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RESUMO  
 
O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de nanocompósitos de silício 
poroso/azul de metileno (PS/MB) utilizando-se substratos de silício macroporoso e 
mesoporoso para sua aplicação no monitoramento de gases orgânicos. Foram 
estudados processos de formação de PS/MB usando PS macroporoso e controlando 
o pH da solução. Os resultados obtidos indicam que a acidez da solução 
compromete a adsorção eficiente das moléculas de MB, sendo necessário a 
utilização de uma solução tampão para elevar o nível do pH. A necessidade de 
controlar o nível de pH da solução deve-se principalmente à característica ácida da 
superfície de PS recém formada, já que a superfície está constituída principalmente 
de ligações do tipo Si-Hx que são altamente hidrofóbicas. Os resultados da emissão 
fotoluminescente (PL) das estruturas de PS/MB em substrato de PS oxidado 
mostraram que a intensidade de emissão PL das moléculas de MB é mais intensa se 
comparada com a emissão das moléculas de MB em solução aquosa de baixa 
concentração. Esse resultado evidencia que a interação entre os elétrons π e a 
superfície do filme de PS otimiza a recombinação radiativa, minimizando possíveis 
caminhos não radiativos do estado excitado da molécula de MB. Adicionalmente, o 
resultado mostrou que as moléculas de MB adsorvidas sobre substratos de PS 
oxidados preservam suas características moleculares, atuando em forma 
monomérica. No caso de moléculas MB adsorvidas em substratos de PS não 
oxidados, os espectros de emissão PL mostraram que as moléculas de MB 
perderam sua identidade molecular formando, possivelmente, complexos na 
superfície do PS. Os resultados dos ensaios de adsorção das moléculas de MB em 
substratos de silício mesoporoso demonstraram ser mais eficientes quando o 
solvente utilizado foi o etanol, em condição de pH neutro. A monitoração de 
ambientes de vapores orgânicos foi efetuada através da resposta PL de uma 
estrutura de silício mesoporoso oxidado com moléculas de MB adsorvidas (Ox-
PS/MB). Os resultados da emissão PL da estrutura Ox-PS/MB para os diferentes 
ambientes orgânicos apresentaram sinais de PL característicos para cada tipo de 
gás. Esses resultados mostraram o grande potencial de aplicação da estrutura Ox-
PS/MB em um sistema de nariz óptico. 
 
Palavras-chave: Processos em microeletrônica. Silício. Nanocompósitos. Sensores 
químicos. Fotoluminescência.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
The objective of the present work is the porous silicon/methylene-blue (PS/MB) 
nanocomposite fabrication by using the macro-porous and mesoporous silicon 
substrate in order to be applied for organic solvent detection. The PS/MB formation 
process was studied PS/MB by using the macroporous silicon substrate by the pH 
value controlling of the solution moieties. The results showed that the acid condition 
of the solution compromises the efficiency of the MB adsorption wherever it was 
necessary to use the buffer in order to control the pH level of the solution. This 
additional process was a necessary condition because the fresh PS surface had had 
acid feature because the surface moieties at fresh PS are formed for the highly 
hydrophobic Si-Hx bonds. The PL spectra results from the PS/MB formed at oxidized 
PS substrate showed that the PL emission from the adsorbed MB molecules is more 
intense than the emission from the MB molecules in low concentrated solution. These 
results suggest that the PS surface and electrons π  (in the MB) interaction minimizes 
the non-radioactive path for the excited state recombination of the MB molecules. 
Additionally this result showed that the adsorbed MB molecules preserved their 
molecular identity aging as a monomer moiety. In the case of the MB adsorbed at 
non-oxidized PS substrate, the PL spectra showed that the MB molecules lost their 
identity forming possible complex moieties at PS surface. The experimental results of 
the MB adsorption at the mesoporous silicon surface showed to be more efficient 
when the solution was ethanol at neutral pH value. The organic vapor ambient 
monitoring was made throughout the PL emission response of the Ox-PS/MB 
structure. These results showed that the PL emission had had the characteristic 
feature for each type of gas used in the experiment. These results showed the high 
potential application of the Ox-PS/MB structure in the optical nose system. 
 
Keywords: Microelectronic Process. Silicon. Nanocomposites. Chemical sensors. 
Photoluminescence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1- Representação esquemática da geometria molecular do MB.................18 

 

Figura 2.2- Espectro de absortividade visível do MB em metanol com variação de 

concentrações de 2,00x10-6 M a 5,00x10-3 M.............................................................20 

 

Figura 2.3- Espectro de absortividade efetiva de dez soluções de MB com 

concentrações que variam de 1,00x10-7 a 1,00x10-6 M.............................................21 

 

Figura 2.4- Espectro de absortividade visível de espécies monômero, dímero e 

trímero de MB em solução aquosa e uma espécie de MB anidra em metanol..........21 

 

Figura 2.5- Localização da carga (+) sobre o átomo de enxofre................................23 

 

Figura 2.6- Voltamograma cíclico (CVs) de uma solução de MB 80µM (a) sobre uma 

superfície modificada de ouro com enxofre (MB-S-Au) e (b) sobre um eletrodo de 

ouro. Os principais picos de oxidação redução em ambos os CVs se devem às 

espécies da solução. A forte adsorção para o eletrodo modificado com enxofre em 

aproximadamente -0,45 V é devido ao aumento da adsorção do MB pelo 

enxofre........................................................................................................................26 

 

Figura 2.7- Estrutura molecular de indicadores usada em sensores de íons Cl- a nível 

intracelular e extracelular. (a) 6-methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium, (b) N-

(ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide e (c) lucegenin....................32 

 

Figura 2.8- Representação esquemática da comutação da conjugação-π no LUMO 

de sistemas π-elétron baseados em boro. Nessa figura, π representa o ponto de 

ligação de um grupo π-conjugado..............................................................................33 

 

Figura 2.9- A adição de um íon F- ao átomo de Si incrementa a fluorescência do 

triantrilfluorosilano. O complexo tetra-coordenado apresenta baixa fluorescência e o 

penta-coordenado apresenta forte fluorescência.......................................................33 



 

 

Figura 2.10- Mecanismo de oxidação da forma Leuco do MB...................................35 

 

Figura 2.11- Representação esquemática dos sítios ativos do filme de Nafion.  O MB 

foi usado como uma prova para monitorar o intercâmbio catiônico em filmes de 

Nafion.......................................................................................................................36 

 

Figura 2.12- Espectro de absorção de uma solução 1µM de MB a diferentes 

concentrações de ácido. Na figura inserida, observam-se mudanças na absorbância 

correspondentes às bandas de absorção das formas monoprotonadas (745 nm) e 

diprotonadas (665 nm) do MB a diferentes concentrações de H+..............................36 

 

Figura 2.13- Espectros UV/vis registrados para uma solução de LMB (10-5 M, pH = 2) 

sobre irradiação  com UV; cada espectro foi registrado a cada 30 s. Os picos de 

absorbância devido ao LMB e MB+ estão em 256 nm e 294 nm e 665 nm, 

respectivamente.........................................................................................................38 

 

Figura 2.14- Imagem de MEV da superfície dos filmes de silício poroso obtida por 

anodização eletroquímica usando HF e DMF............................................................40 

 

Figura 2.15- Curva característica I-V com as diferentes regiões do processo de 

anodização para um substrato de silício, a) tipo-p e b) tipo-n....................................42 

 

Figura 2.16- Área superficial específica em função da porosidade. Os dados de 

porosidade vão de 51 até 65 % de porosidade. A espessura da camada é de 1 

µm..............................................................................................................................43  

 

Figura 2.17- Espectro de PL do PS depois da imersão em diferentes tipos de 

solventes....................................................................................................................45 

 

Figura 2.18- Espectro de PL para várias pressões de vapor de metanol diluído com 

nitrogênio....................................................................................................................46  

 



 

Figura 2.19- Espectro de PL do PS antes de ser exposto ao THF, depois de 1 minuto 

de exposição e depois de remover o THF..................................................................47  

 

Figura 2.20- Espectro de PL à temperatura ambiente de OX-PS impregnado com 

vários tipos de corantes e excitados com laser de 352 nm........................................49 

 

Figura 2.21- Espectro de PL de nanocompósitos (a) Rh/PS(oxidado), (b) Rh/PS(sem 

oxidar) e (c) Rh/PS(-p+).............................................................................................51 

 

Figura 2.22- Espectro de PL de amostras de PS frescas e oxidadas impregnadas 

com Rh-700 (iprg.) e suas referências (ref.) excitados com laser de 575nm............52 

 

Figura 2.23- Quenching da luminescência por efeitos da concentração de MB........53 

 

Figura 2.24- Espectro de refletância difusa do MB/zeolita em estado hidratado (a) e 

desidratado (b)...........................................................................................................54 

 

Figura 2.25- Espectro de absorção obtido com diferentes concentrações de oxigênio, 

0%; 0,6%; 1,0%; 2,0%; 4,0%; 7,0%; 10,0%; 15,0% e 20,0% [80]..............................55 

 

Figura 2.26. Equilíbrio das isotermas de adsorção para o MB sobre PS termicamente 

oxidado e sem oxidar.................................................................................................56 

 

Figura 2.27- Seqüência de reações redox entre o MB e a superfície do PS sem 

oxidar..........................................................................................................................57  

 

Figura 3.1- Representação esquemática de uma célula eletroquímica para 

anodização de silício..................................................................................................61 

 

Figura 3.2- Representação esquemática da câmara de vácuo usada nas medidas de 

PL...............................................................................................................................64 

 

Figura 4.1- Imagem de MEV da superfície do PS mesoporoso obtido por anodização 

eletroquímica usando HF e C2H5OH (etanol).............................................................65 



 

Figura 4.2- Imagens de MEV da superfície do PS macroporoso com diâmetros de 

poro em média de 1,5 µm (a) e o perfil do mesmo substrato com profundidade de 

poros de aproximadamente 18 µm (b) obtidos por anodização eletroquímica usando 

12 % de HF em DMF..................................................................................................66  

 

Figura 4.3- Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de 

nanocompósitos de PS/MB obtidos por imersão de substratos de silício poroso 

oxidado (4AOx (vermelho), 5AOx (verde) e 5Box (preto)) (a) e substratos de silício 

poroso sem oxidar (4A (vermelho), 5A (verde), 5Ox (preto)) (b) em soluções de MB 

10-3 M em metanol com valores de pH de 2,05; 7,05 e 11,97, 

respectivamente.........................................................................................................73 

 

Figura 4.4- Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de 

nanocompósitos de PS/MB obtidos por imersão de substratos de silício poroso 

oxidado (5COx (vermelho), 5DOx (verde) e 6AOx (preto)) (a) e substratos de silício 

poroso sem oxidar (5C (vermelho), 5D (verde), 6A (preto)) (b) em soluções de MB 

10-3 M em etanol com valores de pH de 2,14; 7,01 e 11,99, 

respectivamente.........................................................................................................76 

 

Figura 4.5- Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de 

nanocompósitos de PS/MB obtidos por imersão de substratos de silício poroso 

oxidado (6BOx (vermelho), 6COx (verde) e 6DOx (preto)) (a) e substratos de silício 

poroso sem oxidar (6B (vermelho), 6C (verde), 6D (preto)) (b) em soluções de MB 

10-3 M em água com valores de pH de 2,13; 7,00 e 12,00, 

respectivamente.........................................................................................................79 

 

Figura 4.6- Espectro de PL de amostras oxidadas e sem oxidar impregnadas com 

MB (a) em Metanol, (b) em Etanol e (c) em Água. O espectro de PL de amostras 

oxidadas é mais intenso do que o das não oxidadas.................................................81  

 

Figura 4.7- O espectro de PL da solução de MB 10-3 M em etanol e do 

nanocompósito de PS-MB, respectivamente.............................................................84 

 



 

Figura 4.8- (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção de 

vapor de benzeno em diferentes concentrações, como está indicado no interior da 

figura. (b) Espectro de intensidade relativa (I/I0) a diferentes concentrações de gás. I 

e I0 são as intensidades de PL antes e depois da injeção do gás, respectivamente. A 

linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás)..............85 

 

Figura 4.9- (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção de 

oxigênio em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. (b) 

Espectro de intensidade relativa (I/I0) em diferentes concentrações de gás. I e I0 são 

as intensidades de PL antes e depois da injeção do gás, respectivamente. A linha “a” 

corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás)............................86 

 

Figura 4.10- (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção do 

vapor de hexano em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. 

(b) Espectro de intensidade relativa (I/I0) em diferentes concentrações de gás. I e I0 

são as intensidades de PL antes e depois da injeção do gás, respectivamente. A 

linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás)..............77 

 

Figura 4.11- (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção 

vapor de butanol em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. 

(b) Espectro de intensidade relativa (I/I0) em diferentes concentrações de gás. I e I0 

são as intensidades de PL antes e depois da injeção do gás, respectivamente. A 

linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás)..............88 

 

Figura 4.12- (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção do 

vapor de Metanol em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. 

(b) Espectro de intensidade relativa (I/I0) em diferentes concentrações de gás. I e I0 

são as intensidades de PL antes e depois da injeção do gás, respectivamente. A 

linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás)..............89 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1. Estrutura e características de absorção UV/Vis do azul de metileno e suas 
formas reduzidas comuns..........................................................................................34 
 
 
Tabela 3.1 Classificação IUPAC do tamanho do poro...............................................58 
 
 
Tabela 3.2 Nanocompósitos de PS/MB obtidos por adsorção em soluções de 
metanol, etanol e água...............................................................................................62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
AA Ácido ascórbico 
AFM Atomic force microscopy (microscopia de força 

atômica) 
Br- Íon brometo 
C16H18ClN3S Azul de metileno 
CCD Charge-coupled device (Dispositivo de carga 

acoplado)  
Cl- Íon cloreto 
CN-     Cianeto 
ECS Eletrodo de calomel saturado 
F- Íon fluoreto 
FAD Adenina flavina desidrogenasa 
H2SO4 Ácido sulfúrico 
I-      Íon iodeto 
LMB     Forma Leuco do azul de metileno 
M Molaridade  
MB     Azul de metileno 
MB+     Monômero de azul de metileno 
(MB)2

2+    Dímero de azul de metileno 
(MB)3

3+    Trímero de azul de metileno 
MEV Microscopia eletrônica de varredura  
Na2Cr2O7 Dicromato de sódio  
Na2S2O3 Sulfito de sódio 
NAD+ Adenina nicotidamina desidrogenasa oxidada 
NADH Adenina nicotidamina desidrogenasa reduzida 
NO2

-     Nitrito 
NO3

- Íon nitrato 
OH- Oxidrilo ou hidroxilo 
Ox-PS    Silício poroso oxidado  
Ox-PS/MB Nanocompósito de silício poroso oxidado e azul de 

metileno. 
pH Potencial hidrogeniônico 
PL Fotoluminescência 
PS     Silício poroso 
PS/MB Nanocompósito de silício poroso e azul de metileno 
SAMS Superfície moleculares auto-organizadas (Self-

Assembled monolayers) 
SinH2n+2 Silano 
Si-OH Silanol 
THF Tetrahidrofurano 
TEM Microscópio eletrônico de transmissão  
 



 

SUMÁRIO 

 

Resumo  

Lista de figuras  

Lista de tabelas 

Lista de siglas e abreviaturas 

Sumário  

CAPÍTULO I...............................................................................................................16 

Introdução...................................................................................................................16  

Objetivos.....................................................................................................................17 

Justificativas...............................................................................................................17 

CAPÍTULO II..............................................................................................................18 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS....................................................................................18 

2.1 Características gerais do azul de metileno...........................................................18 

2.2 Fenômenos de adsorção relacionados com azul de metileno.............................22 

2.3 Adsorção do azul de metileno em superfícies metálicas......................................22 

2.4 Estudos espectroscópicos do MB+.......................................................................28 

2.5 Sensores químicos...............................................................................................30 

2.6 Silício poroso........................................................................................................39  

2.7 Nanocompósitos a partir de silício poroso............................................................48  

CAPÌTULO III.............................................................................................................58 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.........................................................................58 

3.1 Fabricação de PS macroporoso e mesoporoso...................................................59 

3.1.1 Equipamentos.........................................................................................59 

3.1.2 Materiais.................................................................................................59 

3.1.3 Tratamento prévio das amostras e processo de anodização.................59 

3.1.4 Processo de limpeza inicial do silício.....................................................59 

3.1.5 Metalização das láminas de silício e obtenção de silício poroso............60 

3.2 Obtenção dos nanocompósitos de silício poroso e azul de metileno...................62 

3.3 Caracterizações estruturais dos nanocompósitos de silício poroso e MB mediante 

a  técnica de MEV......................................................................................................62 

3.4 Caracterizações dos nanocompósitos de silício poroso e azul de metileno por 

espectroscopia de fotoluminescência.........................................................................63 



 

3.5 Ensaios de exposição a gases orgânicos............................................................63 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................65 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÕES.................................................65 

4.1 Microscopia eletrônica..........................................................................................65 

4.2 Adsorção do MB...................................................................................................67  

4.3 Caracterização da superfície de PS/MB por espectroscopia de 

fotoluminescência.......................................................................................................69 

4.4 Ensaio da resposta PL do nanocompósito de PS/MB exposto a gases 

orgânicos....................................................................................................................82 

CONCLUSÕES..........................................................................................................92 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................93  



 16 

CAPÍTULO I 

 

Introdução 

O trabalho aborda o estudo de materiais de baixa dimensionalidade e suas 

aplicações na fabricação de dispositivos sensores de gás. As nano estruturas objeto 

de estudo foram principalmente os filmes de silício poroso (PS) e nanocompósitos de 

silício poroso/azul de metileno (PS/MB). 

A proposta da pesquisa visava o estudo da modulação das propriedades ópticas dos 

filmes de PS visando sua aplicação em dispositivos sensores químicos. O controle 

das propriedades ópticas do filme PS foi realizado através da formação de 

nanocompósitos de PS/MB. Para isso, foram analisados e discutidos os mecanismos 

que promovem supressão da emissão fotoluminescente (PL) dos filmes de PS/MB. 

Esse estudo permitiu a aplicação destas estruturas na monitoração de diferentes 

ambientes gasosos (vapores orgânicos). Os resultados obtidos com resposta à 

exposição de gases apontam a possibilidade de aplicação desse tipo de nano 

estruturas na fabricação de sistemas de nariz óptico.  

A relevância científica da pesquisa é determinada pelo estudo dos processos 

moleculares, fenômenos de muita atualidade quando os dispositivos tornam-se de 

tamanho quântico ou molecular (Eletrônica molecular). A relevância tecnológica é 

mostrada pelo fato das pesquisas propostas apontarem para uma integração 

optoeletrônica dos dispositivos sensores em silício. 

