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1.Resumo 

Na síntese de nanopartículas é necessário realizar uma série de condições 

experimentais, as quais influenciam em algumas características como, tamanho, 

forma, composição entre outros, e dentre esses aspectos o que se mostra ser de 

elevada importância é o tamanho, não apenas para a caracterização do material,  

mas também na definição de suas aplicações. Levando em consideração o que foi 

dito o presente trabalho apresenta a síntese e caracterização de nanopartículas de 

sílica esféricas obtidas a partir da metodologia de Stöber, pelo processo sol-gel 

hidrolítico, visando à possível e melhor aplicação para as mesmas de acordo com os 

seus tamanhos. As partículas foram sintetizadas a partir do alcóxido 

tetraetilortosilicato (TEOS), ao todo foram obtidos dois materiais, que foram secos e 

caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) na qual foi 

evidenciada a formação de nanopartículas esféricas, densas e de diferentes 

tamanhos, espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) e difração de raios X 

(DRX).  

2.Introdução 

A nanotecnologia é uma área da ciência que atualmente vem despertando muito 

interesse, pois permite trabalhar em escala atômica. Nesse contexto, nanopartículas 

de sílica vem mostrando grande importância no desenvolvimento de novos 

materiais, já que apresentam propriedades especificas, como a capacidade de 

formar um sistema híbrido orgânico(biológico)-inorgânico, que combina as 

propriedades da matriz inorgânica com as das moléculas orgânicas(biológicas), o 

que tem levado a importantes inovações e descobertas de novos materiais, com 

diversas aplicações em química, fotoquímica, catálise, óptica, espectroscopia, entre 

outras áreas [1]. Não há uma definição internacional consensual do que é uma 

nanopartícula, porém na escala das nanopartículas, as suas propriedades físicas e 

químicas, e mesmo mecânicas, são diferentes das propriedades do material de 

origem. Por esse motivo o tamanho das mesmas se mostra de elevada importância 

para a definição de suas aplicações, pois os nanomateriais possuem uma grande 

área superficial que por sua vez é responsável por diversas propriedades no mundo 

nanométrico. Nanopartículas de óxido de ferro são provavelmente os nanomateriais 

magnéticos mais estudados devido à sua atoxicidade e biocompatibilidade, que 

permitem a sua utilização em numerosas aplicações in vitro, tais como a utilização 

como contraste na obtenção de imagens por ressonância magnética nuclear, 

reparação de tecidos, imunoensaios, desintoxicação de fluidos biológicos, 

hipertermia, liberação controlada de drogas e separação de células. No entanto, a 

efetiva utilização dessas partículas em aplicações biomédicas e em catálise, onde a 

propriedade de superparamagnetismo é requerida, depende de que as partículas 

tenham um tamanho menor que 100nm e uma estreita distribuição de tamanhos [2]. 

3.Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é a preparação de nanopartículas de sílica 

esféricas com diferentes tamanhos, pelo processo sol-gel através da modificação [3] 

da metodologia de Stöber [4], na presença e ausência de materiais magnéticos. Os 

materiais obtidos foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura 



(MEV), espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) e difração de 

raios X (DRX). 

4.Metodologia 

A síntese das nanopartículas foi realizada através do método de Stöber, que consisti 

basicamente na precipitação das partículas monodispersas de sílica por hidrólise de 

alcóxidos (nesse caso o tetraetilortosilicato TEOS), pelo processo sol-gel,que refere-

se a uma síntese de materiais onde num determinado momento ocorre uma 

transição do sistema sol (solução coloidal) para um sistema gel (rede tridimencional), 

e para a síntese dessas partículas foram utilizados hidróxido de amônio, água 

destilada, álcool isopropílico, e em uma das sínteses acrescentado o cloreto férrico 

(composto magnético). Os equipamentos utilizados para a síntese foram o Dispersor 

T25 digital ULTRA-TURRAX, centrífuga e estufa (pra secagem do material).  

5.Desenvolvimento 

 Síntese 1:As partículas de sílica foram obtidas através de uma mistura de água 

destilada (5,40 mL), álcool isopropílico (30,54 mL) e hidróxido de amônio (15,76 mL), 

sob agitação mecânica à temperatura ambiente durante 3 min em uma velocidade 

de 3400 rpm. Foi adicionado o TEOS (2,28 mL), a mistura ficou sob agitação durante 

1 h. A amostra na forma de pó foi centrifugada durante 15 min e lavada três vezes 

com etanol e seca a temperatura de 60°C. 

 Síntese 2:As partículas de sílica foram obtidas utilizando o mesmo procedimento da 

síntese 1, porém antes da adição do TEOS foram adicionados 5 mL de cloreto 

férrico. A amostra foi centrifugada durante 15 min e lavada três vezes com etanol e 

seca a temperatura de 50°C. 

 Caracterizações: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - A estrutura e 

morfologia das partículas obtidas foram identificadas através da análise por 

microscopia eletrônica de varredura. Espectroscopia eletrônica na região do 

infravermelho (FTIR) - A formação das ligações Si-O-Si, presença de água e outros 

compostos podem ser identificados através dessa técnica. Difração de Raios 

X(DRX) - A cristalinidade ou não das amostras são identificadas pelos difratogramas 

de raios X. 

5.Resultados preliminares  

A figura 1 a e b apresentam as micrografias das partículas de sílica preparadas pela 

síntese 1 e 2. As partículas apresentaram um tamanho médio de r = 0,25 µm à r= 

0,30µm. 
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Figura 1: MEV das partículas preparadas a) síntese 1 e b) síntese 2 

Nas imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para as amostras 

evidenciaram a formação de partículas esféricas, densas e de diversos tamanhos. 

Observou-se também que na síntese 2 a maioria das partículas apresentaram o 

mesmo tamanho e esferas melhor definidas, o que acreditamos ser alguma 

interferência do cloreto férrico. Observou-se também a atração das partículas da 

síntese 2 por um imã, indicando que as partículas apresentam magnetismo. A 

difração de raios X mostrou a formação de materiais amorfos e o espectro na região 

do infravermelho característico da sílica, nenhuma indicação da formação de fases 

contendo íons Fe3+, isso pode estar associado à dispersão do mesmo na matriz ou a 

pequena quantidade utilizada. Os resultados observados apresentaram-se 

satisfatórios, o que pode levar ao desenvolvimento de novos materiais magnéticos, 

que é nossa perspectiva através de novos testes, alternando velocidades e tempo 

de agitação, temperaturas, entre outros fatores, e a partir dos resultados definirmos 

suas melhores aplicações.  
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