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Introdução 
Nos últimos anos, materiais luminescentes vêm 

sendo amplamente aplicados como marcadores em 
testes em imunoensaios na identificação de 
macromoléculas específicas. Os materiais 
luminescentes são constituídos por uma rede 
cristalina, dentre elas óxidos, silicatos, oxissulfetos e 
sulfetos, além de um centro luminescente 
denominado ativador, normalmente constituído por 
íons Terras Raras ou elementos de transição. Nos 
sistemas biológicos o marcador luminescente é 
acoplado quimicamente a um anticorpo, o qual se 
liga de uma forma específica a uma dada 
biomolécula ou organismo. Geralmente as partículas 
luminescentes são recobertas com sílica 
aminofuncionalizada, onde os grupos funcionais da 
sílica servirão de sítios ativos para ligação de 
reagentes biológicos, tais como anticorpos, usando 
química de ligação cruzada1. O objetivo deste 
trabalho é o monitoramento por microscopia 
eletrônica de varredura do recobrimento de 
nanopartículas com sílica aminofuncionalizada do 
luminóforo Y2O3:Er,Yb obtido via método Pechini 
modificado utilizando sorbitol como agente 
complexante.  

Resultados e Discussão 
Nanopartículas do luminóforo Y2O3:Er,Yb foram 

obtidas pelo Método Pechini modificado, onde 
utilizou-se sorbitol em substituição ao etilenoglicol1 
como agente complexante na preparação da resina 
polimérica. Estas partículas foram recobertas com 
sílica aminofuncionalizada via rota Sol-gel a partir da 
mistura TEOS (tetraetoxisilano) e APTS (3-
aminopropriltrietoxisilano) em meio alcoólico, 
método este adaptado de procedimento na literatura 
para sistemas nanoparticulados1,2. Foi utilizada a 
técnica de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) para avaliação da forma e tamanho das 
partículas obtidas antes e depois do recobrimento 
com sílica aminofuncionalizada, Fig.1. A quantidade 
de grupos amino presentes no material após o 
recobrimento foi estimada a partir de titulação 
potenciométrica, tendo sido observado em torno de 
10-3 mol de NH2 por grama de amostra de partículas. 
A partir das imagens de MEV, Fig.1, observa-se que 
as partículas antes do recobrimento apresentam 
forma esferoidal e com 150 nm de diâmetro em 

média. Após a aminofuncionalização, apesar de 
haver uma maior aglomeração das partículas, 
observa-se a manutenção dos contornos de grão 
indicando um recobrimento homogêneo. Vale a 
pena ressaltar que a utilização de sorbitol no lugar 
de etilenoglicol na preparação das partículas do 
luminóforo leva a um aumento e melhor definição do 
contorno de grão e também resulta na formação de 
partículas esferoidais mais dispersas, o que pode 
ser considerado mais uma vantagem para a 
posterior conjugação com moléculas biológicas.  
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Figura 1.  Imagens de MEV das partículas luminescentes 
não recobertas (a) e após recobrimento (b). 

Conclusões 

Os resultados indicam que o método de 
recobrimento partindo-se de uma solução obtida 
pela mistura dos reagentes TEOS/APTS foi aplicado 
com sucesso para a obtenção de partículas 
nanométricas esferoidais recobertas com sílica 
aminofuncionalizada, e que as mesmas podem ser 
agora aplicadas em protocolos de conjugação com 
moléculas biológicas.  
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