Nos últimos anos houve um crescente interesse da comunidade científica em 

projetar dispositivos que possam atingir velocidades elevadas no processamento de 

sinais, sendo a integração optoeletrônica e ópticas uma ferramenta poderosa nesse 

sentido. 

Os resultados conseguidos no presente trabalho estão sistematicamente descritos 

em cinco capítulos. O primeiro capítulo, é composto pela introdução, objetivo e 

justificativas.  

No segundo capítulo são descritos os fundamentos teóricos e propriedades do silício 

poroso e das moléculas do azul de metileno. Neste contexto, nessa parte do 

trabalho também foi realizada uma revisão do estado da arte do silício poroso e azul 

de metileno enfatizando sua aplicação em dispositivos de sensoriamento químico. 
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No terceiro capitulo é apresentado o procedimento experimental utilizado, a 

descrição dos procedimentos de formação do silício poroso, a formação dos 

nanocompósitos de PS/MB, e também as descrições das técnicas de caracterização 

estrutural e óptica utilizados no estudo dos nanocompósitos. 

No quarto capitulo são apresentados os resultados obtidos e a discussão dos 

mesmos. A partir da interpretação e análise desses resultados foi concluído que a 

absorção das moléculas de azul de metileno na superfície do filme de PS é 

favorecida por uma superfície não ácida do PS, obtendo-se esta condição após a 

oxidação química ou térmica do PS. As moléculas de MB adsorvidas em filmes de 

PS oxidado preservaram suas características moleculares. 

No quinto capitulo são apresentadas as principais conclusões do presente trabalho e 

sua repercussão para continuidade de futuros trabalhos.  

 

Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho consiste na obtenção de materiais nano-

estruturados de silício poroso funcionalizados com azul de metileno (MB) para 

aplicações em sensores ópticos de gás.  A principal restrição da pesquisa foi a 

preservação das características ópticas da molécula de MB desde que ela seja 

utilizada como elemento de sensoriamento.    

 

Justificativas 

A principal motivação para o estudo de silício poroso funcionalizado com azul de 

metileno é a possibilidade de controlar as propriedades ópticas dos nanocompósitos 

de silício poroso e azul de metileno para aplicações em dispositivos optoeletrônicos 

a serem utilizados no desenvolvimento de sensores químicos. A elevada 

estabilidade do azul de metileno juntamente com suas propriedades de 

fotoluminescência permite que as aplicações sejam direcionadas para a detecção de 

gases orgânicos em processos industriais e laboratoriais. A relevância tecnológica 

do trabalho reside também no fato de que a tecnologia de fabricação permite a 

obtenção desse tipo de sensores a partir de processos de baixo custo e com grande 

possibilidade de ser integrados na tecnologia de microeletrônica do silício.  
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A proposta do presente trabalho, conforme mencionado anteriormente, é a aplicação 

de estruturas de nanocompósitos de PS/MB na monitoração de vapores orgânicos. 

Nesse sentido, neste capítulo apresenta-se uma descrição das propriedades 

químicas e físicas da molécula de azul de metileno (MB) e dos filmes de silício 

poroso, discutindo suas aplicações como sensores químicos. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AZUL DE METILENO 

O Azul de metileno 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazina [1]  pode ser considerado como 

uma molécula de geometria retangular (figura 2.1)  com as seguintes dimensões: 

comprimento 1,6 nm; largura 0,84nm; espessura mínima 0,47nm e área projetada da 

molécula 1,34 nm2. Não obstante, existem dados na literatura a respeito do tamanho 

da molécula de MB absorvida que cobrem uma ampla escala, variando desde 

0,60nm2 (para monômero vertical) e/ou 1,20 nm2 (para dímero plano) a 1,00, 1,30, 

1,78 e até 3,00 nm2. 

 
Figura 2.1. Representação esquemática da geometria molecular do MB. 
 

Essas diferenças, relativamente grandes, entre esses dados estão relacionadas com 

a variedade dos fenômenos que podem afetar a adsorção de corantes em 

superfícies sólidas. A respeito disso é possível considerar três razões principais: 

(a) A natureza do filme superficial formado a partir da absorção pode variar, 

extremamente, de estado condensado ao estado expandido, dependendo das 

interações do adsorbato/adsorbente e do grau de hidrofilicidade do sólido.  
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 (b) Quanto mais elevado for o peso molecular do composto, os solutos 

aromáticos mono-iônicos tendem a se agregar em dímeros ou em micelas 

maiores, dependendo da escala de concentração adotada e do tipo de 

interação sólido-corante; o corante pode, conseqüentemente, ser absorvido 

na superfície do sólido como monômero ou como um agregado molecular. 

(c) A natureza e a extensão da interação sólido-corante podem ser 

significativamente afetadas pela carga do substrato e pela composição da 

solução. 

O azul de metileno (MB) é um corante fenotiazínico com fórmula molecular 

C16H18ClN3S e massa molecular de 373,90 g/mol obtido por acoplamento oxidativo 

de 4-amino-N,N-dimetilanilina com Na2Cr2O7 em presença de Na2S2O3. O 

intermediário é um sal de indamina que sofre ciclação dando como produto o sal 3,7-

bis(dimetilamino)fenotiazina (forma leuco do MB), cuja desidratação produz o 

corante [2]. Agentes redutores transformam o MB em sua forma leuco e pode ser 

reconvertido para o corante pelo oxigênio do ar. Essa é a razão pela qual o MB é 

usado como indicador redox [2]. O MB pertence ao grupo das tiazinas e é 

amplamente usado em química e biologia. Em temperatura ambiente é um sólido 

inodoro, um pó verde-escuro que dá uma solução azul quando é dissolvido em água, 

etanol ou metanol. Seu comportamento meta-crómico (azul/incolor) pronunciado é 

atribuído a sua agregação molecular [3]. Diferentes pesquisadores examinaram o 

espectro visível do MB em solução aquosa e atribuíram o não respeito à Lei de 

Lambert-Beer devido à formação de monômeros, MB+; dímeros, (MB)2
2+ e trímeros, 

(MB)3
3+ que são influenciadas pela concentração do corante, pela constante 

dielétrica do solvente, pela adição de sais etc. Por extrapolação do espectro para 

zero, Bergmann e O’ Konski [3] determinaram a constante de dissociação do dímero 

igual a 1,7x10-4M. Por extrapolação do espectro para concentração infinita, 

Brasswell [3] determinou a constante de dissociação do trímero igual a 1,67x10-7M. 

Estudos polarográficos de McKay e Hillson [1] evidenciaram a existência de três 

diferentes formas carregadas de MB em meio aquoso. Zhouming Zhao e Edmund R. 

Malinowski [3] usaram uma técnica quimiométrica conhecida como WFA (window 

factor analysis) para extrair o perfil da concentração de três formas de MB e 

descobriram que o trímero possui um átomo de cloro, (MB)3Cl++, com uma constante 

de formação de 3,2x10-11M. 
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Estudos relatados na referencia [3], usando concentrações de metanol de 0 a 100% 

em água, deram uma informação acerca da hidratação das moléculas de MB. Os 

espectros no visível obtidos para cada um dos sistemas metanol/água mostraram as 

mudanças produzidas por cada uma das formas hidratadas cujas concentrações são 

devidamente balanceadas por seu mútuo equilíbrio. Para verificar os resultados, 

esses estudos foram realizados em diferentes concentrações de MB: 1,00x10-4 M e 

1,00x10-3 M. As formas identificadas foram: 

 (1) MB+CH3OH, monômero de azul de metileno mono-metanol. 

 (2) MB+H2O, monômero de azul de metileno mono-hidratado. 

 (3) (MB)2
++6H2O, dímero de azul de metileno hexa-hidratado. 

 (4) (MB)3Cl++(H2O)13, trímero de azul de metileno mono-cloro trideca-

hidratado.  

O espectro de absorção do MB em metanol com concentrações variando entre 

2,0x10-6 e 5,00x10-3 M foi obtido na faixa de 400 a 800 nm. A figura 2.2 mostra que 

20 soluções possuem o mesmo espectro de absortividade. Isso significa que o MB 

só existe na forma anidra em solução metanólica. O perfil espectral é diferente do 

espectro de absortividade do MB em água [4]. 

 
Figura 2.2. Espectro de absorção visível do MB em metanol com variação de concentrações entre 
2,00x10-6 M e 5,00x10-3 M [4]. 
 

A figura 2.3 mostra o espectro de absorção de uma solução aquosa muito diluída de 

MB 1,00x10-7-1,00x10-6 M. Dez amostras apresentam as mesmas absortividades 
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efetivas com uma banda dominante a 660nm. Essa curva evidencia que somente 

uma forma de MB existe nessa região tão diluída. A figura 2.4 ilustra o espectro de 

adsortividade das quatro formas de MB em água e metanol. 

 

 
Figura 2.3. Espectro de absortividade efetiva de dez soluções de MB com concentrações que variam 
entre 1,00x10-7 e 1,00x10-6 M [4]. 
 
 

 
 

Figura 2.4. Espectro de absortividade visível de espécies monômero, dímero e trímero de MB em 
solução aquosa e uma espécie de MB anidra em metanol [4]. 
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2.2 Fenômenos de adsorção relacionados ao azul de metileno 

 

2.3 Adsorção do Azul de Metileno em superfícies metálicas 

O uso de moléculas e macromoléculas sobre superfícies moleculares auto-

organizadas (SAMs: Self-Assembled Monolayers) em metais e semicondutores, 

resultam em uma via efetiva para o controle da química de superfícies em diferentes 

aplicações como sensores químicos, biosensores e no campo da catálise 

heterogênea [5]. As SAMs atuam como espaçadores entre as moléculas 

imobilizadas: íons, moléculas orgânicas, biomoléculas, nanopartículas, etc; e o 

substrato metálico permite a transferência de elétrons que é um ponto chave para o 

desenvolvimento de sensores químicos e biosensores. 

A molécula espaçadora pode expor diferentes grupos funcionais de modo que 

possibilite uma ancoragem seletiva. Pares redox podem ser imobilizados sobre a 

monocamada por diferentes métodos, incluindo adesão covalente, adsorção física e 

também por efeito hidrofóbico [6]. 

O MB atraiu considerável interesse pelo fato de ser um mediador de elétrons entre 

enzimas e substratos por causa de seu par redox característico (forma oxidada e 

forma leuco reduzida) representada na seguinte equação de equilíbrio: 

2e- + MB+ + H+ ⇔ MBH                                                   (1) 

onde MB+ e MBH são as formas oxidadas e reduzidas do azul de metileno.  

O MB encontra-se como íon positivo em soluções neutras e alcalinas e possui 

características redox interessantes em virtude da sua similaridade com o nucleotídeo 

de Adenina Nicotidamina dês-hidrogenassa (NADH) e o di-nucleotídio adenina 

flavina (FAD) que atuam como transportadores de elétrons em muitos sistemas e 

processos biológicos em organismos vivos [7]. 

O azul de metileno se reduz a sua forma LEUCO rapidamente para dar um 

comportamento reversível nos eletrodos de tal forma que o potencial de oxidação 

possa ser determinado. 

A reação redox que envolve o azul de metileno é a seguinte: 
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Onde MB+ e LMB são, respectivamente, as formas catiônicas (oxidada) e leuco 

(reduzida) do azul de metileno. A carga positiva da forma catiônica do MB está 

localizada principalmente sobre o átomo de enxofre (figura 2.5) [8,9]. A 

hidrogenação do átomo de nitrogênio que também acontece com o NAD+ e FA são 

rápidas e reversíveis [9]. 

 
Figura 2.5. Localização da carga (+) sobre o átomo de enxofre [8]. 

 

Sabe-se que o MB é receptor de elétrons das enzimas flavin-deshidrogenasas. 

Assim, o MB é capaz de aceitar elétrons do complexo FAD-glucosa oxidasa(Gox), 

ainda estando o centro ativo do FAD imerso 1,3 nm dentro do Gox, protegido por um 

ambiente hidrofóbico [7]. Por essa razão, o estudo de azul de metileno em 

ambientes hidrofóbicos é importante para compreender o comportamento redox em 

sistemas biológicos. Sendo assim, o MB colocado sobre substratos de estrutura 

definida pode ser considerado como um sistema simples para estudar aspectos 

básicos dos processos de transferência de carga nas enzimas e as forças que atuam 

sobre as moléculas redox.  

Outra razão pela qual existe um crescente interesse pelo MB é que se trata de uma 

molécula fotoativa com potencial aplicação em terapia fotodinâmica para a 

eliminação seletiva de vírus, fungos e células cancerosas, entre outros [10]. 

A absorção de monocamadas de corantes sobre substratos de metais e 

semicondutores é bastante usada como método para monitorar e controlar 

processos eletroquímicos em superfícies de eletrodos. Por exemplo, o espectro de 

fluorescência de moléculas corantes absorvidas sobre eletrodos metálicos foi 

utilizado para testar o campo eletrostático em interfaces [11]. Outra área de grande 

aplicação é a modificação química de superfícies de eletrodos com filmes finos de 

corantes eletroativos para formar uma variedade de células fotogalvânicas, 

dispositivos eletrocrômicos, superfícies fotoeletrocatalíticas e sensores químicos 

[11]. Em particular, filmes eletrodepositados de corantes pertencentes à família das 

fenoxazinas, fenotiazinas e fenazinas são particularmente fáceis de formar [11]. 

Clavilier et al. [12] demostraram eletroquimicamente que a modificação de eletrodos 
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de ouro com monocamadas de enxofre adsorvidas realçaram a quimisorção do MB. 

Svetlicic et al. adup Nicolai, S. H. A. [13] estudaram, também, o comportamento 

eletroquímico do sistema MB+/LMB em eletrodo de platina usando como eletrólitos 

de suporte soluções 1M de KNO3 (pH 7,9) e 1M de NaF (pH 7,9), os valores de pH 

foram ajustados com tampão fosfato 5x10-2 M. Ao utilizar voltametria de varredura 

linear, verificaram que quando a redução do MB+ é realizada em potencial constante, 

após o primeiro pico catódico, o pico anódico aumenta com o tempo de redução e 

que sua forma e amplitude dependem do potencial de redução. Baseados nos 

valores das cargas de oxidação obtidas dos voltamogramas de varredura linear, 

esses autores concluíram que a redução, por dois minutos, em um potencial bem 

próximo ao primeiro pico catódico, leva à formação de um filme condutor com 50 

monocamadas. Para esses cálculos, os autores assumiram uma redução de dois 

elétrons e uma orientação das moléculas reduzidas paralela á superfície do eletrodo. 

Barner e Corn [14] estudaram a formação de multicamadas de Leuco-MB co-

adsorvidas sobre superfícies de ouro com longas cadeias de sulfetos de grupos 

alkilo. Saez e Corn adup Naujok et al. [11] estudaram a formação de multicamadas 

de Leuco-MB in situ com a técnica de PMFTIR (polarization-modulation Fourier 

transform infrared spectroscopy). Estudos adicionais realizados por Campbell et al. 

adup Naujok et al.  [11] demonstraram que o MB adsorvidos sobre eletrodos de 

platina podem ser realçados pela presença de uma monocamada de enxofre de 

valencia zero.  A orientação das monocamadas de MB adsorvidas sobre superfícies 

de platina, modificadas com enxofre, foram medidas espectroscopicamente usando 

a técnica de superfície seletiva SHG (The resonant molecular second harmonic 

generation) Campbell et al. adup Naujok et al.  [11]. 

Para as superfícies de ouro e platina, o aumento da quimissorção na presença de 

enxofre foi atribuído à interação enxofre-enxofre entre os átomos de enxofre da 

monocamada e os átomos de enxofre do anel do MB [12,11]. Entretanto, até agora, 

não existe evidência espectroscópica para esclarecer a interação enxofre-enxofre. A 

verificação dessa interação requer uma espectroscopia vibracional sensível 

suficiente para detectar monocamadas únicas. Nesse sentido, foi reportado o uso da 

técnica de intensificação Raman por plasma de superfície (SERS) [11,15]. Para 

superfícies rugosas, a técnica SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) 

possui suficiente sensibilidade. A SERS é uma técnica eficiente para provar a 
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orientação e a estrutura das moléculas corantes adsorvidas sobre eletrodos rugosos 

de prata e ouro [11,15]. 

A adsorção de monocamadas de MB sobre superfícies modificadas com enxofre de 

eletrodos de ouro policristalino foi obtida seguindo, previamente, o procedimento 

esboçado por Barner e Corn [14] para filmes de ouro evaporado. Como haviam sido 

mostrados primeiramente por Clavilier et al [12], a presença de uma quimissorção 

irreversível de monocamadas de enxofre realça a adsorção da primeira 

monocamada de MB. Esse incremento resulta na formação de uma bem definida 

onda secundária de adsorção no voltamograma cíclico (CV) do eletrodo em uma 

solução de MB 80 µM (figura 2.6). A integração desse pico, para filmes de ouro 

policristalino, gera a densidade de carga superficial de 29 µC/cm2 que corresponde a 

uma superfície coberta com MB de 1,50x10-10 mol/cm2. Se o eletrodo de ouro é 

removido da solução de MB, enxaguada com água e devolvido numa solução buffer 

que não contenha MB, um subseqüente voltamograma cíclico mostrou que o MB 

permanece na superfície do eletrodo com aproximadamente a mesma superfície 

coberta [14]. Superfícies similarmente cobertas foram observadas em monocamadas 

de MB preparadas sobre superfícies rugosas SERS eletroquimicamente ativas. As 

espécies Leuco-MB formadas após a redução do MB não são fortemente absorvidas 

na superfície de ouro, de modo que a re-oxidação e redução repetida do MB em 

ausência de espécies Leuco em solução, eventualmente, desorvem a monocamada 

completa. Além disso, o MB adsorvido está em equilíbrio com pequenas quantidades 

de espécies leuco em solução. Em virtude de esse equilíbrio, todas as tentativas de 

obter um espectro SERS in situ provocaram apenas a observação da emissão 

fluorescente do MB na solução. Assim, tanto o SERS quanto as medidas de 

fluorescência de superfície foram obtidos em situ, após a imersão e lavagem do 

eletrodo [11]. 
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Figura 2.6. Voltamograma cíclico (CVs) de uma solução de MB 80µM (a) sobre uma superfície 
modificada de ouro com enxofre (MB-S-Au) e (b) sobre um eletrodo de ouro. Os principais picos de 
oxidação redução em ambos os CVs é devido às espécies da solução. A forte adsorção para o 
eletrodo modificado com enxofre em aproximadamente -0,45 V é devido ao aumento da adsorção do 
MB pelo enxofre [14,11].  
 

