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Introdução 

A metodologia sol-gel vem sendo amplamente 

aplicada na modificação/funcionalização de uma 

variedade de substratos, por se utilizar precursores 

na fase líquida, os quais proporcionam maior 

contato com o substrato. A prototipagem rápida 

engloba uma variedade de processos que são 

utilizados para construções de peças complexas em 

3D, empregando matérias primas como poliamida, 

poliéster, polipropileno, estireno-butadeno-

acrilonitrila (ABS), entre outros polímeros orgânicos. 

Esses polímeros apresentam característica 

hidrofóbica e um pós tratamento pode modificar 

suas propriedades físicas e químicas. Neste 

contexto, peças de ABS produzidas pelo processo 

FDM (Deposição de Material Fundido) foram 

submetidas a tratamento com ácidos (HCl e H2SO4) 

em diferentes concentrações - 1 e 6 mol/L e em 

soluções concentradas, seguidas de incorporação 

de íons Eu
3+

 como sonda para estudo das 

mudanças estruturais do polímero. Posteriormente, 

estas peças foram adionadas em uma solução de 

1,10-fenantrolina (phen) para intensificação da 

luminescência do íon nas peças de ABS. As 

amostras foram caracterizadas através de difração 

de raios X, análise térmica e fotoluminescência do 

íon Eu
3+

. 

Resultados e Discussão 

As difrações de raios X mostraram que a integridade 
do substrato não foi afetada após os tratamentos 
ácidos. As curvas termogravimétricas para as 
amostras tratadas com HCl nas diferentes 
concentrações não apresentaram resíduos e o 
intervalo de temperatura de decomposição do ABS 
ocorreu entre 360 e 500 

o
C. As amostras tratadas 

com H2SO4 apresentam um comportamento térmico 
diferente, com um aumento do resíduo de 1,75 para 
3,73 e 7,44%, para as peças tratadas nas 
concentrações de 1, 6 e 18 mol/L, respectivamente. 
Isso pode ser atribuído à modificação na superfície 
do ABS, que apresentou perdas de massa entre a 
temperatura inicial até 300 

o
C, indicativas de água 

adsorvida. As amostras contendo somente íons Eu
3+

 
apresentaram espectros de excitação característicos 
do íon, com banda mais intensa em 393 nm 
correspondente à transição do estado fundamental 
(
7
FJ) para o estado excitado (

5
L6). Após a adição do 

ligante phen, a banda de maior intensidade foi em 
355 nm, atribuída à banda de absorção do ligante. 
Os espectros de emissão apresentaram as bandas 
características do íon Eu

3+
, correspondentes às 

transições do estado excitado 
5
D0 para o estado 

fundamental 
7
FJ (J = 0, 1, 2, 3 e 4). Diferentes 

espectros de emissão foram observados para as 
amostras tratadas com HCl e H2SO4, indicando que 
o tratamento proporcionou efeitos diferentes no 
polímero ABS. A relação de área da banda 

5
D0 → 

7
F2 com a 

5
D0 → 

7
F1 pode indicar o ambiente 

químico em que o íon está exposto. Desta forma, as 
amostras tratadas com HCl apresentaram relação 
de área menor que as tratadas com H2SO4, 
indicando ambientes diferentes proporcionado pelo 
tratamento das peças. Após a adição do ligante 
phen a emissão do íon Eu

3+
 se intensificou quando 

excitado no ligante e a relação de área 
5
D0 → 

7
F2 / 

5
D0 → 

7
F1 também sofreu um aumento significativo, 

indicando diminuição na simetria do íon. 

Conclusões 

A sonda luminescente Eu
3+

 e seu composto de 
coordenação com 1,10-fenantrolina indicaram que o 
polímero de ABS apresentou diferentes 
comportamentos conforme o ácido empregado no 
seu pré-tratamento. Diante disso, o tratamento ácido 
pode modificar as propriedades físicas, químicas e 
térmicas das peças de ABS obtidas por 
prototipagem rápida, proporcionando novas e 
variadas aplicações. 
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