figura 92: Imagens de um filme da síntese TR11 com 9% de sílica feito num molde de teflon mostrando a sua 

transparência (A) e flexibilidade (B) depois de aquecido a 90 ºC durante 60 minutos 
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4. Conclusão 
 

Foram sintetizadas nanopartículas de sílica bastante monodispersas e esféricas marcadas ou não no 

interior ou no exterior com um corante fluorescente derivado do perileno. A monodispersividade e 

esfericidade foram comprovadas através de micrografias obtidas por TEM e de imagens de LSCFM. 

Os diâmetros das partículas obtidos por TEM e confocal foram semelhantes. 

Verificou-se que a parte cromófora do PEOS ligado covalentemente no interior da sílica e nestas 

partículas revestidas com polímero não foi alterada, pois os espectros de emissão e excitação das 

nanopartículas de sílica com corante no interior revestidas com polímero e não revestidas em 

dispersão aquosa apresentam forma similar aos espectros de emissão e excitação do PEOS em 

tolueno. A parte cromófora do PEOSa quando este é ligado covalentemente à superfície da sílica 

também não sofreu alteração tendo em conta os espectros de emissão e excitação das partículas 

modificadas na superfície com PEOSa em comparação com os mesmos do PEOSa em tolueno.  

Por comparação dos espectros de emissão obtidos para as nanopartículas de sílica marcadas no 

interior em filme, dispersas em água, em dioxano e do PEOS em tolueno pode-se concluir que estas 

nanopartículas são porosas, pois o solvente afecta o máximo de emissão dos espectros. 

Através da comparação dos espectros de emissão obtidos para as nanopartículas de sílica 

modificadas na superfície com PEOSa em filme, dispersas em água, em dioxano e do PEOSa em 

tolueno pode-se concluir que o solvente afecta o máximo de emissão dos espectros, o que neste 

caso era esperado, uma vez que o corante está em contacto directo com o solvente. 

Foi feita uma comparação do diâmetro obtido por TEM de nanopartículas de sílica não marcadas com 

o diâmetro obtido por FCS das mesmas marcadas no exterior com um corante (PEOSa) e os 

resultados foram similares. 

As nanopartículas de sílica marcadas no seu interior com PEOS e não marcadas foram modificadas 

na sua superfície com MPS, com o objectivo de fazer a ligação covalente entre os monómeros e a 

superfície da sílica. Por TEM não se conseguiram medir os diâmetros das partículas núcleo-coroa, 

uma vez que o polímero fundiu devido às elevadas correntes que sofreu no TEM. Optou-se por medir 

o diâmetro das partículas núcleo-coroa, cujo núcleo foi marcado com PEOS, utilizando a microscopia 

de correlação de fluorescência (FCS). Os resultados deram concordantes com os cálculos teóricos 

efectuados tendo em conta o diâmetro do núcleo obtido por TEM e a quantidade de monómero 

utilizada em cada síntese. 

Foram feitas isotérmicas de Langmuir para três sínteses e foram comparadas com homopolímeros. 

Em duas das sínteses, TR8 e TR9, o estudo confirmou a presença e ausência de reticulante. Na 

outra síntese estudada, TR7, a coroa é de PBMA e através duma comparação com o homopolímero 

de PBMA confirmou-se a presença de partículas núcleo-coroa. 

Fizeram-se estudos de transferência de energia em filmes das partículas híbridas e a transferência de 

energia máxima atingida foi de 33%, a fracção máxima de mistura aproximada obtida para T=60 ºC 

foi de 27% e para T=90 ºC foi de 33%. Os filmes das partículas de sílica revestidas com polímero 

revelaram ser transparentes e fléxiveis, podendo assim estas partículas ser usadas em revestimentos 

de elevada resistência. 
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