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Introdução 

Polioxometalatos (POMs) em matrizes híbridas 

obtidas pelo processo sol gel vem sendo 

explorado com potencial aplicação em materiais 

fotocrômomicos[1]. Híbridos do tipo di-ureasil 

com cadeias contendo unidades de 

polioxietileno e átomos de silício nas 

extremidades, ligados por grupos ureia são 

potenciais candidatos [2]. POMs de tungstênio 

tem atraído grande interesse por sua 

capacidade de redução quando expostos a 

radiação ultravioleta. As propriedades finais 

esperadas para estes materiais, não dependem 

somente dos componentes individuais, mas do 

sinergismo entre eles e, portanto um melhor 

entendimento de suas estruturas e 

comportamento térmico fornecerão informações 

importantes para suas aplicações. Neste 

trabalho, híbrido tipo di-ureasil U(230) onde U 

representa o grupo ureia e 230 a massa molar 

média da cadeia polimérica de repetições de 

poliéter contendo ácido fósfotungstico 

H3PW12O40 (PWA) foram sintetizados pelo 

processo sol gel e caracterizados por 

espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho  e análise térmogravimétrica. 

Resultados e Discussão 

A síntese do precursor híbridos ocorreu pela reação 
entre as partes orgânica e inorgânica. Adicionou-se 
2 mols de IsoCianatoPropilTrietoxiSilano (ICPTES) 
para 1 mol da JeffamineR -ED230 solubilizado em 
THF. A reação foi mantida à 80°C sob refluxo por 
24 horas. O precursor nomeado de UPTES foi 
isolado do solvente utilizando-se evaporador 
rotativo. Foram preparados monolitos de U(230) e 
com 20 % (m/m) de PWA U(230)PWA através de 
reações de hidrólise e condensação por adição de 3 
mols de H2O em metanol. A figura 1 e tabela 1 
apresentam os espectros vibracionais e as 
principais bandas na região do infravermelho para o 
(PWA), U(230)PWA e U(230). É possível observar 
na figura 1(2) que algumas bandas referentes ao 
PWA estão presentes no material 

 

 

 

 
final U(230)PWA com pequenos deslocamentos 
para menores números de onda provavelmente 
devido a ligações de hídrogênio entre o PWA e a 
matriz híbrida do U(230). 
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Figura 1. Espectros vibracionais na região do 
infravermelho:(1) PWA; (2) U(230)PWA ,(3) U(230). 
 
Tabela 1. Espectroscopia vibracional na região do 
Infravermelho em números de onda (cm

-1
) 

U(230) U(230)PWA PWA Atrubuições 
1643(a) 1643(a)  Amida I 
1566(b) 1566(b)  Amida II 

    1003(c) 1080(c) (P-Oa) 
  987(d) (W=Od) 
 864(e) 894(e) (W-Ob-W) 

 817(f) 817(f) (W-Oc-W) 

 
A análise termogravimétrica mostrou para ambos os 
híbridos, eventos de perda de massa relacionados 
solventes/água e decomposição da cadeia orgânica.  
Para o U(230)PWA ocorreu diminuição da 
temperatura inicial de decomposição atribuído a 
diminuição de ligações de hidrogênio intramolecular 
das cadeias do U(230) pela interação com o PWA. 

Conclusões 

Foi observada a interação entre o PWA e a matriz 

híbrida e a diminuição na temperatura inicial de 

decomposição do material contendo PWA 
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