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RESUMO 

 

 Novos híbridos orgânicos-inorgânicos, chamados de maneira geral de amidosis foram 

preparados a partir de ácido ricinoleico (AR) e 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) em duas 

razões estequiométricas APTES:AR diferentes (1:1 e 1:0,5). As amostras foram preparadas 

em tetrahidrofurano (THF) sob refluxo e caracterizadas por espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho (FTIR) e ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C, 1H e 29Si. 

Com essas análises foi possível confirmar a formação da ligação covalente amida entre as 

partes orgânica e inorgânica dos precursores. As bandas características (amida I e amida II) 

foram observadas nos espectros FTIR para as duas razões estequiométricas e medidas de 

RMN bi-dimensionais confirmam o sucesso da síntese. 

 Híbridos amidosis luminescentes foram obtidos utilizando-se como precursores cloreto 

de európio ou o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] (tta- tenoiltrifluoroacetonato). Observou-se a 

contribuição de duas espécies principais para a luminescência que cobre toda a região do 

visível, uma banda larga referente à matriz e bandas finas características do íon Eu3+. A 

presença do ligante tta aumenta a absorção de luz no UV através do conhecido efeito antena. 

De maneira interessante notou-se um aumento da intensidade luminosa de emissão com 

adição de excesso de ligante ao meio sugerindo um mecanismo de excitação de esfera externa. 

Além disso, para amostras contendo excesso de aminosilano em relação ao ácido observou-se 

a decomposição do ligante tta provavelmente devido ao pH igual a nove do meio reacional. 

 

Palavras-Chave: Híbridos orgânicos-inorgânicos, aminosilanos, ácido ricinoleico, amidosil, 

európio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 New organic-inorganic hybrids, generally classified as amidosils, were prepared from 

ricinoleic acid (AR) and 3-aminopropyltriethoxisilane (APTES) by using two stoichiometric 

ratios APTES:AR (1:1 and 1:0.5). Samples were prepared under reflux in tetrahydrofurane 

(THF) and were characterized by infrared absorption (FTIR) and 13C, 29Si and 1H Nuclear 

Magnetic Ressonance (NMR) spectroscopies. The resulting amide group was successfully 

identified by FTIR (amide I and amide II bands) and bi-dimensional NMR analysis.  

 Luminescent amidosil hybrids were obtained by the addition of different Eu3+ 

compounds, i.e., europium chloride and the complex [Eu(tta)3(H2O)2] (tta stands for 

thenoyltrifluoroacetonate). Strong luminescence was observed with the contribution of mainly 

two components, a broad band from the hybrid matrix and the characteristic narrow lines from 

Eu3+. The tta organic ligand contributes to the luminescence intensity through the well known 

antenna effect. The addition of excess tta (completely out of a stoichiometric ratio) leads to 

higher light output suggesting an interesting outer sphere excitation mechanism.  

 For samples prepared with the stoichiometric ratio APTES:AR 1:0.5 decomposition of 

the tta ligand was clearly observed, most probably due to the basic pH observed in the 

reactional medium. 

 

Key-words: Organic-inorganic hybrids, aminosilanes, ricinoleic acid, amidosil, europium 
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1- Introdução 

  

1.1 - Método sol-gel  

 

Um sol pode ser definido como sendo uma suspensão estável de partículas 

coloidais sólidas, dispersas em um líquido, e com dimensões compreendidas entre 

aproximadamente 1 a 1000nm. O gel é uma rede sólida tridimensional interconectada 

porosa em um meio líquido. 

A chamada "Metodologia Sol-Gel" descreve uma rota química para a preparação 

de materiais sólidos a partir de hidrólise e condensação de precursores líquidos e tem se 

tornado cada vez mais importante devido à diversidade de produtos que podem ser 

preparados como monolitos, filmes, fibras ópticas, pós cerâmicos, etc.1 

Dois tipos principais de precursores podem ser utilizados: precursores alcóxidos 

e precursores inorgânicos (sais metálicos como cloretos, nitratos, etc.). Graças à 

versatilidade e disponibilidade de reagentes com alto grau de pureza e a preços cada vez 

mais baratos, a preparação envolvendo alcóxidos é a que tem sido mais utilizada. Eles 

reagem facilmente com água através de reações de hidrólise e posteriormente de 

condensação, levando a rede tridimensional.1 

O processo é iniciado pela hidrólise controlada dos precursores. O resultado é 

um sistema coloidal, uma suspensão de óxidos/hidróxidos - o "sol" como já citado. 

Reações subsequentes de condensação podem levar a "géis" que podem ser secos a 

materiais porosos, os "xerogéis". Se o solvente é removido em condições supercríticas, 

materiais com baixa densidade e elevada área superficial podem ser obtidos, os 

"aerogéis". Portanto os "xerogéis" e "aerogéis" podem ser utilizados como suportes de 

catalisadores, condutores iônicos e precursores para a preparação de um número muito 

grande de materiais como cerâmicas, filmes finos, fibras, etc.2 

Dependendo da quantidade de água e de catalisador adicionado, a hidrólise pode 

conduzir a espécies parcialmente hidrolisadas, M(OR)4-n(OH)n (onde M e R 

representam o átomo metálico ou semi-metálico e um radical orgânico, 

respectivamente), de acordo com a equação 1, ou totalmente hidrolisadas, como é 

mostrado na equação 2: 
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M(OR)4 + H2O  HO-M(OR)3 + ROH                                                    Eq. (1) 

 

M(OR)4 + 4H2O   M M(OH)4 + 4ROH                                                        Eq. (2) 

 

Por meio de reações de condensação, duas moléculas parcialmente hidrolisadas 

(ou uma parcialmente hidrolisada) ligam-se entre si, liberando uma molécula, tal como a 

água (equação 3) ou um álcool (equação 4): 

 

(OR)3M-OH + HO-M(OR)3          (OR)3M-O-M(OR)3 + H2O                      Eq. (3) 

 

(OR)3M-OR + HO-M(OR)3        (OR)3M-O-M(OR)3 + ROH                     Eq. (4) 

 

A enorme gama de estruturas, microestruturas e composições que podem ser 

conseguidas pelo método sol-gel através de um controle cuidadoso de vários parâmetros 

reacionais, tais como razão H2O/M, a natureza e a concentração do catalisador e o tipo 

de solvente, abrem um enorme leque de possibilidades para o campo das aplicações 

práticas destes materiais.2 Cerâmicas, filmes finos e fibras são alguns exemplos de 

materiais que podem ser obtidos. 

O reagente utilizado nesta dissertação é o 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), 

um alcóxido de silício modificado por um grupo aminopropil e que pode ser 

classificado como precursor dos chamados híbridos orgânicos-inorgânicos. 

 

 

 

Figura 1: Representação da molécula de APTES adaptado de 3  
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1.2 - Híbridos orgânicos-inorgânicos  

 

Os híbridos orgânicos-inorgânicos são materiais compósitos a nível molecular 

caracterizados pela presença de uma fase orgânica e uma inorgânica.4  

Sanchez e Ribot5 propuseram uma classificação para estes materiais baseados 

nas diferentes interações possíveis entre as duas fases: híbridos Classe I e híbridos 

Classe II, que são representados esquematicamente nas Figuras 1 e 2. 

Nos híbridos Classe I moléculas orgânicas, oligômeros ou polímeros encontram-

se envolvidos pela rede da matriz inorgânica (ou vice-versa, espécies inorgânicas podem 

estar inserida numa matriz orgânica).6 As fases orgânica e inorgânica interagem por 

forças fracas como pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas, forças de Van der 

Waals e interações dipolo-dipolo. 

 

 

Figura 2: Representação esquemática dos híbridos de Classe I 6. Os quadrados amarelos 

representam núcleos de uma fase inorgânica e as linhas contínuas a fase orgânica 

 

Nos materiais híbridos Classe II por outro lado, as partes orgânica e inorgânica 

estão ligadas covalentemente uma a outra, como mostra esquematicamente a Figura 

abaixo. 

 

 

Figura 3: Representação esquemática dos híbridos de Classe II 6. 
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De uma maneira geral materiais com características completamente diferentes 

podem ser obtidos dentro destes dois tipos, o que leva a uma enorme flexibilidade das 

estruturas em escala nanométrica e consequentemente bastante versáteis quanto às 

propriedades físico-químicas. 

 A mistura de componentes orgânicos e inorgânicos num único material 

macroscopicamente monofásico vem sendo de fato há décadas tratada na ciência de 

materiais. Durante algum tempo na literatura referiu-se aos primeiros materiais híbridos 

orgânicos/inorgânicos no contexto das indústrias de polímeros e tintas, com a dispersão 

de pigmentos ou aditivos inorgânicos em componentes orgânicos, tais como solventes, 

surfactantes e polímeros, visando melhores propriedades do material final. Entretanto 

híbridos orgânicos-inorgânicos eram produzidos já no século VIII pelos Maias. 

