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RESUMO

Filmes de poliéster possuem um vasto campo de aplicação, devido algumas propriedades que 

são inerentes desse tipo de material, tais como boa resistência mecânica, resistência química 

a ácidos e bases e baixo custo de produção. Entretanto possuem limitações, como baixa 

tensão superficial, superfície não rugosa, pouca afinidade com corantes, e pouca adesão, que 

impedem o uso dos mesmos para algumas finalidades principalmente quando esse uso requer 

que o material possua uma boa molhabilidade. Dentre as varias técnicas existentes para 

aumentar a tensão superficial, as técnicas que utilizam o plasma, como fonte energética, são 

as mais promissoras pela versatilidade e por não apresentar agentes nocivos ao meio. A 

modificação superficial de superfícies poliméricas por plasma tem sido bastante utilizada, 

pois a mesma não apresenta agentes nocivos ao ambiente, as alterações promovidas no 

material são de escala nanométricas, e comprovadamente é a técnica que tem apresentado 

resultados mais expressivos. Então, tendo em vista a boa aceitabilidade do uso do plasma em 

materiais poliméricos, tratou-se filmes de poliéster usando plasma com atmosfera gasosa de 

oxigênio variando-se o tempo de tratamento de 10 - 60 min com incremento de 10 min a cada 

tratamento subseqüente, e também usou-se a atmosfera gasosa composta por uma mistura de 

nitrogênio e oxigênio, variando a concentração gasosa dos mesmos (de 0 – 100%), para um 

tempo de tratamento de 10 min. Após o tratamento por plasma as amostras foram 

caracterizadas por medidas de ângulo de contato, tensão superficial, espectroscopia Raman, 

Espectroscopia de infravermelho de reflexão total atenuada (IR-ATR), e microscopia de 

força atômica (AFM), onde foi caracterizado o aumento na molhabilidade dos filmes tratados 

por plasma bem como as variáveis que contribuíram para tal efeito. O Tratamento de filmes 

de poliéster com a mistura de O2 e N2, apresenta uma rugosidade superficial das amostras 

superior a quando se utiliza somente O2 no tratamento com plasma. Por outro lado a 

modificação química, isto é, a implementação de componentes químicos polares nas 

superfícies das amostras é obtido mais facilmente usando plasma com O2.



ABSTRACT 

A polyester film has a vast application field, due some properties that are inherent of this 

kind of material such as, good mechanical resistance, chemical resistance to acids and bases 

and low production cost. However, this material has some limitations as low superficial 

tension, flat surface, low affinity to dyers, and poor adhesion which impede the use of the 

same ones for some finality as good wettability. Among the existent techniques to increase 

the superficial tension, plasma as energy source is the more promising technique, because of 

their versatility and for not polluting the environment. The plasma surface polymeric 

modification has been used for many researchers, because it does not affect the environment 

with toxic agents, the alterations remains only at nanometric layers and this technique shows 

expressive results.  Then, due to its good acceptance, polyester films were treated with 

oxygen plasma varying the treatment time from 10 to 60 min with an increase of 10 min to 

each subsequent treatment. Also, the samples were treated with a gas mixture (nitrogen + 

oxygen) varying the percentage of each gas the mixture from 0 to 100%, the treatment time 

remaining constant to all treatments (10 min). After plasma treatment the samples were 

characterized by contact angle, surface tension, Raman spectroscopy, Infrared attenuated 

total reflection (IR-ATR) and atomic force microscopy, with the aim to study the wettability 

increase of treated polyester films as its variables. In the (O2/N2) plasma treatment of 

polyester films can be observed an increase of superficial roughness superior to those treated 

by O2 plasma. By the other hand, the chemical modification through the implantation of 

polar groups at the surface is obtained more easily using O2 plasma treatment. 
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Introdução
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Devido à grande importância da adesão entre um polímero e qualquer tipo de 

matriz, têm-se influenciado as pesquisas para o desenvolvimento de novas técnicas que 

visam aumentar essa adesão por diferentes caminhos. O aumento da força de adesão entre 

a interface polímero – polímero é feita através de uma ligação covalente primária (1). 

Vários mecanismos, modelados a partir da termodinâmica e cinética molecular, são 

considerados na literatura para interpretar o fenômeno da adesão. Isso permite examinar a 

estrutura e as propriedades da superfície dos polímeros na resistência da junção adesiva (1-

5). A principal conclusão encontrada afirma que as características da adesão são afetadas 

por duas propriedades dos polímeros, simultaneamente nomeadas de energia superficial e 

mobilidade molecular. Esses fatores ocorrem no processo de adesão que é regido por dois 

mecanismos essenciais: difusão e adsorção. Contudo, a mobilidade e a habilidade difusiva 

das cadeias macromoleculares através do aumento da força de adesão entre materiais 

poliméricos, e a existência da difusão depende do estado físico do polímero (4). 

 Para uma boa difusão, a molhabilidade que pode ser também considerada como um 

fenômeno cinético, favorece mais o contato das macromoléculas durante a migração para a 

superfície de um polímero do que qualquer outro. Entretanto, a molhabilidade de um 

polímero é também necessária, na verdade, é essencial para um bom mecanismo de 

adsorção, levando à formação de interações moleculares como interações de Van de Waals, 

interações ácido–base, e ligações de hidrogênio interfaciais (6). 

 Para se aumentar a molhabilidade de um polímero pode-se usar dois possíveis 

métodos. O primeiro desses envolve o aumento da energia superficial dos polímeros e para 

conseguir isso, grupos polares precisam ser incorporados na sua estrutura. O segundo 

método envolve o principio da minimização da energia superficial, a barreira de energia 

deve ser minimizada para aumentar a resistência adesiva. Esses dois métodos são 
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complementares e um melhor entendimento dos resultados experimentais é obtido quando 

eles são combinados (7). 

 Técnicas para modificar as superfícies poliméricas envolvem tratamentos com 

solventes, soluções ácidas ou básicas, abrasão mecânica e ativação química (8). A maioria 

dessas técnicas apresenta certas desvantagens, como por exemplo, a produção de efluentes 

industriais, degradação excessiva do polímero, alto custo de produção, agregação de 

aspectos indesejáveis nas propriedades do polímero, etc. 

 Nos últimos anos a aplicação de descarga luminosa por plasma tem se expandido 

rapidamente. Isso deve-se entre outros aspectos, à grande possibilidade de variação das 

espécies químicas presentes no plasma, que pode se dar através da simples modificação da 

atmosfera gasosa, gerando uma larga liberdade química fornecida pelos plasmas de não 

equilíbrio térmico (4-8). 

 Em geral, a modificação superficial a plasma é a que gera os melhores resultados e 

ainda apresenta-se como uma técnica inofensiva ao sistema ambiental. O plasma a baixa 

temperatura é uma técnica bem conhecida na modificação superficial de polímeros, pois 

preserva as propriedades intrínsecas do material. O tratamento a plasma altera somente a 

natureza química e morfológica da superfície do substrato. A natureza das mudanças 

depende, sobretudo, da composição do meio gasoso e dos parâmetros do processo (9). 

 O presente trabalho tem como objetivo estudar o efeito do plasma, produzido em 

diferentes atmosferas, na modificação de superfícies de poliéster. O plasma foi produzido 

por uma descarga de tensão contínua, onde filmes de poliéster eram imersos. Utilizaram-se 

atmosferas de oxigênio e mistura, de oxigênio e nitrogênio. Para plasma de oxigênio puro 

foram utilizados tempos de tratamento de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 min. Para a mistura foi 

utilizado tempo de tratamento de 10 min. Avaliaram-se o efeito sobre a molhabilidade, 

topografia e composição química da superfície.  A molhabilidade foi avaliada através de 
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medidas do ângulo de contato e da tensão superficial obtidas num aparato desenvolvido no 

LabPlasma.  A topografia foi observada através de um microscópio de força atômica. 

Medidas por infravermelho e espectroscopia Raman forneceram a composição química das 

superfícies modificadas das amostras tratadas com plasma em comparação com aquelas 

não tratadas.

 Este trabalho está assim apresentado: o capitulo 2 é uma breve introdução teórica 

sobre a estrutura e propriedades do poliéster, plasma, técnicas de determinação de ângulo 

de contato e de tensão superficial, espectroscopia de infravermelho, espectroscopia Raman, 

microscopia de força atômica, e alguns trabalhos importantes na área de modificação 

superficial de filmes de poliéster por plasma; o Capitulo 3 descreve os materiais e métodos 

usados nesse trabalho; enquanto o capitulo 4 apresenta todos os resultados obtidos nesse 

trabalho; e por fim o capitulo 5 relata as principais conclusões que foram aqui encontradas. 



Capítulo 2

Revisão Bibliográfica
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2.1 – Estrutura e Propriedades do poliéster 

O polietileno tereftalato resulta da condensação entre o ácido tereftálico e o 

etilenoglicol, a uma temperatura de 280 ºC, como mostrado na figura 2.1 (10). O álcool 

metílico formado é destilado e o éster diglicol é pré–condensado no decurso desta operação 

(10)

Figura 2.1 - Reação de condensação do PET (11)  

As cadeias moleculares do poliéster são bastante rígidas como conseqüência da 

presença dos grupos ésteres do poli (tereftalato etileno) que garantem ao polímero um 

elevado grau de cristalinidade. 

