
Preparação de nanopartículas híbridas via 

condensação hidrolítica do viniltrietoxisilano (VTES)

¹Marcela Ramos Vieira (PIBIC-CNPQ Ensino Médio), ²Andressa Rocha Bystronski, ²Márcio R. F. Soares (Orientador)
vieira.marcelar@gmail.com, mrfsoares@ucs.br 

¹ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SANTA CATARINA (CAXIAS DO SUL/RS)
²UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (CAXIAS DO SUL/RS), Grupo de compósitos e polímeros avançados

XXIV Encontro de Jovens Pesquisadores da UCS

VI Mostra Acadêmica de Inovação e Tecnologia

Materiais híbridos, como poliedros oligoméricos

silsesquioxanos (POSS), têm recebido especial atenção nos

últimos anos, pois são materiais que possuem uma

combinação de propriedades de materiais orgânicos e

inorgânicos. A combinação adequada destas fases pode-se

produzir materiais compostos de características únicas, que

diferem dos seus componentes individuais, apresentando

melhorias em propriedades mecânicas, térmicas e

tribológicas. Neste contesto buscou-se produzir a partir da

condensação hidrolítica do viniltrietoxisilano (VTES), POSS

para a incorporação em matriz de poliuretano (PU), a fim de

avaliar suas propriedades mecânicas.
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A Figura 2 apresenta espectros de espectroscopia no

infravermelho para as três séries iniciais de produção do

POSS-VTES. Observa-se que ambas as séries apresentam

as bandas em ~1600 cm-1, característica do estiramento da

ligação vinílica CH=CH, em ~1100 cm-1 proveniente do

estiramento assimétrico da ligação Si-O-Si e em ~575 cm-1

correspondente a deformação da ligação O-Si-O. Do mesmo

modo os difratogramas da Figura 3 apresentam picos de

intensidades características para o POSS-VTES nas

posições 2 igual a 9,7º, 13,1º, 19,7º, 21,0º, 22,9º e 23,7º.

Ambos resultados de acordo com a literatura.

Figura 2 – Espectros de FTIR do POSS VTES

Micrografias obtidas para o POSS sintetizado estão

apresentadas na Figura 4a e 4b. Observa-se para todas as

séries obtidas a formação de estruturas cúbicas e esféricas

em escala micro e submicrométrica. Tais formações podem

estar relacionadas com o processo de purificação das

amostras ou a auto associação das nanoestruturas durante as

diferentes etapas de síntese.

O POSS foi sintetizado por meio de reações de

hidrólise e condensação em meio ácido via aquecimento

convencional em um sistema em refluxo, conforme ilustra a

Figura 1 abaixo.

Foram produzidas cerca de 5 gramas de POSS a

cada processo de síntese e o material obtido analisado por

ATR-FTIR, MEV e DRX. As séries foram repedidas até a

obtenção de 50 gramas de POSS para uso na produção de

placas de material hibrido POSS-PU.

A reprodutibilidade do processo de síntese na

produção do POSS-VTES se mostrou satisfatória. Na

sequência dos trabalhos serão produzidas amostras híbridas

de POSS-PU com 5% em massa de POSS para posterior

estudo de suas propriedades mecânicas.

Figura 4 – Micrografias do POSS VTES obtidos pela síntese

Figura 1 – Representação esquemática do sistema usado no 

processo de síntese do POSS
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Figura 3 – Difratogramas do POSS VTES obtidos pela síntese