Afrescos de mais de doze séculos de existência, são caracterizados por possuírem uma 

cor azul brilhante, conhecida como "azul Maia". É um pigmento orgânico resistente à 

biodegradação e estável quando exposto a ácidos, bases e solventes orgânicos. O 

material é um híbrido orgânico-inorgânico de classe I em que moléculas de índigo azul 

natural se encontram encapsuladas nos canais de um mineral de argila conhecido por 

palygorskite. No azul Maia se combina a cor do pigmento orgânico com a resistência do 

hospedeiro inorgânico, é um material cujo desempenho excede aquele da simples 

mistura dos componentes.7 

Portanto os materiais híbridos são compósitos em escala molecular com a 

característica interessante de que suas propriedades macroscópicas são o resultado do 

sinergismo das duas fases componentes.8 Eles podem ser produzidos utilizando o 

processo sol-gel cuja versatilidade permite rotas síntéticas que combinem as 

propriedades mais relevantes dos seus constituintes quando isolados. A morfologia, a 

estrutura molecular e as propriedades dos materiais híbridos são, assim, ditadas pela 

combinação da escolha adequada dos componentes orgânicos e inorgânicos com as 

condições apropriadas para seu processamento conjunto.9 

No início dos anos 1980 o termo "Ormosil" (acronismo do inglês "organically 

modified silicate") foi sugerido por Schimidt10 para híbridos obtidos de siloxanos 

modificados. O termo mais geral "ormocer" (do inglês "organically modified ceramic") 

foi proposto dez anos mais tarde.11 

Em revisão recente, Sanchez4 resume a metodologia de obtenção dos híbridos 

orgânicos-inorgânicos e a Figura 4 adaptada de seu artigo mostra o tipo de material que 

pode ser obtido. 
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Figura 4: Diferentes vias para obtenção de materiais híbridos, A) rota sol-gel 
convencional, rotas B e D envolvem o uso de moldes capazes de auto-organizar o 
sistema e gerar fases meso-organizadas, a rota C e D envolvem a organização via blocos 
construtores nanométricos, adaptado de 12 

 

 A via “A” corresponde a via sol-gel convencional ou seja a rede híbrida é obtida 

por meio da hidrólise/condensação de um alcóxido de um metal ou semi-metal 

organicamente modificado. O material obtido como resultado apresenta a rede 

inorgânica com a modificação orgânica já presente no precursor. Materiais 

transparentes, na forma de filmes ou blocos monolíticos podem ser obtidos.12 

 O processo de hidrólise/condensação é realizado na presença de unidades 

direcionadoras de estrutura que vão agir como moldes. Estas unidades podem ser 

construídas por exemplo por moléculas de surfactantes que podem se autoorganizar na 

forma de micelas ou vesículas e o material final vai apresentar estruturas de poros 

organizada (via “B” na Figura). A organização pode ser alcançada pelo sistema de 

construção de blocos (NBB, do inglês "nanobuilding blocks", rota “C”) e a combinação 

destas duas (“B” e “C”), rota D. 12 
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 Estas rotas apresentam como característica principal o controle e sintonia das 

interfaces híbridas, tornando possível ordenar a distribuição de blocos inorgânicos em 

matrizes híbridas aumentando o controle da síntese de redes híbridas mesoestruturadas. 

 Na rota que envolve NBBs os componentes são nanométricos e monodispersos, 

com estruturas perfeitamente definidas, o que facilita a caracterização do material final. 

A variedade encontrada para os NBB (natureza, estrutura e funcionalidade) e para os 

conectores orgânicos permite uma variedade impressionante de arquiteturas diferentes e 

interfaces orgânicas-inorgânicas, associadas as diferentes estratégias de construção. 12  

Corantes orgânicos também podem ser incorporados nestas matrizes originando 

materiais que serão utilizados como meios ativos para lasers sólidos. Inúmeros materiais 

têm sido preparados com os mais diferentes compostos orgânicos, como rodaminas, 

perilimidas, oxazinas entre outros, sempre incorporados em híbridos orgânicos-

inorgânicos.13 Em trabalho realizado em nossos laboratórios filmes híbridos contendo 

rodamina 6G foram estudados como meios ativos para os chamados lasers de ganho 

distribuído. 6 

Portanto os híbridos orgânicos-inorgânicos são potenciais candidatos para 

aplicações em optoeletrônica, janelas inteligentes, armazenamento óptico de 

informação, dispositivos baseados em óptica não linear, revestimentos protetores, ou 

aplicações mecânicas e biológicas. Apesar das aplicações comerciais serem ainda 

escassas, existem alguns híbridos já comercialmente disponíveis e utilizados como 

precursores na produção de dispositivos.  

Dentre esses materiais híbridos com propriedades controláveis de acordo com a 

cadeia orgânica, podem-se citar os compostos di-ureasis, que tem sido estudado, nos 

últimos anos. Os compostos di-ureasis são assim chamados, por possuírem uma parte 

inorgânica, um siloxano, ligada a uma parte orgânica, um polióxido de etileno, via uma 

ponte de uréia. São, portanto, híbridos de Classe II e podem ser preparados a partir de 

precursores como o siloxano modificado por um grupo propilisocianato e o polímero 

polióxido de etileno modificado por grupos amina. A reação entre os grupos amino do 

polímero e isocianato do siloxano é a responsável pela ligação entre a parte orgânica e a 

parte inorgânica dos di-ureasis. Estes híbridos têm sido caracterizados por sua estrutura 

com clusters siloxano apresentando correlação espacial, por suas propriedades de 

emissão, como emissores de luz branca e como matriz hospedeira para íons lantanídeos 

e seus complexos.14 Nanopartículas de oxo-hidróxido de zircônio funcionalizadas por 

grupamentos metacrilatos podem ser incorporadas aos di-ureasis levando a materiais 
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fotossensíveis com aplicação em óptica integrada como redes de difração e guias de luz 

planares e canais.15,16    

Brasil et. al usaram a metodologia sol-gel para sintetizar filmes híbridos 

orgânicos-inorgânicos utilizando como precursores o óleo de soja hidroxilado e o 

tetraetilortosilicato (TEOS). O estudo foi realizado em função do óleo utilizado, pois as 

propriedades variam de acordo com esse precursor e o material sintetizado parece ser 

fortemente influenciado pela quantidade de grupos OH do que pela funcionalidade 

disponível do mesmo.17 

Além do exemplo descrito acima, Luca et. al cita a preparação de híbridos 

sintetizados pela metodologia sol-gel utilizando como precursores os óleos vegetais, 

como óleo de mamona, linhaça, girassol e soja os quais determinam as propriedades e 

características do material, especialmente a flexibilidade e a tensão.18 

 

1.3 - Óleo de mamona e ácido ricinoleico 

 

 Óleos vegetais são importantes fontes renováveis de matéria-prima para a 

indústria oleoquímica, pois além de oferecerem a possibilidade de um grande número de 

modificações estruturais, são materiais diversificados e de baixo custo. Estas 

características raramente podem ser encontradas em outras fontes industriais, fazendo 

com que os óleos vegetais sejam materiais de partida de grande importância sob os 

pontos de vista econômico, tecnológico e científico.19 

A diversidade das aplicações de óleos vegetais mostra a sua importância em 

gerar novos produtos e justifica o empenho no desenvolvimento de novas tecnologias, a 

fim de promover modificações em sua estrutura. Sendo assim, a investigação de novos 

processos industriais, bem como a modificação de processos clássicos de transformação 

química dos óleos vegetais, torna-se necessária para atender às necessidades 

econômicas atuais do país e às exigências de melhoria da qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.19  

Os óleos vegetais e gorduras animais são ésteres de ácidos graxos do glicerol, e 

recebem a denominação geral de triglicerídeos. Eles contêm diferentes tipos de ácidos 

graxos ligados ao glicerol e o comprimento de sua cadeia e o grau de insaturação são os 

parâmetros importantes de maior influência sobre suas propriedades.20 
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A mamona (Ricinus communis L.), pertence à família Euphorbiaceae, que 

engloba um número vasto de tipos de plantas nativas da região tropical. É uma planta de 

hábito arbustivo, com diversas colorações de caule, folhas e racemos (cachos), podendo 

ou não possuir cera no caule e pecíolo. Os frutos, em geral, possuem espinhos e, em 

alguns casos, são inermes. As sementes apresentam-se com diferentes tamanhos, 

formatos e grande variabilidade de coloração.  
O óleo de mamona (também chamado de óleo de rícino), extraído pela 

prensagem das sementes, contém cerca de 90% de ácido graxo ricinoleico o que lhe 

confere características singulares, possibilitando ampla gama de utilização industrial, 

tornando a cultura da mamoneira importante potencial econômico e estratégico ao 

País.21 

O óleo pode, portanto ser considerado um triglicéride do ácido ricinoleico (ácido 

12-hidroxi-oleico) que é o único ácido graxo hidroxilado natural. A reatividade 

conferida pela presença do grupo hidroxila no carbono 12 da cadeia carbônica e a 

insaturação cis no carbono 9 fazem do ácido ricinoleico um precursor bastante 

interessante e com uma química muito rica com diversas aplicações como lubrificantes, 

tintas e revestimentos.22 Por exemplo, o ácido ricinoleico tem sido utilizado como poliol 

na reação com isocianatos para a produção de novas poliuretanas com cura final pela 

água, que encontram aplicação potencial como revestimentos de metais, madeiras e 

plásticos23. A Figura 5 mostra a fórmula estrutural do triglicéride. 