A construção de estruturas moleculares suportadas em metais e semicondutores é, 

atualmente, uma das áreas mais ativas da pesquisa em físicoquímica, pois sua 

aplicação abrange desde a eletrônica molecular, bio-catálise até biosensores [15]. A 

tecnologia buttom-up [15], freqüentemente, envolve a construção de complexas 

estruturas sobre substratos metálicos ou semicondutores, começando desde 

moléculas orgânicas simples e requer um controle preciso de cada etapa da 

construção. Para esse fim, um cuidadoso conhecimento da química física envolvida 

será crucial. Estruturas moleculares complexas são também importantes como 

sistemas bio-miméticos para o entendimento dos processos de transferência de 

carga entre formas biológicas com atividade redox, os centros ativos das enzimas e 

as forças que agem sobre as moléculas redox e as dirigem à posição exata em que 

ocorre a transferência da carga para a enzima ou desde a enzima [15]. Um caminho 

recorrente para a construção dessas complexas estruturas moleculares envolve 

primeiro, a preparação do substrato metálico coberto com uma camada molecular 

fortemente ligada que atua como espaçador [15,16]. A molécula espaçadora pode 

expor diferentes grupos químicos ao ambiente, permitindo uma seletiva ancoragem 

dos outros componentes do dispositivo tais como íons, moléculas, biomoléculas, 

nanopartículas, etc [15]. Os espaçadores típicos para substratos metálicos limpos 

são monocamadas auto-organizadas de moléculas de tióis (R-SH) [17]. A introdução 

de grupos terminais funcionalizados (-COOH, -OH, -COH, -NH2) permite a seletiva 

imobilização de íons, proteínas, polímeros, etc. por adsorção física a partir de 

soluções (envolvendo forças de Van der Waals, eletrostáticas ou hidrofóbicas) ou 
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por ligações covalentes de ligantes, usando processos de síntese específicos em 

fase sólida ou líquida [15]. A primeira aproximação é atrativa devido a sua 

simplicidade (evitando etapas sintéticas complexas) e reversibilidade (uma 

interessante via para a liberação de drogas). A principal desvantagem do método 

citado é o limitado controle sobre a espessura da camada adsorvida e a orientação 

das formas adsorvidas [15]. Efetivamente, a posição espacial das formas ancoradas 

é incerta devido à presença de defeitos nas SAM tais como vacâncias, domínios 

limites, depressões e fileiras com falhas [18]. Esses defeitos são caminhos 

preferidos que permitem a difusão das formas adsorvidas, impulsionado pelas 

interações repulsivas molécula-solvente ou pelas interações atrativas substrato-

molécula [19]. Mesmo para moléculas covalentemente ligadas, as mudanças na 

configuração das formas adsorvidas podem ter lugar para minimizar a energia livre 

do sistema. A determinação da quantidade de formas imobilizadas e sua posição 

média em relação ao substrato em tais espaçadores ultrafinos (usualmente <3 nm) 

são pontos cruciais para todas as aplicações acima mencionadas. No entanto, a 

determinação dessas variáveis envolve dificuldades consideráveis. Em princípio, as 

espectroscopias de raios-X (XPS) e a espectroscopia de elétron Auger (AES) 

possam ser usadas para determinar a quantidade de formas imobilizadas [19], 

embora danos no substrato por causa de elétrons incidentes ou emergentes (ou 

mesmo por fótons) poderão acontecer [15]. Por outro lado, STM (scanning túnnel 

microscopy) e AFM (atomic force microscopy) permitem a projeção das moléculas 

imobilizadas, mas não fornecem informações diretas sobre a posição das moléculas 

em relação ao substrato e sua possível orientação na complexa estrutura. De fato, a 

correlação entre a quantidade, distância do substrato e a atividade eletroquímica das 

formas imobilizadas em sistemas tridimensionais é um ponto relevante para o 

entendimento da transferência de carga em sistemas biomiméticos e também para o 

desenvolvimento de bio-sensores eficientes e dispositivos eletrônicos baseados em 

moléculas orgânicas. 

A espectroscopia Raman é uma poderosa ferramenta para estudar esse tipo de 

nano-sistemas. Primeiro, porque essa técnica é altamente específica através do 

espectro vibracional que pode ser usado como uma impressão digital das moléculas 

imobilizadas. Segundo, porque quando o espalhamento Raman intensificado por 

superfície é possível, o espalhamento Raman pode ser sensível a frações de 

monocamadas ou mesmo para moléculas individuais. Terceiro, quando as 
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mudanças ou deslocamentos das energias do modo vibracional relativa aos picos 

Raman estão presentes; eles evidenciam informações acerca da orientação 

molecular e das ligações. Usualmente, essas informações são qualitativas, sendo 

possível uma determinação mais precisa quando os modelos microscópicos dos 

modos vibracionais moleculares e os tensores Raman são utilizados na análise dos 

espectros de espalhamento Raman. Outra informação relevante da técnica SERS 

refere-se à identificação da posição espacial das moléculas adsorvidas sobre o 

substrato metálico. Entretanto, tais tipos de estudos são limitados quando a 

reprodutibilidade das amostras é um problema [15]. 

2.4 Estudos Espectroscópicos do MB+ 

O emprego das técnicas espectroscópicas “in situ” em sistemas eletroquímicos é de 

grande utilidade para a obtenção de informações sobre o mecanismo de 

transferência de elétrons das formas redox adsorvidas na superfície do eletrodo, 

assim como para a caracterização dessas formas. Estudos de absorção UV-visível, 

eletroquímico e espectroeletroquímico de corantes fenotiazínicos imobilizados em 

filme de Nafion foram realizados por John e Ramaraj [20]. A mudança da energia 

livre de Gibss calculada para a interação hidrofóbica desses corantes com o filme de 

Nafion mostra que o MB+ apresenta uma maior interação hidrofóbica em filme de 

Nafion que a tionina (corante com a mesma estrutura molecular do MB+), exceto os 

grupos metila que são substituídos por átomos de hidrogênio. Os espectros de 

absorção no UV-visível registrados para o MB+ absorvido dentro do filme de nafion, 

em ambiente ácido, apresentam três bandas de absorção: uma banda em 650 nm 

atribuída à forma monomérica, outra banda em 745 nm atribuída à forma protonada 

e um ombro em 590 nm atribuído à forma dimérica. Os dados eletroquímicos obtidos 

para o MB+ em filme de nafion mostram que a forma reduzida do MB+ interage 

fortemente com a região hidrofóbica e não é lixiviado do filme, contrariamente ao 

ocorrido com os corantes tionina e “Azure-A”. As mudanças espectroeletroquímicas 

observadas confirmaram esse comportamento e mostraram que o monômero, o 

dímero e a forma protonada do corante sofrem redução durante a varredura catódica 

e que sob oxidação, dimerização e protonação das moléculas do corante são 

novamente observadas. 

A espectroscopia vibracional é uma ferramenta muito útil para obter informações a 

respeito da estrutura molecular de filmes gerados sobre a superfície de um eletrodo. 
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Diante disso, métodos espectroscópicos vibracionais têm sido empregados em 

alguns estudos referentes à formação de filmes superficiais envolvendo o sistema 

MB+/LMB em superfícies eletroquímicas. 

Naujok et al. [11] obtiveram os espectros de fluorescência e os espectros SERS 

(surface enhanced Raman scattering) “ex situ” da monocamada de MB+ adsorvida 

em eletrodos de ouro policristalino puro e modificado com enxofre, a fim de obter 

informações a respeito das mudanças estruturais que ocorrem quando a 

monocamada de MB+ é quimissorvida sobre “adatoms” de enxofre. Verificaram, 

através dos espectros de fluorescência obtidos com excitação em 595 nm que, 

embora o comprimento de onda da fluorescência não mude quando o MB+ é 

adsorvido em superfícies de ouro puro e modificado com enxofre. A intensidade da 

fluorescência é alterada significativamente, sendo bem maior para o caso em que a 

monocamada de MB+ é adsorvida sobre eletrodo de ouro modificado com enxofre. O 

aumento da fluorescência molecular, nesse último caso, foi atribuído, pelos autores, 

à inserção do enxofre entre o MB+ e a superfície metálica provocando, assim, a 

diminuição da supressão da fluorescência que ocorre quando moléculas 

fluorescentes estão diretamente adsorvidas sobre a superfície metálica. Essa 

supressão ocorre devido às interações entre as moléculas e os elétrons livres no 

metal, permitindo que uma rápida transferência de energia e relaxação ocorra 

mesmo a uma considerável distância do eletrodo. Uma supressão adicional da 

fluorescência é observada para a primeira monocamada de moléculas adsorvidas 

por causa do recobrimento das funções de onda molecular com aquelas dos elétrons 

na superfície do metal. O simultâneo aumento da adsorção das moléculas de MB+ e 

a diminuição da interação dessas moléculas com a superfície metálica, provocada 

pelo enxofre adsorvido, são interpretados pelos autores [11] como indicativo da 

existência de uma interação química específica entre a monocamada de enxofre 

adsorvida e o MB+. Os pesquisadores obtiveram os espectros SERS “ex situ” da 

monocamada de MB+ adsorvida sobre eletrodos de ouro puro e modificado com 

enxofre com um espectrofotômetro de transformadas de Fourier (FT) utilizando um 

comprimento de onda de excitação de 1064 nm, a fim de evitar a interferência da 

fluorescência do MB+. Com propósito de comparação, também obtiveram o espectro 

SERS do MB+ em um eletrodo de prata (sem enxofre) usando um comprimento de 

onda de excitação de 514,5 nm, assim realizaram a atribuição das bandas de maior 

intensidade observadas nesses espectros. Através da análise das mudanças de 
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freqüência e intensidade dessas bandas, eles concluíram que os espectros SERS 

exibem diferenças que podem ser atribuídas, especificamente, à interação da 

molécula do corante com a monocamada de enxofre [11]. 

 

2.5 Sensores químicos 

Um sensor, geralmente é definido como um dispositivo que recebe e responde a um 

estímulo ou um sinal, porém os sensores artificiais são aqueles que respondem com 

sinal elétrico a um estímulo ou um sinal. Para detecção de substâncias químicas e 

biológicas, por exemplo, os sensores espectrofotométricos e eletroquímicos são 

amplamente empregados. Entre os sensores eletroquímicos mais importantes estão 

os sensores potenciométricos, sensores voltamétricos, sensores de gás e eletrodos 

de referência seguida pelos biosensores eletroquímicos. Vale ressaltar que muitos 

dos biosensores não são sensores, no sentido estrito, uma vez que seu 

comportamento de resposta, muitas vezes, não é reversível. Os sensores ópticos, 

por sua vez, possuem algumas vantagens em relação aos sensores elétricos, devido 

ao tempo de resposta  que é rápido e porque eles não necessitam de contatos 

elétricos que poderiam ser danificados pelas substâncias testadas. Pela mesma 

razão, eles são mais seguros em caso de vapores ou gases inflamáveis. Nesse 

sentido, os processos de detecção de substancias químicas e biológicas envolvem o 

uso de diferentes tipos de sensores, cujo funcionamento é limitado pelo meio 

(líquido, sólido ou gasoso). O processo de detecção de íons em meios aquosos, por 

exemplo, não só envolve a ligação seletiva de espécies aniônicas ou catiônicas, mas 

também reporta o fato do reconhecimento através uma resposta eletroquímica ou 

física macroscópica. Para a detecção eletroquímica de íons, por exemplo, diversas e 

diferentes estratégias foram usadas, sendo que as mais importantes envolvem: (1) 

extração de espécies carregadas dentro de uma membrana por meio de um 

hospedeiro no eletroativo e a detecção do potencial de membrana resultante 

(Eletrodos Seletivos de Íons (ISEs) e transistores de efeito de campo quimicamente 

modificado (CHEMFETs)) e (2) sínteses de um receptor contendo um grupo redox 

ativo e detecção de uma perturbação de corrente/potencial na formação de um 

complexo (sensores voltamétricos/ amperométricos). Similarmente, um número de 

estratégias diferentes foi usado na produção de sensores ópticos. Estão incluídas 

entre elas os optodos (eletrodos ópticos) que podem ser considerados como o 
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equivalente óptico dos ISEs em que uma mudança nas propriedades de um filme de 

membrana dopado com um receptor é usada para sinalizar a presença da espécie 

alvo. Outro tipo de sensores ópticos está relacionado às moléculas receptoras 

discretas contendo grupos fluorescentes que servem para sinalizar a presença de 

um íon através de uma mudança na emissão (cor ou intensidade) como resultado 

de, por exemplo, quenching da florescência via transferência  de elétrons (photo-

electron-transfer quenching) [21]. Sensores colorimétricos simples também foram 

reportados. O mecanismo envolvido neste tipo de dispositivos é baseado na 

mudança espectral da banda de absorção que acarreta uma mudança de cor que 

pode ser monitorada de forma precisa com um espectrômetro ou de forma 

qualitativa, observando-se a mudança de cor visualmente. Efeitos de agregação 

também são usados para estimular a detecção de íons. Sistemas químicos que 

assinalam a presença de um íon através de um processo de formação de ligações 

(isto é, sofrendo geralmente uma reação química irreversível) são também 

conhecidos. Assim, para projetar sensores ópticos moleculares com essas 

características foram propostas algumas estruturas de estado sólido. Um exemplo 

desse tipo de dispositivos que atua de forma semelhante aos sensores 

eletroquímicos é constituído por um receptor contendo grupos fluorescentes ou 

coloridos que são sintetizados sobre uma matriz hospedeira. O principio de operação 

está baseado na mudança da emissão fluorescente ou da cor como resultado de 

perturbações nas estruturas eletrônicas das moléculas fluorescentes induzidas pela 

interação com os íons presentes no meio. Outro exemplo de dispositivo óptico 

utilizado para detecção de íons é baseado na reação química entre a molécula 

indicadora e o íon alvo formando um novo composto que apresentará novas e 

diferentes propriedades fluorescentes ou uma cor diferente. Esse tipo de sensores 

permite a determinação seletiva dos íons. Atualmente, existem diferentes sistemas 

sensores de íons, disponíveis no mercado. Por exemplo, a empresa “Molecular 

Probes Inc” vende um número de indicadores que podem ser usados para monitorar 

íons Cl- a nível intracelular e extracelular [21]. Esses sensores incluem o 6-methoxy-

N-(3-sulfopropyl)quinolinium, N-(ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium 

bromide e N,N'-Dimethyl-9,9'-biacridinium dinitrate ou lucegenin como elementos 

indicadores. As estruturas moleculares desses compostos serão apresentadas na 

figura 2.7: 
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Figura 2.7. Estrutura molecular de indicadores usada em sensores de íons Cl- a nível intracelular e 
extracelular. (a) 6-methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium, (b) N-(ethoxycarbonylmethyl)-6-
methoxyquinolinium bromide e (c) lucegenin. 
 

Esses compostos funcionam como sensores fluorescentes através de um 

mecanismo de quenching colisional de difusão limitada [22]. De fato, outros ânions 

(tais como Br-, I-) também podem  ocasionar supressão da fluorescência destes 

indicadores. No entanto, sob condições fisiológicas, a concentração dessas últimas 

formas (que interferem no potencial) é baixa, por isso normalmente, não interferem 

na análise de íons Cl-.  

O desenvolvimento de sensores com capacidade de mostrar a presença de íons, 

sem utilização de instrumentação, foi por muito tempo um valioso objetivo na área do 

reconhecimento supramolecular. Recentemente, foi atingido um considerável 

progresso para a realização desse objetivo [21]. Por exemplo, pela inserção de 

ácidos de Lewis de átomos de boro [23] ou de silício [24] em sistemas π-conjugados 

estendidos. Yamaguchi et al. [23] produziram diferentes sensores colorimétricos para 

ânions F-. Nestes indicadores, na presença de íons F- os triarilboranos são 

convertidos em boratos. Essa conversão interrompe o deslocamento do elétron π no 

receptor, causando mudança de cor (de cor laranja a incolor para o Try-9-

anthrylborane em THF), figura 2.8. Já em receptores baseados em silício, a adição 

de íons F- a triantrilfluorosilanos e THF provoca uma mudança de conformação 

mudando assim as interações entre as moléculas de antraceno. Isso resulta em uma 

mudança nas propriedades fluorescentes do receptor permitindo, desse modo, a 

detecção de íons F- (figura 2.9). 
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Tri-9-antrilborano (TAB) 

 

 
Figura 2.8. Representação esquemática da comutação da conjugação-π no LUMO de sistemas π-
elétron baseados em boro. Nessa figura, π representa o ponto de ligação de um grupo π-conjugado 
[21,23]. 
 

 
Figura 2.9. A adição de um íon F- ao átomo de Si incrementa a fluorescência do triantrilfluorosilano. O 
complexo tetra-coordenado apresenta baixa fluorescência e o penta-coordenado apresenta forte 
fluorescência [21,23]. 
 

A literatura reporta um grande numero de resultados de pesquisas na utilização de 

diferentes corantes como elementos ativos dos sensores ópticos. Assim, por 

exemplo, os corantes do grupo das fenotiazinas, tais como o azul de metileno, são 

usados como componente chave de uma ampla variedade de sensores ópticos de 

oxigênio utilizado na indústria e em laboratório [25,26]. O princípio desses sensores 

é que a forma reduzida (leuco) do MB, nomeada como HMB ou LMB, é incolor na 

ausência de oxigênio, mas é rapidamente re-oxidado pelo O2 a MB, ou seja, sua 



 34 

forma original azul brilhante. As estruturas e as características UV/VIS do azul de 

metileno e suas formas reduzidas comuns são apresentados na tabela 1.  

  

Tabela 1. Estrutura e características de absorção UV/Vis do azul de metileno e suas formas reduzidas 
comuns. Os dados foram obtidos de [25]. 

 

As formas protonadas do LMB incluem: H3LMB2
+, H2LMB+, HLMB° e LMB- [25]. A 

partir dos dados contidos na tabela 1 é possível construir um diagrama pH-estrutura, 

ilustrado na figura 2.10. Através dos dos dados contidos na figura 2.10, verifica-se 

que em pH < 1 a forma catiônica protonada, H3LMB2
+, predomina; em pH > 7, a 

forma leuco do azul de metileno existe principalmente como o ânion desprotonado, 

LMB-. Dentro da faixa de pH de 1-7, todas as formas LMB protonadas e des-

protonadas podem agir como doadores de elétrons. O produto da oxidação do LMB 

existe principalmente (> 90 %) na forma monomérica. Além disso, suas duas formas 

protonadas: HMB2
+ e MB+ estão presentes na mesma concentração em pH ≈ 0. 

Assim, os espectros dos produtos de oxidação do LMB para MB em pH > 1 são 

atribuídos quase exclusivamente à forma desprotonada do MB, isto é, MB+. 

Espécie  Estrutura pKa E°/V VS.  NHE λmax/nm 

MB+ 

(forma oxidada) 

0 - 660; 

614; 

292 

MB. 

