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INTRODUÇÃO: 

O uso de templates coloidais para a obtenção de nanopartículas inorgânicas se mostra vantajoso, já que é 

possível controlar a sua forma e obter partículas homogêneas1,3. Os templates de sacríficio, nesse contexto, se 

mostram muito promissores, pois são consumidos durante a síntese1,5 e permitem a obtenção de partículas de 

tamanho uniforme, quimicamente puras e sem a necessidade de purificar ou remover o próprio template do meio1,5. 

Outros tipos de templates coloidais, como os não-rígidos (soft templates) e os rígidos (hard-templates) apresentam 

etapas de purificação dos produtos de síntese1-4, trazendo uma dificuldade adicional na obtenção das nanopartículas 

de interesse. Os templates de sacríficio contêm os cátions que formarão o sólido final e são colocados em contato 

com soluções que contenham os ânions precursores3 da fase final em condições controladas de agitação e 

temperatura. Dessa forma, ocorre uma conversão coloidal precursor→produto, sendo que o tamanho e a forma das 

partículas de interesse podem ser controlados pelo tamanho da partícula precursora e pela metodologia de conversão 

utilizada. A conversão coloidal, em condições adequadas, pode resultar na formação de partículas ocas através do 

mecanismo conhecido como efeito Kirkendall1,3,5, que consiste na formação de espaços vazios através da 

coalescência de vacâncias que surgem para balancear uma diferença de difusividade de íons/átomos que formam a 

partícula5. Neste caso, há uma pequena difusividade de ânions da solução em direção ao interior da partícula e maior 

difusividade de cátions da fase sólida em direção à interface template/solução3,7. Este mecanismo confere à síntese 

algumas vantagens, que se refletem em uma baixa densidade e alta porosidade das partículas obtidas. Essas 

características são proveitosas em aplicações de sensoriamento químico e catálise, pois estas dependem da 

permeabilidade das partículas em relação ao meio dispersante8 

De acordo com resultados prévios do grupo1-3, hidroxicarbonatos de terras raras (TR) são templates de 

sacríficio eficientes1-3,6 em diferentes sínteses de nanopartículas à base de TR, com aplicabilidade em sensoriamento 

luminescente (nanotermometria) e catálise. Hidroxicarbonatos de TR com baixos tamanhos de partícula (≤100 nm) 

são altamente reativos em conversões coloidais, portanto, são facilitadores na obtenção de produtos em condições 

essencialmente mais brandas do que as que geralmente são necessárias para cristalização por precipitação direta. 

Isto é, estes templates tornam cineticamente favorável a formação de fases de difícil cristalização, fornecendo uma 

alternativa em fase líquida para a formação de sólidos que são usualmente produzidos em altas temperaturas. Nesse 

sentido e baseando-se em resultados prévios na obtenção de partículas de TRVO4, TRPO4 e - e -NaYF4, fomos 

motivados a investigar alguns processos de conversão coloidal para a formação de estruturas de difícil cristalização 

em fase líquida em baixas temperaturas (<200°C), como oxissulfetos (TR2O2S) de terras raras. A matriz de 

oxissulfeto, por exemplo, apresenta propriedades luminescentes interessantes, com elevadas intensidades de 

emissão sob excitação no ultravioleta ou no infravermelho próximo, alta estabilidade química e baixa toxicidade9-

11. Apesar disso, são pouco exploradas em sensoriamento luminescente, visto que existe uma dificuldade grande em 

obter essas estruturas como nanopartículas coloidalmente estáveis. Dessa forma, fica evidente que o estudo da 

obtenção deste sólido em condições brandas e em fase líquida permite avaliar propriedades estruturais, 

luminescentes, de sensoriamento em nanoescala (algo pouco explorado na literatura), bem como propriamente o 

método de síntese dessa espécie, que é muito descrita na literatura em reações sólido-gás em condições de 
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temperatura altas16. A síntese de espécies com tamanha barreira energética permite explorar uma alternativa pouco 

descrita na literatura especializada, principalmente com a utilização de um template coloidal.  