 

 

Figura 5: Triglicéride do ácido ricinoleico. Os grupos funcionais são realçados. 
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Além desta aplicação, diversas patentes mostram a formação de poliésteres e 

poliuretanas a partir do ácido ricinoleico.24 

 

 

Figura 6: Representação da molécula do Ácido Ricinoleico. 25 

 

Tabela 1: Propriedades químicas e físicas do ácido ricinoleico.25  

Propriedade  Valores 

Massa molecular 298,47 mol/g 

Cor e forma líquido viscoso e amarelo 

Densidade 0,9450 g/cm3 

Solubilidade Insolúvel em água 

Solúvel em álcool, acetona, éter e clorofórmio. 

Índice de acidez 175-185 

Índice de saponificação 177-187 

Índice de iodo, WIJS 84-90 

Índice de hidroxila 155-165 

Índice de Refração 1,4716 a 20 ºC 

Ponto de Fusão 5,5 ºC 

Ponto de Ebulição 226,8 ºC 

 

1.4- Luminescência e compostos de Európio 

 

   Materiais luminescentes podem ser definidos como aqueles capazes de emitir 

radiação eletromagnética, nas regiões do visível, ultravioleta e infravermelho quando 

excitados por diferentes tipos de energia. A luminescência leva nomes diferentes 

conforme a excitação como por exemplo:2 

 -Fotoluminescência para emissão excitada por radiação eletromagnética;   



22 
 

 
 

 -Catodoluminescência para feixes de elétrons;  

 -Eletroluminescência para voltagem elétrica; 

 -Triboluminescência para energia mecânica; 

 -Luminescência de raios X para raios X;  

 -Quimioluminescência para energia de reações químicas.2  

 Os íons lantanídeos são centros emissores típicos, sendo a luminescência um dos 

fenômenos mais conhecidos e estudados com relação a seus compostos. Estes elementos 

possuem número atômico variando de 57 a 71 e são caracterizados por apresentarem em 

sua conFiguração eletrônica o preenchimento gradual dos orbitais 4f. Os espectros de 

absorção ou emissão nas regiões do infravermelho próximo, visível e ultravioleta 

apresentam em geral linhas finas e fracas devidas às transições eletrônicas dentro da 

camada 4f parcialmente preenchida. Os elétrons f estão blindados pelos elétrons dos 

orbitais 5s2 e 5p6 mais externos, fazendo com que sejam pouco afetados pelo ambiente 

ao redor do íon. Variações no ambiente em que o íon lantanídeo se localiza são em geral 

refletidas por pequenas variações nas energias de seus níveis eletrônicos.2  

 A interpretação dos espectros eletrônicos fornece informações sobre o campo 

dos ligantes ao redor dos íons lantanídeos, que também são utilizados como sondas 

estruturais. Nesse sentido o Eu+3
 é extensivamente utilizado devido principalmente a 

algumas características únicas que tornam a análise dos resultados experimentais 

relativamente fácil e rica em informações: (a) estados excitados 5DJ (J = 0, 1, 2 e 3) são 

bem separados dos estados de menor energia 7FJ, (J = 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6); (b) o nível 

emissor principal, 5D0, e o estado fundamental, 7F0, são não-degenerados, levando a 

uma única transição 5D0→ 7F0 quando o íon Eu+3
 ocupa um único sítio cristalográfico. 

Este fato facilita na interpretação dos dados espectrais e fornece informação na eventual 

existência de mais de um sítio de simetria ocupado pelo íon Eu+3; (c) a transição 
5D0→ 7F1 é usualmente dada como transição de referência devido ser permitida por 

mecanismo de dipolo-magnético e, consequentemente, a intensidade da transição não é 

consideravelmente alterada por perturbação do campo cristalino; (d) longo tempo de 

decaimento para o nível 5D0 (milisegundos).2  

A Figura 7 a seguir representa os principais níveis de energia do íon Eu3+
. As 

setas na Figura representam os níveis a partir dos quais é possível observar 

luminescência. 
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Figura 7: Representação dos níveis de energia do íon Eu3+.14 

 

Os níveis de energia do íon livre podem ser descritos pela contribuição de três 

componentes ao Hamiltoniano de energia. Assim o Hamiltoniano do Campo Central 

(Hconf) leva em conta a interação de cada um dos elétrons independentemente com o 

núcleo, e com restante dos elétrons do átomo, dando origem as diferentes conFigurações 

possíveis. Em seguida a repulsão intereletrônica (Hre) atua como perturbação na 

degenerescência das diferentes conFigurações dando origem aos termos 

espectroscópicos que na representação de momento angular são rotulados pelo símbolo 
2S+1L onde S e L são os momentos angulares totais de spin e orbital, respectivamente. O 

Hamiltoniano de acoplamento spin-órbita (HSO) atua perturbando a degenerescência dos 

termos levando aos níveis 2S+1LJ onde J é o momento angular total. A Figura 8 mostra 

um esquema com a ordem de grandeza destas diferentes perturbações. A Figura mostra 

também o efeito do campo cristalino, ou seja, o potencial criado pelos átomos vizinhos 

e que pode quebrar a degenerescência dos níveis em até 2J+1 subníveis "Stark" se o 

número de elétrons f é par e J+1/2 subníveis se o número de elétrons f é ímpar.2  

 



24 
 

 
 

 

Figura 8: Ordem de grandeza dos valores de energia associados aos Hamiltonianos 
originados da teoria da perturbação aplicada à conFiguração 4f6 do íon európio; conf= 

conFiguracional, re= repulsão eletrônica, so= spin-órbita. 

 

 

O coeficiente de absorção reduzido pode limitar as aplicações em compostos 

luminescentes. Porém, este é uma dificuldade que pode ser facilmente superada pela 

utilização de compostos contendo ligantes orgânicos. Os ligantes orgânicos servem 

como sensibilizadores da emissão dos íons lantanídeos. Esse fenômeno é conhecido 

como efeito antena.2  

O ligante orgânico absorve radiação que promove a transição eletrônica do seu 

estado singleto fundamental para um estado singleto excitado, seguido de uma perda 

energética para um estado tripleto excitado. Esta energia pode ser transferida para o íon 

metálico, ou perdida através de decaimentos não radiativos via modos vibracionais da 

matriz onde o íon está contido. Podem ocorrer ainda, transições eletrônicas entre estados 

energéticos do ligante, resultando na emissão de radiação eletromagnética, conhecida 

como fluorescência ou fosforescência do ligante.2  

A presença de moléculas orgânicas como ligantes, além de levar ao aumento na 

intensidade luminosa de emissão pode ainda impedir a interação indesejável entre os 
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íons e as moléculas de água que leva a perda de energia dos estados excitados via 

modos vibracionais e a supressão da luminescência. 

 

 

 

Figura 9: Representação esquemática do efeito antena. 

 

Neste trabalho o íon európio foi incorporado às novas matrizes híbridas. Foram 

adicionados na síntese do híbrido o cloreto de európio hidratado, o complexo 

diaquatris(tenoiltrifluoroacetonato)európio (III), [Eu(tta)3(H2O)2] e excesso de ligante 

tta, este complexo é bem conhecido da literatura e exibe forte emissão de luz vermelha 

quando excitado no UV como consequência do efeito antena.  
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2- Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho foi produzir novos materiais híbridos 

orgânicos-inorgânicos de classe II a partir do siloxano APTES e do ácido graxo 

ricinoleico em diferentes proporções. A reação entre o aminosiloxano (3-

aminopripiltrietoxisilano) e o ácido ricinoleico possibilitaria a obtenção de novos 

híbridos multifuncionais com propriedades diferentes. As partes orgânicas e inorgânicas 

devem se unir covalentemente por intermédio de uma ligação amida. A estrutura do 

material foi estudada pelas técnicas de espectroscopia vibracional de absorção na região 

do Infravermelho (IV), espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN). Ainda 

foram adicionados ao híbrido sintetizado cloreto de európio, o complexo 

[Eu(tta)3(H2O)2] e excesso do ligante tta para o estudo da luminescência do európio na 

nova matriz utilizando a técnica espectroscópica de fotoluminescência. 

 

3- Procedimento Experimental 

 

  3.1- Reagentes 

 

Os reagentes utilizados no trabalho não passaram por nenhum tratamento e os 

mesmos estão descritos na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Reagentes utilizados. 

