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RESUMO 

 

Atualmente, existem diversas maneiras para síntese e estabilização de colóides de 

nanopartículas metálicas. Líquidos iônicos apresentam propriedades eletrônicas e estéreas 

moduláveis, tornando estes, meios extremamente propícios para utilização como agentes 

estabilizantes. Na busca por sistemas alternativos aos que envolvem o uso de solventes 

orgânicos e grande geração de resíduos, a utilização da técnica de sputtering apresenta-se 

como uma boa alternativa. 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de controlar o tamanho e a 

forma das nanopartículas obtidas nos mais diversos sistemas. A compreensão dos mecanismos 

envolvidos no crescimento de nanopartículas metálicas podem influenciar nas suas aplicações 

posteriores visto que suas propriedades estão ligadas diretamente ao seu tamanho e forma. 

Para obtenção das nanopartículas utilizando um método físico, torna-se necessário 

compreender como está estruturada e organizada a superfície do agente utilizado, neste caso, 

o liquido iônico. Com a utilização de técnicas de caracterização de superfície como a análise 

por feixe de iôns monoenergéticos (LEIS) é possível obter informações referentes a 

organização das primeiras camadas atômicas da superfície bem como prever se existe a 

presença de estruturas metálicas nanoestruturadas em regiões próximas da mesma. 

Desta forma, nesta Tese buscou-se obter nanopartículas de diferentes metais utilizando 

diferentes líquidos iônicos funcionalizados variando as condições de sputtering. Foi avaliada 

como a superfície desses diferentes líquidos iônicos está estruturada a fim de tentar elucidar 

quais os mecanismos estão envolvidos no crescimento das partículas através da identificação 

da superfície do meio estabilizante. Fica claro que a superfície dos líquidos iônicos é povoada 

por espécies pertencentes tanto aos cátions quanto aos ânions e também que existe a formação 

de uma mono camada de líquido iônico envolvendo a superfície das nanopartículas. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there are several ways for synthesis and stabilization of metal nanoparticles. 

The versatility of ionic liquids makes them extremely attractive for function that dispenses the 

use of additional stabilizing agents to produce active and stable metal nanoparticles. In the 

search for alternative systems in relation to those involving the use of organic solvents and 

generation of large amounts of waste, the use of sputtering emerge as a promising alternative. 

Several studies have been developed in order to control the size and shape of the 

nanoparticles obtained in various systems. Understanding the mechanisms involved in the 

growth of metal nanoparticles can influence their applications since their properties are 

directly related to its size and shape. To obtain the nanoparticles using a physical method, it is 

necessary to understand how the surface of the agent used are organized and structured, in this 

case, the ionic liquid surface. With the use of surface characterization techniques such as the 

analysis utilizing a beam of monoenergetic ions (LEIS) is possible to obtain information 

about the organization of the first atomic layers of the surface and predict the presence of 

nanostructured metallic structures near the same regions. 

Thus, in this work we attempted to obtain nanoparticles of different metals using 

different functionalized ionic liquids varying the sputtering condition, evaluating how these 

different ionic liquid surfaces are structured to elucidate the mechanisms involved in the 

growth of the particles by identifying the features of medium surface stabilizer. It is clear that 

the surface of the ionic liquid is populated by species to both the anions and cations as well 

there is the formation of a monolayer of ionic liquid surrounding the surface of the 

nanoparticles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia vem ocupando cada vez mais espaço no desenvolvimento científico 

e tecnológico mundial. Esta área da ciência apresenta grande potencial de utilização em 

diversos setores industriais estratégicos, tais como energia, catálise, sensores entre outras. 

Avaliar as características estruturais durante a preparação de materiais nanoestruturados, 

torna-se fundamental na busca por aplicações inovadoras. Portanto, controlar o sistema de 

obtenção, os mecanismos de interação e as propriedades físico-químicas envolvidas durante a 

preparação de sistemas coloidais nanoestruturados é de grande importância [1, 2]. 

Existem inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de nanomateriais, porém, a 

utilização de líquidos iônicos como meios de estabilização de nanopartículas metálicas tem se 

destacado. Os líquidos iônicos vêm sendo muito utilizados devido à sua versatilidade em 

termos de modular suas propriedades físico-químicas. Na Figura 1, o exemplo de líquidos 

iônicos que podem ser obtidos a partir da utilização do cátion imidazólio. 

 

 
Figura 1.  Exemplo da estrutura de líquidos iônicos baseados no cátion imidazólio. 
 

 

Compreender os mecanismos que interferem na formação destes sitemas coloidais 

(líquidos iônicos/nanopartículas) pode facilitar sua aplicação em processos que necessitem de 

desempenho específico. Isto é particularmente relevante na medida em que se requer um 

compromisso rigoroso entre as propriedades de volume do líquido iônico e as características 

dominantes durante o processo de obtenção dos sistemas nanoestruturados. A partir da 

utilização de líquidos iônicos como meio de estabilização de nanopartículas (NP’s), busca-se 

atender a alta especificidade para determinadas aplicações tecnológicas dos colóides 

nanoestruturados [3]. 

Líquidos iônicos (LI’s) possuem, em geral, propriedades físico-químicas altamente 

desejáveis como baixa pressão de vapor, estabilidade térmica e eletroquímica elevada além de 
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boa condutividade elétrica e iônica. Além disso, pode-se destacar a notável solubilidade de 

muitos precursores catalíticos inorgânicos como conseqüência da sua polaridade ajustável [4]. 

Com a introdução de um grupo funcional, ligado covalentemente ao cátion, ao ânion 

ou a ambos, torna-se possível obter propriedades específicas físicas, químicas e biológicas 

modulando a reatividade dos LI’s [5]. 

Como conseqüência desta combinação única de propriedades, os LI`s - entre muitas 

outras diferentes aplicações – tornam-se os meios de escolha para a síntese, estabilização e 

dispersão de nanopartículas [6], onde um dos grandes desafios é encontrar rotas de 

estabilização, evitando a passivação da sua superfície catalítica. 

Atualmente o uso de LI`s baseados no cátion imidazólio como meio de reação em 

catálise tem atraído grande interesse de muitos grupos de pesquisa, pois é possível estabilizar 

e solubilizar NP’s na ausência de estabilizantes adicionais [7]. 

Diversos grupos têm indicado que a estabilização de NP’s em LI`s pode ser devido a 

interações fracas do cátion e/ou do ânion com a superfície das mesmas. Alternativamente, a 

presença de impurezas tais como água e halogenetos podem desempenhar um papel 

significativo sobre a estabilidade das NP’s dispersas/solubilizadas nos LI’s [7]. 

A síntese controlada e reprodutível de nanopartículas metálicas (MNP’s) é de grande 

interesse, uma vez que muitas de suas propriedades estão diretamente relacionadas com o 

tamanho destes materiais. Especialmente NP’s de metais de transição são de interesse devido 

à sua aplicação em diversas áreas das ciências, incluindo catálise ou detecção de produtos 

químicos. As nanopartículas metálicas podem ser sintetizadas de diferentes maneiras, 

incluindo a redução de sais metálicos com gás hidrogênio, a redução eletroquímica ou 

redução fotoquímica [4]. 

Controlar a dispersão de NP’s é importante para facilitar sua manipulação. 

Contrariamente aos processos habituais em que as MNP’s são sintetizadas através de reações 

químicas em líquidos, outros processos como o de sputtering têm atraído muita atenção como 

métodos únicos para geração de MNP’s [8-10]. 

Nestes métodos, átomos ou aglomerados atômicos são ejetadas por pulverização 

catódica (sputtering), evaporação térmica, ou ablação a laser e são capturados num meio para 

formar as NP’s [11]. 

A combinação de sputtering para gerar átomos ou grupos pequenos e deposição em 

LI’s, como meio de captura, é um método elegante do ponto de vista da simplicidade de 

operação e da possibilidade de gerar MNP’s com tamanhos relativamente uniformes [11]. 
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Para explorar as potenciais utilizações das NP’s, a compreensão da sua habilidade de 

organização em arranjos nanoestruturados nas superfícies de diferentes materiais é uma 

importante questão [9]. 

Sendo asssim, neste trabalho foram obtidas nanopartículas de diferentes metais em 

diferentes líquidos iônicos com funcionalidades específicas, variando as condições de 

obtenção a fim de controlar seu tamanho, buscando entender os efeitos de superfície na 

interface LI/vácuo na formação das nanopartículas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. LÍQUIDOS IÔNICOS 

 

Líquidos iônicos (LI’s) ou sais fundidos são uma classe de materiais, estáveis em 

temperatura ambiente, formados por um grande número de estruturas moleculares iônicas. Os 

LI’s são constituídos por um cátion orgânico e ânions inorgânicos monoatômicos ou 

poliatômicos, podendo alguns ânions serem orgânicos em sua minoria [1, 2, 12, 13]. 

A deslocalização de cargas em grande parte dos íons, aliada à baixa simetria molecular 

é responsável pelo baixo ponto de fusão dos líquidos iônicos (abaixo de 100˚C), fazendo com 

que permaneçam em fase líquida a temperaturas próximas da ambiente [4, 8]. 

Seu estado físico e suas propriedades químicas podem ser ajustados alterando os tipos 

de íons por meio de um vasto número de combinações, como no caso da utilização de anéis 

imidazólio [12]. Quando a síntese dos LI’s modernos foi iniciada, ficaram conhecidos como 

“terceiro solvente”. Em particular, a sua volatilidade desprezível tem recebido intensa 

atenção, pois a maioria dos líquidos iônicos é não volátil e não inflamável [14]. 

Existem possibilidades praticamente infinitas para modificar e combinar cátions e 

ânions. Além da viabilidade da introdução de grupos com funções orgânicas específicas, 

como grupamentos de éteres, ácidos carboxílicos, tióis, aminas, entre outros, criando um 

grande número de LI’s. Desta forma, a presença de grupos específicos, faz com que os 

líquidos iônicos possuam propriedades amplamente sintonizáveis (propriedades únicas e 

moduláveis). Como por exemplo, no caso de propriedades termodinâmicas, onde a maioria 

dos cátions estudados na literatura concentra-se na produção de LI’s com uma cadeia 

carbônica alquílica [15, 16]. 

As potencialidades para as mais diversas aplicações estão sendo exploradas em 

praticamente todas as áreas da química, como: solventes para síntese orgânica e inorgânica, na 

(bio) catálise, em processos de separação e purificação, como eletrólitos em baterias e células 

solares, no desenvolvimento de novos dispositivos elétricos e eletroquímicos, na ciência dos 

materiais como novos tipos de materiais energéticos, como fases estacionárias em 

cromatografia e em uma variedade de outras aplicações analíticas, além de serem o objeto de 

estudo na físico-química fundamental [17]. Estas propriedades físico-químicas únicas 

contribuíram para a criação de novas aplicações tecnológicas, bem como para a melhoria das 

tecnologias existentes [1, 3, 18-25]. Além disso, os LI’s também podem ser considerados uma 

versão líquida de catalisadores sólidos suportados com vantagens adicionais diversas [26]. 
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Para que a inclusão do grupo funcional orgânico altere os parâmetros de solubilidade 

do líquido iônico, parâmetros como polaridade, ligações de hidrogênio, acidez, basicidade, 

polarizabilidade, devem ser considerados. 

Outro motivo para a inserção de um grupo funcional em um líquido iônico é o 

favorecimento deste se ligar covalentemente ou ativar cataliticamente um determinado 

substrato dissolvido [16, 27]. 

Como exemplo, pode-se destacar o uso de LI’s contendo bases de Lewis como ânions 

para serem utilizados em sistemas catalíticos básicos numa variedade de reações de acetilação 

[6]. A maioria dos íons utilizados na formulação destes LI’s pode ser considerada em termos 

de definição, ácidos ou bases de Lewis, isto é, são capazes de aceitar ou doar pares de 

elétrons. No entanto, também há um número de íons que devem ser considerados de acordo 

com a definição de Bronsted, por serem capazes de doar ou aceitar um próton. Por exemplo, 

inúmeros líquidos iônicos contendo cátions ou ânions protonados, como fosfato de hidrogênio 

e sulfato de hidrogênio estão nesta categoria. 

Esta classe de LI’s tem sido estudada com o propósito de fornecer estabilização 

“eletrostática” superficial para reações com as MNP’s. Assim, é possível controlar a 

estabilidade e a atividade das nanopartículas internamente durante a reação. 

Como consequência, esta combinação única de propriedades torna os LI’s - entre 

muitas outras diferentes aplicações - os meios de escolha para a síntese, estabilização e 

dispersão de nanopartículas [6]. 

O termo LI é quase universalmente aplicado aos sais que existem no estado líquido em 

temperaturas na faixa da ambiente (até 100˚C). Na revisão descrita por Sawant e 

colaboradores [28], o conceito histórico é abordado com mais detalhes. Nesta revisão os 

autores relatam que em 1914 Walden e colaboradores descreveram as propriedades físicas do 

líquido iônico [EtNH3].[NO3], caracterizado pela falta de estabilidade em condições 

ambientes do sal. Apesar de já conhecidos desde o início do século XX, apenas em 1992 após 

estudos de Wilkers e Zaworotko e Cooper e O'Sullivan o interesse científico nos LI’s 

começou a crescer exponencialmente, pela possibilidade de sintetizar sais mais estáveis e com 

aplicações imediatas.  

Foi o pioneiro estudo de Wilkes e colaboradores, que resultou no aumento da 

popularidade dos LI’s como meios de reação e extração na pesquisa e desenvolvimento de 

novos sistemas, e, em seguida foram amplamente empregados como ''solventes verdes''. A 

utilização bem sucedida de um primeiro LI, o cloroaluminato de dialquilimidazólio, como um 

catalisador em reações de acilação de Friedel Crafts foi relatada em 1986. Porém, devido a 
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sua falta de estabilidade em condições ambientes, dificultaram sua utilização prática. Após 

este relato, inúmeros trabalhos foram sendo desenvolvidos, explorando a versatilidade dos 

LI’s em diferentes áreas da química, como por exemplo, o trabalho de Earle e Seddon [19] e 

de Dupont e colaboradores [2]. 

Davis e colaboradores [29] demonstraram pela primeira vez o conceito de criação de 

LI’s para interagir com um soluto de uma forma específica, introduzindo o termo ''líquidos 

iônicos para tarefas específicas'' para descrever LI’s que incorporaram grupos funcionais que 

possibilitam modular suas propriedades e reatividade [30]. 

Um grande número de LI’s diferentes tem sido relatado até agora, mas o interessante é 

que a maioria deles pode ser classificada em uma das sete famílias com base nas suas 

estruturas catiônicas, como representado na Figura 2, juntamente com ânions típicos e cadeias 

laterais. Podemos controlar as propriedades físico-químicas dos LI’s pela escolha dos seus 

constituintes iônicos [3, 31]. 