Dessa forma, o trabalho consistiu em estudar a obtenção de nanopartículas de oxissulfeto de gadolínio 

(Gd2O2S) através de processos de conversão coloidal de hidroxicarbonato de gadolínio, com avaliação das 

condições reacionais. 

METODOLOGIA 

Para o estudo proposto, inicialmente foi necessário obter os templates de sacríficio, ou seja, formar partículas 

de hidroxicarbonato de gadolínio contendo 5% de íons Eu(III) com tamanhos de partícula de aproximadamente 80 

nm. Para tal, foi empregada uma síntese já consolidada pelo grupo de pesquisa1-3, que se baseia na hidrólise da ureia. 

As partículas do template foram obtidas pela adição de 9,5 mL de de Gd(NO3)3 0,1 mol L-1 e 0,5 mL de Eu(NO3)3 

0,1 mol L-1 (1 mmol de TR) em uma mistura 3/2 (vol/vol) de água/etilenoglicol contendo 125 mmol de ureia e 

posterior aquecimento a 95 ºC por 3 h. A suspensão obtida foi, em todos os casos, evaporada até perder metade do 

seu volume em um rotaevaporador e dialisada ou então centrifugada a 5500 rpm por 10 min e lavada com água 

desionizada por cinco vezes. O sólido final foi, em todos os casos, ressuspenso em água desionizada. 

Os métodos para a síntese da fase de interesse foram feitos com o estudo de um precursor de enxofre13,16 e 

diferentes solventes, além de variar as condições reacionais. O precursor de enxofre escolhido foi a tioacetamida13,16, 

devido à sua grande aplicação como fonte de enxofre em sínteses de oxissulfetos de TR. Isso se deve ao fato deste 

precursor ser bastante solúvel em água. Os solventes utilizados para desenvolver cada síntese foram água, 

etilenoglicol3, dietilenoglicol e oleilamina13. A utilização de água e etilenoglicol se deu pela síntese dos templates, 

isto é, tentou-se obter a fase de interesse no mesmo meio reacional em que se obtiveram as partículas de 

hidroxicarbonato de gadolínio. Para além disso, solventes como etilenoglicol e dietilenoglicol permitem um meio 

com ponto de ebulição mais alto, possibilitando um possível aumento na velocidade da conversão coloidal, além de 

reduzir a solubilidade das partículas de hidroxicarbonato, impedindo mecanismos de redissolução das mesmas. Os 

parâmetros que foram modificados em cada caso foram tanto o solvente utilizado, quanto temperatura de reação, 

tempo de reação, concentração dos precursores de enxofre. As reações foram feitas tanto em meio aberto (refluxo) 

quanto em um meio de alta pressão (autoclaves). Em último caso, para a utilização de oleilamina, as partículas do 

template foram acidificadas com uma solução de ácido clorídrico, com pH entre 3-4. Todas as sínteses foram 

avaliadas por espectroscopia no infravermelho, coletando-se amostras do produto de reação em cada caso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram obtidos com a intenção de avaliar a formação do produto de interesse, de forma bruta. 

Além disso, inicialmente, os precursores foram caracterizados através da espectroscopia no infravermelho (figura 

1), a fim de comparar sua eventual conversão na fase de interesse e comparar as diferenças entre as bandas obtidas 

no FTIR. Caso houvesse formação da fase cristalina de oxissulfeto, iriam ser aplicadas tentativas de melhoria de 

luminescência e/ou de cristalinidade. Entretanto, os resultados obtidos até agora indicam que a formação da fase de 

interesse é muito dificultada em condições brandas de temperatura e pressão e em fase líquida. A tentativa inicial 

(denominada síntese 1) foi conduzida sob a presença de 2mmol de tioacetamida, utilizando 20 mL da suspensão de 

precursores, sendo mantidos em refluxo por 3 h a 95 °C. Tal condição de síntese foi feita simulando as condições 

de hidrólise da ureia, isto é, as mesmas condições de síntese das partículas de precursor. O solvente utilizado foi 

unicamente água. As figuras 1 e 2 mostram os espectros no infravermelho do precursor hidroxicarbonato e do 

produto obtido na primeira das condições averiguadas. 