Reagente Grau de pureza Procedência 

Etanol Absoluto 99,9% J. T. Baker 

APTES (3-aminopropiltrietoxisilano) 99% Aldrich 

Ácido Ricinoleico 82-90% Miracema Nuodex 

THF (Tetrahidrofurano) P.A. Riedel-de Haën 

Metanol 99.9% J.T. Baker 

Hidróxido de sódio 97% Sigma- Aldrich 

Ácido Sulfúrico 95-98% Synth 
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 3.2- Equipamentos 

 

 Os equipamentos citados abaixo foram utilizados para a síntese e caracterização 

do material e as condições da síntese e das análises estão descritas nos próximos itens 

do trabalho. 

 

 

• Espectrômetro FT-IR Perkin Elmer Spectrum 2000; 

• Espectrofluorímetro SPEX Fluorolog 

• Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear: 

- Sólido: Varian, Mod Unit 300MHz 

- Líquido: Varian, Mod Inova 500MHz 

• Agitador magnético, Mod MR-3001K, da HEIDOLPH; 

• Balança semi-analítica, Mod AB104, da METTLER; 

• Balança analítica, Mod BD601, da METTLER; 

• Evaporador Rotativo: 

- Módulo Banho: BUCHI, Mod B-480 

- Módulo Rotaevaporador: BUCHI, Mod R-114 

 

 3.3- Sínteses 

 

3.3.1- Síntese do precursor híbrido amidosil 

 

Para a síntese do precursor, montou-se um sistema de refluxo utilizando duas 

colunas, agitador magnético com aquecimento em banho de silicone e um balão de 

fundo redondo. Os testes incluíram alterações na proporção dos reagentes.  

Primeiramente, adicionaram-se em um balão de fundo redondo, ácido ricinoleico 

(0,041 mol, 12,24 g) solubilizado em  THF (2,25 mols, 162,2 mL) e em seguida APTES 

(0,041 mol, 9,64 mL) nas proporção de 1:55:1, esta reação foi mantida sob refluxo por 

12 horas à uma temperatura de aproximadamente 80ºC. 

Após, o procedimento descrito acima foi repetido na proporção de 0,5:55:1 de  

ácido ricinoleico:THF:APTES (0,0205  mol de ácido ricinoleico, 2,25 mols de THF e 

0,041 mol de APTES). 
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Após 12 horas de reação levaram-se os precursores formados ao rotaevaporador 

à temperatura de 50 ºC para a retirada do solvente. A Figura 10 esquematiza a síntese. 

 

 

Figura 10: Esquema da reação de síntese do precursor. 

 

3.3.2- Síntese do híbrido amidosil 

 

Para a síntese dos híbridos amidosis foram adicionados aos precursores 1:1 e 

1:0,5 sintetizados no item 3.3.1, uma mistura de etanol e água, sob forte agitação por 30 

minutos à temperatura ambiente (25ºC) para a hidrólise e condensação dos mesmos. A 

razão molar APTES/Etanol/H2O foi 1:4:2.26 

Os produtos formados foram colocados em um suporte plástico pequeno e 

circular, e foram mantidos a temperatura ambiente até a secagem completa. 

 

3.3.3- Síntese do precursor 1:1 pela rota de esterificação seguida da amidação 

 

Como rota alternativa na preparação do amidosil foi obtido previamente o éster, 

formado a partir de substituição da hidroxila (-OH) do ácido por um radical alcoxila (-

OR). Mostra-se na Equação 5, a reação do ácido carboxílico com um álcool levando a 

um éster com eliminação de água. 
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 (5) 

  

 Para a síntese do precursor 1:1 utilizando esta rota alternativa, montou-se um 

sistema de refluxo para a esterificação do ácido ricinoleico ao qual foi adicionado 

metanol na presença de H2SO4 (98%) como catalisador. A esterificação acontece 

rapidamente em banho a 120 ºC por 4 horas em atmosfera inerte de N2. O metanol em 

excesso foi retirado através de destilação.27 

 Em seguida, para a amidação do metil éster do ácido graxo sintetizado acima foi 

montado um sistema de refluxo em que o mesmo foi adicionado à mistura da reação de 

3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) e metóxido de sódio (preparado no laboratório) 

aquecidos a 120 ºC. Esse aquecimento manteve-se por 6 horas com constante agitação 

sob pressão atmosférica. O metanol também foi coletado através da destilação. 27 

 

3.3.4- Adição de EuCl3 ao híbrido monoamidosil. 

 

 Para cada precursor (1:1 e 1:0,5), foi realizada a adição de cloreto de európio no 

momento da hidrólise do material. 

Adicionou-se cloreto de európio na forma de solução 0,5 M à mistura de etanol e 

água e em seguida adicionado no precursor. A quantidade de EuCl3 adicionada foi de 

1% em relação a quantidade de APTES (2,77x10-5 mol, 0,055 mL de EuCl3 para 

2,77x10-3 mol de APTES). Estas amostras ficaram sob forte agitação por 30 minutos à 

temperatura ambiente e depois colocadas em suportes plásticos mantidos a temperatura 

ambiente até a secagem. 

 

3.3.5- Adição do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] ao híbrido monoamidosil. 

 

 Adicionou-se o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] (2,77x10-5 mol, 0,024 g) a solução 

de etanol com água  para sua total solubilização e assim adicionado aos precursores (1:1 

e 1:0,5) na quantidade de 1% em relação a quantidade de APTES (2,77x10-3 mol) para a 

formação do híbrido. Deixaram-se as amostras à temperatura ambiente em suportes 

plásticos. 



30 
 

 
 

3.3.6- Adição do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] e excesso  do ligante tta ao híbrido 

monoamidosil. 

 

No preparo desses materiais híbridos (1:1 e 1:0,5), adicionou-se 1% do 

complexo [Eu(tta)3(H2O)2] (2,77x10-5 mol, 0,024 g) em relação a quantidade de APTES 

(2,77x10-3 mol). O ligante adicionou-se em excesso estequiométrico (3x e 10x em 

relação a quantidade de APTES) na mistura de etanol e água. Em seguida, essa mistura 

foi adicionada aos precursores. Todas as amostras foram colocadas em suportes 

plásticos e deixadas a temperatura ambiente. 

 

3.3.7- Síntese do complexo de [Eu(tta)3(H2O)2]  

 

 Foi dissolvido 0,03 mol (6,67 g) do ligante tenoiltrifluoracetona 

(C4O2H2F3SC4H3 – tta) em 75 mL de etanol absoluto, adicionou-se a esta solução 0,03 

mol (2,255 mL) de hidróxido de amônio (28%) previamente solubilizado em 25 mL de 

etanol. Em seguida foi adicionada à solução inicial 0,01 mol de EuCl3 (solução 

etanólica) pré diluído em 120 mL de água destilada. Esta mistura foi deixada sob 

agitação por 2 horas até a formação de um óleo. Em seguida foi levada a geladeira por 

24 horas e conseqüentemente houve a formação de um sólido amarelo. O sólido foi 

lavado com água gelada e filtrado em membrana de 1 µm. Em seguida recristalizado 

com acetona gelada e seco em dessecador à vácuo. Depois de se obter o complexo puro, 

o mesmo foi levado ao dessecador até a completa secagem.28 A Figura 11 a estrutura do 

complexo β-dicetonatos, diaquatris(tenoiltrifluoroacetonato)európio (III). 
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Figura 11: Estrutura molecular do complexo β-dicetonato, 
diaquatris(tenoiltrifluoroacetonato)európio (III). 

 
 A tabela 3 mostra os códigos usados para nomear as amostras sintetizadas, suas 

quantidades e a proporção de reagentes utilizados em cada uma delas. Nela é possível 

observar que as amostras nomeadas de Cs são aquelas que foram sintetizadas utilizando 

o precursor 1:1. A C1 não possui európio em sua composição, a C2 foi sintetizada com 

a adição de cloreto de európio, a C3 possui em sua composição o complexo 

[Eu(tta)3(H2O)2] e a C4 e C5 possuem o complexo com um excesso de ligante tta (3x e 

10x). Já as amostras Ds foram sintetizadas usando o precursor de proporção 1:0,5 e a 

adição de európio segue de acordo com as amostras Cs. 
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Tabela 3: Quantidade de reagentes para a preparação das amostras. 

