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Introdução 
A sílica é um polímero inorgânico, formado 

por grupos siloxanos (≡Si-O-Si≡) e silanóis 
superficiais (≡Si-OH)1. As hidroxilas dos silanóis 
possibilitam o ancoramento de grupos orgânicos, os 
quais modificam a polaridade das partículas de 
sílica e criam sítios de adsorção seletiva. Assim, 
devido a essa adsorção seletiva de íons e 
moléculas, além da rigidez e estabilidade mecânica, 
a sílica é um dos suportes mais utilizados como fase 
estacionária na ciência das separações 1,2. 

Nas colunas cromatográficas, a sílica 
geralmente apresenta-se como micropartículas 
porosas e esféricas, com diâmetros variando entre 3 
e 5,0 µm. Porém, com o aumento do uso dos 
sistemas miniaturizados de separação analítica, 
esferas com diâmetros menores que 3 µm também 
provaram que podem proporcionar separações 
eficientes2. Esse trabalho visa à determinação das 
condições reacionais necessárias à obtenção de 
esferas de sílica com diâmetros variando entre 0,2 e 
3 µm, baseando-se no método de Stöber 3. O 
objetivo deste trabalho é controle da produção do 
substrato para posterior funicionalização e aplicação 
analítica 

Resultados e Discussão 
Durante a síntese, que ocorreu via processo 

sol-gel, empregaram-se soluções alcoólicas de 
etanol, butanol, 2-butanol, pentanol, hexanol e 
octanol, em temperaturas que variaram em 0, 20 e 
40 °C. Os alquil silicatos empregados foram o 
tetraetilortosilicato (TEOS), tetrapropilortosilicato e 
tetrabutilortosilicato, em tempo de reação de 20 min, 
4h e 24h. Nessas condições, os resultados obtidos 
foram os seguintes:  
a) Melhor distribuição dos diâmetros: Etanol + 
TEOS, 0°C (24h). Diâmetro das esferas = 0,66±0,01 
µm (figura 1). 
b) Menores diâmetros: Etanol + TEOS, 40°C (24h). 
Diâmetro das esferas = 0,090±0,003 µm. 
c) Maiores diâmetros: Hexanol + TEOS, 40°C 
(20min). Diâmetro das esferas = 2,85±0,09 µm. 

Observou que, com o aumento da cadeia 
carbônica do álcool, ocorreu um aumento do 
diâmetro das esferas, enquanto que o incremento 
da temperatura de reação causou uma diminuição 
no tamanho dessas partículas.  
 
 

 
Figura 1. Microesferas obtida a partir de TEOS, em 
solução de etanol, a 0°C (24h).  

 
Em algumas sínteses as concentrações dos 

reagentes foram duplicadas em relação à 
quantidade usualmente utilizada, e a temperatura da 
reação variou nos valores de 20 e 40 °C. Observou-
se que, com o aumento da temperatura, os 
diâmetros das partículas diminuiram e os volumes 
dos poros aumentaram, enquanto que o aumento da 
concentração dos reagentes gerou esferas com 
diâmetros maiores para o tetraetilortosilicato e para 
o hidróxido de sódio, a 40°C. Já as áreas 
superficiais e os diâmetros dos poros aumentaram 
com o incremento da temperatura para as amostras 
que possuíam duas vezes a concentração de 
tetraeltilortosilicato e de etanol. A média dos 
diâmetros das partículas nesse estudo ficou entre 
0,074±0,005 e 0,567±0,020 µm, enquanto que a 
área superficial dessas esferas variou de 12,170 a 
70,014 m2/g, o volume dos poros esteve na faixa de 
0,017 a 0,306 cc/g e o diâmetro dos poros ficou 
entre 28,746 e 268,672 Å.  

Conclusões 
A síntese de microesferas de sílica pelo 

método de Stöber mostrou-se uma prática viável, 
uma vez que permitiu a obtenção de esferas com 
diâmetros na faixa de aplicação em colunas 
capilares (≤3µm), as quais são empregadas nas 
separações analíticas miniaturizadas, em suas mais 
diversas modalidades cromatográficas. A 
funcionalização é a proxima etapa. 
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