2.1.1 - Estrutura e Morfologia 

A cristalinidade de um polímero nunca é completa e a sua densidade varia com o 

grau de perfeição dos cristais. As cadeias moleculares estão ligeiramente inclinadas em 

relação ao eixo da fibra. Os segmentos alifáticos (-CH2-CH2-) adotam uma configuração 
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trans e o agrupamento das cadeias é bastante apertado de modo que não há muito espaço 

livre.  

O agrupamento relativo das cadeias no cristal é tal que os anéis aromáticos estão 

dispostos perpendicularmente a superfície do polímero. As forças de atração entre os 

átomos e moléculas vizinhas são da ordem de grandeza das forças de Van der Waals, não 

havendo evidência estrutural da existência de forças de atração fortes entre estas 

moléculas. Assim, o elevado ponto de fusão do polímero não deve ser atribuído a forças de 

atração fortes entre as moléculas, mas sim à rigidez do anel aromático e às ligações éster 

(11).

As fibras convencionais utilizadas na indústria têxtil apresentam uma estrutura 

cristalina – orientada, com uma grande proporção de regiões de ordem intermediária. De 

acordo com o modelo clássico, as regiões intermediárias situam-se entre as regiões 

cristalinas e amorfas (estrutura bifásica). As regiões de ordem intermediária situam-se nos 

espaços interfibrilares das fibrilas formadas por regiões cristalinas e amorfas desordenadas 

(estrutura trifásica). De um modo geral, pode dizer-se que as regiões cristalinas estão 

divididas em duas partes que diferem na orientação. Podem distinguir-se como frações 

cristalinas anisotrópicas (desorientadas) e isotrópicas (orientadas) (11). 

2.1.2 - Propriedades Físicas 

As fibras de PET têm uma densidade de 1.38 g/cm3 e a suas seções transversais são 

reduzidas. A tenacidade varia entre 23 – 80 cN/tex, o alongamento à ruptura varia entre 8 – 

50% e a resistência à ruptura varia entre 250 – 1200 cN/tex. Estes valores dependem do 

estiramento e da temperatura de estabilização (orientação e cristalinidade). A amplitude 

destes intervalos é grande como conseqüência das grandes possibilidades que o polímero 

oferece para preparar fibras com propriedades muito diferentes. As fibras de poliéster são 

pouco elásticas, a sua recuperação ao alongamento é menor quando comparada com a 
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poliamida. No entanto, a recuperação à deformação por flexão é excelente devido à rigidez 

intrínseca destas fibras. Daqui resulta a alta resistência à formação de rugas nos artigos de 

PET (11). O poliéster tem uma temperatura de fusão de 260 ºC. Ao aquecer o polímero 

observa-se uma transição vítrea a 67 ºC e acima dos 100 ºC a cristalização (11). 

2.1.3 - Propriedades Químicas 

O poliéster é altamente hidrofóbico. A retenção da água varia entre 2 – 5%. O 

poliéster apresenta uma excelente resistência aos ácidos inorgânicos (H2SO4, HCl, HNO3,

H3PO4) em concentrações diluídas. A ação dos ácidos na fibra depende da concentração, 

temperatura e tempo de atuação. Esta ação pode traduzir-se na perda de resistência da fibra 

ou na sua dissolução (concentrações de H2SO4 > 83%). 

Verifica-se que o ataque produzido pelo ácido clorídrico é mais intenso que o 

produzido pelo ácido sulfúrico. Isto é atribuído às diferenças de velocidade de difusão no 

interior da fibra. Devido ao seu volume molecular, a ação do ácido sulfúrico localiza-se na 

superfície da fibra, antes que haja a difusão para o interior da mesma fibra, tem-se então 

hidrólise do polímero a ácido teraftálico. Por este motivo, um tecido muito atacado pelo 

H2SO4 conserva uma excelente flexibilidade (11). 

Estes polímeros incham e dissolvem-se em fenóis, ácido cloro-acético e alguns 

hidrocarbonetos clorados a altas temperaturas. Devido ao caráter hidrófobo, à elevada 

cristalinidade, à orientação relativamente elevada das regiões desordenadas, as fibras de 

PET são difíceis de tingir. Devido ao elevado grau de orientação, as fibras de PET 

possuem uma adequada resistência às bases, especialmente às que são utilizadas na 

lavagem. As bases fortes atacam a superfície da fibra e as bases fracas penetram no interior 

da fibra, modificando as suas propriedades físicas.

A velocidade da hidrólise superficial depende da concentração de base e da 

temperatura. Se estas variáveis forem adequadamente combinadas, podem conseguir-se 
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efeitos de acabamento positivos, pois a eliminação da camada superficial produz uma 

superfície ligeiramente ondulada, que confere aos artigos um toque mais suave (11). 

2.2 – Plasma 

Plasma são gases ionizados formado por íons (positivos e negativos), elétrons, bem 

como espécies neutras. O grau de ionização pode variar de 100% (gases totalmente 

ionizados) até valores mais baixos (por exemplo, 10-4 – 10-6; gases parcialmente 

ionizados).

Podem se dividir em dois grupos os plasmas laboratoriais, que são os plasmas 

térmicos ou plasma de fusão, e os chamados plasmas frios ou descarga gasosas.  

O plasma de descarga gasosa pode ainda ser subdivido em dois tipos: 

Plasma de equilíbrio térmico local (LTE) onde a temperatura de todas as 

espécies do plasma é a mesma em uma determinada área. 

Plasma de não equilíbrio térmico (N-LTE) onde a temperatura das 

diferentes espécies do plasma não é a mesma, mais precisamente, implica 

dizer que os elétrons possuem temperaturas mais altas do que as espécies 

pesadas do plasma (íons, átomos e moléculas). 

Essa subdivisão encontra-se diretamente relacionada com a pressão no plasma. 

Uma vez que uma alta pressão de gás gera muitas colisões (isto é, um menor livre caminho 

médio para colisões) levando a uma eficiente troca de energia entre as espécies do plasma, 

e consequentemente, a temperaturas iguais. Por outro lado, uma baixa pressão de gás 

resulta em poucas colisões (isto é, um maior livre caminho médio para colisões), e 

consequentemente, temperaturas diferentes das espécies do plasma devido a ineficiente 
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transferência de energia. Existem exceções a esta regra, como no caso de descargas com 

barreiras dielétricas e descarga luminescente à pressão atmosférica (12). 

Em geral o que classifica o tipo de plasma em LTE ou N–LTE, é o produto da 

pressão pela distância entre os eletrodos (que é muito pequena no caso das exceções 

mencionadas acima). 

Nos últimos anos a aplicação de plasma por descarga gasosa tem se expandido 

rapidamente, isso é devido, entre outros aspectos, a uma larga reatividade fornecida pelos 

plasmas de não equilíbrio térmico. Essa variedade química em condições de não equilíbrio 

é possível, uma vez que os parâmetros externos do plasma podem ser facilmente 

modificados, como: 

A introdução de uma substancia química diferente, ou seja, gás de trabalho. 

Isto define a presença de diferentes espécies no plasma, como elétrons, 

átomos, moléculas, íons, radicais; 

Pressão de trabalho. Variando de aproximadamente 0.1 Pa a pressão 

atmosférica, levando em consideração que quanto maior a pressão, menor é 

o livre caminho médio de colisão das moléculas no plasma; 

A estrutura do campo eletromagnético, que é aplicado externamente, mas 

que também pode ser modificador das espécies do plasma. Esses campos, 

elétricos e/ou magnéticos, são usados para acelerar, aquecer, guiar e 

confinar as partículas; 

Configuração da descarga, por exemplo, com ou sem eletrodos, volume da 

descarga, etc. 

A descarga LTE, que é caracterizada por temperaturas bastante altas, é tipicamente 

usada para aplicações onde o calor é necessário, como soldas, cortes, etc. Plasma N–LTE é 
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usado em aplicações onde não é desejável ter calor, como na degradação ou deposição de 

filmes finos. A temperatura das partículas de maior massa é baixa, mas os elétrons têm 

temperaturas mais elevadas, porque são leves e rapidamente acelerados com o auxilio de 

campos magnéticos. Essa elevada temperatura dos elétrons sustenta a descarga gasosa e 

deixa o ambiente rico quimicamente, devido a colisões inelásticas dos mesmos com os 

outros componentes da descarga. Portanto, os elétrons são considerados agentes primários 

no plasma, e muitas das aplicações do plasma dependem das reações cinéticas das 

partículas pesadas presentes no plasma (13). 

2.2.1 – Descarga luminescente de corrente continua. 

Quando uma diferença de potencial é aplicada entre dois eletrodos, contidos num 

sistema hermeticamente fechado e a uma pressão suficientemente baixa, elétrons e íons são 

acelerados pelo campo elétrico, colidindo com outras partículas e produzindo assim mais 

íons e elétrons através da seguinte combinação:  

e- + GO              G+ + 2e- (2.1)

Onde, GO é o átomo ou molécula do gás no estado fundamental e G+ representa um íon 

deste gás.

Devido a essa produção de cargas, é gerada uma corrente elétrica que varia com a 

diferença de potencial entre eletrodos é dada pela curva da Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Curva característica da voltagem X corrente entre dois eletrodos, numa descarga 
elétrica em gases (14).  