Figura 1. Espectro no infravermelho do precursor hidroxicarbonato [(Gd,Eu)CO3OH.H2O] 
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Figura 2. Espectro no infravermelho da amostra obtida na síntese 1 

 
A segunda síntese (figura 3) consistiu na tentativa de obter a fase de interesse consecutivamente aos 

precursores. Desta vez, a modificação feita no meio reacional foi a presença de etilenoglicol. As partículas de 

precursores não foram lavadas neste caso. O precursor de enxofre foi utilizado em proporções de 1:5 mmol e 1:10 

mmol em relação ao hidroxicarbonato. 

Figura 3. Espectro no Infravermelho das amostras obtidas na síntese 2 em diferentes proporções entre o 

precursor de enxofre e o hidroxicarbonato de TR 

 
Inicialmente, comparando os espectros no infravermelho obtidos para as amostras das sínteses 1 e 2 com o 

espectro do precursor e tendo como base as conclusões de trabalhos prévios do grupo1-3, as bandas obtidas 

caracterizam o grupo carbonato, principalmente por volta de 1380 cm-1 e 1500 cm-1, atribuídas a estiramentos 

antissimétricos desses grupos. Em ~1080 cm-1 nota-se o estiramento simétrico dos grupos CO3
2- característico, assim 

como em ~680 cm-1, 740 cm-1 e 840 cm-1, que são bandas atribuídas ao hidroxicarbonato de gadolínio13,14. Em ~3360 

cm-1 nota-se uma banda larga que caracteriza o grupo hidroxila do próprio hidroxicarbonato1, tendo uma possível 

contribuição dos grupos OH de hidratação14. Baseado no mesmo trabalho14, o alargamento dessa banda entre ~3000 

cm-1 e ~3500 cm-1 se deve ao grupo OH proveniente das moléculas de água presentes, tal que há um pico 

característico da deformação H-O-H em ~1650 cm-1. Desse modo, é possível concluir inicialmente que não houve 

formação da fase cristalina de oxissulfeto de gadolínio, pois os espectros caracterizam majoritariamente a 

manutenção de carbonatos e hidróxido. Portanto, o sólido obtido contém em grande parte o precursor, mostrando 

que os templates de sacrifício não foram consumidos durante a síntese. Para outras reações, é observado o mesmo 

perfil de absorção no infravermelho, embora existam diferenças entre os perfis obtidos em cada síntese. Na síntese 

2 (figura 3), fica evidente a diferença entre as intensidades das bandas em ~1500 cm-1, em ~1000 cm-1 e na síntese 

6 (figura 6) nota-se a diferença na largura da banda entre ~3000 e ~3600 cm-1. As mesmas diferenças são 

evidenciadas nos espectros obtidos na síntese 3 (figura 4). Tais diferenças podem ser atribuídas ao excesso de 

precursor de enxofre no meio, não consumido, que contribui para as diferenças observadas nas bandas, pela 

formação de uma fase diferente de carbonatos ou hidroxicarbonatos de TR ou pela dissolução do template no meio. 

