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RESUMO 
 

Materiais mesoporosos tem sido alvo de amplo interesse devido à 

diversidade de potenciais aplicações, dentre as quais se encontram o 

desenvolvimento de sensores de gases, catálise, transporte de moléculas, 

liberação de fármacos, síntese de nanoestruturas auto-organizadas, entre outras. 

As possibilidades de aplicação de tais materiais são ampliadas ainda mais quando 

os mesmos são dispostos na forma de filmes finos e ultrafinos. Neste trabalho 

exploramos a preparação de filmes mesoporosos de sílica, SBA-15, por imersão 

(dip-coating) de diferentes substratos (lâminas de vidro e de aço inoxidável), via 

rota sol-gel, utilizando o surfactante poli(etileno-glicol)-poli(propileno-glicol)-

poli(etileno- glicol), P123, um copolímero de bloco. Foi investigada a influência de 

parâmetros de síntese como concentração do surfactante e tempo de 

envelhecimento dos filmes. Serão aqui apresentados os resultados da 

caracterização estrutural e morfológica dos filmes preparados, obtidos com o uso 

das técnicas de fluorescência e difração de raios X, e de microscopia de força 

atômica. 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde a descoberta dos materiais mesoporosos - com poros entre 2 e 50 

nm[1] - eles têm sido alvo de interesse devido à potencial utilização em diversas 

áreas: sensores de umidade e gases[2], produção de materiais com baixa 

constante dielétrica, catálise[3], transporte de moléculas, síntese de 

nanopartículas[4], liberação de fármacos[1], catálise, sistemas 

microeletromecânicos[5], entre outros.  

Esses materiais híbridos são sintetizados por uma rota sol-gel usando-se um 

surfactante orgânico que serve como modelo, induzindo a auto-organização do 

material em poros de geometria fixa. A potencialidade de aplicação é aumentada 

quando esses materiais são dispostos na forma de filmes finos, através do 

processo EISA (evaporation induced selfassembling)[6]-[8], técnica que pode ser 

aplicada na preparação de filmes por  dip-coating ou por spin-coating. De modo 

geral, um copolímero de bloco age como uma máscara orgânica para a formação 

do esqueleto inorgânico de sílica, processo que decorre devido a interações 

eletrostáticos do tipo ligação de hidrogênio.  

Diversas morfologias têm sido obtidas para filmes de sílica mesoporosa 

através da variação das condições de síntese, especialmente concentração do 

copolímero de bloco, que forma fases diferentes dependendo desse parâmetro, e 

temperatura de síntese. 

Nesse trabalho, está sendo investigada a síntese de filmes de sílica 

mesoporosa ordenados hexagonalmente, utilizando o surfactante poli(etileno-

glicol)-poli(propileno-glicol)-poli(etileno- glicol), abreviado por P123, um copolímero 

de bloco. Os filmes foram preparados sobre substratos de vidro e de aço 

inoxidável. 

 

METODOLOGIA 
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Na síntese segundo a rota proposta por Alberius et. al[7], 10,4g de TEOS 

foram hidrolisados em uma solução contendo 5,4g de HCl(aq) pH = 2 e 12g de 

etanol sob agitação vigorosa a 20 C. Após 20 min de agitação, essa solução foi 

misturada a outra solução contendo 2,75 g do surfactante P123 e 8,0g de etanol. 

A solução resultante foi mantida em repouso por aproximadamente 3 h. Após o 

tempo de envelhecimento realizou-se o dip-coating com substratos de vidro 

comum (lâminas de microscopia), aço inox e cobre. 

Os filmes obtidos em ambos os métodos foram caracterizados usando-se 

difração de raios-X em ângulo rasante (GIXRD) em um aparelho Rigaku Ultima IV. 