 

 

 

 

Figura 2. Cátions e ânions e cadeias laterais típicos para a síntese de líquidos iônicos.  
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Atualmente, os estudos direcionados para a síntese e aplicação de líquidos iônicos 

estão distribuídos nas mais diversas áreas científicas. Grande parte deles é focada na síntese e 

estabilização de materiais nanoparticulados [4, 9, 32-40]. 

A presença de grupos funcionais ligados covalentemente à estrutura do líquido iônico 

pode favorecer à estabilização de nanopartículas. 

Os LI`s, como alternativa convencional de solvente e estabilizador para MNP’s, têm 

atraído muita atenção da pesquisa acadêmica e da indústria. 

 

2.2. NANOPARTÍCULAS 

 

Nanopartículas são aglomerados atômicos que apresentam dimensões em escala 

nanométrica. Para ser considerada uma nanopartícula, é necessário que o fragmento apresente 

pelo menos uma dimensão da ordem de até 100 nm. O fato de apresentar tamanho em escala 

tão pequena torna as nanopartículas, materiais com propriedades únicas e diferenciadas de seu 

material de origem (sólido estendido ou massivo (bulk)). 

Nanopartículas metálicas (MNP`s) tem atraído muita atenção por apresentarem 

propriedades únicas, como efeito de confinamento quântico de tamanho, ressonância 

plasmônica superficial e uma boa relação volume/superfície [41]. 

Na maioria dos casos, a preparação de MNP’s ocorre em solução, através da redução 

de íons metálicos correspondentes ou por complexos metálicos obtidos a partir de agentes 

estabilizantes adicionais (polímeros e derivados de tióis). Como resultado, a suspensão 

preparada contém subprodutos, reagentes remanescentes e agentes estabilizantes gerando a 

necessidade de remoção dos subprodutos o que pode dificultar a aplicação das nanopartículas 

[42-44]. 

Acredita-se que a preparação de nanopartículas em LI contribuirá para o 

desenvolvimento da tecnologia do futuro, porque essas NP’s não são cobertas com quaisquer 

agentes covalentemente adsorvidas de estabilização que, muitas vezes afetam adversamente as 

propriedades físico-químicas das NP’s. O mecanismo de estabilização não é inteiramente 

claro, mas não seria um exagero dizer que LI’s tem uma interação relativamente forte com a 

superfície das MNP’s [45]. 

Essas características notáveis têm colocado as NP’s frente ao desenvolvimento de 

tecnologias para obtenção de materiais funcionais avançados e aplicações em dispositivos 

para eletrônica, óptica, catálise e sensores.  
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As NP’s apresentam funções e propriedades extremamente dependentes do seu 

tamanho e forma, fazendo com que seja de extrema importância controlar os sistemas de 

síntese utilizados para obtenção destes nanomateriais [11]. 

Líquidos iônicos baseados no cátion imidazólio formam uma camada protetora, na 

estabilização de nanopartículas de metais de transição que é provavelmente composto de 

agregados imidazólio localizados imediatamente adjacente à superfície de nanopartículas, que 

proporciona tanto proteção estérica quanto eletrônica evitando a agregação [39]. 

Recentemente, líquidos iônicos funcionalizados foram aplicados como ligantes e 

suportes para imobilização de catalisadores de metais de transição ou como agentes protetores 

e estabilizadores na síntese de MNP’s. Neste caso, as funcionalidades presentes na estrutura 

dos LI’s podem favorecer a estabilização para as NP’s sem afetar as propriedades 

características do material, como atividade catalítica [40]. 

Tais resultados favoráveis estão em contraste com a preparação de NP’s em soluções 

aquosas ou com uso de solventes orgânicos convencionais, que, inevitavelmente, requerem a 

adição de agentes estabilizadores, tais como tióis, aminas, ou polímeros para prevenir a 

coalescência/aglomeração das partículas sintetizadas.  

O tamanho das MNP’s preparadas é fortemente dependente do tipo de LI utilizado [3]. 

Partículas coloidais são cineticamente estabilizadas por repulsões mútuas entre partículas, ou 

seja, eletrostáticas, estéricas e estruturais, forças típicas presentes em suspensões. Se estas 

partículas não são estabilizadas adequadamente, elas tendem a formar agregados devido às 

forças de atração do tipo Van der Walls.  A força de repulsão eletrostática é comum e bem 

estudada para estabilizar colóides de partículas em meio aquoso e orgânico. A presença de 

grupos iônicos em superfícies coloidais dissocia seus íons na vizinhança da superfície e 

formam uma dupla camada elétrica, que induz a repulsão eletrostática entre as partículas [6]. 

Para obtenção de NP’s dispersas em substratos líquidos, a maioria dos métodos 

previamente descritos requer íons metálicos ou complexos metálicos como substâncias de 

partida. Além disso, em alguns casos, agentes redutores e/ou estabilizadores são necessários 

para melhorar a estabilidade da NP. Eventualmente, a suspensão de MNP’s preparada contém 

subprodutos, como resíduos de precursores, agentes redutores, e/ou agentes estabilizadores. 

Se as espécies que permaneceram são obstrutivas para a utilização da suspensão preparada, a 

sua remoção é inevitável. Por também possuírem baixa pressão de vapor, os LI’s podem ser 

tratados sob condições extremas de alto vácuo. Surge então a deposição física de vapor 

metálico para a preparação e obtenção de nanopartículas através do uso de um sistema limpo, 

dispersando as nanopartículas diretamente em solventes orgânicos (nesse caso LI) sem a 
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formação de subprodutos e sem a utilização de qualquer agente estabilizante. A simples 

deposição por sputtering resulta numa solução onde as nanopartículas estão dispersas no 

líquido iônico [46].  

A síntese controlada e reprodutível de nanopartículas metálicas é de grande interesse 

uma vez que muitas de suas propriedades estão diretamente relacionadas com o tamanho 

destes materiais [4, 34]. Especialmente nanopartículas de metais de transição são de interesse 

devido a sua aplicação em diversas áreas das ciências, incluindo catálise ou detecção de 

produtos químicos [8-10]. 

 

2.3. SPUTTERING 

 

Contrariamente aos processos habituais em que as MNP’s são sintetizadas através de 

reações químicas em líquidos, outros processos como o de deposição física de vapor têm 

atraído muita atenção como métodos únicos para geração de nanopartículas metálicas [11]. 

O método de magnetron sputtering consiste em empregar um campo magnético 

próximo a região do alvo com a finalidade de aprisionar elétrons secundários gerados na 

câmara, as linhas de campo magnético que se fecham em frente ao alvo, aumentam a 

ionização do gás nesta região. Desta forma há um aumento na taxa de bombardeamento do 

alvo, gerando um número maior de átomos ejetados. Na Figura 3, tem-se uma imagem 

ilustrativa do interior da câmara onde ocorre o processo de sputtering, podendo observar a 

localização do substrato (porta amostra), as linhas de campo magnético sobre o alvo (linhas 

pretas) e o processo de ionização do argônio que da origem à formação do plasma e 

bombardeamento do alvo bem como ejeção de fragmentos que darão origem as NP’s 

depositadas sobre a superfície do LI. O processo de sputtering consiste na remoção de átomos 

ou moléculas de uma fonte sólida (alvo), que são conduzidos até o substrato. Neste instante, 

ocorre a nucleação, coalescência e formação das nanopartículas. O processo de sputtering é 

realizado em uma câmara de vácuo que possui gases a baixas pressões, que formam o plasma 

[47]. 

Dentre diversas técnicas de deposição física de vapor, destaca-se o processo de 

magnetron sputtering onde a aplicação de um potencial elétrico no alvo causa a formação do 

plasma (íons positivos) e o consequente bombardeio do alvo. 
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Figura 3. Figura esquemática do processo de Sputtering. 

 

A combinação de sputtering para gerar átomos ou clusters e deposição em LI’s como 

meio de captura é um método elegante do ponto de vista da simplicidade de operação e da 

possibilidade de gerar NP’s com tamanhos relativamente uniformes. Os íons que constituem 

os LI’s estabilizam as nanoparticulas geradas sem a necessidade de agentes estabilizantes 

adicionais [48]. 

 

2.4. ESTUDOS DA SUPERFÍCIE 

 

Diversos estudos vêm sendo realizados com a finalidade de compreender quais os 

mecanismos que governam o crescimento de nanopartículas em substratos líquidos. O que se 

sabe é que a superfície do líquido iônico está diretamente ligada à formação das mesmas, 

sendo assim, torna-se importante um estudo sobre a superfície dos diferentes líquidos iônicos 

para tentar elucidar esses fatores de crescimento e nucleação de nanopartículas. A seguir 

alguns estudos reportados na literatura, bem como o ponto de vista dos autores com relação 

aos diferentes líquidos iônicos estudados. Cabe salientar que os resultados variam de acordo 

com a sensibilidade da técnica empregada para obtenção dos resultados. De modo geral, os 

resultados são interligados e apresentam similaridade, porém cada sistema é único e deve ser 

estudado e interpretado independentemente. 

A configuração química da superfície do líquido iônico e a energia dos átomos 

ejetados do alvo metálico durante o processo de sputtering devem desempenhar papéis 

cruciais na formação de nanopartículas metálicas [49]. 
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Alterando a natureza dos contra íons ou introduzindo grupos funcionais nas cadeias 

alquílicas laterais dos íons (incluindo aqueles que são capazes de interagir via ligações de 

hidrogênio) são outros aspectos importantes para alterar o equilíbrio entre os diferentes tipos 

de interações presentes em líquidos iônicos [50]. 

Tendo em conta que a funcionalização no final da cadeia alquílica, geralmente, 

diminui a capacidade das cadeias alquílicas serem segregadas em direção à superfície, uma 

vez que irão interagir mais fortemente com a rede polar através dos seus grupos terminais 

[51]. 

Além disso, a superfície dos líquidos iônicos poderia ser facilmente ajustada apenas 

mudando as características aniônicas e catiônicas dos substituintes, propiciando ambientes 

diferenciados para o crescimento das nanopartículas e, em alguns casos, para a formação de 

nanopartículas anisotrópicas. A organização da superfície do líquido iônico sempre envolve 

dois aspectos interligados: (i) A composição da superfície e (ii) a orientação dos íons da 

superfície. No caso de líquidos iônicos não-funcionalizados, os cátions e os ânions estão 

presentes na região da superfície de líquidos iônicos baseados no cátion imidazólio, com as 

cadeias alquílicas projetadas para a fase gasosa [48]. 

No caso de líquidos iônicos funcionalizados, a composição da superfície é mais 

desconhecida. Em tais sistemas, pode-se esperar que a composição da superfície dependa da 

polaridade do grupo funcional [52]. 

Investigações com técnicas sensíveis de superfície como espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios X (XPS) podem dar informações sobre a interface 

líquido/vapor, o que é importante para compreender as reações químicas interfaciais. A 

composição e estrutura líquido/vapor estão diretamente relacionadas à sua superfície, energia 

livre e pode explicar a sua variação com a natureza do líquido iônico. 

No caso de líquidos iônicos que utilizam espécies fluoradas no ânion, é observado que 

existe a presença de espécies fluoradas na região da superfície, ou seja, elas povoam a região 

superficial. Finalmente, deve notar-se que a natureza do ânion pode ter alguma influência 

sobre a orientação da superfície de LI’s baseados nos cátions imidazólio [53, 54]. 

De outro modo, a modulação das propriedades de superfície, tais como a 

molhabilidade, adesão e biocompatibilidade tem implicações fundamentais em importantes 

avanços tecnológicos [31]. 

Particularmente, uma compreensão das interfaces dos LI’s a um nível molecular é 

essencial a fim de explicar propriedades superficiais macroscópicas fundamentais, tais como a 

tensão superfícial e os processos de transferência de elétrons em eletroquímica. Para a 
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interface de líquido iônico-vácuo (ou líquido iônico-gás), da composição, e do arranjo 

molecular, a superfície irá ser diferente do que a maior parte devido às forças desequilibradas, 

que estão presentes como um resultado do ambiente anisotrópico. 

Como a discussão sobre a estrutura de superfície dos líquidos iônicos muitas vezes 

envolve dois diferentes aspectos, mas interligados, sendo eles: a composição da superfície e a 

orientação molecular na superfície. A composição da superfície envolve a identificação das 

moléculas presentes na região próxima da superfície e se há aumento de certos íons (ou partes 

de íons) e esgotamento de outros íons (ou partes de íons) no que diz respeito à composição de 

massa. Tal identificação torna-se ainda mais importante quando pequenas quantidades ativas 

de impurezas estão presentes na superfície do líquido iônico. A orientação molecular na 

superfície diz respeito a efeitos detalhados da ordenação e geometria de íons (ou de uma parte 

dos íons) presentes na superfície. No que diz respeito à composição superfícial, tem sido um 

consenso estabelecido que ambos os cátions e ânions estejam presentes na superfície [55]. 

Estudos realizados utilizando uma técnica extremamente sensível (neutral impact 

collision ion scattering spectroscopy (NICISS)), apresentam resultados das regiões 

superficiais do líquido iônico, a contribuição de flúor mostra seu máximo em 7 Angstrons 

sendo a camada mais próxima da região superficial. O aparecimento do sinal de flúor, 

também muda de acordo com o aumento do comprimento da cadeia alquílica [14]. 

Outros estudos confirmam que com a presença de ânions menores, a região da 

superfície é povoada preferencialmente por cadeias alquílicas, mesmo que estas sejam 

pequenas [56]. Sendo atribuído principalmente ao menor tamanho dos ânions e a maior 

interação entre os grupos polares, que leva à formação de uma camada de superfície mais 

densamente compactada e bem orientada [57].  

A presença de contaminantes de superfície é um grande problema para muitas 

aplicações de líquidos iônicos, não só porque eles mudam as propriedades da superfície em 

analogia com os sólidos, mas também devido ao fato de que os líquidos iônicos são 

frequentemente utilizados em aplicações multifásicas, onde um reagente tem de passar a 

superfície, por exemplo, do estado gasoso para a fase líquida ou vice-versa [54, 55]. 

Contaminações de superfície podem adsorver as impurezas residuais da fase gasosa, mas 

também pode acontecer a partir de segregação de massa para a superfície, como resíduos de 

síntese. No último caso, mesmo contaminações em massa menores (no nível ppm) 

apresentando alta atividade superficial podem acumular-se consideravelmente na superfície e 

influenciar nos resultados [22]. 
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Um ânion com maior volume pode apresentar mudanças conformacionais em regiões 

próximas da superfície com relação a regiões mais internas do líquido iônico [58]. 

Através da utilização do XPS de alta resolução, é possível identificar e separar as 

espécies presentes  na estrutura da molécula em questão. No caso do exemplo da Figura 4 

abaixo, pode-se observar a variação da energia de ligação atribuída aos diferentes carbonos 

presentes na estrutura do cátion. Apesar da possibilidade em atribuir a variação de energia, os 

autores relatam a dificuldade na obtenção dos dados bem como efeitos que afetam a 

sensibilidade da técnica além de variações que podem vir a influenciar no resultado final [59]. 