(forma semi-reduzida) 

-3; 

2; 

9 

(MB/MB.)= -0.23 420 

LMB- 

(forma leuco reduzida) 

4,5; 

5,8; 

1,7 

(MB/LMB)=0.011 

(pH 7) 

 e 0,053 (pH 0) 

256 
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Figura 2.10. Mecanismo de oxidação da forma Leuco do MB [25]. 

 

As formas Leuco do azul de metileno são facilmente oxidadas a MB+ pelo oxigênio 

do ar ou pelo oxigênio dissolvido. Assim, o processo global é dado pela seguinte 

equação: 

2H3LMB2
+  +  O2  →  2MB+  +  2H3O

+                                                  (2) 

Resultados reportados pela literatura também mostram que o MB foi usado como 

indicador na sondagem do ambiente protonado dentro de filmes de Nafion. As 

moléculas do corante, incorporadas dentro dos filmes a baixas concentrações, 

mostram deslocamentos espectrais que correspondem ao ambiente protonado 

circunvizinho. As mudanças espectrais, associadas com o corante protonado/des-

protonado, fornecem uma conveniente e simples aproximação à investigação da 

propriedade de troca de prótons dos filmes de Nafion, o que permite determinar a 

densidade dos sítios ativos e a concentração total de prótons no filme do polímero 

de Nafion. Ao utilizar o MB pode ser monitorada a atividade protônica do filme de 

Nafion.  A diferença das características espectrais do MB observada na presença 

de íons Na+ e H+ foram estudadas para controlar a taxa de troca catiônica no filme 

de Nafion, (figura 2.11).  
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Figura 2.11. Representação esquemática dos sítios ativos do filme de Nafion.  O MB é usado como 
uma prova para monitorar o intercâmbio catiônico em filmes de Nafion [27]. 
 
Em relação à resposta espectral do azul de metileno à acidez do meio, uma 

interessante propriedade dos corantes de thiazina (tionina, azul de metileno e 

fenosafranina) é sua habilidade de exibir um equilíbrio de múltipla protonação com 

características espectrais diferentes devido às suas formas protonadas [28]. O MB, 

por exemplo, exibe o seguinte equilíbrio de protonação:  

MB+ + H+   ⇔ MBH2+  + H+⇔ MBH2 
3+    (3) 

A segunda protonação acontece em meios altamente ácidos (pH<0). Esse 

comportamento permite o emprego do MB na fabricação de sensores de pH [28] 

 
Figura 2.12. Espectro de absorção de uma solução 1µM de MB a diferentes concentrações de ácido. 
Na figura inserida, observam-se mudanças na absorbância correspondentes às bandas de absorção 
das formas monoprotonadas (745 nm) e diprotonadas (665 nm) do MB a diferentes concentrações de 
H+ [27]. 
 



 37 

A figura 2.12 mostra o espectro de absorção do MB em concentrações variadas de 

ácido. Em pH neutro ou ligeiramente ácido [27], o MB existe em sua única forma 

protonada (MBH2+) com uma absorção máxima em 665 nm. Em altas concentrações 

de ácido (> 0,1 M H2SO4), aparece um novo pico de absorção com uma absorção 

máxima em 745 nm. Essa absorção corresponde à forma duplamente protonada, 

MBH2
3+. Em concentrações de ácido de 0,8 M de H2SO4, é possível encontrar as 

duas formas monoprótico e diprótico do corante coexistindo na mesma 

concentração. A resposta espectral do MB para as soluções ácidas (0,1-3 M H2SO4) 

serve como prova para monitorar o ambiente local protonado ao redor do corante. O 

pico de absorção em 745 nm que corresponde ao MBH2
3+ pode ser usado para 

determinar a concentração efetiva de prótons em um determinado meio, por 

exemplo: filme de Nafion. 

O azul de metileno também é amplamente usado como foto-sensibilizador para 

produzir oxigênio singleto em terapia fotodinâmica para o tratamento do câncer [29]. 

Ele é também, freqüentemente, utilizado como modelo de teste de agente 

contaminador em foto-catálise de semicondutores, porém, em trabalhos reportados 

em [30], estabeleceram que o foto-branqueamento desse corante que pertence ao 

grupo das thiazinas pode ser por causa da redução da sua forma leuco, 

especialmente, a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. 

As propriedades de indicador redox do MB também são usadas como método 

standard para teste de agentes redutores presentes em alimentos devido ao 

crescimento bacteriano [26]. Muitos produtos indicadores de oxigênio, incluindo o 

produto comercial Ageles EyeTM, também usam o par redox LMB-MB como um 

sistema indicador chave [31]. O MB é usado também para análise quantitativa de 

agentes redutores em análise química, tais como glucosa e ácido ascórbico [26,32-

35]. Na detecção de ácido ascórbico usando MB, uma série de métodos foi 

desenvolvida baseados na foto-redução do MB para LMB pelo ácido ascórbico (AA) 

através do mecanismo de quenching foto-redutivo e a subseqüente medida de 

qualquer um deles (MB ou LMB) por espectrofotometria [26,32] ou amperometria 

[34,35]. Esse método funciona perfeitamente se for usada a luz visível como fonte de 

radiação, no entanto, foi observado que a luz UV é ineficaz na monitoração desses 

processos, apesar do MB absorver também na região UV [32].  

O método acima descrito é um exemplo de muitos processos fotoquímicos que 

foram estudados, nos quais o MB é usado como fotosensibilizador. Grande parte da 
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fotoquímica associada ao MB não se deve a seu primeiro estado singleto excitado 

que tem um tempo de vida muito curto (358 ps) [36,37], mas preferencialmente 

devido à longa vida (4,5 µs) e baixa energia (138 KJ/mol) do estado “tripleto” de 

baixo rendimento quântico (0.52) [26]. 

Em contraste com o altamente colorido (forma oxidada do MB), a fotoquímica de sua 

forma incolor reduzida (LMB) foi muito pouco estudada. Esta última observação não 

é muito surpreendente, pois o LMB é incolor e apresenta pouca absorção no UV 

próximo (λmax=314 nm); no entanto, ele absorve mais na região do UV com λmax=256 

nm (figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13. Espectros UV/vis registrados para uma solução de LMB (10-5 M, pH = 2) sobre irradiação  
com UV; cada espectro foi registrado a cada 30 s. Os picos de absorbância devido ao LMB e MB+ 
estão em 256 nm e 294 nm e 665 nm, respectivamente [38]. 
 

Em solução aquosa, o LMB pode ser rapidamente preparado a partir de uma 

solução de MB por meio da adição de um dos muitos agentes redutores, incluindo 

ditionato de sódio ou AA [39,40]. Para evitar problemas de remoção do excesso de 

agente redutor para reduzir MB+ para LMB se torna possível usando amálgama 

sólido de zinco que pode ser facilmente removido por filtração. O LMB é rapidamente 

oxidado novamente para MB+ pelo oxigênio do ar, seguindo a seguinte equação 

química:  

2LMB + O2  →   2MB + 2OH-     (4) 

No entanto, esta reação é muito sensível ao pH, aumentando a taxa da reação com 

o pH [41]. Como resultado, uma solução alcalina de LMB reage rapidamente com o 

oxigênio do ar e as soluções ácidas (pH ≥2) são moderadamente estáveis, isto é, 
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não muda a cor passado um período de 20 minutos em condições de pressão e 

temperatura ambiente. As soluções de LMB são estáveis durante o tempo da 

experimentação no escuro e em presença de ar atmosférico em pH 2, no entanto, a 

mesma amostra por irradiação com luz UV converte-se rapidamente em sua forma 

oxidada com λmax de MB+. 

O processo de conversão do LMB a MB+ sob irradiação UV não é tão significativo na 

ausência de oxigênio, indicando que o oxigênio dissolvido cumpre um rol muito 

importante no processo de foto-oxidação do MB. Esse processo é possível através 

de um mecanismo de quenching foto-oxidativo; como ilustra as seguintes equações:  

2LMB + UV → LMB*                    (5a)

 2LMB* + O2 → 2MB+  +  2OH-         (5b)       

onde asterisco (*) denota um estado eletronicamente excitado. A irradiação de uma 

solução contendo MB+ na presença de ácido ascórbico leva à eficiente geração de 

LMB via um mecanismo de quenchig foto-redutivo, isto é: 

                                MB+ + Vis → MB+* (6a) 

                                MB+* + AA → LMB + AAox (6b) 

Onde AAox é a forma oxidada do ácido ascórbico. As reações fotoquímicas acima 

mostradas trabalham bem em soluções aeróbicas e anaeróbicas. Assim, embora a 

luz UV promova a foto-redução do MB+ a LMB pelo AA através das equações (6a) e 

(6b) a reação inversa, isto é, a foto-oxidação do LMB pelo O2 (equações (5a) e (5b)) 

é muito mais fácil [26]. 

 

2.6 Silício poroso  

O silício é um material que domina o mercado da produção de dispositivos 

eletrônicos de semicondutor, devido a sua abundância como matéria-prima, 

maturidade tecnológica, baixo custo e elevada densidade de integração. As 

possibilidades de desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos baseados em 

silício foram fortalecidas após a descoberta do silício poroso (PS), pois esse material 

permite modificar suas propriedades físicas e químicas, controlando os parâmetros 

de formação e processamento (tipo e concentração de impurezas, concentração dos 

eletrólitos, densidade de corrente e tempo de anodização). Essas propriedades 

estão sendo utilizadas para a fabricação de dispositivos sensores, sistemas 

microeletromecânicos (MEMS), dispositivos de optoeletrônica, guias de onda [42], 
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filtros ópticos [43], detectores de UV [44,45], fotodetetectores [46], LED`s [47,48] e 

dispositivos ópticos baseados em cristais fotônicos [49]. A grande vantagem na 

utilização da tecnologia do silício poroso na fabricação de dispositivos ópticos deve-

se ao fato do processo eletroquímico utilizado permitir a modulação das 

propriedades ópticas, através do controle dos parâmetros de processamento [49]. O 

silício poroso tem enormes possibilidades de utilização na área optoeletrônica que 

engloba vários tipos de conversão de sinais elétricos em luminosos e vice-versa. O 

PS não se restringe exclusivamente aos dispositivos de emissão de luz. Ele tem, 

entre suas características estruturais, uma elevada área superficial e elevada 

atividade química relacionada à adsorção de diferentes substâncias químicas que 

permitem a aplicação em sensores ópticos de gases [50]. Os filmes de silício poroso 

são formados por uma complexa estrutura esponjosa, composta por regiões de Si 

monocristalino que variam da escala micrométrica à escala nanométrica (cristalitos), 

por poros com diâmetros que também variam nessas grandezas e por uma 

superfície tipo amorfa. Os cristalitos de silício dessa estrutura podem ser 

interconectados por Si ou por pontes de SiO2, (figura 2.14). 

       
Figura 2.14. Imagem de MEV da superfície dos filmes de silício poroso obtido por anodização 
eletroquímica usando HF e DMF [99]. 
 

Os processos eletroquímicos permitem a obtenção de silício macroporoso fazendo 

uso de HF na presença de diferentes solventes orgânicos tais como Acetonitrila 

(MeCN), diemteilformamida (DMF), dimetilsulfoxido (DMSO), tetrahidrofurano (THF), 

N-propanol, dioxano e acetato de etilo (ETA). Todos os eletrólitos são preparados 

com 48% de HF. No entanto, sempre existe uma pequena quantidade de água 

presente nos solventes orgânicos (~4% wt). A formação dos poros acontece quando 
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a corrente é forçada a passar através da interface Si-eletrólito. Inicialmente, é 

promovida a formação de pequenas micro-cavidades distribuídas aleatoriamente, a 

partir das quais serão formados os poros. Durante este processo, duas lacunas do Si 

são consumidas provocando, assim, a dissolução de um átomo de silício. Uma 

expressão que resume esta reação é mostrada na seguinte equação [51,49]: 

2 6 2
6 2 2 2Si HF h H SiF H e H

+ ++ + → + + + ↑    (7) 

A curva I(V) do processo de anodização do Si em solução de HF é mostrada na 

figura 2.15. Observa-se que na região de anodização, o silício tipo P e N apresentam 

diferentes comportamentos quando a célula está no escuro, mostrando a 

seletividade do processo em relação ao tipo de dopagem. Quando o Si tipo N é 

submetido à iluminação, durante o processo de anodização, a região anódica 

apresenta o mesmo comportamento que o do Si tipo P, isso revela que, para a 

formação de PS, é necessária a injeção de lacuna [49]. A região anódica apresenta 

três regiões: a primeira região corresponde à condição de correntes menores que o 

primeiro pico de corrente, chamada de corrente crítica (Jcrit), sendo que nessa região 

acontecerá a formação do filme de PS [52,53,51]. É importante mencionar que o 

valor de Jcrit depende dos parâmetros de processo especialmente a concentração 

eletrolítica [53,54]. A segunda região (figura 2.15) acima de Jcrit e o segundo pico de 

corrente correspondem à região de transição onde começa a aparecer o efeito de 

eletropolimento do Si junto com a formação dos poros. A terceira região acima do 

segundo pico de corrente é a região onde acontece o efeito de eletropolimento 

propriamente dito. Nessa região do processo, a reação anódica que acontece na 

interface Si/eletrólito pode ser expressa pela seguinte equação [51,49]: 

2 6
6 4 4 4Si HF h H SiF H e

+ ++ + → + +
    (8)
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Figura 2.15. Curva característica I-V com as diferentes regiões de processo de anodização para um 
substrato de silício, a) tipo-p e b) tipo-n [51]. 
 

As características e propriedades do PS são influenciadas pelos parâmetros de 

processamento, entre os mais importantes, podemos mencionar: 

- Densidade de corrente; 

- Concentração de eletrólito; 

- Tempo de anodização; 

- Orientação cristalográfica; 

- Resistividade do substrato; 

- Iluminação sobre amostra; 

- Processos de enxágüe e secagem [55]; 

- Temperatura. 

A variação de qualquer um desses parâmetros influenciará na formação das 

microestruturas no filme de PS e conseqüentemente afetará as propriedades ópticas 

[49]. A literatura reporta amplamente que uma das propriedades ópticas mais 

surpreendentes das estruturas de PS é a sua capacidade de emissão 

fotoluminescente (PL) [52], adicionalmente a outras características ópticas como 

índice de refração e o coeficiente de extinção. Todas essas propriedades ópticas 

dependem diretamente das características estruturais dos filmes de PS 

[49,54,56,57]. O índice de refração e o coeficiente de adsorção do PS são menores 

do que os de c-Si [49,58].  

Independentemente do tipo de substrato e concentração de HF utilizado na 

formação do PS, o índice de refração e a espessura do filme formado dependem 

linearmente da densidade da corrente de anodização. Alem disso, reportou-se que 

para baixas concentrações de HF (15%) a porosidade varia em forma logarítmica 

com a densidade de corrente [49]. 
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Figura 2.16. Área superficial específica em função da porosidade. Os dados de porosidade começam 
de 51 até 65 % de porosidade. A espessura da camada é de 1 µm [51].  
 

A superfície interna do PS é muito grande. Valores tão elevados como 1000 m2/cm3 

podem ser medidos (figura 2.16). Dita superfície contém uma enorme quantidade de 

impurezas provenientes do eletrólito utilizado no processo de anodização e do ar do 

ambiente. Mesmo as embalagens onde as amostras são armazenadas poderiam 

contribuir para a contaminação das amostras. É preciso conhecer a composição 

química do PS, já que as propriedades ópticas e elétricas dependem do conteúdo de 

impurezas e a passivação da superfície. Uma impureza original que é 

freqüentemente encontrado em filmes de PS é o hidrogênio. Experimentos de 

absorção no infravermelhos (IR) mostraram a presença de grupos silano, Si-Hx (x=1, 

2, 3), na superfície interna durante o processo de anodização [51]. 

A partir das observações feitas por Canham e Cullis [59,60] sobre a 

fotoluminescência e eletroluminescência em silício poroso em temperatura ambiente, 

houve um grande interesse no desenvolvimento de vários experimentos e aspectos 

teóricos. Muitos fatores que influenciam a luminescência do PS foram pesquisados e 

diferentes modelos foram sugeridos. No entanto, um aspecto importante da estrutura 

porosa, o que não tem atraído tanta atenção, é a sua grande área superficial 

(~200m2/cm3). Essa grande área superficial implica efeitos de adsorção. A superfície 

química desempenha um papel importante no PS. Por exemplo, o quenching da 

luminescência por solventes e a influência do ambiente químico na superfície do PS 

[61,62]. É conhecido também que as propriedades de luminescentes do PS são 

influenciadas pelos processos de passivação. Outros experimentos envolvendo 
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vários pós-tratamentos também indicam a importância da adsorção química da 

superfície. O fato mais marcante é de que uma eficiente eletroluminescência é 

observada em junções do tipo PS-solução que indicam que as propriedades 

elétricas do PS são em grande parte afetados pela presença do líquido [62]. Assim, 

os tipos especiais de sensores são aqueles que aproveitam as propriedades ópticas 

do silício poroso devido à grande superfície interna desse material. Muitas das 

pesquisas sobre as propriedades de sensoriamento do silício poroso propõem 

monitorar a variação das propriedades elétricas do PS causada pela presença de 

alguma substância gasosa [62]. Mudanças na condutividade do PS são observadas 

usualmente e são reportados dependendo exponencialmente dos momentos de 

dipolo de solventes orgânicos. Por essa razão, a sensibilidade para moléculas 

orgânicas não polares é normalmente muito baixa [62]. As propriedades ópticas do 

PS foram propostas para sensoriamento das variações da refletividade, 

fotoluminescência e guia de onda. Mulloni e Pavesi [63] pesquisaram as 

propriedades luminescentes de microcavidades de PS de alta qualidade para 

detectar espécies químicas. Devido a sua estrutura particular, as microcavidades de 

PS são muito apropriadas para evidenciar a variação das propriedades ópticas 

quando exposto a vapores ou imerso em solventes orgânicos. A idéia do trabalho de 

Mulloni e Pavesi [63] foi que, para amostras altamente luminescentes, a variação do 

índice de refração e a intensidade de fotoluminescência podia ser influenciada pelo 

ambiente e ser revelado, monitorando a evolução do espectro de fotoluminescência. 

Dessa forma, dois parâmetros diferentes (intensidade e posição do pico de 

luminescência) podem ser determinados ao mesmo tempo, melhorando a 

sensibilidade e seletividade do sensor. A presença de solventes orgânicos dentro 

dos poros muda o valor do índice de refração da superfície do PS (organofílico), 

resultando em um forte deslocamento do pico da luminescência (produto da 

progressiva oxidação da superfície e pela condensação dos solventes no interior dos 

poros), como é mostrado na figura 2.17, para vários solventes.  
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Figura 2.17. Espectro de PL do PS depois da imersão em diferentes tipos de solventes [63]. 
 