Foram obtidos difratogramas com ângulos de incidência variando de 0,5 a 1,5 

graus. Também foram obtidas imagens de microscopia de força atômica (AFM) 

utilizando-se um aparelho . Para obtenção dessas imagens observou-se o ponto 

onde o filme termina de forma a se obter comparações entre a topologia do filme e 

do substrato. Os filmes feitos sobre anéis de cobre foram submetidos a 

fluorescência de raios-X (XRF). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os filmes sintetizados sobre substratos de cobre, ao serem submetidos a 

análise de fluorescência de raios-X, revelaram a presença de sílica com uma 

densidade superficial entre 0,5 e 2,0 µg/cm2, o que sugere que o estabelecimento 

do filme no substrato pode variar fortemente em função de condições como 

umidade e temperatura em que são realizados o dip-coating, além de parâmetros 

como velocidade do dip-coating e superfície do substrato. 

As imagens de AFM feitas em filmes sintetizados sobre substratos de vidro 

mostram que a rugosidade média do substrato varia entre 3 e 5 nm, enquanto que 

a rugosidade do filme de sílica mesoporosa varia entre 10 e 14 nm. As figuras 01 e 

02 exemplificam o perfil de rugosidade filme-substrato. 
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Fig. 01: Imagem de AFM realizada na área terminal do filme de sílica 

mesoporosa. A rugosidade média do filme (esquerda) é de 12,2 nm, e a 

rugosidade média do vidro (direita) é de 3,4 nm 

 
Fig. 02: Perfil de rugosidade ao longo da linha azul marcada na figura 01. 

 

A difração de raios-X realizada em ângulo rasante foi responsável pela 

caracterização estrutural das amostras. A figura 03 mostraa difratogramas 
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obtidosem diversos ângulos de incidência dos raios-X para um filme de sílica 

mesoporosa sobre um substrato de vidro. 

 

Fig. 03: Difratogramas para filme de sílica mesoporosa sintetizado pelo 

primeiro método 

 

As medidas de difração de raios-X sugerem a estrutura hexagonal através do 

pico de difração próximo de θ = 1 grau, relativo à difração nos planos [100] da 

estrutura. Não é possível determinar com total certeza a estrutura devido à 

ausência de outros picos importantes, fato que pode se dever ao posicionamento 

dos canais hexagonais relativamente à incidência dos raios X[8]. Pode-se notar 

também diminuição da intensidade e deslocamento do pico de difração, o que é 

característico de uma contração dos canais hexagonais na medida em que o raio-

X atinge camadas mais internas do filme. Essa contração se deve ao efeito de 

superfície provocado pela presença do substrato, que deforma a rede hexagonal 

quando ocorre a auto organização durante o processo de dip-coating. 
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CONCLUSÕES 
 

Embora a estrutura dos filmes de sílica mesoporosa SBA-15 não tenha sido 

determinada definitivamente pode-se concluir que a rota proposta, que é simples e 

de fácil reprodutibilidade permite o crescimento de filmes finos que apontam para 

diversas aplicações promissoras, especialmente na área da síntese de materiais 

nanoestruturados. 
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TITLE 

PREPARATION OF MESOPOROUS SILICA FILMS SBA-15 OVER 

DIFFERENT SUBSTRATES 

 
ABSTRACT 
 

Mesoporous materials have been target of frequent interest due to its wide 

application possibilities, for example development of gas sensors, catalysis, 

molecules transportation, pharmaceuticals release, synthesis of auto-organized 

nanostructures, among others. The possibilities of application are enhanced when 

such materials are disposed in the form of thin and ultrathin films. In this work the 

preparation of mesoporous SBA-15 silica films is explored by means of the dip-

coating technique of a sol-gel on different substrates (glass slides, stainless steel, 

copper), using the surfactant poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-

block-poly(ethylene glycol), known as P123, a block copolymer. Synthesis 

parameters surfactant concentration, aging time and temperature were 

investigated. In this work we present the morphological and structural 

characterization of the prepared films, which were obtained using atomic force 

microscopy and x-ray fluorescence and diffraction. 
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