Nome Precursor 1:1 Precursor  1:0,5 Etanol H2O EuCl3 [Eu(tta)3(H2O)2] tta 

C 1 2g  

(2,77x10-3mol) 

- 0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- - - 

C 2 2g  

(2,77x10-3mol) 

- 0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

0,055mL 

(2,77x10-5mol) 

- - 

C 3 2g  

(2,77x10-3mol) 

- 0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

- 

C 4 2g  

(2,77x10-3mol) 

- 0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

0,018g 

 (8,3x10-5mol) 

C 5 2g  

(2,77x10-3mol) 

- 0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

0,061g  

(2,77x10-4mol) 

D 1 - 2g  

(2,77x10-3mol) 

0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- - - 

D 2 - 2g  

(2,77x10-3mol) 

0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

0,055mL 

(2,77x10-5mol) 

- - 

D 3 - 2g  

(2,77x10-3mol) 

0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

- 

D 4 - 2g  

(2,77x10-3mol) 

0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

0,018g  

(8,3x10-5mol) 

D 5 - 2g  

(2,77x10-3mol) 

0,646mL 

(0,011mol) 

0,1mL 

(5,53x10-3mol) 

- 0,024g  

(2,77x10-5mol) 

0,061g 

 (2,77x10-4mol) 

 

3.4- Caracterização 

 

 3.4.1- Espectroscopia vibracional - absorção na região do Infravermelho 

(FTIR) 

 

 Os espectros foram obtidos a temperatura ambiente utilizando um espectrometro 

de Transformada de Fourier Perkin Elmer Spectrum 2000. Os espectros foram 

registrados no intervalo de número de onda de 4000 à 400 cm-1 após 64 varreduras e 

com uma resolução de 2 cm-1. 

 As amostras líquidas, ou seja, os materiais de partida (ácido ricinoleico e 

APTES) e os precursores 1:1 e 1:0,5 foram gotejadas na superfície de pastilhas de 

brometo de potássio (KBr), e mantida no dessecador para evitar adsorção de água. As 

amostras sólidas, ou seja as amostras Cs e Ds foram finamente trituradas, misturadas 

com brometo de potássio previamente seco e prensadas na forma de pastilhas. 
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 3.4.2- Espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

Os espectros de RMN de 13C e 1H foram obtidos em CDCl3 em espectrômetro 

Varian, Inova 500 MHz (500 MHz e 125 MHz, respectivamente) a temperatura de 30 ºC 

e tubo de 5 mm. Os pulsos utilizados foram de 90º para a análise de 13C e de 45º para 
1H. 

Registraram-se os espectros de RMN de amostras sólidas com rotação segundo 

ângulo mágico (Magic Angle Spinning, MAS), no caso do 29Si e, com MAS e 

polarização cruzada (cross-polarization (CP)/MAS) no caso do 13C em espectrômetro 

Varian, Mod Unit 300 MHz (7,4 T). Os espectros de RMN MAS de 29Si foram obtidos 

usando pulso de 90º e uma freqüência de rotação de 4,5 kHz. Os espectros de RMN 

CP/MAS de 13C foram registrados com pulsos de 90º, tempo de contato de 0,7 ms, e 

uma frequência de rotação de 4,5 kHz. Os deslocamentos químicos são indicados em 

ppm relativamente ao padrão TMS. 

  

 3.4.3- Fotoluminescência 

 

 Obtiveram-se os espectros de emissão e excitação a temperatura ambiente 

utilizando-se um espectrofluorímetro SPEX Fluorolog com lâmpada de Xenônio 

contínua de 450 W como fonte de radiação, monocromadores duplos TRIAX 320 na 

excitação e emissão e fotomultiplicadora R928 Hamamatsu. As medidas de decaimento 

de emissão foram obtidas com os mesmos monocromadores utilizando-se lâmpada de 

Xe pulsada (5 mJ/pulso de 3 µs). 
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4- Resultados e discussões 

 

4.1- Caracterização dos compostos de partida. 

 

A seguir serão apresentados os dados de FT-IR e RMN para a caracterização dos 

materiais de partida, como o ácido ricinoleico e APTES. Na Figura 12 encontra-se o 

espectro na região do infravermelho do ácido ricinoleico. A tabela 4 indica as 

atribuições das bandas. 
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Figura 12: Espectros de transmissão no infravermelho do ácido ricinoleico 
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Tabela 4: Atribuições das bandas dos espectros de transmissão na região do 
infravermelho do ácido ricinoleico. 

Bandas (cm-1) Atribuição 

1712 C=O 

3435 νO-H 

2923 νaCH2 

2854 νsCH2 

1452 δC-H, νC-C 

723 νC-H2 

 

Observam-se no espectro da Figura 12 bandas fortes atribuídas ao ácido 

ricinoleico em 2923 e 2854 cm-1 referentes ao estiramento assimétrico e simétrico CH2 

da cadeia alifática do ácido graxo. 26 A banda referente à carboxila do ácido é intensa e 

encontra-se em 1712 cm-1, e a banda do OH está presente em 3435 cm-1. Uma banda de 

média intensidade se encontra em 1452 cm-1 referente à deformação C-H e ao 

estiramento C-C e outra aparece em 723 cm-1 atribuído ao estiramento C-H2.
18 

A Figura 13 representa a molécula do ácido ricinoleico com seus carbonos 

numerados para uma melhor visualização e atribuição da ressonância no espectro de 
13C-RMN na Figura 14. 

 

 

Figura 13: Representação da molécula do ácido ricinoleico. 
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Figura 14: Espectro de 13C-RMN do ácido ricinoleico. 

 

O pico referente ao carbono da carboxila(1) aparece em 180 ppm. Os picos em 

133.22 (9) e 125.15 (10) ppm são referentes aos átomos de carbono da dupla ligação e o 

pico em 71.63 ppm é atribuído ao carbono ligado a hidroxila(12).29 O pico em 77 ppm 

representa o clorofórmio deuterado utilizado como solvente durante as análises. 

A Figura 15 mostra o espectro de absorção no IV obtidos para o 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTES) e suas atribuições. 
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Figura 15: Espectros de transmissão no infravermelho do 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTES). 

 

Tabela 5: Atribuições relativas às algumas bandas dos espectros de transmissão na 
região do infravermelho do APTES. 

Bandas (cm-1) Atribuições 

794 νsSi-O-Si 

957 νsSi-OH e SiO-H terminal 

1078 νassSi-O- 

1166 νassSi-O- 

1568 δNH2 

3370 νassNH2 
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As bandas do APTES aparecem em 3370 e 1568 cm-1 e correspondem 

respectivamente ao estiramento assimétrico e deformação do grupo NH2 terminal. As 

bandas referentes a Si-O-Et estão expressas na tabela 5 acima. 

A Figura 16 abaixo representa o espectro de 13C-RMN do APTES, as 

ressonâncias estão bem definidas e pode-se atribuir cada pico à seu devido carbono. 

Nota-se que os picos em 58,4 ppm e 18,4 ppm são mais intensos e praticamente 

possuem a mesma intensidade devido a presença de 3 grupos etóxido. 

 

 

Figura 16: Espectro de 13C-RMN do APTES.30 

 

4.2- Caracterização dos precursores amidosis. 

  

4.2.1 - Espectroscopia vibracional e Ressonância Magnética Nuclear 

 

 A síntese dos precursores monoamidosis foi conduzida nas proporções 1:1 e 

1:0,5 (APTES:Ácido ricinoleico) pela reação do ácido ricinoleico e o aminosilano sob 

refluxo em atmosfera de ar.  

 Inicialmente foram realizados experimentos para definir se a ordem de adição 

dos reagentes interferiria na composição do produto final. Observou-se por meio das 

técnicas de Infravermelho e RMN que não houve alteração no produto final, portanto o 
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método escolhido foi o da adição do APTES ao ácido ricinoleico, pois o APTES 

apresenta uma maior facilidade no manuseio, ao contrário do ácido ricinoleico que 

possui uma viscosidade muito elevada diminuindo a precisão das medidas. Foram 

realizados testes nas proporções molares de 1:1, 1:0,5 e 0,5:1 entre o APTES e o ácido 

ricinoleico. Este último material apresentou uma coloração muito escura (marrom) 

devido à grande concentração de ácido ricinoleico, sendo inviável para aplicações 

ópticas. 

A Figura 17 mostra os espectros obtidos para os precursores formados nas 

proporções de 1:1 e de 1:0,5 e na tabela 6 estão expressas suas atribuições. 
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Figura 17: Espectros de transmissão no infravermelho (A) Precursor 1:1 e (B) 

Precursor 1:0,5. 
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Tabela 6: Atribuições relativas às bandas dos espectros de transmissão na região do 
infravermelho dos precursores 1:1 e 1:0,5. 

Bandas (cm-1) Atribuições 

1644 Amida I (Precursor 1:1) 

1645 Amida I (Precursor 1:0,5) 

1551 Amida II (Precursor 1:1) 

1557 Amida II (Precursor 1:0,5) 

 

Para a confirmação da síntese dos precursores 1:1 e 1:0,5 podem-se considerar 

como indicativas as bandas características para a amida resultante (bandas amida “I” e 

amida “II”).  A banda em 1710 cm-1 referente ao C=O do ácido ricinoleico desaparece 

quando os precursores são sintetizados. A reação deste grupo terminal com o grupo 

amina do APTES leva a formação do híbrido unindo as partes orgânica e inorgânica. 