O efeito da pressão parcial do metanol no espectro de PL do PS, mostrado na figura 

2.18, foram observados por Bem-Chorin et al. [62]. A intensidade é atenuada sem 

modificação significativa da forma espectral e acontece após poucos segundos 

depois da exposição. Após a evacuação da câmara, a intensidade é recuperada 

numa faixa de tempo similar. Em algumas das medições, um ligeiro incremento da 

intensidade de PL é observado após o primeiro ciclo de recuperação, porém nenhum 

aumento ocorreu nos próximos ciclos. A intensidade de PL foi reduzida pelos 

vapores de metanol por um fator de 2. No entanto, fortes efeitos foram observados 

quando as amostras foram introduzidas diretamente dentro do solvente líquido. A 

PL, nesse caso, caiu por um fator de 20.  
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Figura 2.18. Espectro de PL para várias pressões de vapor de metanol diluído com nitrogênio [62].  
 

Lauerhaas, J. M. e colaboradores [61] estudaram o efeito causado por solventes na 

intensidade PL do PS. Eles reportaram que a PL observada no PS é atenuada 

reversívelmente quando é exposto a moléculas de solventes orgânicos, indicando 

que a PL da superfície desse material é extremadamente sensível. As superfícies de 

PS foram expostas antes e depois a pressões de aproximadamente 160 Torr de 

vapores de tetrahidrofurano (THF) e excitadas usando laser de 442 nm de He/Cd. 

Imediatamente depois da exposição ao solvente, a emissão centrada em 670nm 

diminui por um fator de 4 e é deslocado a 630 nm, (figura 2.19). O espectro de 

emissão recuperou sua intensidade original quando evacuado o vapor do solvente, 

embora λmax nesse ponto foi ligeiramente deslocada do valor original. Ciclos 

repetidos de evacuação/exposição em THF reproduzem esses últimos espectros. A 

exposição em vapores de dietileter, cloreto de metileno, tolueno, o-xileno, benzeno e 

metanol também resultou no quenching reversível e o deslocamento ao azul do 

comprimento de onda máxima. A exposição em vapores de H2O não mostrou 

nenhuma diminuição da emissão.  
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Figura 2.19. Espectro de PL do PS antes de expor a THF, depois de 1 minuto de exposição e depois 
de remover o THF [61].  
    

A grande área superficial interna, forte emissão visível a temperatura ambiente e 

elevada sensibilidade que apresenta o silício poroso, confere a esse material 

excelentes qualidades para sua aplicação em dispositivos opto-eletrônicos. A 

observação da eficiente PL visível do PS e a subseqüente sugestão de que a origem 

da luminescência no silício poroso é devido, principalmente, aos efeitos de 

confinamento quântico [59] ou efeitos de recombinação de superfície [64], tem 

gerado um grande número de publicações nessa área. No entanto, os estudos sobre 

a origem da PL do PS é divergente. 

A fim de estabilizar a emissão de luz, obter novas propriedades luminescentes, 

melhorar a eficiência de eletroluminescência ou obter propriedades de 

sensoriamento particulares, muitos esforços foram dedicados para a elaboração de 

novos materiais, formados pela união de dois ou mais componentes (sendo que em 

um deles as partículas possuem dimensões nanométricas). O fato do tamanho das 

partículas de um dos componentes estarem em escalas nanometricas melhora a 

interação entre a partícula e o meio, melhorando algumas propriedades do material 

em relação ao componente puro. Tais materiais, resultado da união de dois ou mais 

componentes, são denominados nanocompósitos. Assim, a partir do trabalho de 

Canham [59], muitos estudos foram realizados para a obtenção de materiais 

compósitos de PS. Em particular, a introdução dentro de microcavidades de PS de 

substâncias opticamente ativas tais como os corantes atraiu um considerável 
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interesse pela pesquisa nessa área através de medidas de reflexão ou de 

fotoluminescência. Essas pesquisas proporcionam novas possibilidades no 

melhoramento das propriedades dos dispositivos fotônicos.  

 

2.7 Nanocompósitos a partir de silício poroso  

Recentemente, muitos esforços foram feitos para introduzir diferentes materiais 

dentro das cavidades do silício poroso obtendo, dessa forma, materiais 

nanocompósitos. Muitos tipos de materiais podem ser introduzidos dentro das 

cavidades porosas e elas podem abarcar desde átomos de terras raras, metais, 

moléculas biológicas até moléculas de corantes orgânicos. O objetivo de tais 

pesquisas pode ser bastante diferentes e podem referir-se à estabilização do 

material a fim de manter uma emissão de luz estável em longos períodos de tempo 

ou formar filmes com novas propriedades fotoluminescentes ou a realização de 

contatos elétricos com o filme poroso para melhorar a eficiência de 

eletroluminescência ou também a formação de estruturas com propriedades 

sensoriais particulares. A importância da superfície do PS surge do fato de que a 

área superficial específica é grande, sendo tipicamente de 10-60 m2/cm3 para 

estruturas macroporosas, de 180-200 m2/cm3 para estruturas mesoporosas e de 

500-1000 m2/cm3 para estruturas microporosas [51,65,66]. Assim, Canham [59] usou 

o PS como uma matriz hospedeira transparente para uma variedade de meios 

luminescentes. O autor impregnou amostras de PS oxidadas e sem oxidar com 

soluções etanólicas de corantes de laser, principalmente, Rodamina 6G, cumarina 

47, cumarina 535, fluoresceina e oxazina 750. Ele obteve espectros de PL de vários 

tipos de corantes impregnados em substratos de PS oxidado, (figura 2.20). 

Diferentes emissões desde o azul até o vermelho foram produzidas dependendo do 

tipo de corante. O autor usou dois tipos de cumarinas (47 e 535) para obter emissão 

no azul e no verde, respectivamente. 
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Figura 2.20. Espectro de PL em temperatura ambiente de OX-PS impregnado com vários tipos de 
corantes, excitados com laser de 352 nm [59]. 
 

A quantidade de material que pode ser introduzida dentro dos poros pode variar, em 

grande escala, a partir do preenchimento completo dos poros até a adsorção de 

pequenas porcentagens de moléculas nas paredes dos poros. Neste último caso, a 

estrutura resultante pode ser fortemente considerada como um material compósito e 

parece melhor descrito como uma estrutura porosa modificada ou dopada, mas a 

verdade é que, em ambos os casos, a descrição torna-se complexa. Existem vários 

procedimentos pelos quais são obtidos esses compósitos e cada um deles varia 

drasticamente, entre si, dependendo das finalidades almejadas. Dessa forma, pode-

se considerar os processos a seco, que são métodos de deposição física que 

incluem evaporação, deposição química ao vapor (CVD) e técnicas derivadas que 

são muito bem controladas no ambiente da tecnologia do silício [67]. Processos 

úmidos são aqueles que envolvem qualquer simples impregnação em fase líquida. 

Esses métodos envolvem o contato do material poroso com um líquido e é 

considerado bastante eficaz, porque, em princípio, ele não é um grande problema 

para o transporte de massa no interior dos poros, uma vez que podem limitar o 

processo. Nese processo, o procedimento mais simples é a imersão da amostra de 

silício poroso na solução das espécies a serem depositadas e, após um determinado 
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tempo de contato, a amostra é retirada da solução e o solvente evapora. A 

deposição química a partir de soluções reativas resulta da reação química em 

solução que pode envolver os átomos de silício da superfície e nesse caso 

poderíamos falar de grafting químico da superfície ou envolver diferentes reagentes 

em solução, conduzindo à formação de um novo composto que depois é adsorvido 

fisicamente nas paredes dos poros. No primeiro caso, a reação é freqüentemente 

limitada à formação de uma monocamada e a estrutura resultante não pode ser 

considerada como um nanocompósito. Um grande número de grupos químicos 

foram adsorvidos usando métodos de grafting em superfícies de silício, mas a 

pesquisa de material bibliográfico pode se referir a estudos que enfatizam a química 

de superfícies do silício poroso [67-69]. Os processos de deposição a partir de 

soluções reativas oferecem algumas dificuldades em relação à realização da reação 

de deposição dentro dos poros. Tais problemas não são observados quando são 

usados processos que envolvem reações eletroquímicas que acontecem, 

preferencialmente nos poros devido à presença dos portadores de carga, como 

acontece na formação do filme poroso [67-69]. 

A estrutura de poros abertos e a grande área superficial específica do silício poroso 

é uma forte motivação para tentar introduzir diferentes tipos de materiais dentro 

deles. A estrutura do compósito resultante pode abrir portas para novos 

desenvolvimentos, principalmente, no domínio de dispositivos que emitem luz e 

sensores baseados em silício. Sendo assim, os esforços dedicados para obtenção 

de nanocompósitos baseados em PS pretendem melhorar as propriedades ópticas 

do silício poroso que pode ser usado como um excelente material para fabricação de 

dispositivos fotônicos e sensores de gás ópticos [70,71,59]. Os nanocompósitos de 

PS-Corante foram estudados para aplicações em dispositivos ópticos e laser [72] e, 

preferencialmente, foram usados os corantes de Rodamina pelo fato deles 

possuírem um elevado rendimento quântico [73]. Assim, Elhouichet e Oueslati [72] 

impregnaram diferentes tipos de filmes de PS com soluções de rodamina 6G (Rh) 

com a finalidade de formar nanocompósitos. O efeito da matriz porosa de amostras 

oxidadas, sem oxidar e de tipo–p+ nas propriedades de PL foram pesquisadas. Ao 

comparar os espectros de PL de duas amostras de PS tipo-p e tipo-p+ impregnadas 

com rodamina, os autores observaram que uma maior emissão PL era obtida para 

nanocompósitos de Rh/PS(p) do que para Rh/PS(p+) devido, provavelmente, a uma 

boa dispersão das moléculas do corante na matriz tipo-p, onde a área superficial é 
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três vezes maior que para PS tipo-p+. Eles também atribuíram que a importante 

concentração de doadores (nanocristalitos de Si) no tipo-p comparado ao tipo-p+ 

assegura maior transferência de energia para as moléculas do corante. Assim, os 

autores comprovaram que a luminescência desses nanocompósitos é fornecida por 

uma transferência de energia dos nanocristalitos do PS para rodamina e pela 

interação das moléculas do corante com as espécies químicas da superfície do PS. 

Eles mostraram ainda que uma maior emissão PL era observada para amostras de 

PS tipo-p oxidadas do que para o mesmo tipo de PS sem oxidar, atribuindo essa 

diferença à existência de maior quantidade de moléculas na superfície do PS 

oxidado (figura 2.21). 

 
Figura 2.21. Espectro de PL de nanocompósitos (a) Rh/PS(oxidado), (b) Rh/PS(sem oxidar) e (c) 
Rh/PS(-p+) [72]. 
 

Comportamentos semelhantes foram observados por Létant e Vial [74] ao 

impregnarem dois tipos de PS (oxidado e sem oxidar) com soluções de corantes de 

laser (Rodamina-700). Através das técnicas de Refletância Difusa determinaram a 

concentração das moléculas do corante nos poros. Assim, mostraram que a 

concentração das moléculas nos poros é aproximadamente duas vezes maior para 

amostras oxidadas do que para as amostras não-oxidadas e que a emissão PL a 

650 nm é maior para amostras oxidadas do que para amostras sem oxidar, (figura 

2.22). A emissão, por excitação com laser UV pulsado, mostrou ser mais importante 

para amostras não-oxidadas do que para amostras oxidadas, embora a 
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concentração do corante fosse baixa para as amostras não-oxidadas. Esse resultado 

mostrou que a fotoluminescência não provém da excitação direta do laser, mas sim 

pela transferência de energia desde os cristalitos do PS. Os autores mostraram 

também que a PL do corante diminui com a agregação das moléculas e que 

deslocamentos nos picos de emissão podem ser atribuídos a efeitos da matriz 

porosa. 

 
Figura 2.22. Espectro de PL de amostras de PS oxidadas e não oxidadas impregnadas com Rh-700 
(iprg.) e suas referencias (ref.), excitados com laser de 575nm [74]. 
  

O azul de metileno também foi bastante mencionado como uma excelente molécula 

para aplicações em sensores químicos e eletroquímicos, por causa do seu excelente 

processo de recuperação [75,76]. Méallet-Renault et al. [77] desenvolveram um 

sensor químico baseado em moléculas de azul de metileno utilizando a absorção 

óptica ou o “quenching” fotoluminescente como sinal de resposta ao sensor. Esses 

autores mostraram que o aumento da concentração de MB sobre o material 

adsorvente (Poliestireno) causa a diminuição da intensidade de fluorescência 

(fenômeno de quenching), (figura 2.23).  
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Figura 2.23. Espectro de emissão do MB sobre poliestireno. Supressão da luminescência por efeitos 
da concentração de MB [77]. 
 

O MB também mostra um bom desempenho quando é usado como prova de 

coloração em análise de DNA e de tecidos em sistemas biológicos [78]. O sensor de 

gás específico, baseado em azul de metileno foi sugerido para detecção de umidade 

[79] e deficiência de oxigênio [80] através do uso do espectro de absorção óptica 

como resposta ao sensor. Assim, Zanjanchi e Sohrabnezhad [79] estudaram a 

mudança espectral de moléculas de MB incorporadas dentro de zeólitas para a 

construção de sensores ópticos de umidade. O desempenho desse sensor é 

baseado na mudança de cor sob a protonação e desprotonação das moléculas de 

MB intercaladas dentro da zeólita, (figura 2.24). O processo de protonação e 

desprotonação estão associados à hidratação e desidratação da zeólita. 
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Figura 2.24. Espectro de refletância difusa do MB/zeólita em estado hidratado (a) e desidratado (b) 
[79]. 
 

Por outro lado, Cao e Duam [80] desenvolveram um sensor óptico para detecção de 

deficiência de oxigênio baseado nas propriedades redox do MB. O sensor foi 

fabricado adsorvendo o corante em um material poroso (SiO2) obtido por processos 

Sol-gel. A mudança de cor do MB do estado reduzido ao estado oxidado está 

diretamente relacionada à concentração de oxigênio. Devido à mudança de cor do 

material sensor causado pela diferente concentração de oxigênio, o material sensor, 

MB, mostra diferentes espectros de absorção. O espectro para diferentes 

concentrações de oxigênio são mostrados na figura 2.25. As concentrações de 

oxigênio são aumentadas gradualmente desde 0% até 20% por volume.  
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Figura 2.25. Espectro de absorção obtido com diferentes concentrações de oxigênio, 0%; 0,6%; 1,0%; 
2,0%; 4,0%; 7,0%; 10,0%; 15,0% e 20,0% [80]. 
 

Alem disso, o MB também tem sido usado para determinar a adsortividade e 

propriedades estruturais do PS em função da temperatura de oxidação. Nesse 

sentido, Jarvis et al. [81] observaram que a oxidação tem um efeito significativo na 

estrutura do PS, ao observar uma diminuição do diâmetro, área superficial específica 

e volume dos mesoporos, após a oxidação térmica. Eles atribuíram esse 

comportamento ao aumento do volume molecular do Si-O-Si comparado ao Si-Si e 

resultando na expansão da superfície do silício poroso, reduzindo 

conseqüentemente a área superficial especifica. O aumento na temperatura de 

oxidação resultou em uma grande concentração de espécies Si-OH na superfície do 

PS e conseqüentemente aumentou a concentração do MB via interação 

eletrostática, (figura 2.26). A temperatura de oxidação mais baixa, os grupos Si-OH, 

são formados a partir de grupos Si-H porque o MB induz a oxidação. No entanto, em 

elevadas temperaturas (>1000K) todas as espécies Si-H são removidas e 

convertidas predominantemente em Si-OH. Dessa forma, a adsorção do MB sobre 

grupos Si-OH aumenta significativamente.  
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Figura 2.26. Equilíbrio das isotermas de adsorção para o MB sobre PS termicamente oxidado e sem 
oxidar [81]. 
 

As propriedades de adsortividade do PS são diferentes para gases, por exemplo, N2, 

e para corantes como o MB. Essa diferença foi atribuída a diferentes mecanismos de 

adsorção; no caso dos gases são do tipo de adsorção física e do tipo eletrostáticas 

para o MB. Para superfícies negativamente carregadas, um incremento no pH 

aumenta a adsorção de MB devido ao incremento do número de ligações 

disponíveis na superfície para o MB (tipicamente grupos hidroxila OH-). Nesse 

sentido, os autores observaram que a adsorção de corantes sobre PS acontece por 

diferentes mecanismos (interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas). A atração por ligações de hidrogênio demonstrou ser 

improvável, apesar da presença de espécies eletronegativas. Sob oxidação (por 

causa da temperatura, água e o próprio MB) a superfície do PS vira cada vez mais 

hidrofílica com a conversão dos grupos Si-H em Si-OH, resultando as interações 

eletrostáticas, um mecanismo de adsorção dominante para o MB. Os mesmos 

autores propuseram que a interação hidrofóbica é o mecanismo de adsorção 

potencial para substratos de PS sem oxidar. No entanto, devido a que a 

concentração de grupos Si-OH aumenta com a temperatura de oxidação, a atração 

eletrostática será o mecanismo de adsorção predominante. Pelo fato da superfície 

do PS poder atuar como um agente redutor e o MB ser capaz de sofrer reações 
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redox, uma reação de tipo redox entre a superfície do PS e o MB foi proposta pelos 

mesmos autores. Levando em conta que a superfície do PS sem oxidar possui 

terminações de grupos Si-H, espera-se que ela provoque a redução das moléculas 

de MB e que essa reação redox resulte na oxidação da superfície do PS. O 

mecanismo proposto por Jarvis et al. [81] mostra a adsorção do MB pelos grupos Si-

H e várias etapas, vide figura 2.27.  

 
Figura 2.27. Seqüência de reações redox entre o MB e a superfície do PS sem oxidar [81].  
 

Na figura 2.27, o mecanismo mostra que inicialmente acontece uma reação entre o 

MB e a superfície de PS com terminações Si-H, resultando na oxidação da superfície 

do PS e a redução do MB. As moléculas de MB conseqüentemente sofrem oxidação 

em solução devido ao oxigênio dissolvido e pode ser adsorvido via atração 

eletrostática para a espécie recém formada (≡Si-O-). 