 

 

as the relative proportion of this contribution increases.22 The
enforcement of a symmetric peak shape to all components,
together with fixed relative positions of C1-C3, is largely
responsible for the apparent variation in the relative position of
the C4 component. However, although much simplified, this
methodology offers an excellent first approximation that may be
used in the interpretation of our experimental data.
Shake-up is also observed for the N 1s peak representing the

imidazolium ring nitrogen atoms (Figure 2). The structure is
broad and less well defined than is the case for the equivalent
C 1s feature, partly because the intensity is lower. The shake-
up:main peak intensity ratio is about 6% for the samples studied.
For [EMIM][NTf2] the intensity of the twomainN1s components

is close to the stoichiometric ratio of 2:1. Shake-up involving the
N component of the anion is not expected to be significant, so
a deficit in the ring N component intensity would be anticipated
(as for the C 1s peak).
BEs and Chemical Shift Referencing. Given the conducting

nature of the liquids, absolute BE data would be ideal for
comparisons since this would allow possible relaxation effects
to be investigated. However, small variations in the efficiency
of grounding of the sample can lead to errors unless this is checked
by measurements of the type described above, namely, the
simultaneous measurement of the liquid drop, the film on a
conducting substrate, and the otherwise bare substrate. Experi-
ments of this type are nontrivial and as such are extremely time-
consuming.At this time,we compare theRTILs using an internal
reference derived froma single experiment of this type performed
on [EMIM][NTf2]/Au. For Au 4f7/2 BE ) 84.00 eV, for the C
1s ring component due to N-C-N (C1) BE ) 287.64 eV, and
for the C 1s component due to C-C-C (C4) BE ) 285.40 eV.
This latter BE is expected to be close to 285 eV (frequently used
for energy referencing of insulating materials), but the error in
this value, described above, will probably be high for this
compound since the relative intensity of the C4 component is the
lowest of all the liquids studied. Using instead the N-C-N (C1)
C 1s BE as an internal reference for comparisons between the
liquids leads to the data shown in Table 4. Note that the mean
value for the C4 component is close to the expected value of 285
eV (285.15 ( 0.25 eV). Within experimental error the N 1s BE
is constant at 402.0 ( 0.1 eV. The C1s curve fits can all be
accomplishedwithout any relative change in theC1-C3positions,
as noted previously. Thus, the evidence from relative core-level
BEs and shake-up intensities suggests that any effect of variation
in the attached alkyl groups on the electronic structure of the
imidazolium ring is slight. Absolute BE data are required to
comment onpossible effects relating to cation-anion interactions.
This will be an area of future study using pairs of liquids with
common components and synthetic mixtures.
ToF-SIMS. The top and bottom panels of Figure 5 show

representative SIMS spectra from [EMIM][NTf2], recorded in(22) Briggs, D.; Fairley, N. Surf. Interface Anal. 2002, 33 (3), 283-290.

Table 2. Peak Quantification (Expressed as Concentration, atom %) for Each Element Present in the RTIL Samples Investigated
during This Work

concn,a atom % (theory)
[EMIM][EtSO4] [EMIM][NTf2] [BMIM][BF4] [BMIM][PF6] [OMIM][Cl] [OMIM][PF6]

C 1s 67.3b (53.3) 34.7 (34.8) 51.0 (53.3) 51.2 (47.1) 81.0 (80.0) 56.0 (57.1)
C 1sc 1.3 d 2.0 1.4 1.6 2.0
N 1s 8.8 (13.3) 12.4 (13.0) 12.1 (13.3) 11.8 (9.4) 12.0 (13.3) 8.8 (9.5)
F 1s 29.6 (26.1) 28.6 (26.7) 33.3 (35.3) 30.3 (28.6)
B 1s 6.5 (6.7)
P 2s 4.7 (5.8) 3.9 (4.7)
O 1s 18.4 (26.6) 16.0 (17.4)
S 2p 4.2 (6.7) 7.3 (8.7)
Cl 2p 5.5 (6.7)
a Calculated from high-resolution scans of each photoemission by applying the standard Kratos sensitivity factors. b Clear evidence of hydrocarbon

contamination. c Additional contribution of C 1s due to shake-up.18 d The contribution due to shake-up was not calculated for this example simply
because the shake-up band coincided in energy with that of the shifted C contribution arising from the trifluoromethyl (CF3) substituent found within
the [NTf2] anion.

Table 3. Empirically Derived RSFs for Use in the
Quantification of Solution-Phase XPS

empirically
derived RSFa

Kratos
RSF

empirically
derived RSFa

Kratos
RSF

F 1s 1.00 1.00 O 1s 0.60 0.78
B 1s 0.14 0.16 P 2p 0.40 0.49
C 1s 0.26 0.28 S 2p 0.49 0.67
N 1s 0.39 0.48
a A full account of the experimental details of the derivation of

empirical RSFs for liquid samples will be reported elsewhere.

Figure 4. High-resolutionXPS spectrumof [BMIM][BF4], detailing
the C 1s photoemission. The experimental data (blue) are compared
to a simulated fit where each nonequivalent carbon atom had a
distinct shift in binding energy. For all components a Gaussian-
Lorentzian product function with 30% Lorentzian was applied with
fwhm’s constrained to 0.9-1.1 eV.

Table 4. Comparative BEs for a Series of RTILs Using C 1s
(C1) as an Internal Reference

C 1s BE (eV)
C1 C4 C1-C4

imidazolium
N 1s BE (eV)

[EMIM][NTf2] 287.64 285.40 2.24 401.93
[EMIM][EtSO4] 287.64 285.20 2.44 402.05
[BMIM][PF6] 287.64 285.00 2.64 402.14
[BMIM][BF4] 287.64 285.10 2.54 401.91
[OMIM][Cl] 287.64 285.29 2.35 401.96
[OMIM][PF6] 287.64 284.90 2.74 402.00

9390 Langmuir, Vol. 22, No. 22, 2006 Smith et al.

 
Figura 4. Espectro de XPS demonstrando o posicionamento dos diferentes carbonos 
presentes na estrutura do líquido iônico. Adaptado de [59]. 

 

No estudo realizado através da técnica de RBS de alta sensibilidade [60], os autores 

revelam que a superfície dos líquidos iônicos é povoada tanto pelos cátions quanto pelos 

ânions presentes na sua estrutura. Chegam a salientar que a maior população de espécies 

fluoradas pertencentes aos ânions. Também indicam que a composição global apresentada 

pelo espectro representa bem a composição estequiométrica da estrutura.  
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0.2 nm at the surface when appropriate conditions are chosen. In
our previous paper, the preliminary analysis of the measured HRBS
spectra was performed and surface molecular ordering was found.
In this paper, additional measurements and more detailed analysis
are conducted. The composition depth profiles are derived from
the HRBS spectra through spectrum simulation to obtain more pre-
cise information on the surface structure.

2. Experimental

The details of the HRBS measurement were already described
elsewhere [23]. Briefly, an ion beam of 400 keV He+ was produced
by a 400 kV Cockcroft Walton type accelerator. The ion beam was
collimated to 2 ! 2 mm2 by two sets of 4-jaw slit system and sent
to a UHV scattering chamber via a differential pumping system.
The base pressure of the UHV chamber was 1 ! 10"8 Pa. A typical
beam current in the present study was about 60 nA. A sample
was placed in the scattering chamber and irradiated by the He+

beam. The He+ ions scattered from a specimen were energy ana-
lyzed by a 90! sector type magnetic spectrometer and detected
by a one-dimensional position sensitive detector (1D-PSD) of
100 mm length (corresponding energy window is 25% of the cen-

tral energy). The energy resolution of the spectrometer was about
0.1% at an acceptance angle of 0.3 msr. Although the acceptance
angle is one or two orders of magnitude smaller than that of SSBD
used in the conventional RBS, the large scattering cross sections of
400 keV He+ (25 times larger than 2 MeV He+) can compensate the
small acceptance angle. Thus, in most cases, good statistics can be
achieved in a reasonably short measurement time (typically 10–
20 min). It should be noted that the non-uniformity of the effi-
ciency of the 1D-PSD was carefully corrected so that precise com-
position analysis can be performed.

The IL, [TMPA] [TFSI], was purchased from Kanto Regent (Japan)
and used without further purification. The nominal water content
was reported to be less than 50 ppm. The molecular structure of
[TMPA] [TFSI] is schematically shown in Fig. 2. The [TFSI] anion
has two stable conformers of C1 and C2 symmetry. It is known that
the C2 conformer is more stable than the C1 conformer by
3.5 kJ mol"1 [24].

Fig. 1 shows a picture of the target system used in the present
HRBS measurement. A thin wheel of stainless steel (diameter
38 mm) was partially immersed in a reservoir of [TMPA] [TFSI].
The wheel was rotated by a small step motor. As a result, the sur-
face of the wheel was covered by a thin layer of [TMPA] [TFSI],
which was used as a sample for the HRBS measurement. The thick-
ness of the IL layer on the wheel was roughly estimated to be a few
100 lm from eye observation. This target system, consisting of the
reservoir and the wheel, was mounted on a precision goniometer
in the UHV chamber and irradiated by 400 keV He beam. The irra-
diated part of the IL layer slightly changed color after 10 min irra-
diation when the rotation was off, indicating a serious radiation
damage. When the rotation was on, however, the color of the IL
layer was hardly changed even after several-hour irradiation. This
suggests that the surface of the IL layer was renewed after every
immersion into the IL reservoir, and the radiation damage could
be avoided by choosing an appropriate rotation rate. In order to
confirm this, HRBS measurements were performed at different
rotation rates. Fig. 3 shows the HRBS spectra observed at various
rotation rates from 1.5 to 6 rpm. There is no difference between
these spectra, indicating that the radiation damage is negligibly
small under the present experimental conditions.

3. Results and discussion

Fig. 4 shows examples of the HRBS spectra observed at a scat-
tering angle of 51!. The spectra were measured under grazing exit
conditions (the exit angles were he = 2.9! and 5.2! with respect to
the surface plane) to improve the depth resolution. There are fiveFig. 1. Target system used in the HRBS measurement of the ionic liquid.

Fig. 2. The structures of [TMPA] cation and two stable conformers of [TFSI] anion.

606 K. Nakajima et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 267 (2009) 605–609

 
Figura 5. Estrutura do cátion e estrutura das duas possíveis conformações do ânion na 
superfície do líquido iônico. Adaptado de [60]. 
 
 

Os autores ainda relatam como demonstrado na Figura 5, acima, que existe a 

possibilidade de orientação preferencial com relação ao cátion e ao ânion na superfície, 

avaliando o perfil de profundidade das espécies presentes na estrutura, podendo estas 

apresentarem diferentes conformações. 

Em outro estudo realizado por XPS [14], os autores conseguem separar os sinais de 

carbono provenientes tanto do cátion quanto do ânion (Figura 6). Estes estudos de XPS estão 

relacionados principalmente ao ângulo de incidência do feixe durante a realização da análise. 

Mesmo em se tratando da mesma análise, as condições experimentais podem trazer resultados 

diferenciados. Com relação a possiblidade da visualização das espécies por XPS, além da 

sensibilidade do equipamento, o ângulo de incidência é muito importante. Com variação do 

ângulo, podemos ter uma maior ou menor profundidade de interação com a amostra que 

revelará informações diferenciadas e que contribuirão para conclusão do objetivo desejado. 
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results from the signals of carbon and nitrogen are shown and
discussed, but the results of the other compounds of the
RTILs support the discussed observations and interpretations
in the following part. Due to the fact that carbon and nitrogen
appear in the cation and the anion no additional assumption
must be used to characterize the surface and the surface near
area of the corresponding RTIL. Furthermore, the signals of
fluorine, oxygen, and sulfur are also suited to get this
information.

In Fig. 5 the N 1s core level spectrum with curve fitting
components of [EMIM][Tf2N] at 01 take-o! angle is displayed.
The first peak of the N 1s core level is located at 402.1 eV B.E.
and can be assigned to the nitrogen atoms in the imidazolic
ring.45 The peak at 399.5 eV B.E. can be attributed to the
imide nitrogen of the anion. For fitting the signals a fixed
FWHM of 1.6 eV was used.

Fig. 5 shows the ratio of the N 1s core level of cation to
anion. Due to the composition, the stoichiometric ratio of

nitrogen atoms does not change by varying the alkyl chain and
is always 2 : 1 between cation and anion. The experimental
atomic ratio between both nitrogen species appears to depend
on the length of the aliphatic chain and on the take-o! angle.
All determined ratios are listed in Table 2. At normal emission
the RTILs with a shorter aliphatic chain show the same ratio
as predicted by stoichiometry.
The ratio for [EMIM][Tf2N] does not change significantly

with the observation angle. For [BMIM][Tf2N] a smooth
increase of the intensity of the anion can be observed.
[HMIM][Tf2N] shows a comparable curve shape like
[BMIM][Tf2N], but the experimental ratio between both ions
is higher than the stoichiometric ratio. A reversed angular
dependence can be observed in the case of [OMIM][Tf2N].
For carbon five di!erent species are identified in the C 1s

core level spectra as shown in Fig. 6. The spectrum of the C 1s
core level of [EMIM][Tf2N] at 01 take-o! angle is displayed in
Fig. 6. The first peak at the highest B.E. is located at 293.1 eV
and can be attributed to the CF3-group of the anion.13 All
carbon species were fitted with a Gaussian–Lorentzian
function with a FHWM of 1.3 eV, respectively. The peak at
the lowest B.E. (285.1 eV) originates from the aliphatic carbon
of the alkyl chain. At a B.E. of 288.0 eV and 287.4 eV two
other carbon species are located and can be assigned to the

Fig. 5 The nitrogen 1s core level XPS spectrum of [EMIM][Tf2N].

The peaks were assigned to two di!erent species: (1) imidazolic ring

C–N–C and (2) imide of the anion. The spectrum was recorded at 01
take-o! angle. The filled circles represent the experimental data after

the background subtraction. The fitting functions are described by the

dotted lines and the resulting fit is shown as solid line. Additionally,

the residual R[E] is shown. The lower graph shows the nitrogen ratio

of ring to anion versus the take-o! angle of all investigated RTILs.

Table 2 Experimental ratio of the N 1s core level signal between the cation and the anion. The stoichiometrical values are given in brackets

Angle/1 [EMIM][Tf2N] (2) [BMIM][Tf2N] (2) [HMIM][Tf2N] (2) [OMIM][Tf2N] (2)

0 1.99 1.99 2.07 2.35
25 1.97 1.97 2.13 2.23
50 1.92 1.99 2.15 2.05
70 1.94 2.08 2.13 2.02

Fig. 6 Using the example of [EMIM][Tf2N], the assignment of the

five di!erent carbon species is as follows: (1) CF3-group, (2) imidazolic

N–C–N, (3) imidazolic C–C*–N–, (4) C–N aliphatic and (5) C aliphatic.