Na síntese 3 (figura 4), houve uma tentativa de aumentar a pressão durante a reação pela utilização de 

autoclave, utilizando as mesmas proporções entre os precursores (1:5 mmol e 1:10 mmol), mantidos a 180 °C por 

16 h na mufla. Este método solvotérmico foi mantido como base com algumas variações entre as sínteses, devido à 

replicabilidade e sua extensa utilização na literatura para obter a fase de interesse. Na literatura, entretanto, não há 
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descrição do uso de templates coloidais para a obtenção da fase cristalina de oxissulfeto de gadolínio. Nesse sentido, 

o método replicado da literatura13 foi incorporado de acordo com as especificidades deste trabalho. Na síntese 4 

(figura 5), a mistura de precursores em proporção 1:5 mmol foi mantida em agitação em um sistema de refluxo sob 

baixa pressão por 2 h a 135 °C. Depois, a síntese foi feita em autoclave na mufla por 16 h a 215 °C. A variação 

neste caso foi a desaeração da mistura por 2 h sob baixa pressão. A síntese 5 foi uma tentativa de explorar a hidrólise 

da tioureia como uma rota direta de obtenção da fase de interesse, de modo que a mesma funcionaria tanto como 

precursor de oxigênio quanto de enxofre. Esta tentativa foi feita em um meio neutro. A síntese 6 (figura 7) consistiu 

em variar novamente as sínteses 3 e 4, utilizando como solvente a oleilamina aquecida a 120 °C e cuja mistura de 

precursores foi de 1:1 mmol/mmol, de acordo com o método proposto por Thirumalai13. Recentemente, uma 

variação desta síntese foi feita acidificando as partículas do template de sacríficio, utilizando uma solução ácida de 

pH 4. A síntese foi conduzida com a mistura de precursores de 1:2,4 mmol/mmol e 1:1 mmol/mmol. 

 

 

              
 Da síntese 4, foi feita a caracterização do produto por difratometria de raios X, que indica a não 

formação da fase cristalina, visto que não há picos de difração evidentes, indicando uma grande quantidade de 

sólido amorfo, permitindo a conclusão de que não houve a conversão coloidal do templat 

 

                                   

                      
Na síntese 6, as amostras foram nomeadas 7A e 7B, cada qual correspondendo às proporções 1:1 mmol e 

1:2,4 mmol de precursores (template:tioacetamida). A análise de Infravermelho foi feita pelo método da pastilha de 

KBr. 

Todas as sínteses solvotérmicas, adaptadas da literatura (Thirumalai et al, 2011)13 apresentam os mesmos 

espectros característicos de grupos carbonato e de formação da ligação O-H, evidenciando que o material contém 

carbonatos em grande quantidade e com a ausência de picos característicos de oxissulfeto de gadolínio, conclui-se 

que não houve formação da fase cristalina desejada. 

 

 

Figura 6. Padrões de difração de raios X (DRX) da 

amostra obtida na síntese 4 
Figura 7. Espectro no infravermelho da amostra obtida 

na síntese 6 

Figura 4. Espectro no infravermelho das 

amostras obtidas na síntese 3 

Figura 5. Espectro no infravermelho das 

amostras obtidas na síntese 4 
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CONCLUSÃO 

O conjunto de resultados obtidos até o momento confirmam que a síntese de oxissulfeto de gadolínio dopado 

com európio é dificultada em fase líquida sob baixas temperaturas, de modo que este projeto se mostra uma tentativa 

pouco explorada na literatura, no que se refere à síntese de espécies com aplicações para desenvolvimento de 

materiais luminescentes. Dessa forma, apesar dos resultados não indicarem o sucesso na obtenção da fase de 

interesse, o estudo é válido para contribuir com os conhecimentos produzidos relativos a esta espécie, bem como 

pode guiar o grupo em futuras pesquisas relacionadas à aplicação de templates coloidais.  

Espera-se, com o seguimento do projeto, a obtenção de mais resultados que possam eventualmente indicar 

o sucesso na obtenção da fase cristalina de interesse. Outras condições serão testadas, envolvendo mudança de pH 

no meio, temperatura e/ou mudança do precursor de enxofre, a fim de que mais conhecimentos possam ser gerados 

acerca da conversão de um template coloidal para produzir uma espécie usualmente cristalizada em altas 

temperaturas.  
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