No presente trabalho, o comportamento fotoluminescente (PL) de nanocompósitos 

de azul de metileno e silício poroso termicamente oxidado (Ox-PS/MB) foram 

estudados para avaliar a qualidade de adsorção de moléculas de MB em diferentes 

solventes (metanol, etanol e água), com diferentes valores de pH. Esse estudo 

permitirá obter um processo controlado para formação de nanocompósitos com 

melhores qualidades ópticas. Esses nanocompósitos, por sua vez, serão submetidos 

a diferentes solventes (benzeno, metanol, butanol, hexano e O2) e os resultados 

serão avaliados, direcionado sua aplicação em dispositivos sensores de gás ópticos 

(nariz óptico). 
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CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos experimentais seguidos no 

processo de fabricação do silício poroso e nanocompósitos de silício poroso e azul 

de metileno. Para isso, foram obtidos filmes de silício poroso seguindo o 

procedimento tradicional de anodização em células eletroquímicas, usando como 

substrato silício tipo-p com orientação cristalográfica <100> e soluções eletrolíticas, 

baseados em proporções variáveis de HF 48% e solventes orgânicos, tais como 

etanol, metanol e dimetilformamida (DMF). Durante a formação do PS participam 

vários mecanismos que resulta na superposição de micro e meso (ou macro) 

estruturas, cujos diâmetros de poro e distribuição dependem do tipo de substrato e 

condições de anodização. Segundo a classificação feita pela IUPAC [51], os 

tamanhos dos poros são classificados tal com é observado na tabela 3.1: 

 
Tabela 3.1 Classificação IUPAC do tamanho dos poros [51]. 
 

Diâmetro de poro (nm) Tipo de Poro 

≤2 

2-50 

>50 

Micro 

Meso 

Macro 

 

Durante o processo de anodização, a espessura e a porosidade do filme de silício 

poroso foram controladas através da concentração dos reagentes, da densidade de 

corrente e do tempo de anodização, usando uma fonte de corrente continua Keithley 

modelo 236 modulável na faixa entre 0-100 mA (0-110V) e um programa 

computacional Labview. Estruturas mesoporosas e microporosas podem coexistir, 

dificultando a medida da área superficial específica. A vantagem das estruturas 

porosas é que elas apresentam uma grande área superficial específica: 

aproximadamente de 10-60 m2/cm3 para estruturas macroporosas, de 180-200 

m2/cm3 para estruturas mesoporosas e de 500-1000 m2/cm3 para estruturas 

microporosas [51,65,66]. 
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3.1 Fabricação de PS macroporoso e mesoporoso 

Para a fabricação dos filmes de SP foram empregados os seguintes equipamentos e 

materiais: 

3.1.1 Equipamentos: 

• Fonte de corrente contínua Keithley 236 modulável na faixa de 0-100 

mA controlado por programa computacional Labview; 

• Eletrodos de platina (lâmina e fio de platina); 

• Agitador mecânico; 

• Equipamento para eletrodeposição (Potenciostato). 

3.1.2 Materiais: 

• Ácido fluorídrico (HF 48%); 

• Dimetilformamida (DMF); 

• Etanol absoluto (C2H5OH); 

• Pentano normal (C5H10); 

• Metanol (CH3OH); 

• Água deionizada; 

• Silício cristalino tipo-p (ρ=10-20 Ω.cm). 

3.1.3 Tratamento prévio das amostras e processo de anodização: 

Antes do processo de anodização, as amostras foram tratadas quimicamente a fim 

de garantir a limpeza das amostras e o bom contato ôhmico entre a amostra e o 

eletrodo. Os processos pelos quais as amostras foram submetidas estão resumidos 

abaixo: 

3.1.4 Processo de limpeza inicial do silício: 

Antes do processo de anodização eletroquímica que permite a obtenção do filme 

poroso foi necessário fazer uma limpeza inicial, conforme o roteiro seguinte: 

- Lavar durante 15 min. em uma mistura de H2SO4 e H2O (3:1) a 105 °C; 

- Enxaguar durante 10 min. com água deionizada; 

- Enxaguar durante 5 min. em cascatinha de água deionizada; 

- Lavar durante 15 min. em uma mistura de H2O, NH4OH e H2O2 (5:1:1) a 75 

°C; 

- Enxaguar durante 10 min. em água deionizada; 

- Enxaguar durante 5 min. em cascatinha de água deionizada; 

- Secar com jatos de nitrogênio gasoso. 
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3.1.5 Metalização das laminas de silício e obtenção de silício poroso 

As amostras para fabricação de filmes de silício poroso por anodização 

eletroquímica foram metalizadas, imediatamente, após a limpeza inicial, mediante 

técnica de evaporação por filamento incandescente em vácuo a 4x10-6 Torr. O 

alumínio utilizado na deposição foi de 99,999% de pureza e a espessura do filme 

depositado, através dessa técnica, foi da ordem de 500nm. Após o processo de 

evaporação do metal, as amostras foram submetidas a um recozimento térmico a 

450 °C em atmosfera de nitrogênio durante 30 min. para promover a difusão do 

alumínio no substrato de silício com o intuito de garantir um bom contato ôhmico. 

Considerando todas as etapas prévias descritas acima, as diferentes amostras de 

PS foram obtidas da seguinte forma: 

- Ajustou-se a densidade de corrente para três etapas sucessivas, 4; 90 e 4 

mA/cm2; 

 - Ajustou-se o tempo de anodização para 10; 3 e 900 segundos; 

- Colocou-se a amostra de silício cristalino (c-Si) em uma célula eletrolítica 

contendo uma mistura de solução baseado em 12% de HF em DMF ou etanol 

(para o caso de PS microporoso); 

- Em seguida, polarizou-se, anodicamente, o c-Si em condição galvanostática 

usando uma fonte de corrente continua, modelo Keithley 236; 

- Usou-se ultra-som durante todo o tempo que durou o processo para facilitar 

a liberação das bolhas de hidrogênio formadas durante a reação 

eletroquímica entre o HF e o silício; 

- Após a formação do filme de PS, a amostra foi enxaguada com água 

deionizada durante 10 min. para eliminar os resíduos de HF-; 

- O processo de secagem foi realizado, primeiramente, por tratamento com 

etanol absoluto durante 5 min. para eliminar as moléculas de água, depois 

com pentano durante 5 min. e finalmente com um jato de nitrogênio; todos 

esses procedimentos foram necessários para evitar mudanças extremas no 

filme por causa da tensão superficial que promovem a quebra do filme [49]. 

Seguindo esse roteiro, foram obtidas amostras de PS microporoso e PS 

macroporoso. Os filmes de PS macroporoso obtidos foram nomeadas como 4A, 5A, 

5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C e 6D para a formação de nanocompósitos com a finalidade 

de caracterizar espectroscopicamente a qualidade de adsorção do corante. Essas 
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amostras foram divididas em duas partes. Uma delas foi oxidada em forno a 900 °C 

durante 5 minutos em atmosfera de oxigênio (nomeadas como 4AOx, 5AOx, 5BOx, 

5COx, 5DOx, 6AOx, 6BOx, 6COx e 6DOx)  e a outra foi mantida sem oxidar 

(nomeados simplesmente como 4A, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C e 6D),  permitindo 

assim, a obtenção de nanocompósitos com duas características bem diferentes: uma 

obtida em substrato oxidado e a outra em substrato sem oxidar.  

A figura 3.1 mostra o diagrama esquemático da célula eletrolítica utilizado no 

processo de anodização do c-Si. Observa-se que o contato elétrico entre a lâmina de 

silício e a fonte de corrente contínua é através de uma lâmina metálica (Ni-Cr). A 

superfície polida da lâmina de silício fica exposta ao eletrólito onde será formado o 

filme poroso. O acesso à fonte de corrente contínua é feito através de um fio de 

platina. No esquema, pode-se observar que o substrato de silício monocristalino atua 

como eletrodo de trabalho polarizado anodicamente. O contra eletrodo é formado 

por material inerte ao eletrólito, geralmente, formado por platina. Ambos são 

inseridos em uma cuba eletrolítica resistente à corrosão (Teflon). Para esse 

propósito, foram usadas lâminas de silício cristalino tipo-p, cujo processo de 

anodização eletroquímica foi realizado no escuro. As lâminas de silício tipo-n 

necessitam de iluminação para promover bandas de valência de lacunas [82]. 

 

 
Figura 3.1. Representação esquemática de uma célula eletroquímica para anodização de silício. 
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3.2 Obtenção dos nanocompósitos de silício poroso com azul de metileno 

Os nanocompósitos de PS/MB foram obtidos através de processos de adsorção por 

imersão simples, usando soluções com concentração de 10-3 M de MB em metanol, 

etanol e em água, respectivamente. As amostras de silício poroso oxidado e sem 

oxidar foram mergulhadas nas diferentes soluções de MB cujos valores de pH foram 

mantidos constantes durante o tempo de imersão (~8 horas) usando uma solução 

buffer de fosfato. Em seguida, foram enxaguados com os mesmos solventes nos 

quais foram preparadas as soluções de MB usadas para cada processo de adsorção 

e secos com jatos de nitrogênio gasoso. O enxágüe foi realizado para eliminar o 

excesso de MB da superfície do PS e para garantir que permanecesse uma 

quantidade mínima de moléculas adsorvidas. A intenção é a formação de uma fina 

monocamada de MB e evitar a formação de clusters ou agregados moleculares. 

A tabela 3.2 mostra as diferentes amostras de nanocompósitos obtidas por adsorção 

pelo método de imersão em soluções de azul de metileno 10-3 M em metanol, etanol 

e água. Para cada tipo de solução foram mantidas, com ajuda de buffer fosfato, o pH 

com valores de 2,00; 7,00 e 12,00 (meios ácido, neutro e alcalino). As amostras de 

PS, tanto oxidadas quanto sem oxidar, foram mergulhadas nestes meios durante 

aproximadamente 8 horas.  

 

Tabela 3.2. Nanocompósitos de PS/MB obtidos por adsorção em soluções de metanol, etanol e água. 
 

Solução de MB 

10-3M em: 

Amostras 

em pH=2,00 

Amostras 

em pH=7,00 

Amostras 

em pH=12,00 

Metanol 4A, 4Aox 5A, 5Aox 5B, 5Box 

Etanol 5C, 5Cox 5D, 5Dox 6A, 6Aox 

Água 6B, 6Box 6C, 6Cox 6D, 6Dox 

ox=oxidado 

 
3.3 Caracterizações estruturais dos nanocompósitos de silício poroso com MB 

mediante técnica de MEV 

A caracterização estrutural dos nanocompósitos de silício poroso foi realizada 

através da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) no modo de 

detecção de elétrons secundários. O primeiro equipamento utilizado foi um 

microscópio eletrônico de varredura LEO, modelo Stereoscam 440 com 

espectrômetro de dispersão de energia (EDS), cristal de germânio da Oxford, 

software para microanálise, INCA, também da Oxford. O segundo foi um microscópio 
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eletrônico de varredura FEI, modelo Quanta 600 FEG com espectrômetro de 

dispersão de energia (EDS) da Bruker, com software para microanálise, Sprit, 

também da Bruker. As amostras foram excitadas com feixe de elétrons com energia 

de até 30 KeV. Os filmes de PS apresentaram um comportamento de material 

isolante, por isso elas foram previamente metalizadas com um filme fino de ouro de 

espessura da ordem de 100 nm mediante a técnica “sputtering”. 

 

3.4 Caracterizações dos nanocompósitos de silício poroso e azul de metileno 

por espectroscopia de fotoluminescência 

Os filmes de silício poroso foram caracterizados através das técnicas de 

espectroscopia de emissão fotoluminescente na região visível do espectro 

eletromagnético. Os espectros de emissão PL foram obtidos no sistema Raman 

3000 da Renishaw equipado com um microscópio, usando a linha espectral 632.8 

nm do laser de HeNe. Esse sistema consiste em um monocromador simples de 

distância focal de 0,25 m contendo uma rede holográfica (1800 linhas/mm), um 

microscópio Olympus e um detector CCD (600x400 canais). Os espectros de PL 

foram excitados com vários tipos de fontes laser. Então, usou-se as linhas espectrais 

457,9 nm (azul) do Argônio operado em 10 mW, 488 nm (azul) do Argônio operado a 

28 mW e 632,8 (vermelho) do HeNe operado de 27 a 28 mW. O feixe de laser foi 

focalizado sobre a amostra usando-se uma lente objetiva com um aumento de 50 

vezes.  

 

 3.5 Ensaios de exposição a gases orgânicos 

A estrutura do  Ox-PS/MB foi inicialmente colocada dentro de uma câmara de vácuo 

(10-5 bar) (ver esquema da Figura 3.2 ) em seguida foram injetados vapores de 

benzeno, metanol, butanol, hexano e O2, respectivamente. Uma válvula magnética 

foi usada para controlar a injeção do gás dentro da câmara de vácuo. A condição de 

aberto da câmara de vácuo foi obtida com um pulso elétrico. Para cada pulso elétrico 

uma determinada concentração de gás foi injetada dentro da câmara. Essa 

concentração de gás foi definida como unidades de uma escala arbitrária para 

concentração de gás.  O espectro de PL foi registrado no sistema Raman Renishaw 

usando a linha espectral 632,8 nm do laser de HeNe. 
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Figura 3.2. Representação esquemática da câmara de vácuo usado nas medidas de PL. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Microscopia eletrônica  

A seguir serão apresentadas as discussões dos resultados da caracterização por 

técnica de microscopia eletrônica de varrido (MEV) das superfícies das amostras de 

PS. Esses filmes de PS foram obtidos para medir a eficiência de adsorção das 

moléculas de MB e para sua conseqüente aplicação em sensores químicos. 

 
Figura 4.1. Imagem de MEV da superfície do PS mesoporoso obtido por anodização eletroquímica 
usando HF e C2H5OH (etanol).  
 

A figura 4.1 mostra a imagem MEV da superfície de uma amostra de PS obtida por 

anodização eletroquímica usando HF e C2H5OH. Nela é possível observar poros 

com diâmetros em torno de 5-10 nm e uma distribuição de poros de 

aproximadamente 12 poros/50 nm2. Considerando a classificação feita pela IUPAC, 

o tipo de porosidade que apresenta esta amostra corresponde aos de estruturas 

mesoporosas [51]. Esse tipo de estruturas serão as utilizadas para sua aplicação em 

sensores químicos.   
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 (a)  

(b)  

Figura 4.2. Imagens de MEV da superfície do PS macroporoso com diâmetros de poro em média de 
1,5 µm (a) e o perfil do mesmo substrato com profundidade de poros de aproximadamente 18 µm (b), 
obtidos por anodização eletroquímica usando 12 % de HF em DMF.  
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Por outro lado, as figuras 4.2 (a) e (b) mostram a imagem MEV da superfície de um 

filme de PS obtida também por anodização eletroquímica, usando como eletrólito 

uma solução de HF em DMF. A caracterização por MEV confirmou que a superfície 

desta amostra apresenta uma estrutura porosa com diâmetros de poros da ordem de 

1,5 µm. Esse tipo de amostra corresponde aos de estruturas macroporosas [51]. 

Além disso, estas imagens revelam uma distribuição de poros em torno de 50 

poros/190 µm2 (~1poro/µm2) com profundidades de aproximadamente 18 µm. Esse 

tipo de estruturas, com área superficial específica cerca de 10 m2/cm3 [65], foram as 

utilizadas para avaliar a eficiência de adsorção de MB. Essa avaliação foi realizada 

mediante medidas de fotoluminescência usando a linha espectral 632,8 nm do laser 

de HeNe com a finalidade de excitar quase que exclusivamente o corante, já que as 

estruturas macro porosas de PS apresentam uma emissão PL desprezível. Assim, 

nesta etapa que corresponde à avaliação da absorção das moléculas de MB, foram 

utilizados filmes de PS macroporoso, cujas estruturas não apresentam interferência 

óptica (emissão PL) que prejudique no processo de análise espectral das moléculas 

de MB [51,60,72]. 

Para aplicação em sensores químicos foram necessárias estruturas de PS 

mesoporoso e microporoso devido à elevada superfície específica dessas estruturas 

(600 a 1000 m2/cm3). A vantagem desse tipo de estruturas é que elas apresentam 

uma área superficial específica maior, em comparação com PS macroporoso 

(aproximadamente de 180-200 m2/cm3). Isso permite a adsorção de uma maior 

quantidade de moléculas de MB que é um requisito importante na hora de explorar 

as propriedades do MB para aplicação em sensores químicos [63,103,72]  

 

4.2 Adsorção do MB  

O processo mais simples para a adsorção de moléculas nos filmes de PS é a 

imersão da amostra de PS numa solução da espécie a ser depositada e após um 

determinado tempo de contato evaporar a solução. Nesse sentido, a impregnação 

do PS foi realizada por simples imersão a partir de soluções de MB em metanol, 

etanol e água, cujas concentrações foram fixadas em 10-3 M. O silício poroso atua 

como uma esponja, absorvendo os corantes presentes na solução até sua 

saturação. A impregnação das moléculas de MB na superfície do PS depende de 

vários fatores, entre eles pode-se mencionar as características morfológicas (micro, 

meso ou macroporosas) estado da superfície, isto é (oxidado ou sem oxidar) e o 
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tempo que o substrato permanece imerso dentro da solução. As superfícies recém-

formadas de PS estão cobertas majoritariamente por grupos silano, Si-H, as quais 

podem ser convertidas em grupos silanol, Si-OH, devido a uma oxidação 

espontânea provocada pelo oxigênio do ar, por meio de uma oxidação térmica em 

ambiente de oxigênio ou até mesmo por meio de uma oxidação induzida pelas 

moléculas de MB, tal como foi reportado na referencia [81]. 

Assim, a impregnação de corantes em superfícies de PS não é fácil de ser realizada 

e para cada tipo de molécula é necessário condicionar a natureza da superfície 

(acida, básica, hidrofílica ou hidrofóbica). A monitoração da adsorção das moléculas 

de MB foi um desafio a ser resolvido nesse trabalho. Para esse fim, foi utilizada a 

técnica de fotoluminescente (PL) porque esta técnica não provoca mudanças 

estruturais nas moléculas adsorvidas e adicionalmente a propriedade de emissão PL 

destas moléculas servirão de indicadores no monitoramento de vapores orgânicos 

analisados no presente trabalho. O processo de adsorção precisou de cuidados 

adicionais, pois a formação de agregados da molécula de MB promove a supressão 

da emissão PL destas [83]. As amostras ficaram imersas dentro da solução de MB 

por um tempo aproximado de 8 horas, tempo mais que suficiente para garantir uma 

boa adsorção. O tempo de impregnação, como foi observado por [83], depende da 

porosidade e o estado da superfície do PS (oxidado, saturado de grupos –H ou -OH) 

e pode variar desde processos rápidos principalmente quando as amostras são 

oxidadas (maior concentração de grupos Si-OH) até processos lentos quando a 

superfície hospedeira apresenta uma característica ácida. A presença de pequenos 

particulados de MB na superfície do PS, após a evaporação do solvente, foram 

eficientemente removidas enxaguando com o mesmo solvente usado no preparo da 

solução de imersão e com ajuda de ultra-som. Assim, após as amostras terem sido 

imersas por um determinado tempo, elas foram retiradas e enxaguadas, várias 

vezes, até estarem livres de precipitados e cristais. Isso garante que não haja uma 

excessiva concentração de moléculas de MB na superfície do PS que induzam à 

diminuição da intensidade luminescente (quenching PL) [72]. 
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4.2.1 Caracterização da superfície de PS/MB por espectroscopia de 

fotoluminescência. 