This declaration is valid for all RTILs presented here. Also the carbon

1s core level XP spectra of [EMIM][Tf2N] at a take-o! angle of 01, i.e.,
close to the surface normal is shown. The filled circles represent the

experimental data after the background subtraction. The fitting

functions are described by the dotted lines and the resulting fit is

shown as solid line. Additionally, the residual R[E] is shown.
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Figura 6. Espectro de XPS do [EMIM].[NTf2] demonstrando a presença dos diferentes tipos 
de carbono presentes na estrutura do líquido iônico. Adaptado de [14].  

 

Em outro estudo reportado na literatura, os autores comparam o tamanho da cadeia 

alquílica lateral na identificação das espécies presentes na superfície. Demonstrando que com 

o aumento do tamanho da cadeia apresenta maior quantidade de espécies de carbono, porém 

os ânions se mantêm presentes como demonstrado na Figura 7. 

 

Now the origin of the preferential orientation of !TFSI"
is clear, i.e., the surface occupation of CF3 of !TFSI" reduces
a substantial amount of the surface tension. This suggests
surface segregation of !TFSI" anions, which however was
not observed. This is because the Coulomb energy required
for segregation of the anions is much larger than the surface
tension reduction induced by the surface occupation of the
CF3 groups. When the first and the second molecular layers
are occupied by the !TFSI" anions and the !CnMIM" cations,
respectively, the energy #per one ion pair$ required to form
such a dipole layer is given by

2e2Nsd

!
, #3$

where Ns is the surface density of ions, d is the width of the
dipole layer, and ! is the dielectric constant of IL !typical
value is %10 #Ref. 35$". Using Eq. #3$, the Coulomb energy
is estimated to be %1.5 eV per ion pair #%14.5 kJ /mol$,
which is larger than the surface energy reduction induced by
the surface occupation of the CF3 groups of the !TFSI" an-
ions. In our previous papers, we have observed surface struc-
tures of various ILs.27,36,37 We found that all observed ILs are
shared almost equally between cations and anions although
preferential orientations of either cation or anion were ob-
served in some cases. Similar structures were also observed
using various other techniques.14–19,21–26 This universal fea-
ture of ILs might be explained in the same manner.

The composition depth profiles for !C4MIM" !TFSI" and
!C6MIM" !TFSI" were also derived from the observed HRBS
spectra. The obtained profiles are basically the same as those
of !C2MIM" !TFSI" except for the fluorine profile. Figure 3
shows the comparison between the fluorine profiles for these
ILs. All fluorine profiles have a surface peak, but the peak
becomes weaker and broader with increasing alkyl-chain
length. This suggests that the preferential molecular orienta-

tion of !TFSI" becomes weaker with increasing alkyl-chain
length. The average compositions of the surface molecular
layer of !C4MIM" !TFSI" and !C6MIM" !TFSI" were also
calculated by integrating the profiles. The obtained average
composition of the surface molecular layer are
S1.9F6.2O3.9N2.5C10.4 and S1.8F5.8O3.5N2.8C13.5 for !C4MIM"
!TFSI" and !C6MIM" !TFSI", respectively. These composi-
tions are again very close to the stoichiometric ones, indicat-
ing that the surfaces of these ILs are also shared almost
equally between cations and anions as is !C2MIM" !TFSI".

Figure 4 shows the leading-edge positions of the ele-
ments in the composition depth profiles as a function of the
alkyl-chain length. Note that the depth scale shown here is
not the absolute one but the scale with respect to the sulfur
surface as was mentioned above. The position shown in Fig.
4 is, therefore, a relative position with respect to the sulfur.
The sulfur, oxygen, and nitrogen edges are located at the
same position within the experimental error, indicating that
these elements exist nearly at the same depth. This means
that the N#SO2$2 moiety of !TFSI" exists nearby the imida-
zolium ring. It is generally believed that the C2 hydrogen of
the imidazolium ring plays an important role in cation-anion
interactions #see Fig. 5$.38 The present result supports this
picture, i.e., the hydrogen of the C2 carbon atom is bonded to
an oxygen atom of !TFSI".

The fluorine leading edge exists at a depth of about 0.1
nm outside these three elements #S, O, and N$, irrespective
of the alkyl-chain length. This is consistent with the above
conclusion that the !TFSI" anion has a preferred orientation
with CF3 groups pointing toward the vacuum. The leading
edge of carbon also exists outside those three elements #S, O,
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FIG. 5. Schematic drawing of the surface structures of !C2MIM" !TFSI".
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Figura 7. Desenho esquemático da estrutura superficial do [C2MIM]. [TFSI]. Adaptado de 
[14] 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

• Estudar a influência da composição/organização da superfície de líquidos iônicos 

funcionalizados e não-funcionalizados na formação e estabilização de nanopartículas 

metálicas preparadas por sputtering. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Síntetizar líquidos iônicos baseados no cátion imidazólio contendo grupos 

orgânicos funcionais no cátion como: éter, nitrila, tiol e ácido carboxílico mantendo o mesmo 

ânion triflato (NTf2) além de sintetizar um líquido iônico contendo apenas cadeia alquílica 

para fins comparativos; 

• Preparar e caracterizar de nanopartículas metálicas de ouro, prata e paládio por 

sputtering. Variação da corrente e do tempo de sputtering para obtenção das nanopartículas 

metálicas, buscando estabilização dos colóides e controle de tamanho das nanopartículas; 

• Estudar a superfície dos diferentes líquidos iônicos antes e após a obtenção das 

nanopartículas; 

• Estudo de possíveis mecanismos envolvidos durante o processo de formação das 

nanopartículas metálicas nos diferentes líquidos iônicos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Todos os reagentes utilizados para a síntese dos diferentes líquidos iônicos estão 

disponíveis comercialmente e apresentam grau de pureza PA, acima de 95%. O 1-

metilimidazólio utilizado foi destilado previamente sendo utilizado logo após o processo de 

destilação. As análises de RMN de 1H e 13C foram realizadas em equipamento Varian 300 

MHz e seus deslocamentos químicos são expressos em ppm. 

 

4.1. SÍNTESE DO 1-CARBOXIMETIL 1,3-METILIMIDAZÓLIO N-

BIS(TRIFLUORMETANOSULFONIL) IMIDATO ((COOH)MI.NTF2) [61, 62]. 

 

Utiliza-se quantidades equimolares de 1-metilimidazol (PM: 82,11 g/mol) 

e ácido cloroacético (PM: 94,5 g/mol) além de acetonitrila como meio 

reacional, durante 24 horas sob agitação a temperatura de 70°C. Após este 

período, observa-se a precipitação do sal, cloreto de 1-carboximetil 1-3 metilimidazolio (PM: 

176,6 g/mol), como um sólido branco com 87% de rendimento. RMN 1H (D2O) δ: 8,67 (s, 

1H); 7,36 (s, 1H); 7,37 (s, 1H); 4,96 (s, 2H); 3,82 (s, 3H). 

 Com o objetivo de obter o 1-carboximetil 1-3 metilimidazólio N-bis 

(trifluormetanosulfonil) imidato (PM: 421,29 g/mol), a troca do ânion é efetuada 

solubilizando-se o cloreto em água e adicionando-se proporções equimolares de N-

bis(trifluormetanosulfonil) imidato de lítio (PM: 287,08 g/mol ) à solução. Após agitação em 

temperatura ambiente por cerca de 2 horas, o produto final é extraído utilizando-se 

diclorometano. Em seguida, o diclorometano é evaporado com o auxílio de um 

rotaevaporador e o líquido iônico seco em bomba de vácuo mecânico para retirar toda 

umidade residual. Obtem-se rendimento de 90%. RMN 1H (Acetona-d6) δ: 9,75 (s, 1H); 8,97 

(s, 1H); 7,71 (s, 1H); 7,67 (s, 1H); 5,24 (s, 2H); 4,06 (s, 3H).  

 

 

N N OH

O

N(SO2CF3)2
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4.2. SÍNTESE DO 1-BUTIRONITRILA 3-METILIMIDAZÓLIO N-

BIS(TRIFLUORMETANOSULFONIL) IMIDATO ((BCN)MI.NTF2) [5]. 

 

Foi utilizada a proporção molar de 1:1,2 de 1-metilimidazol (PM: 

82,11 g/mol) e clorobutilnitrila (PM: 103,55 g/mol). Com o auxílio de 

um funil de adição, goteja-se o clorobutilnitrila no 1-metilimidazol que 

está sob agitação a temperatura ambiente. Em seguida, a reação é aquecida até 80°C 

permanecendo sob agitação durante 24 horas. Após este período, a reação é acondicionada em 

um refrigerador durante 48 horas obtendo-se a cristalização do produto. Com o sal 

cristalizado, adiciona-se acetona para remoção de possíveis contaminantes e mantém-se o sal 

sob agitação por 24 horas a temperatura ambiente. Na etapa de finalização, a acetona é 

separada do sal formado por filtração e este é seco sob baixa pressão e em seguida submetido 

à análise de RMN de hidrogênio para confirmação da estrutura formada. O rendimento obtido 

é de 95%. RMN 1H (CDCl3) δ: 8,73 (s, 1H); 7,45 (s, 1H); 7,39 (s, 1H); 4,27 (t, 2H, J= 6,8 

Hz). Com esta etapa finalizada, tem-se o cloreto de 1-butironitrila 3-metilimidazólio (PM: 

185,65 g/mol). 

 O 1-butironitrila 3-metilimidazólio N-bis(trifluormetanosulfonil) imidato (PM: 430,35 

g/mol), foi preparado através da troca do ânion. O cloreto é solubilizado em água e adiciona-

se proporções equimolares de N-bis(trifluormetanosulfonil) imidato de lítio (PM: 287,08 

g/mol ) à solução. Após agitação em temperatura ambiente por 24 horas, o produto final é 

extraído com diclorometano.   

Em seguida, o diclorometano é evaporado com o auxílio de um rotaevaporador e o 

líquido iônico seco no vácuo para retirar toda umidade residual. O Rendimento é de 93%. 

RMN 1H (Acetona-d6) δ: 9,05 (s, 1H); 7,79 (s, 1H); 7,71 (s, 1H); 4,50 (t, 2H, J= 7,0Hz); 4,05 

(s, 3H); 2,64 (t, 2H J= 7,0 Hz); 2,36 (qui, 2H J= 7,6 Hz).  

 

4.3. SÍNTESE DO 1-METOXIETIL 3-METILIMIDAZÓLIO N-

BIS(TRIFLUORMETANOSULFONIL) IMIDATO ((MEO)EMI.NTF2) [63].  

 

Nesta síntese, prepara-se um alquilante que servirá de precursor para 

reação de obtenção do líquido iônico desejado. Para a síntese do 

alquilante utiliza-se cloreto de metanosulfonato (PM:114,5 g/mol), 

trietilamina (PM:101,19 g/mol) e éter monoetílico glicol (PM: 76,10 g/mol) em banho de gelo 

N N CN

N(SO2CF3)2

N N

N(SO2CF3)2
O
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para manter a temperatura próxima de 0°C além de diclorometano como solvente. A adição 

do cloreto de metanosulfonato é feita com a ajuda de um funil de adição e lentamente, pelo 

fato de haver a formação de ácido clorídrico com o inicio imediato da reação. Após uma hora 

de reação, retira-se o banho de gelo e mantém-se a reação sob forte agitação durante 24 horas 

a temperatura ambiente. Como existe a formação de duas fases, adiciona-se água para retirar 

subprodutos indesejáveis e então a fase orgânica é evaporada com a ajuda de um 

rotaevaporador. Após a evaporação do solvente, o alquilante é destilado a pressão reduzida 

levando ao produto desejado com o rendimento da reação de 93%. 

 Para a obtenção do líquido iônico, a partir da utilização de proporções equimolares de 

metilimidazol e do alquilante, inicia-se a reação de 72 horas a 50°C sob agitação. Neste 

estágio teremos como produto o 1-metoxietil 3-metilimidazólio de metanosulfonila (PM: 

225,29 g/mol) com rendimento de 90%. RMN 1H (CDCl3) δ: 9,69 (s, 1H); 7,57 (s, 1H); 7,55 

(s, 1H); 4,49 (t, 2H, J=4,7 Hz); 4,04 (s, 3H); 3,75 (t, 2H, J=4,7 Hz); 3,35 (s, 3H); 2,75 (s, 3H). 

Para obtermos o líquido iônico desejado, necessita-se adicionar a este precursor solubilizado 

em água o N-bis(trifluormetanosulfonil) imidato de lítio (PM: 287,08 g/mol ) para que a troca 

do ânion seja efetuada. Esta reação é feita em temperatura ambiente por 2 horas, então é 

extraída com diclorometano, rotaevaporada e seca no vácuo por bombeamento mecânico, por 

fim, temos o líquido iônico (MeO)EMI.NTf2 (PM: 410,33 g/mol) com rendimento de 94%. 

RMN 1H (CDCl3) δ: 8,65 (s, 1H); 7,38 (s, 1H); 7,27 (s, 1H); 4,32 (t, 2H, J= 4,7 Hz); 3,92 (s, 

3H); 3,68 (t, 2H, J= 4,7 Hz); 3,35 (s, 3H). 

 

4.4. SÍNTESE DO 1-TIOETIL 3-METILIMIDAZÓLIO N-

BIS(TRIFLUORMETANOSULFONIL) IMIDATO ((HSE)MI.NTF2) [64] 

 

A síntese do 1-tioetil 3-metilimidazólio N-bis(trifluormetanosulfonil) 

imidato foi desenvolvida durante a realização deste trabalho e não está 

disponível na literatura em sua totalidade. O precursor dibromado foi 

reportado na literatura, sendo utilizado como ponto de partida para obtenção do produto 

desejado. 

Para a síntese deste líquido iônico são necessárias algumas etapas intermediárias. 

Inicialmente prepara-se o brometo de 1-bromoetil 3-metilimidazólio (PM: 296,97 g/mol) a 

partir da reação entre o metilimidazol (PM: 82,11 g/mol) e o dibromoetano (PM: 187,87) 

utilizando-se éter como solvente. Esta é uma reação muito lenta e para se obter a formação do 

N N SH
N(SO2CF3)2
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sal desejado é preciso utilizar uma relação 1:5 molar dos reagentes respectivamente. A reação 

ocorre sob forte agitação à temperatura ambiente e a formação dos primeiros cristais ocorre a 

partir das primeiras 48 horas. O sólido obtido é então separado do solvente por filtração e 

seco em bombeamento mecânico, com rendimento de 65%. RMN 1H (Acetona-d6) δ: 8,86 (s, 

1H); 7,52 (s, 1H); 7,44 (s, 1H); 4,61 (t, 2H, J= 5,8 Hz); 3,88 (s, 3H); 3,80 (t, 2H, J= 5,8 Hz). 

