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Resumo: O estudo da morfologia de filmes finos tem ajudado a melhorar a eficiência de células solares
orgânicas e inorgânicas. Dentre elas existem as técnicas para determinação da espessura do filme, onde
alei de Beer-Lambert determina um valor aproximado do filme através da medida de transmitância. Por
meio de uma revisão bibliográfica e estudo a cerca de vários filmes de diversos tipos de materiais, obtevese um embasamento necessário para o andamento da pesquisa, em seguida serão adotados procedimentos
laboratoriais incidindo um feixe de luz sobre a amostra. Espera-se, determinar através da lei de BeerLambert, a espessura de filmes depositados em um substrato de vidro através da medida de transmitância
e refletância do laser na amostra. A Lei de Beer-Lambert mostra-se uma excelente ferramenta teórica para
a análise de materiais. A partir disso, é possível fazer um estudo da análise teórica e experimental sobre as
propriedades estruturais do material, onde podemos observar que as curvas teóricas e experimentais
corroboram entre si.
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1. Introdução
As propriedades ópticas da matéria podem ser alteradas através da dopagem de um
material usando-se agentes modificadores. Esse fenômeno pode ser observado em materiais e
substâncias orgânicas e inorgânicas, como também em sólidos cristalinos e amorfos. O espectro
de absorção óptica, nas regiões do infravermelho, visível e ultravioleta nos permite identificar o
agente dopante do material em estudo, observando-se as bandas de absorção, além de identificar
grupos moleculares constituintes da matéria ou a presença de elementos estranhos, via modos
normais de vibração. Já na região do visível e ultravioleta, os fótons incidentes são capazes de
provocar excitações eletrônicas dos constituintes intrínsecos e extrínsecos da matéria, que
juntamente com as vibrações e torções nas ligações interatômicas podem ser detectadas através
do espectro de absorção óptica.
Experimentalmente, a eficiência na absorção luminosa num determinado comprimento de
onda por absorção media é caracterizada pela absorbância
ou a transmitância
,
definida como.
e
Onde e são a intensidade de luz do feixe incidente e emergente respectivamente na
amostra, em muitos casos a absorção da amostra mostra a eficiência num determinado
comprimento de onda
obedecendo assim a lei de Beer-lambert.
,
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Onde
é o coeficiente de absorção molar (comumente expresso em L.mol-1cm-1), c é a
concentração (em mol L-1) e é o caminho de absorção.
.
2. Procedimentos Metodológicos
A medida da absorção óptica feita com o uso de sensores ópticos fornece a energia
absorvida pela amostra que através da relação de conversão caracteriza o comprimento de onda
de incidência. Portanto, Após uma revisão bibliográfica do trabalho obteve-se um embasamento
necessário para o andamento da pesquisa, em seguida serão realizados testes utilizando lasers e
sensores ópticos do laboratório de Física do IFPI Campus Picos, que se dará na incidência de um
feixe de luz sobre a amostra e com ajuda dos sensores, será medida a transmitância e refletância
do laser na amostra, e ainda, utilizando a lei de Beer-Lambert, será calculada a espessura do
filme.
A partir das medidas realizadas e com os dados das amostras será utilizada a lei de BeerLambert para determinar a espessura do filme, e assim obter os resultados finais da pesquisa.
3. Resultados e discussões
Espera-se, determinar através da lei de Beer-Lambert, a espessura de filmes depositados
em um substrato de vidro através da medida de transmitância e refletância do laser na amostra. A
Lei de Beer-Lambert mostra-se uma excelente ferramenta teórica para a análise de materiais. A
partir disso, é possível fazer um estudo da análise teórica e experimental sobre as propriedades
estruturais do material, onde podemos observar que as curvas teóricas e experimentais
corroboram entre si.
4. Considerações finais
Não temos ainda os resultados oficiais da pesquisa, pois, a próxima etapa será de testes e
medidas feitas com a amostra do material sobre substrato de vidro.
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