Esta curva possui três regiões distintas: Na primeira região a corrente é muito baixa 

porque ela é proporcional apenas à velocidade com que os íons e elétrons podem mover-se 

para os eletrodos. Nestas condições, o gás se comporta como um condutor ôhmico, cuja 

condutividade depende da velocidade de produção de íons e elétrons, do coeficiente de 

recombinação e da mobilidade das cargas. À medida que a voltagem aumenta, também 

aumentará a velocidade dos íons e elétrons, que serão neutralizados nos eletrodos. Isto 

aumenta o coeficiente de recombinação e, consequentemente, decresce a taxa de aumento 

da corrente com a voltagem. Evidentemente, se o ritmo de produção dos íons e elétrons 

permanece constante ao se aumentar a voltagem, chega-se a uma condição limite na qual 

todos os íons e elétrons alcançam os eletrodos antes que tenham tempo de recombinar-se, 

gerando assim uma corrente de saturação. Se depois de alcançada a saturação, continua-se 

aumentando a voltagem entre os eletrodos, a corrente voltará a aumentar porque os elétrons 

possuem uma energia suficiente para ionizar outros átomos e produzir elétrons adicionais. 

Devido a esses elétrons adicionais, uma avalanche de cargas é produzida e uma tensão de 
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ruptura Vb surge como resposta do circuito externo a esta variação brusca de corrente. A 

descarga entre a corrente de saturação e a tensão de ruptura, é denominada de descarga de 

"Townsend" (14).

Sem aplicar uma diferença potencial, os elétrons emitidos do cátodo não são 

capazes de sustentar a descarga. Porém, quando uma diferença de potencial é aplicada, os 

elétrons são acelerados pelo campo elétrico do cátodo e colidem com os átomos do gás. As 

colisões mais importantes são as colisões inelásticas, que geram excitação e ionização. As 

colisões de excitação seguidas por des-excitações com a emissão de radiação, são 

responsáveis pela característica que gera o nome “descarga luminescente”. 

As colisões de ionização criam novos elétrons e íons. Os íons são acelerados pelo 

campo elétrico para o cátodo onde eles lançam novos elétrons através da emissão de 

elétrons secundários íon-induzida. Os elétrons geram novas colisões de ionização e criam 

novos íons e novos elétrons. Estes processos de emissão de elétron do cátodo e ionização 

no plasma fazem a descarga luminescente tornar-se um plasma auto-sustentável (14). 

Outro processo importante na descarga luminescente é o fenômeno de 

arrancamento que acontece a altas voltagens. Quando os íons e átomos do plasma 

bombardeiam o cátodo, eles não só arrancam elétrons secundários, mas também átomos do 

material do cátodo que é chamado sputtering. Esta é a base do uso de descargas 

luminescente para espectroscopia em química analítica. Então, o material a ser analisado é 

usado como o cátodo da descarga luminescente que está sendo atacado pelas espécies do 

plasma. Os átomos arrancados podem ser ionizados e/ou excitados no plasma. Os íons 

podem ser detectados com um espectrômetro de massa, e os átomos excitados ou os íons 

emitem fótons característicos que podem ser medidos com um espectrômetro de emissão 

óptica. Alternativamente, os átomos arrancados também podem se difundir através do 

plasma e eles podem ser depositados em um substrato (freqüentemente colocado no 
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ânodo); esta técnica é usada em tecnologia de materiais, por exemplo, para a deposição de 

filmes finos (15).  

Um quadro esquemático dos processos de descarga luminescentes elementares 

descritos acima é apresentado na Figura 2.3. Quando uma diferença potencial constante é 

aplicada entre o cátodo e o ânodo, uma corrente contínua flui através da descarga; 

produzindo uma descarga luminescente de corrente contínua (D.C.). Pode-se ver que em 

uma descarga luminescente de corrente contínua os elétrodos atendem a uma regra 

essencial para sustentar o plasma através da emissão de elétrons secundários (ver figura 

2.3). Quando uma diferença de potencial variável com o tempo é aplicada, como em uma 

descarga de rádio-freqüência (RF), o papel dos eletrodos fica menos importante, porque os 

elétrons podem oscilar no plasma entre os dois eletrodos, pelo campo elétrico variado no 

tempo. Algumas vezes, os eletrodos tornam-se dispensáveis e dão lugar as descargas sem 

eletrodos (13). 

Figura 2.3 - Avaliação esquemática do plasma. Quando uma diferença potencial é aplicada entre 

dois eletrodos, o gás (por exemplo, argônio) desmembra-se em elétrons e íons positivos. Os íons 

podem causar emissão de elétron secundário do cátodo. Os elétrons emitidos dão lugar a colisões 

no plasma, por exemplo, excitação (que é seguido freqüentemente por de-excitação com emissão 

de radiação; explicando conseqüentemente o nome de descarga luminescente) e ionização (que cria 

elétrons novos e íons, e então geram o plasma auto-sustentável) (13). 
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A diferença de potencial aplicada entre os dois eletrodos geralmente não é 

distribuída igualmente entre cátodo e ânodo, mas cai quase completamente na frente nos 

primeiros milímetros do cátodo (veja Figura 2.4 (a) e (b)). Esta região adjacente ao cátodo 

que é caracterizada por um campo elétrico forte é chamada bainha catódica (CDS). Na 

parte maior da descarga, o denominado 'brilho negativo' (NG), o potencial é quase 

constante e ligeiramente positivo (que é chamado de potencial do plasma) e 

conseqüentemente, o campo elétrico é muito pequeno. Quando a distância entre cátodo e 

ânodo é relativamente grande (por exemplo, alguns cm, usando argônio a 100 Pa, 400 V e 

0.87 mA [13]), mais duas regiões podem estar presentes, isto é, o ‘espaço escuro de 

Faraday ' (FDS) e a ‘coluna positiva ' (PC) (veja Figura 2.4 (b)). Elas são caracterizadas 

por um campo elétrico ligeiramente negativo, que conduzem os elétrons para o ânodo. 

Estas duas regiões estão freqüentemente presentes em descargas luminescentes usadas 

como laser (‘laser de coluna positiva') e como lâmpadas fluorescentes. Porém, para a 

maioria das outras aplicações de descargas luminescente D.C., a distância entre cátodo e 

ânodo é geralmente pequena, de forma que normalmente só uma pequena zona de ânodo 

(AZ) está presente ao lado de CDS e NG onde o plasma ligeiramente positivo retorna do 

potencial zero para o do ânodo (veja Figura 2.4 (a)).
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Figura 2.4 - Diagrama esquemático das regiões espaciais presentes em descargas luminescentes em 

corrente continua, (a) distancia pequena entre catodo e anodo e/ou baixa pressão; (b) e longa 

distancia entre os eletrodos e/ou alta pressão (CDS – espaço escuro do cátodo; NG – luminescência 

negativa; FDS – espaço escuro de Faraday; PC – coluna positiva; AZ – zona do anodo). O cátodo 

tem potencial negativo, quando o anodo está aterrado. As linhas sólidas representam à distribuição 

de potencial, e as linhas pontilhadas representam à distribuição do campo elétrico (13). 

Em uma descarga luminescente D.C. a pressão pode variar de 1 Pa até a  pressão 

atmosférica e a voltagem usada é na faixa de 300 a 1500 V, a corrente geralmente é usada 

na escala de mA. A descarga pode operar com um gás nobre (argônio ou hélio) ou com um 

gás reativo (N2, O2, H2, CH4, SiH4, SiF4, etc.), como também em uma mistura destes gases 

(13).

2.3 – Medidas de Tensão Superficial 

Com o desenvolvimento de novas técnicas de modificação de superfícies, ampliou-

se o uso de materiais para os mais diversos setores industriais. No caso do setor têxtil e 

biomédico, é grande a contribuição que essas técnicas trazem na modificação de 

 Potencial 
 Campo elétrico 
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propriedades superficiais como a adesão interfacial, atrito, tingimento, molhabilidade, 

biocompatibilidade, adesão celular e diferenciação celular, entre outras (16-18). 

Todas essas propriedades físico-químico-biológicas estão sempre relacionadas com 

medidas do ângulo de contato entre a superfície do material modificado e o líquido onde o 

sólido irá trabalhar. Desse modo, medidas do ângulo de contato têm sido amplamente 

usadas para monitorar propriedades superficiais, tais como molhabilidade, tensão 

superficial crítica, componentes dispersivas e polares da energia superficial livre, 

interações ácida-base na superfície, cristalinidade superficial, orientação superficial dos 

grupos funcionais, rugosidade superficial e contaminação superficial (18). 

Conhecendo a tensão superficial do líquido pode-se avaliar características 

qualitativas e quantitativas da superfície do sólido. O líquido age como uma sonda sensível 

da superfície pela interação com os grupos funcionais da superfície ou fisicamente com a 

rugosidade da superfície. Esta interação característica, altamente sensível entre o líquido e 

o sólido faz com que o ângulo de contato seja uma técnica de caracterização superficial 

extremamente valiosa. Esse método é provavelmente o mais comum para medir a tensão 

superficial de sólidos (19, 20).

Quando um líquido é gotejado sobre uma superfície na qual se deseja determinar a 

tensão superficial, existirá uma relação entre as tensões interfaciais das três fases presentes, 

líquido, sólido e vapor, (ver Figura 2.5) dada através da equação de Young:

LG cos  = SG - SL, (2.2)

onde LG, SG e SL são respectivamente, a tensão interfacial entre líquido-vapor, sólido-

vapor e sólido-líquido; é o ângulo de contato Young.  (21)
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Figura 2.5 - Tensões superficiais nas interfaces entre três fases distintas (21).