 A próxima etapa é a reação do brometo de 1-bromoetil 3-metilimidazólio com tiouréia 

(PM: 76,12 g/mol) para obtenção do chamado sal de isotiurônio (PM: 346 g/mol). Esta reação 

é preparada utilizando-se uma relação equimolar dos reagentes, etanol como solvente e levado 

a agitação e refluxo por 48 horas. Após esta etapa, deixa-se a reação na geladeira para 

cristalização do sal de isotiurônio que deverá ser lavado com uma solução 1:1 éter/etanol, 

filtrado e seco sob bombeamento mecânico seguindo então para a etapa de hidrólise. O 

rendimento foi de 97%. RMN 1H (D2O) δ: 8,95 (s, 1H); 7,65 (s, 1H); 7,58 (s, 1H); 4,68 (t, 2H 

J= 5,0 Hz); 4,00 (s, 3H); 3,75 (t, 2H, J= 5,0 Hz). 

 A reação de hidrólise é feita com uma solução 2 molar de KOH, sob agitação por 5 

horas e posterior acidificação do meio com HCl 2 molar. Controla-se o pH da reação até este 

chegar em 1 e então adiciona-se a quantidade equimolar de N-bis(trifluormetanosulfonil) 

imidato de lítio, separa-se o produto da reação do meio aquoso com diclometano que 

posteriormente será evaporado com a ajuda de um rotaevaporador e então o 1-tioetil 3-

metilimidazólio N-bis(trifluormetanosulfonil) imidato estará pronto para ser seco sob baixa 

pressão com auxílio de uma bomba mecânica e utilizado na aplicação desejada. O rendimento 

obtido foi de 85%. RMN 1H (Acetona-d6) δ: 8,98 (s, 1H); 7,74 (s, 1H); 7,68 (s, 1H); 4,53 (t, 

2H J= 6,5 Hz); 4,06 (s, 3H); 3,10 (dd 2H J= 6,5 Hz; 4,7 Hz); 2,00 (t, 1H J= 4,7 Hz, SH). 

RMN 13C (Acetona-d6) δ: 207,6; 138,2; 125,3; 124,0; 123,5; 119,3; 53,6; 37,2; 25,6.  

 

4.5. CONDIÇÕES DE SPUTTERING PARA OBTENÇÃO DAS 

NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

4.5.1. Nanopartículas de ouro e prata 
 

Para obtenção das nanopartículas de ouro e prata, foi utilizado o equipamento modelo 

MED 020 (Bal-Tech) disponível no Centro de Microscopia Eletrônica (CME-UFRGS).  
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 Após os líquidos iônicos terem sido secos a pressão reduzida, foram inseridos em um 

suporte circular vítreo com 1 cm de altura e base circular de 3 cm de diâmetro, 

horizontalmente disposto a 50 mm de distância do alvo metálico. Durante a realização de 

todos os experimentos, manteve-se constante a massa de 3 gramas, bem como a pressão de 

base (2x10-3 mbar) e pressão de trabalho (3x10-2 mbar). A pressão de trabalho foi fixada com 

a inserção de gás argônio, necessário para a formação do plasma. 

 Inicialmente os diferentes líquidos iônicos funcionalizados foram submetidos a 

sputtering durante 150 s com corrente de 40 mA para as amostra de ouro e prata com a 

finalidade de se comparar os resultados obtidos utilizando-se diferentes metais para obtenção 

das nanopartículas. 

Parâmetros físicos como o tempo e a corrente de deposição foram variados com o 

intuito de avaliar a formação das nanopartículas de ouro em diferentes condições de 

sputtering. As condições utilizadas foram: correntes de 20 mA, 40 mA, 60 mA, 80 mA e 110 

mA e tempos de 75 s, 150 s e 300 s. Cabe salientar que foram escolhidas amostras aleatórias 

para variação das condições de processamento, ou seja, nem todas as variações foram 

utilizadas para todos os sistemas. 

 

4.5.2. Nanopartículas de paládio 
 

As nanopartículas de paládio foram obtidas por sputtering em equipamento disponível 

no laboratório de filmes finos e superfícies nanoestrturadas (L3FNano-UFRGS). O 

procedimento experimental para obtenção desta série de amostras foi semelhante ao utilizado 

para obtenção das nanopartículas de ouro e prata (quantidade de amostra e distância alvo-

porta amostra). A pressão de base utilizada foi de 3x10-6 mbar e a pressão de trabalho em 

torno de 3x10-3 mbar, sendo esta alcançada com a inserção de gás argônio. Algumas 

condições experimentais como a corrente e o tempo de deposição foram variadas com a 

finalidade de avaliar o comportamento dos colóides obtidos. Desta forma, as correntes 

utilizadas foram de: 80 mA, 160 mA e 320 mA e o de tempo utilizado foi de 5 min. 

 Parâmetros como a tensão de deposição não foi avaliado para as diferentes amostras, 

visto que as fontes utilizadas eram de corrente fixa e a variação de tensão não foi considerada 

significativa. 
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4.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.6.1. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

Basicamente o MET consiste de uma coluna onde um feixe de elétrons é gerado e 

dirigido para atravessar a amostra e onde a imagem é ampliada para ser observada na tela. O 

vácuo na coluna é em torno de 10-6 torr ou menor. A fonte de elétrons opera em uma ampla 

faixa de tensões de aceleração que varia de 80 kV a 400 kV ou mais, podendo alguns 

microscópios atingir tensões da ordem de MV, isto vai depender do modelo do microscópio. 

O canhão eletrônico contém um cátodo aquecido diretamente e um cilindro de 

Wehnelt, que atua como uma blindagem de polarização, montado sobre um isolador. Este 

cilindro, em conjunção com o ânodo, forma o canhão eletrônico. 

O feixe passa através do orifício central do ânodo e em seguida através do conjunto de 

lentes eletromagnéticas onde o feixe será focado sobre a amostra. Um sistema de lentes 

condensadoras é utlizado para variar o tamanho do feixe incidente e o seu ângulo de 

convergência em relação a amostra. Este sistema de lentes torna possível reduzir a secção 

transversal do feixe embutido o qual é usado para iluminar a área de interesse na amostra. A 

corrente da lente objetiva controla o foco da imagem na tela fluorescente de visão. 

No MET, quando o feixe de elétrons passa pela amostra, ocorre espalhamento devido 

as diferentes densidades dentro do espécime, ou diferentes interações físicas entre os elétrons 

e a amostra. A intensidade do feixe transmitido depende dos processos de espalhamento dos 

elétrons pelos átomos da amostra. Quanto maior o número atômico (Z), menor será o número 

de elétrons transmitidos e mais escurra aparecerá a reagião da imagem. Com o foco correto e 

ampliações adequadamente selecionadas, os elétrons criam uma imagem projetada da amostra 

na tela fluorescente, sendo esta imagem registrada pela câmera CCD [65]. 

Através da MET é possível a observação da microestrutura dos materiais em altíssima 

resolução facilitando a identificação dos detalhes de microestrutura através da técnica de 

difração de elétrons [66]. 

Todas as amostras foram avaliadas morfologicamente por meio de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). A obtenção das imagens foi realizada em um microscópio 

JEOL modelo JEM1200 EXII disponível no centro de microscopia eletrônica da UFRGS, 

com tensão de aceleração de 80 kV. 
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 As amostras foram preparadas a partir da solubilização dos colóides obtidos pelo 

processo de sputtering em acetona, em seguida foram dispostas em grids de cobre recobertos 

com um filme fino de carbono disponível pela empresa SPI. 

 Para as amostras de Pd-NP (nanopartículas de paládio), também foram realizadas 

imagens utilizando o microscópio disponível no Centro de Tecnologias Estratégicas do 

Nordeste (CETENE), modelo FEI Tecnai 20, com tensão de aceleração de 200 kV. Durante a 

realização dessas análises, foi possível obter imagens em alta resolução das amostras bem 

como realizar análises de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) para 

confirmação da presença do metal na forma de nanopartículas nas amostras. 

 Os histogramas para avaliação de tamanho da população e distribuição das 

nanopartículas presentes nas amostras foram realizados com a utilização do programa Sigma 

Scan Pro 5, com a contagem de aproximadamente 700 partículas em regiões arbitrárias da 

tela. 

 

4.6.2. Difração de raios X (DRX) 
 

Esta técnica é utilizada em larga escala em ciência dos materiais, pela sua grande 

versatilidade e precisão no que ser refere à identificação das fases cristalinas presentes nos 

materiais, bem como das propriedades estruturais tais como tamanho de grão, tensões, etc. 

Seu princípio está baseado no fenômeno de difração, o qual consiste na interferência entre 

ondas eletromagnéticas em decorrência da presença de um objeto em seu caminho. Os raios X 

são espalhados pelos elétrons nos átomos, e a difração pode ocorrer para arranjos periódicos 

de centros espalhadores separados por distâncias similares ao comprimento de onda de 

radiação (~ 100 pm), como existe num cristal. Imaginando que o espalhamento é equivalente 

a reflexão de dois planos paralelos separados por uma distância d (Figura 8), então o ângulo 

no qual ocorre a interferência construtiva entre as ondas de comprimento λ é dada pela 

equação de Bragg. A intensidade da difração em um determinado ângulo depende dos 

parâmetros estruturais do material e da identidade dos átomos. 

 

 
 

Assim, a medida dos ângulos de difração e das intensidades permite identificar o 

arranjo espacial dos átomos, revelando a estrutura dos materiais [67]. Para a identificação do 
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composto analisado há padrões de espectros que são comparados com a amostra analisada 

[68]. 

 
Figura 8. Ilustração do fenômeno de difração de raios-X. 
 

A Figura 9 mostra o arranjo de um equipamento de XRD, onde pode ser visto o feixe 

de raios X incidindo na amostra, sendo então difratado e detectado com ângulo de 2θ. Esta 

configuração de equipamento é comumente chamada de θ/2θ. 

 

 
Figura 9. Arranjo de um equipamento de difração de raios X, adaptado de [68]. 

 

Análises de difração de raios X (DRX), foram realizadas com o objetivo de avaliar a 

estrutura cristalina das nanopartículas de paládio obtidas nos líquidos iônicos. Com a 

utilização do líquido iônico contendo grupamento ácido, existe sempre a formação de um 

filme fino na sua superfície, sendo assim, este filme foi avaliado por DRX para fins de 

comparação. Nos demais colóides, onde somente há a formação de nanopartículas, existe 

grande dificuldade na realização da análise de DRX devido ao espalhamento causado pela 

interação do feixe com o líquido iônico. Desta forma, somente foi possível obter um espectro 

a partir da manipulação da amostra, ou seja, foi necessário diminuir ao máximo a quantidade 

de líquido iônico na amostra para realização da análise e obtenção do resultado. 

 As análises de DRX foram realizadas em equipamento disponível do instituto de 

Física da UFRGS. 
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4.6.3. Espectrometria de espalhamento de íons de baixa energia (LEIS) 
 

Quando uma amostra é irradiada por um feixe de íons monoenergéticos, existe a 

possibilidade da detecção de partículas retroespalhadas que detêm informações referentes à 

interação dos íons incidentes com os átomos da amostra. Considerando as interações que 

controlam o freamento dos íons incidentes à medida que estes penetram na amostra, perdendo 

energia para o meio, a perda de energia em função da profundidade de interação pode ser 

estimada através do cálculo da taxa de perda de energia. Esta perda de energia consiste em 

dois processos independentes: um eletrônico e outro nuclear. Neste caso em particular, apenas 

o freamento eletrônico é relevante, podendo o freamento nuclear ser desprezado pois a 

magnitude de cada processo depende da energia do feixe incidente. Desta forma, a perda de 

energia dos íons na matéria em função da distância média percorrida pode ser obtida através 

da relação entre o poder de freamento (dE/dX) e a densidade da amostra alvo [69-71]. 

 A técnica de LEIS, dentre outras que empregam feixes de íons, consiste na irradiação 

da amostra com um feixe monoenergético, geralmente de He+ e com energia conhecida, 

menores que 10 keV. Algumas frações destas partículas incidentes sofrem colisões elásticas 

com os átomos da amostra, sendo retroespalhadas. As mesmas podem, então, ser detectadas, 

selecionadas em energia e contadas fornecendo informações sobre a massa e a distribuição 

dos elementos que compõem a amostra-alvo analisando-se somente a primeira monocamada 

do material (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Esquema dos processos de perda de energia por retroespalhamento a partir da 
superfície da amostra, e ao longo da mesma. Adaptado de [68]. 
 

Esse espalhamento pode ser considerado elástico, pois a energia do íon incidente é 

muito maior que a energia de ligação dos átomos no alvo e, usualmente não é suficiente para 

originar processos nucleares. Assim, pode-se tratar o espalhamento como uma colisão clássica 
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entre dois corpos [69]. A perda de energia de um íon em uma colisão elástica pode ser 

calculada através da conservação de energia e momento do sistema íon átomo-alvo. O fator 

cinemático (K) é então definido como a razão entre a energia do íon logo após (E), e 

imediatamente antes da colisão (E0) [70]. 

 

 
 

O fator cinemático é função apenas da razão entre as massas do íon incidente (m), do 

átomo alvo (M) e do ângulo de espalhamento (θ). A equação abaixo mostra o fator cinemático 

para o caso em que M > m. 

 

 
 

 

Desta forma, podemos relacionar a energia das partículas retroespalhadas na superfície 

da amostra com a massa do elemento espalhador através do fator cinemático. Além disso, se o 

valor do poder de freamento dE/dx for conhecido, é possível converter a escala de energia de 

um espectro de LEIS em escala de profundidade para cada elemento através da relação: 

 

 
 

 

onde ∆x é a profundidade/espessura da camada modificada, ∆E é a variação de energia, dE/dx 

é o fator de freamento e ρ material é a densidade do material. 

 

A sensibilidade da técnica à região de superfície é resultado do processo de 

neutralização dos íons incidentes, favorecido pelo uso de íons de gases nobres (He+, Ar+) em 

uma faixa de energia de 100 eV a 10 keV. Dessa forma, somente os íons espalhados na 

primeira camada atômica dos filmes tem uma probabilidade razoável de não serem 

neutralizados [69, 71]. 
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 Essa técnica consiste em bombardear a superfície da amostra com íons de baixa 

energia, visando obter informações das camadas superficiais da amostra a partir da detecção 

das espécies ejetadas com a incidência do feixe. 

 Revela informações das camadas mais superficiais de regiões próximas à superfície e 

foi utilizada com a finalidade de se obter informações sobre a organização estrutural da 

superfície dos líquidos iônicos funcionalizados. 

 Além disso, foi utilizado um filtro que faz com que o background seja atenuado 

revelando melhores informações tanto da energia quanto do tempo de vôo das espécies 

ejetadas durante a realização da análise. Além disso, com esta técnica é possível obter 

informações sobre elementos leves como carbono, nitrogênio entre outros, presentes na 

estrutura da amostra. 