Uma pequena banda foi observada em 1733 cm-1 referente ao subproduto que é formado 

durante a reação, essa banda se refere ao éster formado entre o ácido ricinoleico e o 

oxigênio que está ligado ao silício do APTES.18, 27  

 As bandas correspondentes aos grupos amida (amida I e amida II) envolvem a 

contribuição de diferentes movimentos como o estiramento C=O, estiramento C-N e 

deformação C-C-N.31 As posições dessas bandas variam com o grau de ligações de 

hidrogênio possíveis e com o estado físico do composto.32 No caso dos precursores 

sintetizados neste trabalho a banda amida I aparece em 1644 cm-1 para o precursor 1:1 e 

em 1645 cm-1 para o precursor 1:0,5 e as bandas de amida II que muitas vezes podem 

estar encobertas pelas bandas de amida I aparecem em 1551 e 1557 cm-1 para os 

precursores 1:1 e 1:0,5, respectivamente. No espectro observa-se também uma banda 

larga referente aos estiramentos da ligação O-H e νassN-H em 3292 cm-1 para os dois 

precursores, uma pequena banda também é observada nas duas curvas em 3081 cm-1 

referente ao estiramento simétrico N-H. 

 Após o processo de hidrólise e condensação as amostras foram deixadas em 

repouso à temperatura ambiente por uma semana. Já secas e sólidas, as amostras foram 

submetidas à análise no infravermelho. A Figura 18 mostra os espectros das amostras 

preparadas com o precursor 1:1 (Amostras Cs). 
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Figura 18: Espectros de transmissão no infravermelho (a) C1 (Branco), (b) C2, (c) C3, 

(d) C4 e (e) C5. 

 

 É possível observar nos espectros de FT-IR que todas as amostras apresentaram 

a banda característica da amida I em torno de 1645 cm-1 e banda característica da amida 

II manteve-se constante em todas elas em 1555 cm-1. Isso mostra que a adição de cloreto 

de európio e do complexo dicetonato não alterou a ligação entre a parte orgânica e 

inorgânica do híbrido. Nota-se que a banda referente ao estiramento Si-O-Si em 740 cm-

1 sofreu uma alteração devido ao processo de condensação da parte inorgânica do 

híbrido o qual forma uma rede e muitas ligações Si-O-Si são formadas.18 Observa-se 

que a banda em 957 cm-1 referente  
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Figura 19: Espectros de transmissão no infravermelho (a) D1 (Branco), (b) D2, (c) D3, 

(d) D4 e (e) D5. 

 

O espectro apresentado na Figura 19 acima mostra que os híbridos sintetizados 

com cloreto de európio e com o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] em diversas proporções 

molares possuem a banda característica da amida I em 1647 cm-1 e a banda amida II em 

1555 cm-1. Após o processo de hidrólise e condensação pode-se observar que as bandas 

da sílica estão mais evidentes em relação ao precursor 1:1 devido ao excesso de APTES 

presente na amostra. As bandas na região de 3400 cm-1 referente ao estiramento da 

ligação N-H também são mais intensas devido à quantidade de APTES. 

 Foram realizadas análises de ressonância magnética nuclear de 13C para 

comprovar o sucesso da síntese dos precursores 1:1 e 1:0,5. Os espectros de 13C-RMN 

do ácido ricinoleico e do APTES já foram discutidos anteriormente, portanto serão 

apresentados a seguir somente os espectros de 13C-RMN dos precursores 1:1 e 1:0,5 

(Figuras 21 e 22). O material analisado foi solubilizado em clorofórmio deuterado como 

descrito no item 3.4.2. 
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Para facilitar a visualização e as atribuições dos picos nos espectros de 13C-

RMN, os carbonos da possível molécula formada (precursores 1:1 e 1:0,5) foram 

enumerados na Figura 20: 

 

 

Figura 20: Representação da molécula dos precursores 

 

 

Figura 21: Espectro de 13C-RMN do precursor 1:1. 

 

 No espectro de RMN do precursor 1:1 é possível observar o pico referente ao 

carbono da carboxila, mas seu sinal é muito fraco sendo possível confundi-lo com o 
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ruído. Com as análises de infravermelho, é possível confirmar sua presença, como 

discutido anteriormente. Os picos em 132.78 (9) e 125.76 ppm (10) são referentes aos 

carbonos presentes na dupla ligação confirmando que a ligação não foi afetada durante a 

reação com o APTES e que não houve substituição da hidroxila presente no ácido por 

qualquer outro composto, isso é confirmado pelo pico presente em 71.42 ppm (12). 

 

 

 Figura 22: Espectro de 13C-RMN do precursor 1:0,5. 

 

O espectro apresentado na Figura 22 refere-se ao precursor 1:0,5. Observa-se 

que a reação ocorreu satisfatoriamente e que há algumas diferenças em relação às 

intensidades dos picos quando comparado ao espectro do precursor 1:1 já que suas 

composições finais são diferentes. Neste espectro é visível o pico referente ao carbono 

da carboxila (1) em 173,29 ppm. O pico em 58,25 ppm aumentou significantemente 

devido a quantidade maior de APTES presente neste composto, este pico é referente ao 

carbono “d” do APTES. Houve também o aparecimento do pico em 45,01 ppm 

referente ao carbono “a” do APTES livre devido também a quantidade elevada de 

APTES presente neste precursor.30  
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 Para confirmação da formação da amida foram feitas análises de RMN bi-

dimensional dos precursores 1:1 e 1:0,5 que comprovam a presença dessa ligação 

covalente entre as partes orgânicas e inorgânicas do material híbrido. Através do RMN 

bi-dimensional é possível observar as ligações que são imperceptíveis no 13C- RMN e 

no Infravermelho. Na análise de HMQC (Correlação Heteronuclear Múltiplo-Quântica) 

o hidrogênio detectado é aquele ligado diretamente ao carbono observado, já na análise 

de HMBC (Coerência Heteronuclear através de muitas ligações) o hidrogênio detectado 

é aquele que está a duas e três ligações do carbono observado, resultando num 2J e 3J, 

respectivamente.32  

 No espectro bi-dimensional de HMQC obtido para o ácido ricinoleico (Figura 

23) é possível observar que o hidrogênio em 2,1 ppm está ligado diretamente ao 

carbono 2 do ácido em 35 ppm mostrado através da linha vermelha e que o hidrogênio 

em 1,5 ppm está ligado diretamente ao carbono 3 em 25 ppm como enfatizado pela 

linha azul. Esses mesmos hidrogênios aparecem no espectro de HMBC (Figura 24) a 

duas (2J, linha azul) e três (3J, linha vermelha) ligações do carbono 1 (carboxila). A 

Figura 25 mostra o espectro de HMBC ampliado, confirmando os hidrogênio detectados 

próximos do carbono da carboxila. 

 

 

Figura 23: Espectro de RMN bi-dimensional HMQC do ácido ricínoleico. 
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Figura 24: Espectro de RMN bi-dimensional, HMBC do ácido ricinoleico. 

 

 

Figura 25: Espectro bi-dimensional, HMBC ampliado do ácido ricinoleico. 
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Os próximos espectros bidimensionais são referentes ao precursor 1:0,5. No 

espectro de HMQC (Figura 26) o hidrogênio em 2,5 ppm está ligado diretamente no 

carbono “a” em 44 ppm referente ao excesso de APTES na amostra e isso está 

representado pela linha azul. A linha vermelha mostra o hidrogênio em 3,1 ppm ligado 

diretamente no carbono “a” em 41 ppm referente a parte do siloxano da molécula 

formada do precursor. A linha verde mostra o hidrogênio em 2,0 ppm ligado no carbono 

2 em 35 ppm. Através do HMBC (Figura 27) pode-se confirmar a formação da amida, 

já que o hidrogênio em 2,0 ppm está a duas ligações do carbono da carboxila (1) e o 

hidrogênio em 3,1 ppm ligado ao carbono “a” está a três ligações deste mesmo carbono 

(1), para uma melhor visualização o espectro de HMBC foi ampliado (Figura 28) e nele 

nota-se com maior nitidez os pontos referentes as correlações dos hidrogênios citados 

com o carbono da carboxila, confirmando então a formação da amida. 

 

 

Figura 26: Espectro de RMN bi-dimensional HMQC do precursor 1:0,5. 
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Figura 27: Espectro de RMN bi-dimensional, HMBC do precursor 1:0,5. 

 

 

Figura 28: Espectro Bi-dimensional, HMBC ampliado do precursor 1:0,5. 
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Foram realizadas análises de RMN bidimensional para as amostras sintetizadas 

com o precursor 1:1, essas apresentaram o mesmo comportamento que as amostras 

oriundas do precursor 1:0,5, portanto foi comprovada a formação da ligação covalente, 

ou seja, a amida foi sintetizada com sucesso. 