Essas gotas podem se comportar entre dois extremos: espalhar-se sobre a superfície 

em contato ou minimizar o contato com a superfície, isso dependerá das forças 

intermoleculares que se estabelecem entre as fases. Se o líquido for polar e a superfície em 

que o liquido está em contato for polar, ocorrerão interações fortes entre as moléculas do 

líquido e os grupos também polares da superfície, molhando assim a superfície. Mas, se o 

líquido for apolar e a superfície em contato for polar, não ocorrerão interações fortes entre 

as moléculas do líquido e a superfície em contato, como resultado o líquido tenderá a 

atingir o estado de menor energia, ou seja, as moléculas do líquido irão interagir com elas 

mesmas, diminuindo o contato com a superfície, formando uma gota (22,23). 

Na Figura 2.6, pode-se observar o comportamento do ângulo de contato , para 

diferentes situações de molhabilidade de uma superfície: 

Para  = 0°, a superfície é totalmente hidrofílica; 

Para 0° <  < 90°, a superfície é predominantemente hidrofílica; 

Para 90° <  < 180°, a superfície é predominantemente hidrofóbica; 

Para  < 180°, a superfície é totalmente hidrofóbica. 
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Figura 2.6 - Ângulos de contato de líquidos com superfícies sólidas: (a) totalmente hidrofílica; (b)

predominantemente hidrofílica; (c) predominantemente hidrofóbica; (d) totalmente hidrofóbica 

(24).

Segundo o princípio da minimização da energia, um líquido espalha-se sobre a 

superfície de um sólido quando a energia da interface sólido-gás é superior à soma das 

energias das interfaces sólido-líquido e líquido-gás, ou seja, quando a diferença S = SG - 

( SL + LG) > 0. Se S < 0, então o líquido não se espalha. S é conhecido por coeficiente de 

espalhamento. (25) 

De acordo com a teoria de Owens – Wendt, a energia total superficial ( s) é a soma 

das componentes dispersivas ( d
S) e polar ( p

S) : s = 
d

S + p
S, a qual pode ser estimada 

usando dois ou mais líquidos para medidas do ângulo de contato ( ), desde que se 

conheçam as tensões superficiais desses líquidos (26-28). 

Dentre as técnicas utilizadas para modificação de superfícies têxteis e de 

biomateriais, aquelas que utilizam o plasma como fonte energética são as que apresentam 

os melhores resultados em termos de aumento da tensão superficial, e consequentemente 

de molhabilidade, na literatura (1-9, 29-30).

Chen, R.-J. Estudou a melhoria na molhabilidade de filmes de PET após tratamento 

com plasma a baixa pressão e temperatura, utilizando os plasmas de O2, N2, He, Ar, H2 e 

CH4. Para tanto utilizou as técnicas de medidas do ângulo de contato para estimar a tensão 

superficial do sólido, bem como, calculou a mudança na energia superficial livre e a força 

interfacial intermolecular (29).  
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Deshmukh R. Rajendra et al, utilizaram a técnica do ângulo de contato para estudar 

a energia superficial  de filmes de PET tratados a plasma de ar, com o intuito de verificar a 

melhoria nas propriedades de adesão e impressão (30). 

          Inagaki. N., et al analisaram o efeito do tratamento a plasma de oxigênio e nitrogênio 

em placas de polietileno e observaram através da técnica do ângulo de contato, que a 

molhabilidade nas superfícies tratadas por esse método, obtiveram valores bastante 

expressivos em relação às amostras sem tratamento (31). 

Jun-Bo H.et al, avaliaram o efeito do tratamento de superfície por plasma de Ar, O2

e N2, em filmes de TiO2 e analisaram através da técnica do ângulo de contato a melhoria 

das propriedades superficiais através do aumento no caráter hidrofílico da superfície (32).

 Esses são alguns exemplos que demonstram a importância da análise do ângulo de 

contato na determinação de grandezas físico-químicas da superfície. Embora de fácil 

realização, as medidas são passíveis de muitos erros provocados por variação de umidade e 

temperatura do ambiente, distância de queda da gota, volume da gota, depósitos de 

impurezas sobre o material a ser analisado, temperatura do líquido a ser depositado e a 

pureza dos líquidos que serão utilizados para determinar a tensão superficial do sólido. 

Além disso, o ponto de tangência na gota não é uma tarefa muito fácil de ser estabelecida.

2.4 – Microscopia de Força Atômica 

O microscópio de força atômica (AFM), desenvolvido em meados de 1980, usa 

uma sonda afiada para ampliar as características da superfície. AFM está sendo usado para 

investigar materiais que incluem filmes finos e espessos, cerâmicas, compósitos, vítreos, 

membranas sintéticas e biológicas, metais, polímeros, e semicondutores (33-36).   

Este microscópio opera medindo as forças atrativas ou repulsivas entre uma ponta 

nanométrica (sonda) e a superfície da amostra. Montada em uma haste flexível como 
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mostrado em Figura 2.7. A ponta é lentamente arrastada através da superfície da amostra. 

A força entre os átomos na superfície do material e a ponta de análise causa uma deflexão 

da ponta. A magnitude da deflexão depende da separação entre os átomos da superfície e 

os átomos da ponta e das forças elétricas entre eles. Essa deflexão pode ser registrada pela 

reflexão de um laser incidente sobre a haste flexível. O feixe refletido será analisado por 

um foto-detector que enviará sinais para traçar as características da superfície das amostras 

com resoluções até escalas nanométricas. Transdutores Piezelétricos controlam os 

movimentos laterais e verticais da ponta e uma realimentação que produz uma diferença de 

voltagem proporcional ao movimento (33). 

A maioria dos AFM’s comerciais são operados em “modo de contato”, onde a 

ponta do AFM está em constante contato com a amostra. Neste modo a haste flexível do 

AFM deflete diretamente em resposta a qualquer aspecto topográfico da amostra. Para 

tanto uma força constante e pequena sobre a amostra é mantida durante a varredura. Esse 

método do AFM tem tido muito sucesso, mas apresenta desvantagens. A maioria dessas 

desvantagens são resultantes das forças capilares que estão presentes entre a ponta e a 

amostra devido à contaminação líquida da ponta e da amostra. Esta atração capilar começa 

abruptamente assim que a camada de contaminação líquida sobre a ponta e sobre a camada 

entram em contato. Tipicamente, as forças capilares estão na ordem de 10-7 N e fixa as 

forças mínimas, de forma que o “modo de contato” do AFM possa ser operado sob 

condições ambientais. Existem também outras forças, como eletrostáticas e interações 

químicas, os quais podem contribuir para uma força atrativa grande entre a ponta e a 

amostra. Essas forças atrativas também produzem forças friccionais entre a ponta e a 

amostra (34). Na prática as forças friccionais são mais destrutíveis para ambos, tanto para 

agulha como para a amostra, do que as forças normais e podem também criar falsos 

contrastes em imagens no “modo contato” do AFM. 
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 Tem sido possível reduzir ou até eliminar as forças atrativas presentes no modo de 

contato do AFM operando com a agulha e a amostra sob fluidos. Este tipo de operação é 

muito atrativo para o estudo de amostras biológicas, Por exemplo, sob condições 

fisiológicas. Para muitas amostras, entretanto, não é prático ou requerível a imagem da 

amostra sob um fluido (35). 

 Como uma alternativa para o modo de contato do AFM, um número de 

pesquisadores tem trabalhado para desenvolver o modo de não contato para o AFM. Estes 

AFM’s são baseados na detecção das forças atrativas de Van der Waals entre a agulha e 

amostra, antes que a agulha de fato entre em contato com a amostra. Apesar desta 

alternativa ser muito atrativa a princípio, existem grandes limitações práticas. Estas 

limitações originam de uma taxa extremamente curta das forças de Van der Waals e 

também das forças capilares entre a agulha e a amostra. A atração de Van der Waals entre 

a agulha e a amostra se torna grande somente em separações muito pequenas, geralmente 

na ordem de 1 nm. A haste flexível é então oscilada a uma amplitude muito pequena, por 

volta de 1 nm, podendo, portanto, ficar  no alcance do gradiente das forças Van der Waals. 

Infelizmente, quase todas as amostras em ambientes tipicamente laboratoriais tem uma 

camada de contaminação liquida maior que 1 nm. O resultado é que oscilações de baixa 

amplitude em separações pequenas são instáveis (36).  

 Introduziu-se, recentemente, uma alternativa, chamada de Tapping Mode. Tapping 

Mode é uma técnica na qual a haste flexível é oscilada a amplitudes muito maiores, 

tipicamente 10-100 nm. A haste flexível é posicionada de forma que a agulha possa 

mapear a amostra no fim de cada ciclo oscilatório. Uma vez que esse modo depende das 

forças de contato diretas, e este opera em cima de um largo alcance de amplitudes 

oscilatórias da haste flexível, este é um método de imagem mais robusta que o modo de 

não contato. Em adição, uma vez que a amplitude vibracional é muito maior do que a 
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espessura das camadas de contaminantes líquidos, a haste flexível tem energia suficiente 

para prevenir que a agulha fique presa na camada de fluídos. Também, porque a agulha 

gasta somente pouco tempo em contato com a amostra, danos friccionais e distorções são 

minimizados (36). 

Figura 2.7 - Desenho esquemático do microscópio de força atômica (36). 

2.5 – Espectroscopia de Infravermelho e Raman 

 2.5.1 – Infravermelho 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica baseada na interação entre uma 

onda eletromagnética, com comprimento de onda no infravermelho, e a matéria. Quando 

esta onda interage com a matéria ela pode ser absorvida causando vibrações das ligações 

químicas do material. Algumas partes das moléculas, conhecidas como grupos funcionais, 

tendem a absorver a radiação de infravermelho no mesmo comprimento de onda, 

independente da estrutura restante da molécula em que se encontra. 