 As análises foram realizadas em parceria com o laboratório ION-TOF GmbH da 

Alemanha em equipamento modelo Qtac100 HS-LEIS, utilizando feixe de hélio de 3 keV e 

filtro de tempo de vôo para íons secundários (ToF). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. NANOPARTÍCULAS DE OURO (AU-NP) 

 

5.1.1. Utilização de diferentes líquidos iônicos funcionalizados para obtenção de 
nanopartículas de ouro (Au-NP) 

 

A finalidade desse estudo foi avaliar o comportamento dos diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados na obtenção das nanopartículas em condições similares. Os líquidos iônicos 

utilizados foram: (OMe)MI•NTf2, (BCN)MI•NTf2, (HS)MI•NTf2 e (COOH)MI•NTf2. 

 As amostras foram submetidas a análises por MET para verificar a presença bem 

como avaliar o tamanho e a distribuição das nanopartículas obtidas. 

 A Figura 11 mostra as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET onde 

é possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho nos 

líquidos iônicos contendo os diferentes grupos funcionais, como metóxi, nitrila, tiol e ácido. 
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Figura 11. Imagens obtidas por MET (80 kV) e histogramas das Au-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando corrente de 40 mA por 150 s. (a) (OMe)MI•NTf2, (b) (BCN)MI•NTf2, (c) 

(HS)MI•NTf2 e (d) (COOH)MI•NTf2. 

 

A partir das imagens, observa-se que existe a formação de nanopartículas irregulares 

de ouro nos diferentes líquidos iônicos nas condições utilizadas.  

Pode-se observar que as nanopartículas apresentam algumas regiões que tendem a formar 

agregados.  
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 Através dos histogramas, pode-se observar que as nanopartículas estão monodispersas. 

A avaliação da distribuição das nanopartículas obtidas e os resultados encontrados são 

apresentados na Tabela 1. Foram utilizados os tamanhos mínimos e máximos apresentados 

durante a contagem e a média da distribuição de tamanho obtida a partir da utilização dos 

cálculos para distribuição gaussiana de tamanho além dos valores de desvio padrão. 

  

Tabela 1. Diâmetro médio, tamanho mínimo, tamanho máximo e desvio padrão para as 

amostras de Au-NP obtidas a partir da deposição durante 150 s utilizando corrente de 40 mA. 

LI 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

(OMe)MI·NTf2 4,0 1,2 6,8 ±2,1 

(BCN)MI·NTf2 5,0 2,5 7,2 ±1,5 

(HS)MI·NTf2 8,5 3,7 22,9 ±6,4 

(COOH)MI·NTf2 7,5 3,1 16,0 ±3,7 

 

A partir da avaliação é possível observar que existe uma variação no tamanho das 

partículas quando se utiliza líquidos iônicos contendo diferentes grupos funcionais. Esta 

variação de tamanho pode é atribuída à presença de grupos mais fortemente coordenantes na 

estrutura do líquido iônico. Por exemplo, para o LI (OMe)MI•NTf2 que não contém um grupo 

fortemente coordenante os menores tamanhos foram encontrados. A partir do aumento nas 

forças de coordenação atribuídas a presença de grupos mais fortemente coordenantes, 

observa-se a tendência ao aumento dos diâmetros médios. É importante lembrar que para a 

amostra (COOH)MI•NTf2, existe a formação de filme fino. Desta forma, não se pode afirmar 

que ocorre somente efeito do grupo coordenante visto que este líquido apresenta visualmente 

viscosidade superior aos demais. 

 Para a amostra (BCN)MI•NTf2, observa-se um tamanho médio aproximadamente 25% 

maior que a amostra das NP’s obtidas com a utilização do (OMe)MI•NTf2. Os tamanhos 

mínimos apresentam variação mais significativa, este fato é relacionado ao efeito de 

superfície causado pela presença da espécie coordenante. Pode-se pensar que com a chegada 

das primeiras espécies à superfície da amostra, estas tenham tendência a se acumularem em 

regiões onde a presença de grupos doadores ou aceptores de cargas estejam presentes, 

seguindo também o efeito comum na formação de filmes finos que se dá pela formação de 

ilhas. Pode ser uma evidência de que o processo de nucleação ocorre na superfície do líquido 

iônico e após um período de tempo, exista a troca das espécies da superfície, ou seja, com a 
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chegada dos átomos na superfície, existe a coordenação com os grupos presentes na mesma 

que capturam os aglomerados para o interior da amostra, ou seja, para o bulk, dando lugar 

para coalescência e formação de novas partículas.  

 Para a amostra (HS)MI•NTf2, na qual espera-se que o grupo coordenante seja ainda 

mais forte com relação ao (OMe)MI•NTf2, observamos que existe um aumento do diâmetro 

médio em mais de 100%, ou seja, o dobro do tamanho. Este comportamento pode ser 

explicado por alguns efeitos, como a similaridade ao comportamento obtido com a presença 

do grupo nitrila e também a força de coordenação maior que faz com que as espécies 

permaneçam por mais tempo em regiões próximas à superfície, favorecendo a coalescência 

das espécies. Fatores como tensão superficial e viscosidade podem ter influência, apesar de 

descrito na literatura, que estes valores possuem pequenas variações, porém por se tratar de 

efeitos de superfície, podem ter influência significativa durante a formação das nanopartículas 

pelo processo de sputtering. 

Os átomos da superfície das nanopartículas metálicas apresentam valência incompleta 

com sítios externos que favorecem a interação com grupos doadores ou aceptores de cargas.  

O processo de coordenação entre a nanoparticula metálica e a estrutura funcionalizada do 

líquido iônico envolve a maior ou menor interação com o grupo funcional existente [72]. 

Grupos tióis doadores são preferidos pelas espécies de ouro com relação a espécies 

nitrogenadas presentes em grupo terminais nitrila. A variação de energia dos orbitais HOMO 

e LUMO para o tiol é de 4,51 eV e para o grupo nitrila é de 4,35 eV [73]. Desta forma, pode-

se entender que quanto maior a variação entre os valores de energia encontrados, maior é o 

efeito da retrodoação. Sendo assim, quanto maior a variação de energia, maior o efeito de 

coordenação. Para o grupo metoxi, espera-se que o valor da variação de energia seja menor, 

pois neste grupamento existe uma menor retrodoação fazendo com que este seja fracamente 

coordenante. 

 Análises de espectroscopia de absorção Uv-Vis foram realizadas com a finalidade de 

confirmar a presença de nanopartículas de ouro nos diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados. Na Figura 12 abaixo, pode-se observar os resultados referentes à deposição 

nas condições citadas anteriormente para os diferentes LI´s. Todos os colóides apresentaram 

uma única banda de absorção centrada em ~525 nm que é atribuída à formação de 

nanopartículas de Au. Também pode-se observar que o deslocamento da banda de energia 

para a amostra (HSE)MI corrobora com os resultados obtidos por TEM evidenciando o 

aumento do diâmentro médio das NP’s com relação as amostras (OMe)MI e (BCN)MI. 
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Figura 12. Espectro de absorção UV-Vis para os diferentes líquidos iônicos após 

deposição de Au-NP´s por sputtering durante 150 s com corrente de 40 mA. 

 

5.1.2. Utilização de diferentes líquidos iônicos funcionalizados para obtenção de 
nanopartículas de ouro (Au-NP) variando a condição de processamento 

 

Com a finalidade de avaliar o comportamento das NP’s obtidas em diferentes líquidos 

iônicos funcionalizados em condições similares, porém aumentando-se a corrente utilizada 

durante o processo de deposição com relação ao estudo anterior, foram preparadas amostras 

utilizando corrente de 110 mA. 

 Os líquidos iônicos utilizados foram: (OMe)MI•NTf2, (HS)MI•NTf2 e 

(COOH)MI•NTf2. Na Figura 13, as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET 

onde é possível observar a presença das MNP’s bem como sua distribuição de tamanho nos 

líquidos iônicos contendo os diferentes grupos funcionais, metóxi, tiol e ácido. 
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Figura 13. Imagens de (a) (OMe)MI•NTf2, (b) (HS)MI•NTf2 e (c) (COOH)MI•NTf2, obtidas 

por MET (80 kV) e seus respectivos histogramas das Au-NP’s obtidas por deposição 

utilizando corrente de  110 mA por 150 s. 

 

Observa-se nas imagens acima, a formação de Au-NP’s para os diferentes líquidos 

iônicos nas condições utilizadas apresentam algumas regiões tendem a formar aglomerados.  

 Na Tabela 2, são apresentados os tamanhos mínimos e máximos obtidos durante a 

contagem bem como os valores médios obtidos com a aplicação da distribuição gaussiana 
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para obtenção dos histogramas e avaliação da população presente onde pode-se observar que 

as nanopartículas estão monodispersas. 

 

Tabela 2. Tamanho mínimo, tamanho máximo, diâmetro médio, e desvio padrão para as 

amostras de Au-NP obtidas a partir da deposição durante 150 s utilizando corrente de 110 

mA. 

LI 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

(OMe)MI·NTf2 3,5 0,5 7,0 ±1,9 

(HS)MI·NTf2 8,8 3,5 25,0 ±4,8 

(COOH)MI·NTf2 5,6 2,9 11,0 ±2,1 

 
 

A partir dos resultados mostrados na Tabela 2, podemos observar que a variação de 

tamanho das NP’s obtidas nos LI’s com diferentes grupos funcionais se mantêm como 

demonstrado no estudo anterior. Os tamanhos também se mantêm dentro da escala do erro. 

Talvez possa ser relacionado os tamanhos mínimos obtidos com a condição de 110 mA ao 

fato das espécies estarem chegando à superfície com energia um pouco maior, favorecendo à 

formação de partículas menores.  

 Observando os resultados referentes à deposição de ouro nos diferentes líquidos 

iônicos utilizando um valor de corrente maior, não se pode observar uma variação 

significativa no diâmetro das partículas obtidas. É importante lembrar que no caso do 

(COOH)MI•NTf2 existe a formação de um filme fino e uniforme após a preparação das 

amostras. 

 Com relação ao maior tamanho na amostra do (HS)MI•NTf2, podemos levar em conta 

os efeitos de coordenação que fazem com que as partículas possam ter maior tempo para 

coalescer. Ou seja, quando as espécies estão chegando à região da superfície para começar o 

crescimento das nanoparticulas, têm mais tempo para coalescer pela presença de grupamentos 

tiol, fortemente coordenantes, que estão nas regiões próximas da superfície e que fazem 

retardar o efeito de internalização das partículas para formação dos colóides. 
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5.1.3. Variação das condições de processamento para obtenção das 
nanoparticulas utilizando o mesmo líquido iônico 

 

Variação da Corrente 

 

Com a variação da corrente foi possível avaliar a formação das nanopartículas em um 

mesmo líquido iônico, neste caso o escolhido foi o (OMe)MI•NTf2, e os valores de corrente 

escolhidos foram 20 mA, 40 mA, 60 mA, 80 mA e 110 mA. 

 As amostras foram submetidas a análises por MET para verificar a presença bem 

como avaliar o tamanho e a distribuição das nanopartículas obtidas. 

 Na Figura 14, as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET onde é 

possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho 

durante variação de corrente utilizando o LI (OMe)MI•NTf2. 
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Figura 14. Imagens obtidas por MET (80 kV) e histogramas das Au-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando o líquido iônico (OMe)MI•NTf2 durante 150 s variando a corrente 

utilizada durante a deposição (a) 20 mA (b) 40 mA (c) 60 mA (d) 80 mA e (e) 110 mA. 

 

Observa-se que existe a formação de Au-NP’s a partir da variação na corrente de 

deposição durante o processo de sputtering. Os histogramas fornecem a distribuição de 
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tamanho das nanopartículas obtidas apresentados na Tabela 3, que contém os valores de 

diâmetro mínimo, máximo, médio e desvio padrão encontrados. Pode-se observar que as 

NP’ss apresentam-se monodispersas e algumas regiões tendem a formar aglomerados. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Tamanho mínimo, tamanho máximo, diâmetro médio e desvio padrão para as 

amostras de Au-NP obtidas a partir da deposição durante 150 s utilizando o líquido iônico 

(OMe)MI•NTf2 durante 150 s variando a corrente utilizada durante a deposição. 

Condição 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

20 mA 3,6 1,3 8,5 ±1,9 

40 mA 4,0 1,2 6,8 ±2,1 

60 mA 3,4 1,4 8,4 ±1,9 

80 mA 3,3 1,3 7,3 ±1,8 

110 mA 3,5 0,5 7,0 ±1,8 

 
Pode-se observar que não existe variação significativa nos valores para as amostras 

variando a corrente de trabalho. Um fato interessante pode ser considerado ao fato da amostra 

em 110 mA que apresenta diâmetro ligeiramente menor, com relação ao tamanho mínimo e 

máximo, isto pode indicar que ao aumentar-se a potência, existe uma tendência à diminuição 

ou padronização do tamanho das nanopartículas independente do líquido iônico. Efeito da 

energia com a qual as partículas chegam a superfície do líquido iônico. 

 

Variação do tempo de deposição 

 

O estudo com variação no tempo da deposição foi realizado com a finalidade de 

avaliar o comportamento das nanopartículas obtidas em um mesmo líquido iônico, neste caso 

o escolhido foi o (OMe)MI•NTf2, utilizando a mesma corrente (60 mA). Os tempos 

escolhidos foram 75 s, 150 s e 300 s. 
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 A Figura 15, apresenta as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET. É 

possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho após 

variação no tempo de processamento para obtenção das Au-NP’s no LI (OMe)MI•NTf2. 
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Figura 15. Imagens obtidas por MET (80 kV) e histogramas das Au-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando o líquido iônico (OMe)MI•NTf2 com corrente fixa em 60 mA variando-se 

o tempo de deposição (a) 75 s, (b) 150 s e (c) 300 s. 
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A partir das imagens, pode-se observar que existe a formação de Au-NP’s nas 

diferentes condições utilizadas. A partir dos histogramas, pode-se avaliar que a distribuição 

das nanopartículas apresenta monodispersão e algumas regiões tendem a formar agregados, na 

Tabela 4, estão apresentados os tamanhos mínimos, máximos e a média obtida para 

distribuição gaussiana da população. 

 

Tabela 4. Tamanho mínimo, tamanho máximo, diâmetro médio e desvio padrão para as 

amostras de Au-NP obtidas a partir da deposição utilizando o líquido iônico (OMe)MI•NTf2 

com corrente fixa em 60 mA variando-se o tempo de deposição (a) 75 s, (b) 150 s e (c) 300 s. 