Além das análises de 13C-RMN de foram feitas análises de 29Si-RMN do híbrido 

1:0,5 sem adição de qualquer composto de európio (amostra D1). Os híbridos 

preparados utilizando o precursor 1:0,5 foram os únicos que puderam ser macerados e 

transformados em pó para tal análise. Os híbridos preparados com o precursor 1:1 

apresentaram uma consistência semelhante a dos polímeros, não sendo possível 

transformá-los em pó. A Figura a seguir mostra o espectro de 29Si-RMN da amostra D1. 
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Figura 29: Espectro de 29Si -RMN do Híbrido 1:1 na ausência de compostos de európio 
(Amostra D1). 

 

Observa-se na Figura 29 um pico intenso em -67,71 ppm referente ao silício T3 e 

um pico de menor intensidade referente ao silício T2 em -58,93 ppm mostrando o 

elevado grau de condensação do siloxano.33 
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 A Figura 30 nos mostra a representação da molécula do éster ácido ricinoleico. 

Os próximos espectros são referentes ao precursor 1:1 sintetizado através de uma rota 

alternativa na qual primeiro é produzido o éster ricinoleico (Figura 31) e em seguida é 

realizada a amidação do éster (Figura 32). As atribuições estão nas tabelas 7 e 8. 

 

 

Figura 30: Representação da molécula do éster do ácido ricinoleico.  
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Figura 31: Espectro de transmissão no infravermelho do éster preparado a partir do 
ácido ricinoleico. 
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Tabela 7: Atribuições relativas às bandas do espectro de transmissão na região do 

infravermelho do éster preparado a partir do ácido ricinoleico. 

Bandas (cm-1) Atribuições 

3457 O-H 

2932 CH2 

2862 CH2 

1740 O-C=O 

 

É possível observar pela Figura 31 e com a ajuda da tabela 7 uma banda intensa 

e fina em 1740 cm-1 referente à ligação O-C=O do éster, confirmando a síntese do éster. 

Na Figura 32, fica evidente a formação da amida através das bandas de amida I (C=O) 

em 1647 cm-1 e amida II (N-C) em 1553 cm-1. Fica claro também que a reação não 

ocorreu por completo, pois nota-se uma banda intensa em 1740 cm-1 referente ao 

resíduo do metil éster (O-C=O). As bandas da ligação Si-O-Et também são mostradas 

nos espectros e na tabela 8. 
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Figura 32: Espectro de transmissão no infravermelho do precursor 1:1 a partir 
do éster do ácido ricinoleico. 

 

Tabela 8: Atribuições relativas às bandas do espectro de transmissão na região do 
infravermelho do precursor 1:1 (amida) a partir do éster ricinoleico. 

Bandas (cm-1) Atribuições 

1740 O-C=O 

1648 C=O(Amida I) 

1561 N-C (Amida  II) 

1131 Si-O-Et 

 

Após a análise dos resultados é possível criar um esquema da possível estrutura 

do material híbrido sintetizado neste trabalho. A Figura abaixo mostra a estrutura do 

híbrido orgânico-inorgânico preparado a partir do precursor 1:1. 
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Figura 33: Estrutura do híbrido sintetizado com o precursor 1:1. 

 

 A Figura abaixo reflete o híbrido orgânico-inorgânico preparado com o 

precursor 1:0,5, nota-se que há grupos do aminas livres no material devido ao excesso 

de aminosilano adicionado no material. 

 

 

Figura 34: Estrutura do híbrido sintetizado com o precursor 1:0,5. 

 

4.2.2 - Luminescência 

 

Os híbridos amidosis preparados neste trabalho apresentam uma banda larga de 

emissão no visível quando excitados no UV à semelhança dos ureasis e amidosis 

estudados na literatura. Os compostos contendo Eu3+ apresentam forte emissão de cor 

vermelha, característica deste íon. Comparativamente, as amostras preparadas a partir 
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do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] apresentam emissão mais forte devido ao efeito antena 

exercido pelo ligante tta.  

 

� Amostra C1 - Híbrido 1:1 

 

 A Figura 35 mostra os espectros de emissão normalizados obtidos para a matriz 

híbrida de composição 1:1, sob diferentes comprimentos de onda de excitação. Observa-

se a banda larga na região do visível que se desloca para maiores comprimentos de onda 

com o aumento no comprimento de onda de excitação. O mesmo comportamento é 

observado para a composição 1:0,5. Este tipo de banda tem sido estudado na literatura e 

atribuído a dois processos que contribuem para a banda larga. O primeiro é atribuído a 

recombinações elétron-buraco nos grupos NH e o outro é atribuído aos domínios 

siliciosos da cadeia inorgânica.34 Foi recentemente proposto um mecanismo responsável 

pelo componente relacionado com o NH associado a fotoindução e a transferência de 

prótons entre defeitos NH+ e NH-.31 
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Figura 35: Espectro de emissão da amostra C1 à temperatura ambiente obtidos sob 
diferentes comprimentos de onda de excitação. 
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� Amostra C2 – Híbrido 1:1 com adição de EuCl3 
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Figura 36: Espectro de excitação (λem = 612 nm). Amostra: híbrido 1:1 contendo 
EuCl3. 

 

 A Figura 36 mostra o espectro de excitação obtido monitorando-se a emissão do 

Eu3+ em 612 nm. Observam-se linhas finas devidas a transições do Eu3+ a partir do 

estado 7F0 para os estados excitados da conFiguração 4f6, em 394 nm (7F0→
5L6) e 464 

nm (7F0→
5D2), sobrepostas a duas bandas largas centradas em aproximadamente 350 e 

450 nm relacionadas com a matriz. 

 A Figura 37 mostra os espectros de emissão obtidos para excitação em 394 e 

464 nm. Observa-se a banda larga devida a matriz e bandas mais finas e fracas que são 

devidas a transições a partir do estado excitado 5D0 do Eu3+ para os estados de menor 

energia 7F1,2,3,4. As curvas de decaimento referentes a emissão do Eu3+ apresentam 

comportamento exponencial com tempo de vida médio medido de 1,1 ms. 
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Figura 37: Espectros de emissão do híbrido 1:1 contendo EuCl3 sob diferentes 
comprimentos de onda de excitação (394nm e 464nm). 

 

� Amostra C3 – Híbrido 1:1 com o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] 

 

 O composto [Eu(tta)3(H2O)2]  é bem caracterizado na literatura e seu espectro de 

emissão é apresenta-se na Figura 38. São observadas principalmente as linhas relativas à 

emissão do estado excitado 5D0 do Eu3+ para os estados de menor energia 7F0,1,2,3,4. O 

complexo apresenta forte emissão sob excitação no UV devido ao efeito antena, ou seja, 

o ligante tta absorve a luz de excitação com bastante eficiência e transfere esta energia 

para o Eu3+, que então emite. O máximo de emissão se refere à região do espectro que 

corresponde a transição 5D0→
7F2 em aproximadamente 612 nm e esta banda aparece 

desdobrada em cinco componentes o que é conseqüência da baixa simetria do campo 

dos ligantes ao redor do Eu3+. Na estrutura deste complexo os íons Eu3+ são 

coordenados por 8 átomos de oxigênio dispostos num antiprisma quadrado distorcido.35  
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Figura 38: Espectro de emissão do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] para excitação em 350 
nm.  

 

 Na Figura 39, apresenta-se o espectro de excitação do complexo. Esse espectro é 

dominado por uma banda larga que se estende do UV até o visível. As bandas finas 

referentes as transições dentro da conFiguração 4f6 são encobertas pela banda larga. 

Uma banda fina é ainda observada em 464 nm. A banda larga é atribuída a absorção da 

radiação incidente pelos ligantes tta.35 O tempo de vida medida para o estado 5D0 do 

Eu3+ é de 0,34 ms.  
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Figura 39: Espectro de excitação do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] em λem = 612 nm. 

 

 A adição deste composto ao híbrido monoamidosil leva à obtenção de 

compostos apresentando elevada intensidade de emissão semelhante as matrizes do tipo 

ureasil sintetizadas pelo nosso grupo de pesquisa.36 
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Figura 40: Espectros de excitação (λem= 612 nm) obtidos 1, 2, 3, 5 e 8 dias após a 
preparação da amostra. (Amostra C3) 

 

A Figura 40 apresenta os espectros de excitação monitorando-se a emissão em 

612 nm. Observa-se uma banda larga que se estende de 250 a aproximadamente 420 

nm. Uma banda de intensidade relativa muito reduzida pode ser observada em 464 nm 

devida à transição 7F0→
5D2 do Eu3+. Claramente há um aumento da intensidade relativa 

da banda larga em relação às bandas do Eu3+ quando se compara o complexo puro 

(Figura 39) e o híbrido.  

Nesta mesma figura nota-se que com o passar dos dias a componente no UV em 

aproximadamente 270 nm perde em intensidade. O tempo de vida medido para o estado 
5D0 do Eu3+ foi de 1,0 ms que é um valor superior aquele observado para o complexo. 