Neste tópico serão analisadas as respostas espectrais de emissão PL das moléculas 

de MB adsorvidas nos filmes de PS macroporoso. Para isso, conforme mencionado 

anteriormente, foram realizados diferentes processos de adsorção onde foram 

controlados os valores de pH da solução, a natureza química da superfície do PS e 

o tipo de solvente utilizado na dissolução da molécula corante de MB.  

No caso dos filmes de PS, o grau de porosidade desempenha um papel importante 

na luminescência das estruturas. As amostras com elevada porosidade normalmente 

apresentam uma intensa emissão PL se comparadas aos filmes de menor 

porosidade. A emissão dos filmes de PS acontece principalmente na região de 680 

nm até 750 nm que também corresponde à região de emissão das moléculas de MB. 

Para eliminar a interferência, foram utilizados filmes de silício macroporoso de baixa 

emissão PL nesta região de forma que a emissão a ser monitorada seja 

preferencialmente das moléculas de MB adsorvidas nestes substratos. 

Na figura 4.3 (a) e (b) são apresentados os espectros de fotoluminescência dos 

nanocompósitos de PS obtidos por imersão de substratos de PS oxidado (4AOx 

(vermelho), 5AOx (verde) e 5BOx (preto)) (a) e substratos de PS sem oxidar (4A 

(vermelho), 5A(verde) e 5B(preto)) (b) em soluções de MB 10-3 M em metanol com 

valores de pH de 2,05; 7,05 e 11,97, conforme indicado na legenda interna dessa 

figura. A banda de emissão mais intensa correspondente à amostra 5Box com pico 

em aproximadamente 670 nm, correspondente à emissão da molécula de MB. Na 

figura 4.3 (a) pode-se observar que as amostras 4AOx e 5AOx apresentam bandas 

de emissão fracas e praticamente iguais com pico na região de 655 nm. Isso sugere 

que estas bandas fracas de PL podem ser originadas pela emissão do PS oxidado e 

não por moléculas de MB, pois foi reportado que a emissão de filmes de PS 

oxidados termicamente apresentam uma fraca emissão PL com pico em 650 nm 

[84]. No entanto, não se pode descartar a possível adsorção das MB formando 

complexos com baixa eficiência de emissão PL. 

Na figura 4.3 (a), como indicado anteriormente, pode-se observar que o espectro da 

amostra 5BOx apresenta um sinal de fundo (emissão PL) de quase 410 vezes mais 

intenso do que as das amostras 4AOx e 5AOx, mesmo tendo sido obtidas nas 

mesmas condições experimentais. Isso sugere que o processo de adsorção vai 

depender muito da formação e da presença de espécies químicas H+ e OH- na 
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superfície e nas imediações do material adsorvente. Neste sentido, o pH é um dos 

fatores mais importantes e desempenha um papel chave no controle do processo de 

adsorção de corantes. No caso da amostra 5BOx, obtida em pH igual a 12,00 a 

intensidade de emissão PL sugere que a eficiente adsorção de moléculas de MB é 

promovida pelo aumento da concentração de grupos negativamente carregados 

(OH-) na superfície do PS oxidado quando o meio se torna alcalino. Esse resultado é 

compatível com o reportado em [81,85], onde foi mencionado que para superfícies 

negativamente carregadas um aumento no pH promove a adsorção de MB devido 

ao incremento do número de sítios (áreas) negativamente carregadas (tipicamente 

OH-) na superfície do substrato hospedeiro disponível para adsorção de MB [81,85]. 

No caso da adsorção em meios ácidos, como na amostra 4Ox, é importante 

destacar que a elevada concentração de íons H+ provenientes da solução tampão 

faz com que a superfície do PS esteja positivamente carregada, resultando numa 

superfície hidrofóbica que prejudica a absorção da solução de MB no interior dos 

poros. Essa elevada concentração de íons hidrogênio dificulta a adsorção de 

moléculas de MB, já que, como é conhecido, esse corante tem preferência por 

espécies aniônicas e, em solução, geralmente está presente como cátion que é a 

forma mais estável da molécula. 

Sendo assim, a adsorção acontece tipicamente por interação eletrostática das 

espécies catiônicas do corante com a superfície negativamente carregada. Nesse 

sentido, o fenômeno de adsorção acontecerá predominantemente sobre superfícies 

negativamente carregadas, como já foram reportados em [81,85]. O pico máximo de 

emissão PL da amostra 5BOx resulta ser mais intenso do que das amostras 4AOx e 

5AOx, o que sugere que, efetivamente, as moléculas de MB foram adsorvidas e 

suficientemente dispersadas na sua forma monomérica dentro da matriz porosa da 

amostra 5Box para dar uma eficiente fotoluminescência. De fato, as moléculas de 

MB não podem ser confinadas somente na superfície externa do PS, porque nesse 

caso as moléculas de MB poderiam formar agregados moleculares após a 

evaporação do solvente e não seria possível observar a emissão PL [83].  

Como indicado acima, as amostras 4AOx e 5AOx da figura 4.3 (a) apresentam uma 

intensidade de emissão PL mais fraca em comparação com a amostra 5BOx, que é 

causada pela baixa concentração de moléculas de MB, nessas amostras. Diante 

disso, podemos afirmar que a baixa intensidade PL das amostras 4AOx e 5AOX é 

causada pela baixa concentração de moléculas de MB na sua estrutura porosa. 
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Esse comportamento, como já foi discutido, é intensificado quando a acidez do meio 

aumenta. 

Nos espectros da figura 4.3 (b) observa-se que as bandas de emissão PL das três 

amostras (adsorção em filmes de PS não oxidadas) apresentam a mesma 

característica espectral, com os seus picos situados todos em 655 nm. Nessa figura 

pode-se observar que a amostra 5B, obtida num meio cujo valor de pH é ~12,00, 

possui uma intensidade de emissão  PL duas vezes mais intensa se comparada com 

as das amostras 4A e 5A, mesmo tendo sido obtidas nas mesmas condições 

experimentais, apenas diferenciando-se no pH das soluções. Esse resultado sugere 

que a amostra 5B pode ter originado espécies oxidadas na superfície do PS ou a 

formação de alguns complexos envolvendo a molécula MB. No entanto, o fato da 

banda estar situada em 655 nm é um forte indício da formação de espécies oxidadas 

na superfície do PS. O resultado sugere ainda que a possível adsorção das 

moléculas de MB em filmes de PS não oxidado corre através de uma reação 

química, perdendo-se, desta forma, a identidade molecular do MB. É importante 

ressaltar que o comportamento óptico das amostras acima discutidas refere-se a 

amostras que foram imersas em uma solução do MB em metanol. 

Fazendo uma comparação entre os espectros das figuras 4.3 (a) e a figura 4.3 (b), 

podemos ver que, na primeira, a intensidade de emissão PL da amostra 5BOx é 

aproximadamente 120 vezes maior do que a amostra 5B da segunda figura. 

Efetivamente, no caso de substratos oxidados, é possível observar que a 

intensidade da banda de emissão PL é maior do que as amostras nas quais o 

processo de adsorção foi realizado imediatamente após os filmes de PS terem sido 

preparados. Esse resultado sugere que a diferença relativa à intensidade de PL para 

ambas as amostras devem-se ao fato de que existem mais moléculas de MB nas 

amostras oxidadas do que nas amostras sem oxidar, sendo esse resultado 

concordante com o reportado em [72]. A interpretação desse fenômeno é baseada 

no comportamento químico diferente dos dois tipos de substratos de PS, devido às 

diferentes interações entre as posições carregadas da molécula de MB e a superfície 

do PS coberta com graus diferentes de grupos Si-H ou Si-OH.  Sendo assim, a 

contribuição da interação entre o corante e a superfície do PS na intensidade PL não 

pode ser negligenciado. De fato, as espécies químicas na superfície do PS, como 

foram sugeridas em [86,81] indicam que a superfície estaria essencialmente formada 

por estruturas do tipo Si-OH no caso do PS oxidado e com estruturas do tipo Si-H 
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em PS recém formado. Dessa forma, a superfície do PS oxidada chega a ser 

altamente hidrofílico com a conversão de grupos Si-H em Si-OH durante o processo 

de oxidação térmica. A afinidade preferencial da molécula de MB para espécies 

negativas pode ter promovido a eficiente adsorção dessas moléculas na superfície 

oxidada de PS através das atrações eletrostáticas, conforme sugeridas em 

[81,87,88]. Em síntese, os resultados espectrais de PL da figura 4.3 indicam que a 

adsorção de MB em metanol é promovida em meios alcalinos (pH na ordem de 

12,00) como pode ser observado nos espectros de PL das amostras 5BOx e 5B. No 

entanto, os espectros de PL das amostras 4AOx, 5AOx, 4A e 5A (figura 4.3) 

sugerem que a adsorção de MB em metanol com pH neutro e altamente ácidos é 

ineficiente. 
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Figura 4.3. Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de nanocompósitos de PS/MB 
obtidos por imersão de substratos de silício poroso oxidado (4AOx (vermelho), 5AOx (verde) e 5Box 
(preto)) (a) e substratos de silício poroso sem oxidar (4A (vermelho), 5A (verde), 5Ox (preto)) (b) em 
soluções de MB 10-3 M em metanol com valores de pH de 2,05; 7,05 e 11,97, respectivamente. 
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Na figura 4.4 (a) e (b) são mostrados os espectros de fotoluminescência (PL) de 

nanocompósitos obtidos por imersão de substratos de silício poroso oxidado (5COx 

(vermelho), 5DOx (verde) e 6AOx (preto)) (a) e substratos de silício poroso sem 

oxidar (5C (vermelho), 5D (verde) e 6A (preto)) (b) em soluções de MB 10-3 M em 

etanol, com valores de pH de 2,14; 7,01 e 11,99, respectivamente; conforme 

indicado na legenda interna das figuras. A banda de emissão dessas amostras com 

pico em aproximadamente 670 nm (figura 4.4 (a)) corresponde à emissão da 

molécula de MB e não se observa nenhum deslocamento na posição do pico de 

luminescência. O pico de emissão da amostra 5DOx é 3 vezes mais intensa do que 

a da amostra 5Cox  e 5 vezes mais intensa que da amostra 6AOx. A baixa 

intensidade de emissão luminescente desta última amostra, 6AOx, embora tenha 

sido obtida em meio alcalino (pH ~12,00), poderia ser causada por um eventual 

quenching da PL uma conseqüência da alta concentração de moléculas de MB ou 

pela formação de agregados moleculares. No entanto, nesse caso, esse efeito está 

descartado, já que as amostra, logo após o processo de adsorção, foram lavadas em 

ultra-som justamente para eliminar particulados de MB. A baixa intensidade de 

emissão PL da amostra 5COx da figura 4.4 (a) mostra um comportamento previsto 

para nanocompósitos obtidos em meios altamente ácidos (pH ~2,00). Contudo, ao 

observar esse espectro pode-se inferir que, apesar da superfície do PS possuir 

grupos ≡Si-OH, produto da oxidação térmica, ela adsorve uma baixa quantidade de 

moléculas de MB. Isso é causado pela presença de uma elevada quantidade de íons 

H+ provenientes da solução tampão e que torna a superfície do PS positivamente 

carregada, dificultando a interação eletrostática. A mudança da superfície do PS 

para uma condição mais ácida dificultará a adsorção das moléculas de MB em 

etanol com valores de pH ácidos e conseqüentemente a intensidade de emissão PL 

será fraca. 

Ao analisar a figura 4.4 (b) observa-se que o espectro da amostra 5D apresenta uma 

emissão aproximadamente 3 vezes mais intensa do que a amostra 6A, embora esta 

última tenha sido obtida em meio alcalino (pH=12,00). O espectro de emissão da 

amostra 5D na figura 4.4 (b) apresenta uma intensidade maior que as apresentadas 

pelas outras amostras (5C e 6A). Esse resultado indica que a adsorção de moléculas 

de MB em superfícies de PS sem oxidar em meio de etanol é promovida quando o 

pH do meio é neutro. Semelhantes comportamentos em relação às intensidades 

relativas de emissão foram observados no caso dos substratos oxidados 
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apresentados na figura 4.4 (a), isto é, uma eficiente adsorção acontece quando o pH 

da solução de etanol é neutra. No caso da amostra 5C na figura 4.4 (b), não foi 

observada emissão fotoluminescente, sugerindo que, nesse caso, o processo de 

adsorção de moléculas de MB foi ineficiente podendo ser atribuída à característica 

ácida da superfície de PS (Si-H). 

Ao fazer uma comparação dos espectros de PL obtidos em amostras oxidadas e não 

oxidadas na condição de melhor adsorção de moléculas de MB, observa-se que a 

intensidade de emissão da amostra 5DOx (figura 4.4 (a)) apresenta-se quase 30 

vezes mais intensa do que a da amostra 5D (figura 4.4 (b)). Nesse caso, é 

importante mencionar que os espectros da figura 4.4 (a) foram obtidos utilizando-se 

um filtro de atenuação neutro de 0,01 (filtro 2) da intensidade do laser de excitação e 

os espectros da figura 4.4 (b) foram obtidas utilizando-se um filtro de atenuação de 

0,5 vezes (filtro 0,3) na intensidade do laser de excitação. Essa diferença na 

intensidade de emissão PL entre estas duas amostras revela, novamente, o fato de 

que os substratos de PS oxidados adsorvem maior quantidade de moléculas de MB 

do que os substratos não-oxidados [72,89]. 

Contudo, nas figuras 4.4 (a) e 4.4 (b) observam-se significativas diferenças 

espectrais nas bandas de emissão das amostras oxidadas e amostras não-oxidadas. 

No caso das amostras oxidadas, o pico da banda de emissão está situado em 670 

nm, enquanto o das amostras não oxidadas está situado em 655 nm. Assim sendo, 

esses resultados sugerem que o processo de adsorção das moléculas de MB em 

substratos oxidados de PS preserva as características moleculares do MB. No caso 

dos substratos de PS não-oxidados, os resultados sugerem que as moléculas de MB 

são absorvidas quimicamente formando complexos perdendo, assim, sua identidade 

molecular. 
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Figura 4.4. Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de nanocompósitos de PS/MB 
obtidos por imersão de substratos de silício poroso oxidado (5COx (vermelho), 5DOx (verde) e 6AOx 
(preto)) (a) e substratos de silício poroso sem oxidar (5C (vermelho), 5D (verde), 6A (preto)) (b) em 
soluções de MB 10-3 M em etanol com valores de pH de 2,14; 7,01 e 11,99, respectivamente. 
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Na Figura 4.5 (a) e (b) são mostrados os espectros de fotoluminescência (PL) de 

nanocompósitos de PS/MB obtidos por imersão de substratos de silício poroso 

oxidado, 6BOx (vermelho), 6COx (verde) e 6DOx (preto)) (a) e substratos de silício 

poroso sem oxidar, 6B (vermelho), 6C (verde), 6D (preto) (b), em soluções de MB 

10-3 M em água com valores de pH de 2,13; 7,00 e 12,00, respectivamente; 

conforme indica a legenda interna das figuras. O máximo das bandas de emissão 

correspondente às amostras oxidadas apresenta-se aproximadamente situado na 

mesmo região, em torno de 680 nm, evidenciando claramente que a emissão PL 

dessas amostras é predominantemente das moléculas de MB (figura 4.5 (a)). A 

amostra 6BOx que foi submetida a um processo de adsorção em meio ácido 

(pH=2,13) apresenta a maior emissão PL, contrariamente ao observado nas 

amostras 4AOx (figura 4.3 (a)) e 5COx (figura 4.4 (a)) que foram obtidas em 

soluções de metanol e etanol, respectivamente, de pH~2,00. Esses resultados 

sugerem que o tipo de solvente utilizado na dissolução das moléculas de MB 

interfere significativamente no processo de adsorção das moléculas de MB. 

No caso do metanol, a adsorção (emissão PL) foi favorecida em meios alcalinos 

(pH=12,00). Já no caso de etanol, a adsorção (emissão PL) foi favorecida em pH 

neutro (pH=7,00). Sendo assim, as diferenças nas propriedades estruturais dos 

diferentes solventes utilizados poderiam servir como elementos para explicar a 

diferença da eficiência de adsorção das moléculas de MB associadas aos diferentes 

valores de pH. Os líquidos mais utilizados como solventes no laboratório ou na 

indústria podem ser classificados de acordo com suas polaridades, conforme valores 

dos momentos de dipolo moleculares e das suas constantes dielétricas. A água, por 

exemplo, é um dos solventes com maior polaridade (µ=1,85 debyes) e maior 

constante dielétrica (ε≅78), enquanto os líquidos orgânicos mais comuns apresentam 

constantes dielétricas entre 2 e 40. O etanol apresenta momento de dipolo µ=1,69 

debyes e ε=24,3, enquanto que o metanol possui momento de dipolo de µ=1,70 

debyes e constante dielétrica ε= 32,6. Diante disso, a água é classificada como um 

solvente de polaridade elevada, enquanto que o metanol e o etanol como solventes 

com polaridade média [90]. As moléculas de água são consideradas agentes 

oxidantes no processamento de lâminas de PS, promovendo a oxidação dos grupos 

Si-H e catalisados por solventes orgânicos com polaridade média e alta [91]. O 

principal problema do processo de adsorção em soluções aquosas está relacionado 
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à elevada tensão superficial e prematura condensação capilar nos poros, evitando a 

difusão da solução à parte interna dos poros. No caso da amostra 6BOx (maior 

emissão - figura 4.5 (a)), a condição ácida da solução com pH~2,00 aparentemente 

minimizou a tensão superficial facilitando a difusão da solução ao interior dos poros, 

originando uma elevada adsorção das moléculas de MB. No caso dos solventes 

orgânicos, a tensão superficial é pequena, não existindo problemas com a difusão 

do solvente no interior dos poros. Então, o mecanismo de adsorção está relacionado 

à condição ácida ou básica da superfície. Entretanto, estes controvertidos 

comportamentos das soluções aquosas e orgânicas no processo de adsorção 

precisariam de estudos mais avançados com técnicas mais refinadas como as de 

Luz Síncrotron que estão fora da proposta do presente trabalho. 

