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1.RESUMO 

Este trabalho apresenta as características para obtenção de filmes finos 

através da obtenção de nano partículas de sílica, partindo da metodologia de sol-gel. 

Sua finalidade é de realizar testes com filmes finos adicionando cobre na solução, o 

tornando um condutor, para a utilização em aplicações nas diferentes áreas 

tecnológicas. Entre as inúmeras metodologias empregadas na obtenção de filmes 

utilizaremos o processo Sol-Gel que permite a obtenção de soluções percursoras que 

podem ser facilmente depositadas pela técnica de “Dip Coating”. Neste projeto, serão 

preparados filmes finos utilizando três alcóxidos diferentes: APTS 

(aminopropiltrietoxisilano), CPTES (cloropropiltrietosilano) e TEOT (isopropóxido de 

titânio). Após a preparação os mesmos serão dopados metal (como por exemplo, o 

cobre) para serem utilizados adsorventes e foto catálise. Os filmes obtidos serão 

caracterizados por espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-

VIS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e/ou transmissão (MET), 

Infravermelho (FTIR), entre outros. Esse projeto é fruto da colaboração entre a 

Universidade de Franca (UNIFRAN) e o PIBIT. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Há essencialmente duas diferentes metodologias para a obtenção de materiais 

via sol-gel. A primeira é o método coloidal que envolve a dispersão de pequenas 

partículas em um liquido para formar um sol que leva a formação de um gel. O 

segundo método envolve a polimerização de compostos orgânicos, tais como 

alcóxidos para produzir géis com uma rede continua [1] 

Após a formação desse gel, o líquido é removido do material formado, originando um 

xerogel ou aero gel. O processo sol-gel, é uma técnica muito versátil na elaboração 

de materiais com elevada homogeneidade em nível molecular. [2]. 

Entre as técnicas utilizadas para a obtenção dos filmes finos, destacam- se dip-

coating e spin-coating, devido ao custo, tempo e facilidade de aplicação. Sendo que a 

microestrutura dos filmes depende do tamanho e organização das partículas, da 

condensação e evaporação do solvente durante a deposição [3]. 

A sílica também pode ser empregada em técnicas eletro analíticas como 

sensores de alta sensibilidade e seletividade. Dessa maneira, a sílica se destaca como 



um sólido altamente poroso e parcialmente hidratado, com propriedades químicas e 

físicas para inúmeras aplicações, seja acadêmica ou tecnológica. [4] 

 

3.OBJETIVOS  

O objetivo deste projeto concentra-se, fundamentalmente, no estudo e 

preparação de filmes finos obtidos via processo Sol-Gel pela técnica “dip coating” 

assim como, a caracterização das suas propriedades espectroscópicas e 

morfológicas. Desta forma o trabalho baseia-se nas seguintes etapas: 

Obtenção de filmes de SIO2 a partir da tecnologia sol-gel; 

Estudar e ajustar os diferentes fatores na preparação dos filmes, tais como: velocidade 

de deposição e número de depósitos pela técnica de “dip coating”. 

Funcionalização dos filmes finos de sílica através de sua modificação com os 

alcóxidos APTS, CPTES e TEOT visando a hidrofobização da superfície; 

Íons metálicos (como o cobre) será depositado na superfície como percursor pelo 

método “dip-coating”; 

Caracterização dos filmes obtidos por espectroscopia de adsorção na região 

do ultravioleta visível (UV-vis), espectroscopia na região do infravermelho (IV), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e/ou transmissão (MET). 

 

4.METODOLOGIA  

         Os sóis para a deposição dos filmes foram preparados pelo processo sol-gel 

submetendo a mistura de água, etanol, TEOS (tetraetoxissilano) e ClPTES 

(cloropropiltrietoxisilano) à agitação magnética por uma hora. Em seguida, os filmes 

foram depositados pela técnica dip-coating sobre um substrato de vidro, variando de 

1 a 5 deposições. Os filmes foram então submetidos a um tratamento térmico a 80C 

durante trinta minutos em atmosfera de ar. Os filmes foram caracterizados por 

Espectroscopia no Infravermelho (IV). 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

        Os resultados da IV mostraram a presença das vibrações CH na região de 2800 

e 2900 cm-1, comprovando a formação do filme híbrido na amostra com apenas uma 

deposição. Os outros filmes não apresentaram essas bandas, isso pode ser um indício 

da não deposição ou a lixiviação dos filmes após a segunda e terceira camada.  



Quando adicionado Cobre, a vibração se torna pesada e cobre a região que 

demostraria a vibração dos átomos de chloropropyl.  

Os espetros de transmitância dos filmes foram realizados até 3 deposições com 

a solução, e foram feitas com a técnica de “dip-coating” a uma velocidade de 

100mm/min e 300mm/min sem espera na imersão. Podemos concluir que quanto 

maior o número de deposição, maior é a quantidade de luz absorvida pelo substrato 

e que em uma deposição mais lenta, a absorção do material é maior 

O difratograma dos filmes serve para nos comprovar o tipo de material que 

obtivemos no filme, se é um filme cristalino, ou amorfo. Os resultados esperados com 

ou sem adição de Cobre era de obtenção de filme amorfo, pois a estrutura de TEOS 

apresenta tais condições. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados sugeriram que o cloropropil realmente foi aderido à superfície do 

substrato, e serão realizados testes para a utilização dos mesmos como sensores e 

agentes redutores. 
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