A radiação de infravermelho em número de onda menor que aproximadamente 100 

cm-1, quando absorvida por uma molécula orgânica, converte-se em energia de rotação 
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molecular. O processo de rotação é quantizado e, em conseqüência, o espectro de rotação 

da molécula consiste em uma série de linhas. As linhas se sobrepõem dando origem às 

bandas de vibração-rotação, e as observáveis ocorrem particularmente entre 4000 e 400 

cm-1. A freqüência ou número de onda de uma absorção depende das massas relativas  e 

das geometrias dos átomos além das constantes de força das ligações (37). 

As posições das bandas nos espectros de infravermelho são apresentadas em 

números de ondas ( ), em cm-1, que é o inverso do comprimento de onda em m, como 

mostrado na relação 2.2. 

 = 104 / (2.2)

Existe uma relação entre o número de onda em que a molécula absorve a radiação e 

o grupo funcional que apresenta. Essa relação permite identificar moléculas desconhecidas 

através da análise do espectro do infravermelho comparando-a com espectros padrões. 

As principais informações obtidas em um espectro de infravermelho são as ligações 

polares existentes no filme. É possível fazer análises semi-quantitativas através das 

relações das intensidades dos picos nos espectros. 

A tabela 2.1. mostra algumas bandas de absorção de luz no infravermelho das 

principais espécies orgânicas. 
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Tabela 2.1 – Bandas de Absorção de luz no infravermelho das principais espécies orgânicas (37). 

Grupo Funcional Banda de absorção (cm-1)

C = O / OH 3500 - 3400 

Grupos eletronegativos (ácido clorídrico, ciclo butanona). 1760 

OC = O (Ésteres saturados) 1740 

HC = O (Aldeídos) 1725 

CC = OC (Cetonas) 1715 

CH2 1500 - 1400 

O - CH3 1450 

C - CH3 1375 

C - O (Ésteres, fenóis, éter fenílico e vinil éter). 1300 - 1150 

C - O (Éteres saturados) 1125 

C - O (Álcoois) 1200 - 1000 

C - O (Álcoois primários) 1075 - 1000 

Os alcances e a versatilidade da espectroscopia de infravermelho como método de 

análise quantitativo, tem aumentado consideravelmente com o advento da técnica de 

Reflectância Total Atenuada (ATR), também chamada de reflectância interna. Quando 

uma radiação penetra em um cristal, se reflete internamente se o ângulo de incidência na 

interface entre a amostra e o cristal for maior que o ângulo crítico (que é função do índice 

de refração). Na reflexão interna se reflete toda a radiação. O feixe parece penetrar 

ligeiramente (desde uma fração de comprimento de onda até vários comprimentos de 

ondas) por baixo da superfície reflectante para depois regressar. Quando se coloca um 

material em contato com a superfície reflectante, o feixe perde energia nos comprimentos 

de onda que o material absorve, devido a uma interação com o feixe incidente. Essa 

radiação atenuada, ao se medir e expressar graficamente em função do comprimento de 
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onda dá lugar a um espectro de absorção característico do material, que se assemelha a um 

espectro de infravermelho obtido na forma usual (38). 

A maior parte dos trabalhos com ATR são feitos por meio de um acessório que se 

insere e extrai facilmente no espaço da amostra de um espectrômetro de infravermelho 

convencional. Este acessório consiste de um sistema de espelhos que envia a radiação da 

fonte através de um acessório e um segundo sistema de espelhos que dirige a radiação para 

o monocromador (ver figura 2.8). A espessura do cristal se seleciona de tal maneira que 

seja igual ou maior do que a altura dos orifícios de saída do espectrômetro (10 -15 mm). A 

proporção comprimento-espessura determina o número de reflexões. Os fatores críticos são 

o paralelismo, a planaridade e a uniformidade da superfície da amostra. 

Figura 2.8 – Esquema do ATR: o feixe de infravermelho (IV) vindo da fonte é direcionado num 

ângulo de 45° em relação à superfície externa e sofre reflexões múltiplas. Cada vez que o feixe 

encontra um material em contato com a superfície externa do cristal uma onda evanescente penetra 

na amostra, perdendo energia nos comprimentos de onda da absorção, resultando num espectro de 

transmissão. 1 – placa de metal; 2 – cristal. 

A profundidade de penetração da radiação é de somente alguns micrometros e é 

independente da espessura da amostra. Por conseguinte, os espectros de ATR podem ser 

obtidos com muitas amostras que não podem ser estudadas pelo método de transmissão 

normal (38).  
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2.5.2 – Espectroscopia Raman 

O efeito Raman se produz quando uma radiação excitante monocromática e intensa 

passa através de uma amostra que contém moléculas que podem mudar sua polaridade 

molecular ao vibrar. Por exemplo, no estiramento simétrico do dióxido de carbono, não se 

apresenta uma variação do momento dipolar à medida que os centros negativos se afastam 

a distancias iguais e em direções opostas com respeito ao centro positivo. A nuvem 

eletrônica que envolve a molécula se alarga e se contrai alternativamente, com o qual sua 

polarização varia da mesma forma. Em todo caso, a mudança da polarização molecular 

causará uma modulação da luz dispersada na freqüência vibratória. Portanto, no clássico 

dipolo oscilante induzido não só irradia a freqüência da luz incidente, mas também se faz a 

freqüências que correspondem a soma e a diferença desta freqüência e das freqüências 

vibratórias moleculares (39). 

A maioria das colisões dos fótons incidentes nas moléculas da amostra são 

elásticas. Entretanto, aproximadamente uma em cada milhão de colisões é inelástica e 

implica num intercâmbio quantizado de energia entre o dispersor e o fóton incidente, que 

produz linhas dispersas fracas que estão separadas da linha de excitação por freqüências 

iguais às freqüências vibratórias do dispersor. Na representação da mecânica quântica da 

origem das linhas de Raman, o fóton incidente eleva a molécula dispersora a um estado 

quase excitado cuja altura em energia é acima do nível inicial de energia e é igual a energia 

da radiação excitante. Então, este estado quase excitado irradia luz em todas as direções, 

exceto na correspondente à linha de ação do dipolo, isto é, na direção da radiação 

incidente. Ao regressar ao nível energético normal, o dispersor decai com uma quantidade 

correspondente de energia vibratória; quando isto ocorre, se apresenta uma diminuição da 

freqüência de radiação re-emitida. Se a molécula dispersora já está em um nível vibratório 

excitado do estado eletrônico normal, pode emitir uma quantidade de energia vibratória, 
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decaindo para um nível vibratório mais baixo e aumentando assim a freqüência da radiação 

dispersada. Qualquer que seja o caso, o deslocamento da freqüência da radiação Raman 

dispersada é proporcional à energia vibratória envolvida na transição. Desta forma, o 

espectro de Raman se apresenta como uma série de freqüências definidas dispostas 

simetricamente acima e abaixo da freqüência da radiação excitante, representando um 

modelo característico de emissão da molécula (40).

A técnica Raman tem algumas desvantagens. A freqüência da radiação excitante 

deve ser mais baixa que as energias eletrônicas da molécula, para que não se apresente uma 

absorção da luz incidente. Se uma substância absorve na região de excitação, reabsorverá a 

dispersão Raman e isto será difícil detectar nas linhas Raman. Depois da absorção pode 

haver uma florescência, e a intensidade desta emissão pode ser de várias ordens de 

magnitude maior que o efeito Raman obscurecendo-o completamente (40). As freqüências 

de excitação das fontes Raman são selecionadas de tal maneira que estejam abaixo da 

maioria das transições eletrônicas e acima da maior parte das freqüências vibratórias 

fundamentais. Tanto as amostras sólidas como as líquidas devem estar isentas de partículas 

de impurezas. 

2.6 – Filmes de Poliéster Tratados com Plasma 

 Nesta seção são relatados trabalhos de elevada relevância na área de filmes de 

poliéster tratados por plasma com diversos tipos de atmosferas gasosas. Uma atenção 

especial é dedicada aos trabalhos que envolvem medidas de ângulo de contato, tensão 

superficial, rugosidade e análises químicas. 

 Deshmukh e Bhat (30), fizeram uso do plasma com atmosfera gasosa composta por 

ar atmosférico para modificar filmes de poliéster, e usaram para caracterizar os efeitos 
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desse tratamento na superfícies de suas amostra, técnica de ângulo de contato, AFM, 

tensão superficial, espectroscopia eletrônica para analises químicas (ESCA). 

 Os autores usaram a Tabela 2.2, para ilustrar uma maneira indireta de determinar 

um aumento na polaridade da superfície dos filmes tratados por plasma em diferentes 

tempos de tratamentos e atribuíram o aumento na molhabilidade dos filmes às interações 

entre as ligações hidrogênio e as interações dipolo na direção vertical da interface. 

Tabela 2.2 – Valores dos ângulos de contato para água, formamida, glicerol, e de S
p, S

d, S, dos 

filmes de poliéster tratados por plasma (30). 

