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Introdução 

A técnica Layer-by-Layer (LbL) para a formação de 

filmes automontados poliméricos consiste na adição 

alternada e consecutiva de polieletrólitos sobre um 

suporte sólido
1
. Entre cada deposição deve-se expor 

o suporte a uma solução de enxague para a 

remoção de polieletrólitos fracamente adsorvidos, 

fato que é determinante nas propriedades das 

multicamadas formadas. O uso da técnica LbL para 

a formação de filmes finos possui varias aplicações, 

por exemplo, para o direcionamento do crescimento 

de minerais, como hidroxiapatita e CaCO3 sobre 

superfícies metálicas aplicáveis como implantes de 

substituição óssea
2
.Nesse trabalho, foi estudada a 

influência da concentração dos íons Ca
2+

 na 

formação dos filmes LbL utilizando como policátion a 

quitosana (Qt) e como poliânion o poli(ácido acrílico) 

(PAA) e o posterior crescimento de CaCO3.  

Resultados e Discussão 

Para o filme formado a partir de PAA dissolvido em 

uma solução contendo íons Ca
2+

 e o enxágue das 

camadas de PAA realizado em solução contendo 

íons Ca
2+

 nota-se pelo espectro de infravermelho 

FTIR (Figura 1), que a banda em 1700 cm
-1

, 

atribuída ao estiramento do grupo COOH do PAA 

diminui de intensidade à medida que aumentamos a 

concentração de íons Ca
2+

, até o desaparecimento 

quase total em concentrações de 0,1M, indicando 

total ionização dos grupos ácidos do PAA. Para o 

filme formado a partir de PAA dissolvido em água e 

variando-se a concentração de Ca
2+

 presente na 

solução de enxágüe, observamos que não houve 

completa ionização dos grupos ácidos do PAA pelo 

não desaparecimento da banda em 1700 cm
-1

 

(Figura 2), assim como para os filmes formados a 

partir de PAA dissolvido em solução contendo íons 

Ca
2+

 em diferentes concentrações e o enxágue feito 

em água pura (Figura 3). A formação de CaCO3 

após a exposição a CO2(g) gerado a partir da 

decomposição de (NH4)2CO3 em recipiente fechado, 

foi comprovada pelo aumento na intensidade relativa 

entre as bandas em 1550 (estiramento do grupo 

amino presente na Qt) e 1080 cm
-1

 (estiramento 

grupo CO3
2-

 presente no CaCO3) antes e após a 

exposição ao CO2(g). Maior quantidade de CaCO3 

foi formada no filmes em que tanto a solução de 

dissolução como de enxágue do PAA continham 

Ca
2+

, indicando que a quantidade de Ca
2+

 ligado ao 

filme LbL é de extrema importância na formação do 

mineral. 

 

Figura 1: Espectro FTIR para filme variando a [Ca
2+

] 
no enxágue com PAA dissolvido na mesma [Ca

2+
], 

A) antes e B) após exposição a CO2 (g). 

 

Figura 2: Espectro FTIR para o filme variando a 

[Ca
2+

] no enxágue com o PAA dissolvido em água, 

onde A) antes e B) após a exposição a CO2 (g)  

 

Figura 3: Espectro FTIR para o filme variando a 
[Ca

2+
] na solução de PAA com enxague em água, 

onde A) antes e B) após a  exposição a CO2 (g).  

Conclusões 

Os íons cálcio não são capazes de se ligar a todos 

os grupos COOH do PAA quando presentes apenas 

na solução de enxague, necessitando estar também 

presente na solução do PAA para que ocorra 

completa interação e o seqüente crescimento 

sistemático de CaCO3 nos filmes LbL  
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