Tempo (s) 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

75 3,2 1,4 7,4 ±1,7 

150 3,4 1,4 8,4 ±1,9 

300 3,6 1,3 11,0 ±2,0 

 
 

Pode-se observar que não existe variação significativa nos valores do tamanho das 

nanopartículas obtidas com variação de tempo. No caso da amostra em 300 s, onde se observa 

um tamanho máximo um pouco maior que os encontrados até agora, podemos atribuir 

possivelmente ao mecanismo de formação das nanopartículas na superfície do líquido iônico 

que inicia assim como o de filmes finos com a formação de ilhas, ou seja, existe tempo 

suficiente para os átomos coalescerem e apresentarem diâmetros maiores mesmo que em 

pequenas quantidades, já que se espera que a concentração de nanopartículas nessa amostra 

seja maior. 

 

5.1.4. Avaliação da superfície dos diferentes líquidos iônicos funcionalizados 
utilizando a técnica espectrométrica de LEIS. 

 

A técnica de espectrometria de espalhamento de íons de baixa energia (LEIS) com 

detector de alta resolução (Ion-ToF) foi utilizada para avaliar a superfície dos líquidos iônicos 

contendo diferentes grupos funcionais bem como observar a formação das nanopartículas de 

ouro que estejam em regiões próximas da superfície dos líquidos iônicos após serem 

submetidas à deposição por sputtering. 
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 Na Figura 16, são mostrados os espectros obtidos para os líquidos iônicos antes de 

submetidos ao processo de sputtering contendo os diferentes grupos funcionais, metóxi, tiol e 

nitrila. 
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Figura 16. Espectro de LEIS para os líquidos iônicos puros com energia de 3 keV para íons de 

He+4, utilizando filtro ToF, suprimindo os íons secundários que aumentam o background em 

baixas energias. 

 

Através do espectro, observa-se a presença de todos os elementos que fazem parte da 

estrutura dos diferentes líquidos iônicos. Fica evidente a presença dos elementos referentes 

aos ânions em maior quantidade com relação aos elementos do cátion, pela intensidade dos 

sinais. Uma explicação que pode ser levada em conta é o fato de que quanto menor a massa 

do elemento a ser identificado, menor é a intensidade do sinal que pode ser detectado. 

Independente deste fator, o sinal referente à presença de flúor, provavelemente do CF3 do 

ânion triflato, indica que a região próxima da superfície é altamente povoada por essas 

espécies. Pode-se evidenciar que tanto os cátions quanto os ânions estão presentes na interface 

LI/vácuo.  

 Na Figura 17, pode-se observar os espectros obtidos a partir da análise das amostras 

contendo Au-NP’s utilizando os líquidos iônicos contendo diferentes grupos funcionais, 

metóxi, nitrila e tiol. 
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Figura 17. Espectro de LEIS para os líquidos iônicos contedo nanopartículas de ouro com 

energia de 3 keV utilizando íons de He+4 e filtro ToF supressor de íons secundários que 

aumentam o background em baixas energias, comparado com espectro de referência padrão de 

ouro. 

 

No espectro de LEIS demonstrado acima, foram realizadas as análises dos colóides 

submetidos à deposição de ouro seguindo as condições relatadas anteriormente (40 mA – 150 

s). Neste espectro fica evidente assim como nos espectros dos líquidos iônicos puros a 

presença de flúor em maior quantidade com relação aos demais elementos, devido a este 

elemento estar presente em maior quantidade na estrutura. No caso da amostra (HS)MI•NTf2 

e (BCN)MI•NTf2 podemos observar também a presença de ouro, o que indica que a formação 

das nanopartículas se dá na região próxima da superfície e que estas MNP’s tendem a 

permanecer em regiões superficiais mesmo após preparadas. Neste caso, podemos levar em 

conta a baixa energia de deposição e o efeito da coordenação pela presença de elementos 

coordenantes (nitrila e tiol) nos líquidos iônicos. No caso da amostra do (BCN)MI•NTf2, o 

ouro está numa região relativamente mais abaixo, que fica evidenciado pela aumento na faixa 

de variação energética referente a presença do ouro, isso pode evidenciar que as partículas 

estão envolvidas por uma camada de líquido iônico. No caso do (HS)MI•NTf2, as forças de 

coordenação são maiores e as espécies de ouro permanecem numa região mais superficial.  

 Com relação à amostra (OMe)MI•NTf2, pode-se observar que não foi detectada a 

presença de ouro durante a realização da análise de LEIS, podendo esse resultado ser 
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atribuído à ausência de um grupo fortemente coordenante na estrutura do líquido iônico o que 

pode fazer com que sua superfície esteja organizada de forma diferenciada aos demais, 

fazendo com que as nanopartículas não permaneçam em regiões próximas da superfície.  

A diferença de energia observada pela presença do ouro nos diferentes líquidos iônicos 

traz referência ao tamanho das partículas que permanecem na região superficial. Sendo assim, 

pode-se concluir que as partículas são formadas nas primeiras camadas abaixo da superfície 

permanecendo estabilizadas pelos líquidos iônicos. 

 

5.2. NANOPARTÍCULAS DE PRATA (AG-NP’S) 

 

A finalidade desse estudo foi avaliar o comportamento dos diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados na obtenção das nanopartículas de prata (Ag-NPs) em condições similares. 

Os líquidos iônicos utilizados foram: (OMe)MI•NTf2, (BCN)MI•NTf2, (HS)MI•NTf2 e 

(COOH)MI•NTf2. As condições de sputtering utilizadas foram: corrente de 40 mA por 150 s.  

 Na Figura 18, as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de TEM onde é 

possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho nos 

líquidos iônicos contendo os diferentes grupos funcionais. 
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Figura 18. Imagens obtidas por MET (80 kV) e histogramas das Ag-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando corrente de 40 mA por 150 s. (a) (OMe)MI•NTf2, (b) (BCN)MI•NTf2, 

(c) (HS)MI•NTf2 e (d) (COOH)MI•NTf2. 

 
A partir das imagens, observa-se a formação de Ag-NP’s nos diferentes LI’s nas 

condições utilizadas. Pode-se observar que elas apresentam monodispersão e algumas regiões 

tendem a formar aglomerados além de estruturas do tipo verme. Estas estruturas do tipo 

verme (worm like) são caracterizadas pela coalescência parcial entre as nanopartículas, ou 
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seja, elas se juntam por uma de suas extremidades. Com os histogramas pode-se avaliar a 

distribuição das nanopartículas obtidas apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Diâmetro médio, tamanho mínimo, tamanho máximo e desvio padrão para as 

amostras de Ag-NP obtidas a partir da deposição durante 150 s utilizando corrente de 40 mA. 

Tensão -340V até -380V. 

LI 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

(OMe)MI·NTf2 8,2 4,0 15,5 ±3,5 

(BCN)MI·NTf2 5,0 1,8 14,3 ±3,0 

(SH)MI·NTf2 8,7 5,9 12,0 ±2,8 

(COOH)MI·NTf2 15,6 11,5 66,8 ±6,8 

 
* para as amostras de prata houve uma maior variação da tensão durante a deposição. OMe ~-

360V, BCN ~-340V, SH ~-380V e COOH ~-375V. 

* para a amostra (d) a função utilizada foi Lorentz e o valor de R=0,61. 

 
Como as Ag-NP’s foram obtidas nas mesmas condições utilizadas para a obtenção das 

Au-NP’s, pode-se comparar os resultados obtidos. Como apresentado na Tabela 5, os 

resultados de diâmetro médio das Ag-NP são semelhantes aos obtidos paras as amostras de 

Au-NP para os líquidos iônicos contendo espécies nitrila e tiol. Para o LI contendo o grupo 

metóxi, observa-se um aumento no diâmetro médio de 100%, ou seja, o tamanho médio 

dobrou para as Ag-NP. Este fato pode ser atribuído às diferenças de eletronegatividade (1,9 

Ag e 2,4 Au) existentes entre os metais bem como a taxa de sputtering que para prata é menor 

que para o ouro.  

 Possivelmente a prata tem interações fortes com o grupo metóxi, o que favorece um 

aumento nos diâmetros apresentados pelas MNP’s obtidas neste sistema. 

Para a amostra de (COOH)MI•NTf2, o diâmetro médio também apresentou variação 

em 100%, mas não se pode levar em consideração visto que também existe a formação de 

filme fino e a população de nanopartículas pode sofrer maiores alterações de preparação e 

avaliação da população por MET. 

 O aumento nos diâmetros máximos das Ag-NP observado, pode ser atribuído a 

variação da taxa de sputtering quando comparada a do ouro, fazendo com que os valores se 

apresentem maiores por terem menor energia ao interagirem com a superfície dos líquidos 
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iônicos. Este fator pode explicar o efeito de formação e obtenção de MNP’s com diâmetros 

variados em função da energia dos elementos que chegam à superfície de amostras líquidas. 

 Análises de espectrometria de absorção Uv-Vis foram realizadas com a finalidade de 

confirmar a presença de nanopartículas de prata nos diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados. Na Figura 19 abaixo, pode-se observar os resultados referentes à deposição 

nas condições citadas anteriormente para os diferentes LI´s. Todos os colóides apresentaram 

uma única banda de absorção centrada em ~420 nm e é atribuida à formação de 

nanopartículas de Ag.  
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Figura 19. Espectro de absorção UV-Vis para os diferentes líquidos iônicos após deposição 

de Ag-NP´s por sputtering durante 150 s com corrente de 40 mA. 
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5.2.1. Avaliação da superfície dos diferentes líquidos iônicos funcionalizados 
utilizando a técnica espectrométrica de LEIS. 

 

No espectro de LEIS demonstrado na Figura 20, foram realizadas as análises dos 

colóides submetidos a deposição de prata seguindo as condições relatadas anteriormente (40 

mA – 150 s). 
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Figura 20. Espectro de LEIS para os líquidos iônicos contedo nanopartículas de prata com 

energia de 3 keV utilizando íons de He+4 e filtro ToF supressor de íons secundários que 

aumentam o background em baixas energias, comparado com espectro de referência padrão 

de prata. 

 

Neste espectro fica evidente, assim como nos espectros dos líquidos iônicos puros a 

presença de flúor em maior quantidade com relação aos demais elementos, devido a este 

elemento estar presente em maior quantidade na estrutura. No caso da amostra (HS)MI•NTf2 

e (BCN)•MINTf2 podemos observar também a presença de prata, o que indica que a formação 

das nanopartículas ocorre na região próxima da superfície e que estas MNP’s tendem a 

permanecer em regiões superficiais mesmo após preparadas. Neste caso, podemos levar em 

conta a baixa energia de deposição e o efeito da coordenação pela presença de elementos 

coordenantes (nitrila e tiol) nos líquidos iônicos. No caso da amostra do (BCN)•MINTf2, a 

prata está numa região relativamente mais abaixo, que fica evidenciado pela aumento na faixa 

de variação energética referente a presença da prata, isso pode evidenciar que as partículas 
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estão envolvidas por uma camada de líquido iônico. No caso do (HS)MI•NTf2, as forças de 

coordenação são maiores e as espécies de prata permanecem numa região mais superficial.  

 Com relação à amostra (OMe)MI•NTf2, pode-se observar que não existe a presença de 

prata durante a realização da análise de LEIS, podendo ser atribuída à ausência de um grupo 

fortemente coordenante na estrutura do líquido iônico o que pode fazer com que sua 

superfície esteja organizada de forma diferenciada aos demais, fazendo com que as 

nanopartículas não permaneçam em regiões próximas da superfície.  

A diferença de energia observada pela presença da prata nos diferentes líquidos 

iônicos traz referência ao tamanho das partículas que permanecem na região superficial. 

Sendo assim, pode-se concluir que as partículas são formadas nas primeiras camadas abaixo 

da superfície permanecendo estabilizadas pelos líquidos iônicos. 

 

5.3. NANOPARTÍCULAS DE PALÁDIO (PD-NP) 

 

5.3.1. Utilização de diferentes líquidos iônicos funcionalizados para obtenção de 
nanopartículas de paládio (Pd-NP) 

 

A finalidade desse estudo foi avaliar o comportamento dos diferentes líquidos iônicos 

funcionalizados na obtenção das nanopartículas em condições similares. Os líquidos iônicos 

utilizados foram: (BMI)•NTf2, (OMe)MI•NTf2, (BCN)MI•NTf2, e (HS)MI•NTf2. As 

condições utilizadas foram: corrente de 320 mA por 5 min em 3 gramas de líquido iônico. 

 Na Figura 21, as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET onde é 

possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho nos 

líquidos iônicos contendo os diferentes grupos funcionais. 
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Figura 21. Imagens obtidas por TEM (80 kV) e histogramas das Pd-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando corrente de 320 mA por  5 min. (a) BMI•NTf2, (b) (OMe)MI•NTf2, (c) 

(BCN)MI•NTf2 e (d) (HS)MI•NTf2. 
 

Através da avaliação das imagens obtidas pode-se notar que as nanopartículas 

apresentam boa dispersão. Porém na amostra utilizando o (HS)MI•NTf2, pode-se notar que 

existe uma tendência à formação de nanoestruturas do tipo worm like, este fator pode ser 

atribuído à maior força de coordenação apresentada pelas espécies tiol presentes na estrutura 

do líquido iônico. 

 A partir dos histogramas, pode-se avaliar a distribuição de tamanho das nanopartículas 

obtidas apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Tamanho mínimo, tamanho máximo, diâmetro médio e desvio padrão para as 

amostras de Pd-NP obtidas na deposição durante 5 min utilizando corrente de 320 mA. 

LI 
Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

BMI·NTf2 3,3 1,4 5,9 ±1,5 

(OMe)MI·NTf2 3,6 1,3 6,4 ±1,5 

(BCN)MI·NTf2 2,9 1,4 4,6 ±1,2 

(HS)MI·NTf2 4,1 2,4 7,3 ±1,8 

 

Pode ser observado a partir dos resultados apresentados na Tabela 6 que existe a 

tendência ao comportamento ser mantido independente das condições de processamento para 

o tamanho das nanopartículas obtidas. 

 Um fator importante é o fato da amostra (BCN)MI•NTf2 apresentar diâmetros menores 

comparando com os resultados obtidos anteriormente, onde seguiu a tendência em aumentar o 
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tamanho devido às prováveis forças de coordenação apresentadas pela estrutura presente no 

LI. Este fator pode ser atribuído ao acaso pela região presente na microscopia ter apresentado 

diâmetros menores ou problemas no sistema de deposição que não se apresentou 100% 

reprodutível. Algumas vezes existe a dificuldade na avaliação das amostras de microscopia 

por isso pode ser considerado um fator recorrente de medida e não uma tendência normal de 

comportamento diferenciado. 

 Nesta sequência de amostras, devido à variação de diâmetro não ser significativa, a 

energia utilizada durante o processamento pode ser levada em conta como fator mais 

importante. Sendo assim, tem-se que com o aumento da energia das espécies que estão 

chegando à superfície dos líquidos iônicos é um fator de extrema importância para o controle 

de tamanho das MNP’s. 