Ângulo de Contato (°) Tensão superficial Tempo de 
tratamento

Água Glicerol Formamida S
p(mJ/m2) S

d(mJ/m2) S(mJ/m2)

0 76.46 66.08 60.67 10.72 21.21 31.93 

2 41.92 40.82 16.67 32.71 22.80 55.51 

5 39.42 37.11 14.5 34.44 22.83 57.27 

10 37.97 36.47 13.24 35.87 22.24 58.11 

15 38.46 33.3 12.32 34.23 24.05 58.28 

20 34.77 31.46 9.6 37.89 22.42 60.31 

30 33.01 31.2 9.02 39.86 21.41 61.27 

 Baseados na Figura 2.9, afirmaram existir um aumento na rugosidade dos filmes 

tratados com plasma, devido à erosão das regiões amorfas do polímero, e explicaram que a 

diminuição da rugosidade superficial das amostras no tempo de tratamento de 30 min, se 

deve a deposição de moléculas na superfície das mesmas, que ocorreu devido ao elevado 

tempo de tratamento. Da análise por ESCA ilustrada na figura 2.10, obtiveram a 

informação de que a intensidade do pico correspondente ao anel aromático diminuiu, mas 

que as intensidades dos picos que correspondem a ligações do tipo –O–CH2 e –COO- 

aumentaram, afirmando assim existir uma grande quantidade de grupos funcionais polares 
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de oxigênio na superfície dos filmes tratados por plasma. Os autores comentam ainda a 

impossibilidade de detecção de tais grupos através de análises por infravermelho de ATR. 

Figura 2.9 – Fotografia de AFM de filme de poliéster: (a) não tratado; (b) tratado em plasma de ar 

por 0,5 min; (c) tratado em plasma de ar por 1 min; (d) tratado em plasma de ar por 3 min; (e) 

tratado em plasma de ar por 10 min; (f) tratado em plasma de ar por 30 min (30). 
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Figura 2.10 – Espectros de O1 s: (a) filme de poliéster não tratado; (b) filme de poliéster tratado 

com plasma de Ar por 30 min (30). 

 Chen Jie-Rong, et al (41), trataram filmes de poliéster com plasma usando 

diferentes gases (O2, N2, He, Ar, H2 e CH2), e analisaram as mudanças atribuídas a esse 

material usando as técnicas de tensão superficial, ângulo de contato e ESCA. Os autores 

afirmam com base na tabela 2.3., que o tratamento a plasma aumentou a molhabilidade dos 

filmes de poliéster para a maioria das atmosferas gasosa, exceto quando o CH4 foi usado. 

Esse aumento de molhabilidade foi atribuído ao aumento na coordenada polar da tensão 

superficial que são as responsáveis pelas ligações de hidrogênio. 
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Tabela 2.3 – Tensão superficial (x10-3 N.cm-1) dos filmes de poliéster tratados com plasma a baixa 

temperatura (41). 

Tratamento
a plasma 

Força de 
dispersão

apolar ( a
S)

Força
Dipolo

( b
S)

Força da 
Ligação

hidrogênio
( c

S)

Tensão
superficial 
do sólido 

( S)

Tensão
superficial 

critica

( c)

Sem
tratamento

36,3 1,6 4,3 42,2 42,0 

O2 14,3 2,7 40,1 57,1 57,5 

N2 17,6 1,0 38,4 57,0 57,0 

He 16,8 1,1 37,2 55,1 56,0 

Ar 17,6 1,2 37,2 56,0 56,0 

H2 33,0 0,9 15,4 49,3 50,0 

CH4 27,4 9,8 2,0 39,2 39,0 

Os resultados de ângulos de contato e de intensidade dos picos de ESCA 

encontrados nesse trabalho estão ilustrados na tabela 2.4, onde se pode visualizar que para 

os tratamentos de O2 e N2 à medida que o ângulo de contato diminui, aumenta-se a 

quantidade desses elementos na superfície da amostra e diminui-se a quantidade de átomos 

de carbono. Já para o tratamento com CH4, há um aumento substancial no ângulo de 

contato e observou-se um aumento maior ainda na concentração de átomos de carbono e 

subseqüentemente uma redução nos átomos de oxigênio e nitrogênio. Com isso, os autores 

afirmaram que o aumento da coordenada polar da tensão superficial das amostras está 

diretamente ligado à introdução de grupos funcionais polares na superfície das mesmas. 
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Tabela 2.4 – Ângulo de contato da água ( H2O) e intensidade de ESCA dos elementos superficiais 

dos filmes tratados com plasma a baixa temperatura (41). 

Filmes de poliéster tratados com plasma de argônio e de oxigênio foram estudados 

por B. Gupta et al.(42), e mostraram resultados que corroboram com os outros autores já 

citados neste trabalho. Mas como fatores diferenciais deste trabalho têm-se o modelo 

proposto como um esquema do que ocorre com a superfície de uma amostra polimérica 

que é submetida a um tratamento a plasma (figura 2.11). 

Figura 2.11 – Representação esquemática das mudanças superficiais induzidas por plasma nos 

filmes de poliéster (42). 

Tratamento
a plasma 

Não
Tratada

O2 N2 He Ar H2 CH4

 (°) 70.0 24.4 25.0 28.0 28.0 47.2 74.0 

C (%) 73.11 63.32 67.91 68.97 68.14 77.7 92.37 

O (%) 26.89 34,29 29.69 30.92 31.68 22.3 7.63 

N (%) 0.00 1.39 2.4 1.01 0.00 0.00 0.00 

(O + N) / C 36.78 55.47 47.25 44.99 46.75 28.71 8.26 
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Baseados na figura acima, B. Gupta et al, explicaram a impossibilidade de detecção 

das mudanças químicas, atribuídas pelo plasma, por infravermelho devido à profundidade 

de penetração da técnica, e ainda demonstraram usando a técnica de ESCA (ou XPS) que 

realmente aconteceram mudanças químicas nas amostras tratadas por plasma. Já as 

mudanças superficiais físicas foram observadas através do AFM (figura 2.12) e conseguiu-

se detectar um aumento da rugosidade superficial dos filmes tratados. 

Figura 2.12 – Imagens de AFM de filmes de poliéster com e sem tratamento a plasma. Os números 

representam o tempo de tratamento. As condições das amostras durante o tratamento são as 

mesmas exceto o tempo de tratamento (42). 

Norihiro Inagaki, et al. (43), trataram filmes de poliéster usando diferentes 

potências e atmosferas gasosas durante o tratamento a plasma e avaliaram os efeitos dessas 

variáveis na superfície das amostras tratadas usando medidas de ângulo de contato e 

Não-tratada
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ESCA, que estão ilustrados na tabela 2.5. Pode verificar uma diminuição do ângulo de 

contato para todas as condições de tratamento e também se visualiza que à medida que se 

aumenta a potência do tratamento a plasma, o ângulo de contato tende a ser menor. A razão 

O/C também foi determinada nas análises de ESCA e pode-se notar que a mesma 

aumentou para todos os tratamentos com relação à amostra não tratada. E com isso 

afirmou-se existir um maior número de grupos funcionais polares na superfície das 

amostras tratadas por plasma.  

Tabela 2.5 – Ângulo de contato para a água dos filmes de poliéster modificados por plasma (43). 

Modificação por plasma Composição Atomica 

Plasma Potência da 
RF (W) 

Tempo de 
exposição (s) 

Angulo de 
contato (°) 

O/C N/C 

25 120 47 - - 

50 120 45 0.37 0.00 Pasma de Ar 

100 120 32 - - 

25 120 36 - - 

50 120 25 0.62 0.00 Plasma de O2

100 120 21 - - 

25 120 51 - - 

50 120 47 0.39 0.00 Plasma de H2

100 120 45 - - 

25 120 38 - - 

50 120 28 0.58 0.10 Plasma de N2

100 120 21 - - 

25 120 53 - - 

50 120 51 0.35 0.03 Plasma de NH3

100 120 36 - - 

Sem tratamento - - 78 0.36 0.00 
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A. I. Drachev, et al. (44), demonstraram a relação existente entre o tempo após o 

tratamento a plasma e os valores de ângulo de contato, conseqüentemente, a variação na 

molhabilidade. Foi observado que com o passar de alguns dias os filmes tratados por 

plasma tendem a perder sua molhabilidade, ou seja, apresentam valores altos de ângulo de 

contato, como ilustrado na figura 2.13, mas esse aumento no valor do ângulo de contato foi 

se estabilizando com o passar dos dias até atingir um valor que corresponde à metade do 

valor de ângulo de contato para os filmes não tratados. 

Figura 2.13 – Mudanças nas características dos ângulos de contatos da água com os filmes e 

poliéster modificados por descarga luminescente (I = 100 mA,  = 60 s) estocados em ar (20°C, RH 

= 60%) (44). 

Com esse embasamento buscou-se neste trabalho tratar filmes de poliéster com 

plasma de oxigênio, e mistura de oxigênio e nitrogênio, de maneira a encontrar uma 

melhor condição atmosférica e de tempo de tratamento, utilizou-se uma fonte de corrente 

contínua, para aumentar a molhabilidade das amostras tratadas e identificar os efeitos que 

tal técnica de modificação superficial promoveu nos filmes de poliéster usando, para isso, 

(°)

t, dias
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medidas de ângulo de contato, tensão superficial, microscopia de força atômica, 

infravermelho e espectroscopia Raman. 



Capítulo 3

Materiais e Métodos
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3.1 - Materiais 

Utilizou-se como material de partida filmes de Poliéster, fabricados pela empresa 

Dupon, com espessura de 48 m. Eles foram cortados em pedaços de 60 mm de largura e 100 

mm de comprimento.  

 Antes de submeter essas amostras ao tratamento por plasma, as mesmas foram limpas 

por 5 min em um banho de ultra-som com acetona e depois foram secas no ar, tendo como 

objetivo remover impurezas superficiais. 

