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1. RESUMO 

 

Materiais mesoporosos apresentam alta área superficial, volume de poros, 

estabilidade mecânica e térmica, todas essas propriedades em materiais com 

baixa densidade, proporcionando aplicações em catálise, adsorventes, liberação 

controlada de fármacos, microeletrônica, sensores físico-químico e em diversas 

áreas da nanotecnologia. O processo sol-gel é uma das mais atraentes 

tecnologias utilizadas para o preparo de filmes em diferentes superfícies, tendo 

como principal vantagem o manuseio dos precursores à temperatura ambiente. O 

principal objetivo desse projeto é a preparação de filmes finos através da 

metodologia sol-gel com sílica mesoporosa para aplicações em sensores 

luminescentes, buscando uma melhor homogeneidade dos filmes. A solução de 

precursora contendo tetraetilortosilicato, etanol, água e brometo de cetilamônio, 

será depositada sobre substrato de vidro, previamente lavado. Estudo da 

composição da solução precursora, velocidade de deposição e número de 

camadas serão realizados. Composto luminescente de terras raras será 

depositados posteriormente para avaliação do potencial de emissão desses 

compostos. Os filmes serão caracterizados através de difração de raios X, 

espectroscopia vibracional e eletrônica e fotoluminescência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A metodologia sol-gel (SG) para preparação de filmes luminescentes tem se 

destacado e atraído vários pesquisadores devido a sua variedade de aplicações nas 

áreas tecnológicas como em sensores, células solares e dispositivos 

fotoluminescentes e também por sua versatilidade na obtenção de materiais com 

propriedades físico- químicas distintas. [1,2] 

Filmes finos preparados via SG e depositados pela técnica de dip-coating [3], 

tem apresentado alta homogeneidade e dispersão em nível molecular, simplicidade 

de funcionamento e por ter um controle da espessura do material, tempo de 

deposição e secagem do filme. [4]  

Neste contexto, o presente estudo visa à obtenção de filmes mesoporosos 

luminescentes dopados com compostos de európio III. 
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3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é preparar e caracterizar filmes 

mesoporosos via metodologia sol-gel. A técnica de dip-coating foi utilizada para 

revestir os substratos de vidro. Os objetivos específicos são: as sílicas mesoporosas 

foram preparadas com TEOS, para formação de sílica, e CTAB como direcionador 

de poros. Composição do sol e velocidades de deposição estão sendo estudadas. 

Foi adicionado complexos európio III aos filmes mesoporosos, após tratamento 

térmico. As caracterizações foram realizadas através das técnicas de difração de 

raios X (DRX), medidas de transparência dos filmes, espectroscopia vibracional e 

eletrônica, microscopia eletrônica de varredura e fotoluminescência do íon Eu +3. 

4. METODOLOGIA 

A rota sol-gel é bastante conhecida por sua simplicidade, comumente 

empregada para a preparação de nanopartículas, envolvendo simultaneamente as 

reações de hidrólise e condensação de alcóxido ou sal [5]. Muitas aplicações 

requerem a preparação de materiais sob a forma de camadas finas ou películas. 

Tais camadas podem ser facilmente obtidas através da metodologia sol-gel e 

depositadas em substratos de aço, polímeros ou vidros. Há um aumento na 

produção de filmes finos, devido a gama de aplicações como sensores, 

componentes eletrônicos, catálises, fototerapia neonatal, entre outras. [1]  

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. [6] 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras foram preparadas usando tetraetilortosilicato (TEOS)- 

responsável pela formação da sílica-, H 2 O (pH = 1,2), brometo de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB)- direcionador de poros- e álcool etílico. A solução foi 

homogeneizada em agitador magnético por 30 min. A amostra inicial está baseada, 

CTAB 0,622 g, água pH = 1,2; 15,35 mL, álcool etílico 4, 33 mL e TEOS 2,38 mL. A 

partir desta solução, novas composições deverão ser estudadas para que o objetivo 

do projeto seja alcançado. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na figura 1 pode-se observar a partir dos difratogramas de raios X, à baixo 

ângulo, que todas as amostras apresentaram picos referentes à estrutura 

mesoporosa. A figura 2 apresenta os difratogramas de raios X das amostras após 

tratamento térmico, mostrando picos referentes à estrutura mesoporosa.  A figura 3 

mostra a presença de carbono antes do tratamento térmico, e após tratamento 

térmico à 200º C, é possível observar a remoção do CTAB.  

 

                                                      
Figura 1: Difratograma de raio X das amostras sem tratamento térmico.                                             Figura 2: Difratograma de raio X das amostras tratadas termicamente à 200º C por 4h.  

 
Figura 3: Infravermelho das amostras para verificar presença de carbono. 
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