Este aumento está relacionado com a substituição das moléculas de água da primeira 

esfera de coordenação do Eu3+ e a conseqüente diminuição das taxas de decaimento 

não-radiativo. Após 8 dias o tempo de vida diminui para 0,7 ms. 

Essencialmente os espectros de emissão não mudam com o passar dos dias com 

exceção da diminuição em intensidade observada a olho nú.  

A Figura 41 mostra a título de exemplo dois espectros de emissão obtidos sob 

excitação em 350 e 464 nm.  
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A adição do complexo à matriz híbrida leva a um alargamento das linhas 

espectrais de forma que o desdobramento não é mais observado. No trabalho anterior 

envolvendo o híbrido ureasil U600 o estudo espectroscópico somado a medidas de 

absorção de raios X (EXAFS) permitiu a proposição de um modelo estrutural onde os 2 

ligantes aqua do complexo são substituídos por átomos de oxigênio dos grupos éter do 

polímero. Esta substituição além de levar a um alargamento das linhas espectrais em 

comparação com o complexo puro, similar ao aqui observado, levou a um aumento da 

eficiência quântica de emissão. O aspecto a se ressaltar dos espectros apresentados na 

Figura 41 se refere ao fato que para a excitação em 350nm são observadas somente as 

bandas características do Eu3+ (transições 5D0→
7F0,1,2,3,4) com a banda referente a 

transição 5D0→
7F2 em 612 nm apresentando maior intensidade. Para a excitação em 

comprimentos de onda maiores (464nm) além das bandas do Eu3+, observa-se a banda 

larga referente à matriz. Esta observação sugere dois possíveis processos que acontecem 

com a presença do ligante tta. Ou a emissão da matriz não é excitada no UV ou há um 

processo de transferência de energia matriz Eu3+ eficiente mediada pelo ligante tta. 
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Figura 41: Espectros de emissão do híbrido 1:1 contendo o complexo, excitada em 350 
nm (esquerda) e 464 nm (direita). 
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� Amostra C4 e C5 – Híbrido 1:1 com o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] e excesso do 

ligante tta (3x e 10x). 
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Figura 42: Espectros de excitação (λem = 612 nm) da amostra C4 medidos 1, 2, 3, 5 e 8 
dias após a preparação da amostra contendo excesso de 3x de tta. 

 

A adição de excesso de tta leva a uma maior intensidade de emissão luminosa 

pela observação a olho nú sugerindo a interação adicional de ligantes que não estão 

necessariamente coordenados ao íon central. Os espectros de excitação apresentados nas 

Figuras 42 e 43 são essencialmente os mesmos daqueles obtidos para a amostra C3. 

Observa-se uma discreta diminuição nos valores de tempo de vida. O valor de 

0,70 ms é observado para a amostra contendo 3x mais de tta e 0,65 ms para a amostra 

contendo 10x mais tta. Estes valores não são alterados com o passar dos dias.  
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Figura 43: Espectros de excitação (λem = 612 nm) medidos 1, 2, 3, 5 e 8 dias após a 
preparação da amostra contendo excesso de 10x de TTA (Amostra C5). 

 

A fotografia abaixo (Figura 44) mostra a emissão das amostras quando as 

mesmas são expostas a uma lâmpada de Ultravioleta. Nota-se que a quantidade de 

ligante adicionados nas amostras está relacionado com a emissão de cor a olho nu após 

3 semanas do preparação 

  

 

Figura 44: Amostras C1, C2, C3, C4 e C5 sob a lâmpada de UV após 3 semanas da 
preparação. 
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� Amostra D1 - Híbrido 1:0,5 

 

 O espectro de emissão tem o mesmo comportamento da amostra C1. Observa-se 

uma banda larga de emissão atribuída aos mesmos processos de recombinação. 

 

� Amostra D3 – Híbrido 1:0,5 com o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] 
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Figura 45: Espectros de excitação (λem = 612 nm) da amostra D3 (Híbrido 1:0,5 com 
[Eu(tta)3(H2O)2] )medidos 1, 2, 3, 5, 6 e 8 dias após a preparação da amostra. 

 

 A Figura 45 mostra os espectros de excitação obtidos para a amostra D3. As 

observações para a amostra recém preparada são similares aquelas relativas aos 

espectros obtidos para as amostras da série C (composição 1:1). Observa-se profunda 

alteração nos espectros à medida que os dias foram se passando. A banda larga relativa 

à absorção via ligante vai perdendo intensidade. O espectro obtido após 8 dias é muito 

semelhante ao espectro obtido para a amostra C2 (preparada com cloreto de európio) 

levando a suposição portanto que nesta amostra o ligante tta tenha sido decomposto. 



64 
 

 
 

 Nos espectros de emissão obtidos para este híbrido também são observadas 

alterações que levam a suposição que o ligante tta possa ter se decomposto.  
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Figura 46: Espectro de emissão da amostra 1:0,5 contendo o complexo, excitada em 
350 nm (esquerda) e 394 nm (direita) no primeiro dia de análise. 

 

Na Figura 46 pode-se ressaltar que no espectro de emissão para a excitação em 

350nm são observadas somente as bandas características do Eu3+ (transições 
5D0→

7F0,1,2,3,4) com a banda referente a transição 5D0→
7F2 em 612 nm apresentando 

maior intensidade. Para a excitação em comprimentos de onda maiores (394 nm) além 

das bandas do Eu3+, observa-se a banda larga referente à matriz. Esta observação sugere, 

como para as amotras C3, dois possíveis processos que acontecem com a presença do 

ligante tta. Ou a emissão da matriz não é excitada no UV ou há um processo de 

transferência de energia matriz Eu3+ eficiente mediada pelo ligante tta. Após 8 dias 

(Figura 47)  pode-se observar a banda larga de emissão, característica da matriz, com 

intensidade próxima a observada para a emissão característica do Eu3+.  Comportamento 

semelhante foi observado para as amostras preparadas com excesso de ligante.  
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Figura 47: Espectro de emissão da amostra 1:0,5 contendo o complexo, excitada em 
394 nm medido no oitavo dia. 

 

A Figura 48 mostra imagens da luminescência das amostras e observa-se que 

após 8 dias não há mais emissão laranja-vermelha típica do Eu3+. 

 

 

Figura 48: Amostras D1, D2, D3, D4 e D5 sob a lâmpada de UV após 3 semanas do 
preparo. 

 

 Observou-se que a intensidade de luminescência tem forte dependência com pH. 

Foi preparada uma solução de água, etanol e de complexo de európio com tta e a esta foi 
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adicionado hidróxido de sódio para o aumento do pH até 9,5 que é um valor próximo ao 

do pH observado para as soluções a partir das quais se obtiveram os híbridos com 

composição 1:0,5. 

 A Figura 49 mostra os espectros de excitação (λem = 612 nm) obtidos para o 

complexo [Eu(tta)3(H2O)2] em meio básico. Observam-se profundas alterações 

principalmente com a diminuição da intensidade relativa a banda do ligante. A 

semelhança do observado para a matriz híbrida de composição 1:0,5 o ligante tta se 

decompõe em meio básico.  
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Figura 49: Espectro de excitação em (λem = 612 nm) do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] em 
meio básico. 
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5- Conclusões 

 

 Foram preparados novos híbridos orgânicos-inorgânicos amidosis a partir de 

ácido ricinoleico e 3-aminopropiltrietoxisilano em duas razões estequiométricas 

diferentes 1:1 e 1:0,5 (APTES:Ácido ricinoleico). As amostras foram preparadas 

utilizando um sistema de refluxo no qual foram adicionados os reagentes em meio de 

THF por 4 horas e depois de prontas foram caracterizados por espectroscopia de 

absorção no infravermelho e ressonância magnética nuclear. Com essas análises foi 

possível observar a formação da ligação covalente amida entre as partes orgânicas e 

inorgânicas dos precursores. Nos espectros de IV notam-se as bandas características de 

amida I e amida II para as duas proporções, porém só é confirmada a síntese do produto 

com os RMNs bi-dimensionais onde os picos são evidentes e inequívocos. 

 Após a síntese dos precursores 1:1 e 1:0,5 os novos híbridos foram preparados 

utilizando a metodologia sol-gel. Em seguida foram sintetizados os híbridos contendo 

cloreto de európio ou o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] e um estudo da luminescência foi 

iniciado. Observou-se uma banda larga referente à matriz dos produtos sintetizados nos 

espectros de emissão dependendo do comprimento de onda analisado e os picos 

referentes ao európio. De maneira interessante notou-se um aumento da intensidade 

luminosa de emissão com adição de excesso de ligante ao meio. Além disso, para 

amostras contendo excesso de aminosilano em relação ao ácido observou-se a 

decomposição do ligante TTA devido ao pH básico do material.  
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