O equipamento utilizado para tratar os filmes de poliéster foi desenvolvido no 

laboratório de processamento de materiais por plasma da UFRN e encontra-se ilustrado 

esquematicamente na figura 3.1 (45). 

Figura 3.1 – Desenho esquemático do reator de plasma usado no tratamento dos filmes de poliéster 
(45).

Termopar
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O sistema consiste de uma fonte de corrente contínua, e sistema de vácuo (10-3 mbar) e 

sistema de distribuição de gases. A fonte de tensão contínua possui uma potência de 1 kW, 

com voltagem de saída máxima de 900 V e está acoplada capacitivamente ao reator. 

O reator consiste de um tubo cilíndrico de vidro de borossilicato, com 180 mm x 300 

mm (diâmetro x altura), de aproximadamente cinco litros, fechada por dois flanges de aço 

inox, onde o superior encontra-se aterrada e o inferior, está livre de polarização assumindo a 

condição de potencial flutuante durante o processo. Um eletrodo polarizado negativamente, é 

fixo por um orifício no centro do flange inferior e o mesmo funciona como cátodo e em 

alguns processos como porta amostra. 

No flange inferior encontra-se acoplado ao reator instrumentos como bomba mecânica, 

termopar, e manômetro. Na parte superior encontram-se as entradas de gases. 

Uma bomba mecânica é usada para evacuar o sistema a aproximadamente 0,7 Pa. A 

pressão da câmara de reação é medida por um barômetro do tipo membrana capacitiva. A 

temperatura do experimento é medida utilizando um termopar do tipo alumel-cromel, que está 

localizado por dentro do eletrodo e conseqüentemente faz medidas térmicas do catodo. O 

fluxo de gases é regulado por um controlador de fluxo (massflow) e introduzido no reator por 

orifícios situados no flange superior. 

A figura 3.2 mostra uma foto do equipamento utilizado para promover modificações 

nos filmes de poliéster. 
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Figura 3.2 – Equipamento de plasma utilizado para promover modificações nos filmes de poliéster. 

Na tabela 3.1 se encontram as condições de tratamento a plasma utilizadas na 

modificação das amostras de poliéster para a atmosfera de oxigênio. 

Tabela 3.1 – Tempos de tratamentos por plasma dos filmes de poliéster para a atmosfera gasosa de 

oxigênio. 

Gás (10cm3/min) 
Condição Tempo de Tratamento 

Oxigênio

O2
100 – 60 min 60 min 100% 

O2
100 – 50 min 50 min 100% 

O2
100 – 40 min 40 min 100% 

O2
100 – 30 min 30 min 100% 

O2
100 – 20 min 20 min 100% 

O2
100 – 10 min 10 min 100% 

A fim de verificar o efeito que o N2 promove na modificação superficial de polímeros 

quando usado em conjunto com o O2, diferentes misturas O2-N2 foram utilizadas no 

tratamento a plasma, como mostrado na tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Composição da atmosfera gasosa, durante o tratamento a plasma dos filmes de poliéster 

com tempo fixo em 10 min. 

Gás. (10cm3/min) 
Condição

Oxigênio Nitrogênio
Tempo de tratamento. 

O2
90N2

10 90% 10% 10 min 

O2
80N2

20 80% 20% 10 min 

O2
70N2

30 70% 30% 10 min 

O2
60N2

40 60% 40% 10 min 

O2
50N2

50 50% 50% 10 min 

O2
40N2

60 40% 60% 10 min 

O2
30N2

70 30% 70% 10 min 

O2
20N2

80 20% 80% 10 min 

O2
10N2

90 10% 90% 10 min 

N2
100 - 100% 10 min 

Pode-se observar que o tempo de tratamento nesse caso foi fixado em 10 minutos, justificado 

pela molhabilidade máxima encontrada para amostras tratadas em atmosferas de oxigênio.  

 Os demais parâmetros da modificação superficial por plasma, como pressão, 

temperatura, corrente e tensão, foram mantidos constantes. Os valores dessas grandezas estão 

apresentados na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Parâmetros que se mantiveram fixos durante a imersão em plasma.

Pressão

(mBar)

Corrente

(A)

Tensão

(V)

Temperatura 

(°C)

1,359 0,08 430 90 
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Para o tratamento em plasma, as amostras foram colocadas a uma distância de 70 mm 

do cátodo (ver figura 3.3). Essa distância foi adotada para que a modificação superficial fosse 

realizada a temperatura próxima da ambiente e para que as amostras não sofressem variações 

que pudessem ser atribuídas a alterações térmicas do material. 

Figura 3.3 – Foto ilustrativa da posição dos filmes de poliéster na câmara durante o tratamento por 

plasma. 

3.2 - Caracterização  

 A figura 3.4 ilustra a seqüência de caracterização pela qual passaram os filmes de 

poliéster tratados e não tratados. 

Figura 3.4 – Fluxograma ilustrativo dos processos de caracterização dos filmes tratados por plasma.

Filmes de poliéster 
(tratados e não tratados)

Ângulo de contato 
(gota séssil)

Tensão superficial 
(media geométrica)

Infravermelho de 
Reflectância Atenuada 

Microscopia de Força 
atômica (AFM)

Espectroscopia Raman 
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3.2.1 - Medição do ângulo de contato 

As medidas de ângulo de contato, baseadas na técnica de gota séssil, foram realizadas 

em um aparato desenvolvido no LabPlasma, o qual se baseia na determinação do ângulo de 

contato através das medidas do diâmetro da base da gota e da altura da mesma, como mostra a 

figura 3.5. 

Figura 3.5 – Método da gota séssil para calcular o ângulo de contato. 

22
1 2

hr

rh
sen (3.1)

Onde:

O aparato usado para medida de ângulo de contato está ilustrado na figura 3.6, e o 

mesmo é composto de uma base móvel, com movimentos no sentido vertical, uma micro-

câmera, uma pipeta de volume fixo 20 l, e uma fonte de luz difusa. A luz é posicionada de 

frente para a câmera pra que dessa maneira se obtivesse contraste do liquido usado, uma vez 

que todos eram incolores. A altura do porta amostra foi determinada de tal maneira que a gota 

não sofresse deformação após colidir com a superfície da amostra. Todos esses cuidados 

levam a tentar minimizar os erros para a obtenção das imagens e assim proceder a uma 

medida confiável e com o menor erro possível. 

r – raio da gota; 

h – altura da gota; 

 - ângulo de contato. 
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Figura 3.6 – Aparato usado para obter as imagens das gotas para cálculo do ângulo de contato e da 

tensão superficial. 

Cada imagem teve a medida do ângulo de contato efetuada por dois operadores sendo 

cada um responsável por 10 repetições, com isso esperava-se minimizar qualquer margem de 

erro que gerasse duvidas quanto à veracidade dos resultados desse trabalho. 

3.2.2 - Determinação da Tensão superficial 

 As medidas da tensão superficial das amostras basearam-se no método da média 

geométrica, desenvolvido por Fowkes (30). Para o uso da técnica mencionada, faz-se 

necessário o uso de no mínimo dois líquidos com suas respectivas coordenadas, polar e 

dispersiva, conhecidas. Nesse trabalho, usou-se três líquidos que estão listados na tabela 3.4 

com suas coordenadas. 
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Tabela 3.4 – Energia superficial dos líquidos usados. 

Líquidos l(mJ/m2) l
p(mJ/m2) l

d(mJ/m2)

Água 72.8 51.0 21.8 

Formamida 58.2 18.7 39.5 

Glicerol 63.4 26.2 37.2 

A figura 3.7 ilustra que a equação de Fowkes (30) demonstra a existência de uma 

relação linear do co-seno do ângulo , com as coordenadas da tensão superficial desse líquido 

com ar e as coordenadas da tensão do substrato com o líquido. 

(3.2)

Figura 3.7 – Expressão gráfica da equação de Fowkes para determinar a tensão superficial 

d

sd

l

p

lp

s
d

l

l xx
2

cos1
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Onde: l – tensão superficial total do líquido; 

l
d – coordenada dispersiva da tensão superficial do líquido; 

l
p – coordenada polar da tensão superficial do líquido; 

s
d – coordenada dispersiva da tensão superficial do sólido em análise; 

s
p – coordenada polar da tensão superficial do sólido em análise. 

Logo se torna fácil a determinação do valor da variável em estudo, pois como se 

observa, pode-se adotar a equação de uma reta para solucionar esse impasse. Tal equação está 

demonstrada e detalhada na relação (3.2), onde se visualiza que o valor da coordenada polar e 

dispersiva da tensão superficial da amostra são, respectivamente, o coeficiente angular e o 

coeficiente linear da reta. 

3.2.3 - Observação por microscopia de força atômica 

 Todas as amostras foram analisadas por AFM, que buscou caracterizar a topografia 

das mesmas e identificar as mudanças que pudessem ser atribuídas ao tratamento a plasma. 

Imagens tanto em duas como em três dimensões foram capturadas e também foi realizada 

medida de rugosidades da superfície das mesmas.  

3.2.4 - Análise por Infravermelho de reflexão total atenuada 

 Análises de infravermelho foram realizadas com o objetivo de identificar alterações 

químicas no material tratado, como o surgimento de novos grupos funcionais e/ou mudanças 

nas energias das ligações. A técnica de reflexão interna foi utilizada, pois se queria identificar 

alterações químicas nas amostras tratadas. Uma vez que as demais técnicas de infravermelho 

realizam a leitura de toda a dimensão da amostra, tornando-se assim desprezível a leitura que 

a mesma faz de uma camada superficial quando comparada com toda a área atingida na 

análise, estas também não foram utilizadas nesse trabalho. 
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3.2.5 - Análise por Espectroscopia Raman 

 Assim como nas análises acima, quando se estudou os filmes de poliéster usando a 

espectroscopia Raman, buscou-se identificar alguma alteração significativa das amostras 

tratadas com relação à amostra sem tratamento. 