Ao analisar os espectros da figura 4.5 (b), podemos ver que nela a amostra com 

melhores características ópticas é aquela que foi obtida em pH neutro. Cabe 

ressaltar, nesse caso, que os nanocompósitos foram obtidos com substratos de PS 

não-oxidados. Esse tipo de substrato apresenta superfícies de característica ácida 

devido à presença dos grupos Si-H. No entanto, a adsorção das moléculas de MB, 

que acontece por interação eletrostática, justifica-se pelo fato de que na superfície 

se formam grupos Si-OH a partir dos grupos Si-H, causada pela oxidação por parte 

das moléculas de H2O e também induzida pelo próprio MB, como já foi discutido 

anteriormente. Nesse sentido, a concentração de grupos Si-OH em superfícies de 

PS sem oxidar ainda é menor do que nas amostras oxidadas. Essa pode ser a razão 

pela qual as amostras, sem oxidar, apresentam baixa intensidade de emissão PL se 

comparadas com as das amostras de PS oxidadas (figura 4.5 (a) e 4.5 (b), 

respectivamente). Da mesma forma, comparando os espectros das figuras 4.5 (a) e 

4.5 (b), pode-se verificar que há o deslocamento para o vermelho em 

aproximadamente 10 nm dos picos de emissão das amostras 6BOx e 6COx (figura 

4.5 (a)) em relação aos picos de emissão das amostras 6B e 6C da figura 4.5 (b), 

sugerindo que a principal razão para o deslocamento dos picos de PL do PS é a 

mudança na concentração e composição das espécies químicas na superfície, 

acompanhadas pela oxidação [92-95,61,64,89].  
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Figura 4.5. Espectros de fotoluminescência (PL) de seis amostras de nanocompósitos de PS/MB 
obtidos por imersão de substratos de silício poroso oxidado (6BOx (vermelho), 6COx (verde) e 6DOx 
(preto)) (a) e substratos de silício poroso sem oxidar (6B (vermelho), 6C (verde), 6D (preto)) (b) em 
soluções de MB 10-3 M em água com valores de pH de 2,13; 7,00 e 12,00, respectivamente. 
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Os resultados dos espectros de PL dos nanocompósitos, obtidos por imersão em 

soluções de MB, mostraram que o processo de adsorção é influenciado pela 

condição superficial do substrato hospedeiro (oxidado ou sem oxidar), tipo de 

solvente (aquosa ou orgânica) e pH do meio na qual acontece o processo. Nesse 

sentido, a qualidade de adsorção das moléculas de MB foi avaliada a partir da 

eficiência das intensidades de emissão PL dos nanocompósitos. 

Normalmente, o PS recém formado com HF apresenta uma superfície coberta por 

ligações do tipo ≡Si-H que são instáveis na presença de umidade e ar do meio 

ambiente, formando rapidamente óxidos (≡Si-O) e hidróxilos (≡Si-OH) [86]. Além 

disso, é sabido, que o MB encontra-se como íon positivo, MB+, na sua forma oxidada 

azul, em soluções neutras e alcalinas. No entanto, em meios ácidos encontra-se na 

sua forma reduzida incolor, HMB [26]. Dessa forma, a presença de ligações tipo ≡Si-

H conferem à superfície do PS uma natureza altamente hidrofóbica e ácida, o que 

dificulta a adsorção dos cátions MB+; sendo necessário, nesse caso, o controle do 

pH do meio com uma solução tampão (buffer fosfato) ou a oxidação do PS para 

gerar uma superfície carregada negativamente. Esse recurso facilita o processo de 

adsorção pela formação de uma superfície altamente hidrofílica, produto da 

formação de grupos Si-OH a partir de grupos Si-H. Assim sendo, a atração 

eletrostática será o mecanismo dominante para a adsorção de MB por isso, 

observou-se que o processo de adsorção aumenta quando o pH da solução se torna 

fortemente alcalino (pH=12,00) para soluções nas quais foi usado o metanol como 

solvente, (figura 1). No caso do processo de adsorção acontecer em meios nos 

quais o etanol é usado como solvente, o pH mais favorável, nesse caso, está na 

região neutra (pH=7,00), como revelado nos espectros de PL mostrados na figura 

4.4. Já no caso em que o processo de adsorção acontece em meio aquoso, para 

substratos de PS oxidado, o pH mais favorável está na região ácida (pH=2,00),  

(figura 4.5). 
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Figura 4.6. Espectro de PL de amostras oxidadas e sem oxidar impregnadas com MB (a) em Metanol, 
(b) em Etanol e (c) em Água. O espectro de PL de amostras oxidadas é mais intenso do que as das 
não oxidadas.  
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Finalmente, levando em consideração o fato dos substratos de PS oxidados serem 

mais apropriados para a formação de nanocompósitos de PS/MB, pode-se concluir 

que os nanocompósitos com maior eficiência de emissão PL são aquelas que foram 

obtidos com substratos de PS oxidado. Nas figuras 4.6 (a), 4.6 (b) e 4.6 (c) são 

mostrados os espectros de emissão PL das amostras na condição de ótima 

adsorção das moléculas de MB para cada solvente utilizado. Observa-se que em 

todos os casos o processo de adsorção foi mais eficiente em substratos de PS 

oxidados. A emissão mais intensa é aquela correspondente à amostra processada 

em solução aquosa seguida da amostra processada em solução de etanol (figura 4.6 

(c) e 4.6 (b), respectivamente). As amostras processadas em solução de metanol 

apresentaram menor eficiência de emissão PL (figura 4.6 (a)). No entanto, é 

importante mencionar que para estas análises foram utilizadas estruturas 

macroporosas de pobre área superficial. Para o caso de estruturas de PS 

microporosas as soluções aquosas apresentam drásticos efeitos de condensação 

capilar devido à elevada tensão superficial da água. Por essa razão, no caso de 

fabricação de nano compósito de PS/MB em estruturas microporosas de elevada 

superfície especifica, foi utilizado o processo de adsorção de MB utilizando-se uma 

solução em etanol, evitando-se assim efeitos de tensão superficial e condensação 

capilar prematura da solução no interior dos poros. 

 

4.3. Ensaio da resposta PL do nanocompósito de PS/MB exposto a gases 

orgânicos 

Para este propósito foram formados nanocompósitos de PS/MB utilizando-se filmes 

de PS microporoso oxidado tendo sido realizado o processo de adsorção das 

moléculas de MB em solução de etanol e pH neutro, sendo esta a condição ideal de 

adsorção em substratos oxidados de PS mesoporosos. 

Assim, os filmes de silício poroso, após terem sido obtidos pelo método de 

anodização eletroquímica, foram submetidos ao processo de oxidação térmica em 

ambiente de O2 a 900°C durante 5 minutos. A superfície do Ox-PS foi recoberta com 

solução de MB em etanol de concentração 10-3 M. A estrutura final do Ox-PS/BM foi 

analisada por medidas de PL. Os resultados dos espectros mostraram que as 

moléculas de MB foram adsorvidas em toda a superfície do  Ox-PS, conservando 

suas características monoméricas, ou seja, todas as propriedades ópticas das 

moléculas do azul de metileno foram preservadas. 
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A emissão PL (figura 4.7) do Ox-PS/MB mostrou quase a mesma banda 

característica do MB em solução de etanol 10-3 M. O ajuste das bandas de emissão 

PL do MB em solução com duas curvas Gaussianas evidenciou a existência de duas 

sub-bandas características: uma a 682nm e com FWHM em torno de 34 nm, 

correspondente à emissão do monômero [96,97]. A outra sub-banda em 726 nm com 

FWHM próximo de 71 nm pode ser atribuída à estrutura do dímero de MB com 

orientações de dipolos moleculares favoráveis para emissão PL [96,97]. A 

intensidade da banda em 682 nm é 1,5 vezes mais intensa do que a banda de 726 

nm mostrando a predominância do monômero na solução 10-3 M, sendo esse 

resultado semelhante ao reportado em [98]. No caso do Ox-PS/MB, a banda PL das 

moléculas de MB mostrou também duas bandas características: uma em 682 nm 

com FWHM aproximadamente de 52 nm  e a outra a 744 nm com FWHM, 

aproximadamente de 64 nm. A intensidade da banda em 682 nm mostrou ser 4 

vezes mais intensa que a banda em 744 nm. Isso sugere que as moléculas de MB 

foram adsorvidas na superfície de Ox-PS, preferencialmente, na forma monomérica. 

Adicionalmente a emissão PL das moléculas de MB adsorvidas no Ox-PS mostraram 

uma emissão 4 vezes mais intensa que a emissão em solução de 10-3 M de MB. 

Como as moléculas de MB preservam suas características monoméricas, quando 

adsorvidas no substrato Ox-PS, então elas foram adsorvidas numa geometria planar 

com o plano do anel aromático paralelo à superfície do sólido, como foi sugerido em 

[96]. Nesse caso, a superfície do Ox-PS pode interagir blindando os elétrons π das 

moléculas do corante de possíveis caminhos não radiativos promovendo assim a 

intensificação da PL. A eficiente adsorção das moléculas de MB sobre a superfície 

do Ox-PS é devido ao alto grau de hidrofilicidade da superfície do Ox-PS com 

terminações -OH, já que os resultados experimentais de adsorção do MB sobre PS 

recém-formado mostraram ser pobres, dado o caráter ácido que apresenta a 

superfície do PS com terminações Si-Hx, conforme já foi discutido amplamente no 

item 3 do presente trabalho. A partir dessas discussões, pôde-se verificar que a 

estrutura do Ox-PS foi um excelente substrato hospedeiro para adsorção do MB o 

qual preserva suas características ópticas semelhante à da solução de MB, em baixa 

concentração (≤10-3M). 
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Figura 4.7. O espectro de PL da solução de MB 10-3 M em etanol e do nanocompósito de PS-MB, 
respectivamente. 
 
 
Os ensaios da resposta PL desta amostra à exposição a diferentes vapores 

orgânicos foram realizados utilizando-se uma câmara, cujo diagrama esquemático 

foi mostrado no item de procedimentos experimentais (Figura 3.2). Para esses 

ensaios, previamente, a câmara foi condicionada em baixa pressão (10-4 bar). Em 

seguida foi injetado o gás a ser monitorado controlando sua concentração com uma 

chave acionada por um pulso elétrico. Para cada pulso de ativação da chave foi 

denominado uma unidade arbitrária de concentração do gás injetado. Foram 

realizados diversos ensaios utilizando-se vapores de butanol, metanol, benzeno, 

hexano e oxigênio, respectivamente.  

A figura 4.8 (a) mostra a emissão PL do Ox-PS/MB, após a injeção de vapor de 

benzeno na câmara. As intensidades foram normalizadas em relação à intensidade 

PL antes da injeção do gás através da relação I/I0; onde I representa a intensidade 

PL após a injeção do gás e Io representa a intensidade antes da injeção. A figura 4.8 

(b) mostra o espectro de intensidade relativa para a injeção do gás benzeno. Do 

mesmo modo, foram obtidos os espectros de emissão PL e as intensidades relativas 

de PL para os vapores de O2, hexano, butanol e metanol, como mostra as figuras 

4.9 a 4.12. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 4.8. (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção de vapor de benzeno 
a diferentes concentrações, como está indicado no interior da figura. (b) Espectro de intensidade 
relativa (I/I0) a diferentes concentrações de gás. I e I0 são as intensidades de PL antes e depois da 
injeção do gás, respectivamente. A linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção 
do gás).  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.9. (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção de oxigênio em 
diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. (b) Espectro de intensidade relativa 
(I/I0) a diferentes concentrações de gás. I e I0 são as intensidades de PL antes e depois da injeção do 
gás, respectivamente. A linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás). 
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(a) 
 

 
(b) 

 
Figura 4.10. (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção do vapor de hexano 
em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. (b) Espectro de intensidade relativa 
(I/I0) a diferentes concentrações de gás. I e I0 são as intensidades de PL antes e depois da injeção do 
gás, respectivamente. A linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.11. (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção vapor de butanol em 
diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. (b) Espectro de intensidade relativa 
(I/I0) a diferentes concentrações de gás. I e I0 são as intensidades de PL antes e depois da injeção do 
gás, respectivamente. A linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás). 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.12. (a) Espectro de PL do filme de Ox-PS/MB antes e depois da injeção do vapor de Metanol 
em diferentes concentrações, como indicado no interior da figura. (b) Espectro de intensidade relativa 
(I/I0) a diferentes concentrações de gás. I e I0 são as intensidades de PL antes e depois da injeção do 
gás, respectivamente. A linha “a” corresponde ao espectro de referência (antes da injeção do gás). 
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A partir das figuras 4.8 a 4.12 é possível observar que a emissão PL cresce, após a 

injeção do gás e esse fenômeno se repete para todos os gases utilizados no 

presente trabalho. Esse comportamento pode ser explicado da seguinte maneira: as 

moléculas do gás adsorvidas na superfície do Ox-PS/MB promovem a blindagem 

dos elétrons π gerando-se uma espécie de cavidade minimizando-se assim a 

recombinação não-radiativa do estado excitado  nas moléculas do MB aumentando, 

dessa forma, a eficiência quântica da recombinação radiativa. 

Para os vapores de O2 e benzeno, a emissão PL cresce, proporcionalmente, com o 

aumento da concentração do gás. Para esses gases, a máxima sensibilidade de 

resposta foi observada nas proximidades do pico da banda de PL (680 nm). A menor 

sensibilidade foi observada em regiões de alta energia do espectro (< 680 nm) como 

pode ser observado nas figuras 4.8 (b) e 4.9 (b). A saturação da intensidade PL foi 

observada em 10 unidades de concentração do gás em ambos os vapores O2 e 

benzeno. 

A resposta espectral do filme de Ox-OS/MB, quando exposto ao vapor de hexano, 

mostrou um aumento da sua intensidade de emissão PL na medida em que a 

concentração do gás no interior da câmara era acrescentada. Esse comportamento 

foi observado numa faixa limitada de concentrações de 0 a 35 unidades. Para 

valores de concentração do gás acima de 35 unidades, a diminuição da intensidade 

foi observada  nas figuras 4.10 (a) e (b). 

No caso das moléculas de butanol e metanol, a região de maior sensibilidade 

corresponde à região de alta energia do espectro PL. A região de mínima 

sensibilidade está situada na posição do pico da emissão PL. Em regiões de baixa 

energia, a intensidade de PL mostrou um efeito de saturação precoce (Figuras 4.11 

e 4.12). No caso do vapor de butanol, esse efeito aparece em 3 unidades de 

concentração do gás e no vapor de metanol em 15 unidades. Foi observado ainda 

que a intensidade de PL mostrou um pequeno efeito de decrescimento para 

elevadas concentrações de vapor de butanol. No caso do metanol, o decrescimento 

da PL foi mais acentuado. Apesar do decrescimento da intensidade de emissão PL 

para elevadas concentrações de metanol e butanol, a intensidade PL em presença 

destes gases sempre foi maior que a emissão PL de referência que foi obtida na 

ausência de gás (figuras 4.11 e 4.12). 
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Nos espectros de intensidade PL dos gases de O2 e benzeno, pode ser observado 

um pequeno deslocamento do máximo da banda de PL para regiões de menor 

energia. Esse comportamento da emissão PL sugere que os elétrons π nas 

moléculas de MB, que são responsáveis pela emissão radiativas, ficam menos 

localizados, resultado da interação com as moléculas de oxigênio e/ou hexano. 

A intensidade de emissão PL após a injeção de Oxigênio ou hexano apresentou 

maior intensidade, se comparados quando injetados os vapores de butanol e 

metanol, mostrando que a estrutura de Ox-PS/MB apresenta maior sensibilidade 

para os gases de oxigênio e hexano.  

A resposta de emissão PL para os gases de butanol e metanol mostraram que os 

seus máximos de PL (pico) foram deslocados para a região de maior energia (figuras 

4.11 (a) e 4.12 (a)). Esse resultado sugere que a interação destas moléculas de gás 

com as moléculas de MB promovem um efeito de localização dos elétrons π. É 

importante considerar, nesse caso, que as moléculas de metanol e butanol têm um 

elevado momento dipolar cerca de 1,7 Debyes que podem atuar como forças de 

atração sobre os elétrons π, localizando-os, e assim, mudando a distância energética 

entre o HOMO e LUMO da molécula de MB. 

Os resultados acima descritos mostram que a resposta PL do Ox-PS/MB é  mais 

sensível a gases não polares (oxigênio, hexano) em relação à intensidade de 

emissão. Já para os gases polares (butanol, metanol), a sensibilidade da resposta 

da estrutura Ox-OS/MB é de caráter espectral com mudança significativa do posição 

do máximo da banda de PL. 

Nas figuras 4.8 (b) a 4.12 (b) é possível observar que as curvas de espectro I/I0 

mostraram diferentes padrões para cada tipo de gás usado no experimento e, 

adicionalmente, na região de 680 nm (máximo de PL) a 800nm o padrão das curvas 

I/I0 foram iguais para cada tipo de gás, independentemente da concentração do gás.  

Sendo assim, esses resultados sugerem que o nanocompósito Ox-PS/MB poderia 

ser uma excelente estrutura a ser utilizada na fabricação de um sensor óptico de gás 

que pode ser implementado em sistemas ópticos como nariz óptico, após a análise 

dos componentes principais e do reconhecimento de padrões obtidas a partir dos 

espectros I/I0.  
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste trabalho levaram-nos às seguintes conclusões: 

• Os processos de adsorção são influenciados pela condição superficial do 

substrato (oxidado ou sem oxidar), tipo de solvente e pH do meio. Substratos 

de PS oxidado adsorvem com maior eficiência as moléculas de MB 

preservando suas características moleculares. Os substratos de PS não 

oxidados apresentam menor eficiência de adsorção das moléculas de MB e 

adicionalmente as moléculas adsorvidas neste tipo de substratos perdem sua 

identidade molecular. 

• Os nanocompósitos obtidos usando PS oxidado em meio de metanol com 

pH=12,00, etanol com pH=7,00 e água com pH=2,00, mostram uma melhor 

qualidade na emissão PL.  

• A intensidade de emissão PL dos nanocompósitos depende fortemente da 

concentração do corante adsorvida e a preservação da sua identidade 

molecular na estrutura porosa do Si. 

• Os nanocompósitos formados por PS oxidado e MB são mais adequados para 

aplicações em dispositivos ópticos, principalmente, se a estrutura porosa 

apresentar uma elevada superfície específica, como no caso do silício 

microporoso. 

• Os filmes de PS, termicamente oxidado, podem ser usados como um bom 

material hospedeiro para obter nanocompósitos de silício poroso e moléculas 

de corantes orgânicos. 

• A emissão PL das moléculas de MB adsorvidas em substrato oxidado de PS 

cresce na medida que a concentração de gás interatuando com as moléculas 

de MB cresce, sugerindo que o vapor promove uma cavidade que blinda as 

moléculas de MB de vias não radiativas.  

• Finalmente, os padrões de espectro de intensidade relativa mostraram a 

possibilidade do uso desses filmes na fabricação de nariz óptico. 
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