 

5.3.2. Variação das Condições de Processamento para Obtenção das 
Nanoparticulas Utilizando o mesmo Líquido Iônico 

 

A finalidade desse estudo foi avaliar o comportamento variando a corrente de 

deposição pelo mesmo período de tempo utilizando o mesmo líquido iônico, neste caso o 

escolhido foi o (HS)MI•NTf2. 

 Para tanto, as condições utilizadas foram: corrente de 80 mA, 160 mA e 320 mA por 5 

min em 3 gramas de líquido iônico. 

 As amostras foram submetidas a análises por MET para verificar a presença bem 

como avaliar o tamanho e a distribuição das nanopartículas obtidas. 

 Na Figura 22, as imagens e os histogramas obtidos pela avaliação de MET onde é 

possível observar a presença das nanopartículas bem como sua distribuição de tamanho nos 

líquidos iônicos contendo os diferentes grupos funcionais. 
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Figura 22. Imagens obtidas por MET (80 kV) e histogramas das Pd-NP’s obtidas a partir da 

deposição utilizando (HS)MI•NTf2 variando a corrente durante um otempo de deposição 5 

min (a) 80 mA, (b) 160 mA e (c) 320 mA 

 

Através da avaliação das imagens obtidas pode-se notar que as nanopartículas 

apresentam boa dispersão. Porém na amostra utilizando o (HS)MI•NTf2, a 160 mA e 320 mA 

aparenta uma tendência a apresentar uma população ligeiramente maior quando comparada à 

população apresentada do histograma para a amostra preparada com 80 mA. Também pode 
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ser observado que a amostra preparada a 320 mA, apresenta regiões onde as nanopartículas 

tendem a se organizar de maneira controlada, caso até então não apresentado pelas amostras.

 A partir dos histogramas, pode-se avaliar a distribuição das nanopartículas obtidas 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Tamanho mínimo, tamanho máximo, diâmetro médio e desvio padrão para as 

amostras de Pd-NP obtidas a partir da deposição durante  5 min utilizando corrente de 80 mA, 

160 mA e 360 mA. 

Corrente 

(mA) 

Tamanho 

Médio (nm) 

Tamanho 

Min. (nm) 

Tamanho 

Máx. (nm) 
Desvio Padrão (nm) 

80 3,5 1,3 6,9 ±2,2 

160 4,2 2,2 6,3 ±1,9 

320 4,1 2,4 7,3 ±1,8 

 

As imagens representam o resultado referente às partículas preparadas em diferentes 

dias, na mesma câmara, com condições de pressão de base e pressão de trabalho bem como, 

tempo e corrente similares. 

 Como mencionado anteriormente, a variação na população apresentada pelos 

histogramas das amostras é confirmada pelos valores obtidos para os diâmetros das 

nanopartículas. Pode-se observar que a amostra preparada com 80mA, apresenta um diâmetro 

mínimo menor aos obtidos paras as amostras preparadas a 160mA e 320mA. Também seu 

tamanho médio é ligeiramente menor, porém permanece dentro da escala de erro. Apesar 

disso, com a observação do histograma, pode-se notar que existe uma real tendência a amostra 

apresentar menores diâmetros quando preparada em correntes de deposição menores. Fica 

claro com os resultados obtidos, que cada amostra deve ser avaliada com cuidado, pois fatores 

como presença de diferentes grupos funcionais, energia de espécies ejetadas durante o 

sputtering além da diferença existente entre os metais utilizados influenciam no tamanho e 

distribuição da população de nanopartículas obtidas. 

 

5.3.3. Microscopia Eletrônica de Alta resolução e Difração de Elétrons 
 

As amostras de Pd-NP foram submetidas à análise por MET de alta resolução e 

difração de elétrons para observar padrões cristalinos presentes nas nanopartículas, bem como 
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medir as distância interplanares para fins comparativos com valores característicos 

apresentados para amostras de paládio. Na Figura 23, pode-se observar a imagem obtida para 

a amostra de Pd-NP. 

 

 
 

Figura 23. MET de alta resolução Pd-NP, identificação de planos por difração de elétrons e 

distância interplanar referente. 

 

Na Figura 23 podemos observar a imagem em alta resolução para uma amostra de Pd-

NP onde nota-se a presença de regiões difratando, evidenciando à presença de nanopartículas 

cristalinas e com padrão de difração bem definidos. 

A amostra (BCN)MI•NTf2, foi utilizada para exemplificar o comportamento apresentado 

pelas nanoapartículas onde se observa apenas uma única partícula difratando com padrão 

cristalino bem definido. A difração de elétrons obtidos para a amostra de Pd-NP, também 

podemos observar que a amostra representa um padrão de difração que pode ser usado para 

caracterizar a presença da nanoestrutura metálica. 

As distâncias interplanares encontradas foram submetidas à comparação com fichas 

referentes à presença de paládio (PDF #870638). O valor encontrado para medida da distância 

interplanar em Ångstrons (2,23Å), valor de maior intensidade referente à presença de planos 
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cristalinos de difração seguindo o padrão hkl (111), de paládio cristalino na estrutura cúbica 

de face centrada foi confirmado, evidenciando a presença de paládio metálico nas amostras. 

 

5.3.4. Difração de raios X 
 

Análises de difração de raios X foram realizadas na tentativa de observar padrões de 

difração presentes nas amostras de Pd-NP’s. Na Figura 24, podemos observar o padrão de 

difração apresentado por esse filme onde é possível concluir que a estrutura cristalina do 

material obtido é cúbica de face centrada pelo fato de apresentar picos característicos do 

paládio metálico de acordo com padrão encontrado em fichas disponíveis (PDF#870638). 
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Figura 24. Difratograma do filme de Pd obtido durante sputtering no líquido iônico 

(COOH)MI·NTf2. (REF: PDF#870638) Pd – cúbico de face centrada, com identificação dos 

planos cristalinos. 

 

Como já discutido anteriormente, a amostra utilizando o LI (COOH)MI•NTf2 por 

apresentar características diferenciadas com relação aos demais líquidos iônicos, forma filme 

durante o processo de deposição independente das condições utilizadas. A amostra não sofre 

processos de oxidação, sendo assim, o material se mantém estável durante o processo bem 

como se apresenta estabilizado pelo líquido iônico mantendo as características do padrão de 
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difração do paládio metálico. Para as amostras das nanopartículas, foi efetuada a difração e 

apesar de apresentar um pico largo, foi possível identificar o sinal referente ao pico mais 

intenso de difração do paládio metálico cúbico de face centrada na região de 2θ = 40°. Esta 

evidência mostra que as partículas também seguem em estado metálico e mantem a estrutura 

cristalina. Durante a realização da HRTEM também foi possível observar este mesmo padrão 

de difração referente ao paládio metálico após aplicação da transformada nas imagens em alta 

resolução pela distância interplanar apresentada pelos pontos luminosos. 

Na Figura 25, podemos observar o espectro de difração de raios X para a amostra de 

Pd-NP. 
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Figura 25. Espectro de difração de raios X para as amostras de Pd-NP. 
 

Pode-se observar que para a amostra de filme formado com a utilização do líquido 

iônico (COOH)MI•NTf2 existe um padrão bem definido como apresentado anteriormente 

referente a presença de paládio metálico com estrutura cristalina CFC. 

 Para a amostra das nanopartículas isoladas a partir do colóide, não é possível observar 

um padrão bem definido, porém, observa-se um pico de difração um pouco mais alargado na 

região referente ao pico de maior intensidade do paládio (2θ = ~40°) referente ao plano 

cristalino (111). A presença de um pico alargado e um pouco deslocado pode ser atribuída à 

presença das nanopartículas, que por serem de diâmetros muito pequenos fazem com que haja 

esse alargamento do pico. A presença do líquido iônico envolvendo a superfície das partículas 
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dificulta a realização da análise pelo espalhamento dos raios X propiciado pela presença do 

líquido iônico. 

 

5.3.5. EDS – ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA POR RAIOS 
X, DETECÇÃO DE RAIOS X CARACTERÍSTICOS POR MET. 

 

O espectro de energia dispersiva apresentado, mostra-se como uma referência as 

amostras de Pd-NP. Todas as amostras foram submetidas à EDS para se observar os picos 

característicos de emissão referentes à presença de paládio. 
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Figura 26. Espectro característico para uma amostra de paládio de EDS. Obtido a partir de 

MET. 

 

A Figura 26 representada, mostra o espectro no qual foi possível observar a radiação 

proveniente da interação com as nanopartículas em diferentes faixas de energia. Em algumas 

amostras não foi possível observar a presença das 3 radiações, porém a que mais facilmente é 

encontrada Kα, esteve presente em todas as amostras, confirmando a presença de paládio. 

Apenas as linhas do paládio foram identificadas na Figura, porém as demais são referentes ao 

cobre presente no grid onde a amostra foi preparada. 
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5.4. MECANISMOS DE FORMAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

 

Superfície do LI
 

Figura 27. Representação esquemática dos átomos metálicos chegando a superfície do 

líquido iônico durante processo de sputtering 

 

Ao percorrerem o caminho entre o alvo e a amostra, os átomos ou agregados atômicos 

(clusters) ejetados, provenientes do alvo metálico, podem sofrer algum tipo de interação com 

as espécies ativas do gás ionizado que atua na formação do plasma. Estas espécies podem 

colidir umas com as outras antes de atingirem a superfície da amostra.  

Seguindo o mecanismo de crescimento de filmes finos, que se dá a partir da formação 

de ilhas em superfícies sólidas até a formação de uma cobertura homogênea, supõe-se que 

para o mecanismo de crescimento de nanopartículas em superfícies líquidas ocorra da mesma 

forma (formação de ilhas). Até certo ponto pode-se considerar que não existam forças 

atuantes na interface líquido-gás. As espécies ejetadas chegam a esta superfície e inicia-se 

então a formação das ilhas e a partir deste momento, a atuação das forças de interação 

interfacial líquido-gás atuam, fazendo com que exista uma atenuação na energia do 

bombardeamento (energia de chegada das espécies metálicas) pelas mesmas. Estes fatores são 

governados pelas propriedades físico-químicas do líquido (densidade, tensão superficial, 

coordenação devido a presença de grupos funcionais) e até certo patamar de energia 

controlam o tamanho da partícula final. A partir de um determinado valor de energia, estas 

forças podem vir a perder influência e o processo de freamento diminui ou torna-se menos 

relevante, desta forma, mesmo com diferentes propriedades físico-químicas interfaciais o 

tamanho não varia. 

  Na Figura 28, tem-se um esquema representativo de um possível mecanismo para 

formação das nanopartículas na superfície dos líquidos iônicos. Sabe-se que para os líquidos 

iônicos utilizados durante a realização deste trabalho, em estudos realizados por LEIS, as 

espécies fluoradas tendem a povoar as regiões mais próximas da superfície assim como as 

espécies que fazem parte do cátion.  
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 Observando a sequencia das imagens da figura abaixo, inicialmente representam-se os 

átomos sendo ejetados do alvo metálico chegando a superfície do líquido iônico. Em seguida, 

alguns átomos começam a interagir uns com os outros e dão inicio ao processo de 

coalescência que pode acontecer na superfície do líquido iônico ou imediatamente nas 

primeiras camadas da superfície. No caso de o processo se iniciar ligeiramente abaixo da 

superfície, uma camada de líquido já envolve a superfície das partículas. Não se compreende 

totalmente quais os mecanismos envolvidos para o crescimento de nanoestruturas em 

superfícies líquidas, porém, pode-se admitir que devido ao fato da coalescência poder ocorrer 

em regiões superficiais sendo esta povoada por espécies fracamente ou fortemente 

coordenantes, como no caso de líquidos iônicos que possuem grupos funcionais fortemente 

coordenantes, as espécies metálicas permanecem mais tempo na superfície. A partir deste 

momento, por diferença de massa, as partículas iniciam o processo de internalização para o 

interior do líquido, ou seja, para o bulk, sendo estabilizadas pelas estruturas presentes no LI. 

No caso da utilização de espécies com maior energia, estas podem adentrar a regiões mais 

abaixo da superfície logo no inicio do processo, não havendo tempo para coalescerem em 

regiões mais externas da superfície. Este fato pode ocorrer especialmente em líquido iônicos 

que não possuem espécies fortemente coordenantes, pois desta forma, não existe uma 

interação entre as espécies metálicas e o líquido. Assim, tem-se partículas com tamanhos 

menores. Este fato não pode ser levado como regra, devido a energia de chegada das espécies 

que pode ser um fator governante nos sistemas, pois, geralmente os LI’s apresentarem 

propriedades físico-químicas semelhantes. Assim, as espécies fortemente coordenantes 

presentes na estrutura dos diferentes líquido iônicos, fazem com que exista variação no 

processo de formação das nanopartículas e consequentemente variem seu tamanho. 
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Figura 28. Esquema ilustrativo para possível mecanismo de formação das nanopartículas nos 

líquidos iônicos 
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6. CONCLUSÕES 

 
A partir do resultados obtidos através da utilização da técnica de HS-LEIS, pode-se ter 

uma elucidação com relação a superfície dos diferentes líquidos iônicos. É possível avaliar a 

presença da uma  mono camada de íons que envolve a superfície das nanopartículas. Assim, 

pode-se modular as características superficiais dos LI’s com a finalidade de se obter MNP’s 

com tamanhos e formas inesperados quando utilizadas as técnicas clássicas para síntese 

coloidal.  

Pode-se concluir que efeitos de superfície dos líquidos iônicos governados pela 

presença de diferentes grupos funcionais, exerce papel fundamental no diâmetro médio das 

nanopartículas metálicas obtidas por sputtering. 

Após a síntese dos líquidos iônicos contendo diferentes grupos funcionais como, 

metóxi, nitrila, ácido e tiol, é possível obter nanopartículas de diferentes metais através da 

utilização da técnica de sputtering. 

As nanopartículas geralmente apresentam variação em seus tamanhos a partir da 

utilização de líquidos iônicos que contêm grupos mais fortemente coordenantes em suas 

estruturas. 

Estudos de superfície dos diferentes líquidos iônicos demonstraram que esta é povoada 

principalmente por espécies fluoradas presentes na estrutura dos ânions.  

A variação nas condições de processamento não acarreta em variações significativas 

nos diâmetros das nanopartículas 

Algumas flutuações encontradas nos diâmetros, podem ser atribuídas à variações 

normais decorrentes do processo de sputtering, como flutuações na descarga aplicada, e 

utilização do alvo. 

As nanopartículas formadas nos diferentes líquidos iônicos tendem a manter a 

estrutura cristalina do bulk, ou seja, mantém a estrutura do alvo como demonstrado a partir da 

realização de diferentes técnicas de caracterização para as amostras de Pd-NP. 

Os mecanismos de formação das nanopartículas não são totalmente compreendidos, 

porém se acredita que sejam dependentes das espécies coordenantes presentes na estrutura do 

líquido iônico e também da energia com a qual os átomos atingem a superfície durante o 

processo de sputtering. 
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