 O uso dessa técnica justifica-se pela tentativa de encontrar alterações relativas ao tipo 

de ligação química encontrada no material, podendo-se assim atribuir ao plasma qualquer 

alteração que venha a ocorrer no material. 



Capítulo 4

Resultados e Discussão
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4.1 - Resultados para o tratamento com plasma de oxigênio. 

Os resultados das medidas do ângulo de contato e da tensão superficial das amostras 

tratadas por plasma de O2 estão ilustrados nas figuras 4.1 e 4.2. Podem-se destacar, 

observando a figura 4.1, como resultado preliminar, diferenças superiores a 75% nos valores 

de ângulos de contato das amostras tratadas quando comparados com uma amostra do mesmo 

filme de poliéster que não foi modificado por plasma. Isto significa afirmar que os 

tratamentos por plasma, em qualquer uma das condições usadas nesse trabalho, aumentaram 

substancialmente a molhabilidade dos filmes de poliéster. 
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Figura 4.1 - Gráfico dos valores de ângulo de contato, com seus respectivos desvios padrões, para 

amostra de filmes de poliéster tratados com plasma de oxigênio, e amostra não tratada. 

Observando a figura 4.2, nota-se uma variação nos valores das coordenadas (polar e 

dispersiva) da tensão superficial de cada amostra tratada. Comparando-se as amostras não 

tratadas com àquelas tratadas, verifica-se que estas últimas duplicaram os valores da 
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coordenadas polares enquanto as coordenadas dispersivas tiveram seus valores reduzidos à 

metade. 
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Figura 4.2 - Gráfico da tensão superficial para amostras de filmes de poliéster tratados com plasma de 

oxigênio e para o filme não tratado. 

Com isso justifica-se a elevada molhabilidade apresentada pelos filmes tratados por 

plasma, para líquidos polares. Uma vez que a componente polar da tensão superficial dessas 

amostras sofreu um grande aumento, tornando-se mais fácil a interação de um líquido polar, 

como a água, com a superfície das mesmas. 

Na figura 4.3, pode-se visualizar algumas das imagens das gotas usadas para realizar 

as medidas como ângulo de contato e tensão superficial. 
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Figura 4.3 - (A) filme de poliéster não tratado usando água, (B) filme de poliéster tratado na condição 

O2
100 – 30 min, usando água, (C) filme de poliéster tratado na condição O2

30N2
70 usando água, (D) 

filme de poliéster não tratado usando glicerol, (E) filme de poliéster tratado na condição O2
100 – 30 

min, usando glicerol, (F) filme de poliéster tratado na condição O2
30N2

70 usando glicerol. 

Observando ainda os gráficos das figuras 4.1 e 4.2, fica evidente que a variação no 

tempo de tratamento dos filmes de poliéster, não apresenta mudanças significativas, ou seja, 

com um tratamento que dure apenas 10 min temos que os valores de ângulo de contato e 

tensão superficial se comportam de maneira análoga no caso de um tratamento que leve 60 

min para se realizar. Aqui se ressalta a economia do processo que pode ser decisiva 

principalmente quando se visualiza uma produção em escala industrial. Vale lembrar que esse 

resultado pode ser considerado ruim quando se deseja um efeito de durabilidade das 

propriedades atribuídas à superfície através do tratamento a plasma.  

Entretanto, verifica-se na figura 4.4, onde estão ilustrados os valores de rugosidade 

superficial das amostras tratadas com atmosfera 100% O2 e com variação do tempo de 

tratamento. Que houve aumento na rugosidade das amostras tratadas com plasma, o que pôde 

contribuir para uma maior molhabilidade dos filmes tratados. E que por outro lado pode ter 

sido o responsável pelo aumento dessas molhabilidade do material quando foi avaliado com 

um liquido menos polar como no caso da formamida.  
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Figura 4.4 - Medidas de rugosidade dos filmes de poliéster tratados por plasma e da amostra não 

tratada, obtidas através do AFM. 

Outro resultado interessante é a uniformidade do ataque promovido pelo tratamento a 

plasma, e isso pode ser visualizado na figura 4.5, para o tratamento usando somente oxigênio. 

Pode-se visualizar que existe um ciclo no aumento da rugosidade, ou seja, para o tratamento 

de 10 min nota-se uma rugosidade superficial igual ao tratamento de 60 min, já para os 

tratamentos de 20 min e 30 min observa-se um decréscimo nessa grandeza, para nos 

tratamentos de 40 min e 50 min existe um aumento progressivo da rugosidade até chegar aos 

60 min de tratamento. 

Uma possível explicação para esse efeito é que para tempos de tratamentos de até 10 

min existe uma erosão das áreas amorfas da amostra, pois nessa região os átomos do material 

encontram-se ligados por uma energia mais baixa do que nas zonas cristalinas e 

semicristalinas, e consequentemente encontram-se menos empacotados. Por outro lado, 
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quando o tempo de tratamento aumenta para 20 min e em seguida para 30 min, tem-se uma 

deposição de espécies do plasma nos filmes em tratamento, uma vez que não existe no plasma 

espécies com energia suficiente para promover a erosão de átomos do material nas áreas de 

maiores energias de ligação, e com isso tem-se a deposição de espécies polares na superfície 

do material e como conseqüência dessa deposição observa-se uma diminuição nos valores de 

rugosidade. Tornando a aumentar o tempo de tratamento para 40 min, 50 min, e 60 min, 

observa-se que a erosão de espécies localizadas nas áreas amorfas do material, ou seja, aquela 

ligada com menores energias, volta a ocorrer gradativamente. 
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Figura 4.5 - Micrografias superficiais obtidos pelo AFM dos filmes de poliéster tratados por plasma na 
condição (A) Não tratado; (B) O2

100 – 20 min; (C) O2
100 – 30 min; (D) O2

100 – 40 min; (E) O2
100 – 50 

min; (F) O2
100 – 60 min;

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)
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As análises de infravermelho ilustradas na figura 4.6 não apresentam mudanças para 

nenhuma das amostras tratadas por plasma quando comparadas com uma amostra não tratada. 

Contudo, afirmar que não ocorreram mudanças químicas na superfície dos filmes tratados 

pode ser precipitado, pois a técnica de infravermelho por refletância interna não mostra-se 

eficiente na detecção de alterações em camadas de ordem de grandeza nanométrica, uma vez 

que, para realizar a análise o feixe de luz infravermelho penetra a uma profundidade 

considerada grande para quando se deseja estudar variações na referida escala de 

profundidade. Entretanto no caso dos resultados ilustrados na figura 4.6, torna-se ainda mais 

impreciso o uso da técnica de ATR, pois como o poliéster é um polímero que já possui em sua 

estrutura o átomo de oxigênio, qualquer alteração que o tratamento com plasma de oxigênio 

viesse a ser responsável, seria uma medida muito difícil de detectar com essa análise devido à 

presença de oxigênio em camadas mais internas do material. 
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Figura 4.6 - Espectros de infravermelho de refletância para os filmes de poliéster tratados por plasma 

de oxigênio com diferentes tempos de tratamentos e para a amostra não-tratada. 
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Outro fator que deve ter influenciado bastante na análise dos filmes tratados é o tempo 

em que as medidas foram realizadas. Como transcorreu aproximadamente um mês para que 

tal estudo tenha sido realizado e como o tratamento a plasma tem se mostrado vulnerável 

quanto à duração de seus efeitos, induz-se a um erro julgar tais resultados sem considerar tais 

comportamentos (46). 

 É importante salientar que mesmo que o tratamento a plasma tenha contribuído para 

um aumento na molhabilidade dos filmes de poliéster, o mesmo não alterou a composição 

química do interior do polímero. Conseqüentemente pode-se afirmar que não houve alterações 

das propriedades inerentes a tal polímero, exceto as mudanças superficiais já relatadas. 

A figura 4.7 mostra os resultados de espectroscopia Raman para os filmes tratados por 

plasma e da amostra não tratada, para o tratamento só com oxigênio durante a imersão em 

plasma. Como se pode observar, não houve alterações na freqüência atribuídas a nenhum dos 

tratamentos, mas observaram-se mudanças significativas nas intensidades de quase todos os 

picos da carta de resultados. Isto corrobora com a tese de que o tratamento por plasma induz 

mudanças químicas na superfície do material, que não haviam sido detectadas pela análise de 

infravermelho. Tais mudanças caracterizam-se pela variação na energia de ligação de certos 

grupos funcionais como é o caso principalmente das que ocorrem nas freqüências de  

1620 cm-1 (C=C) e 1730 cm-1 (C=O). Alterações na faixa de freqüência de 500 – 1000 cm-1

correspondem à mudança na energia de vibrações do grupo CH em anéis aromáticos (47). 
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Figura 4.7 - Espectros de Raman para os filmes de poliéster tratados por plasma de oxigênio com 

diferentes tempos de tratamentos e para a amostra não-tratada. 

É importante ressaltar que à medida que se aumenta o tempo de tratamento, é 

observada uma acentuada diminuição na intensidade dos picos, o que pode ser explicado pela 

taxa de erosão que o plasma de oxigênio faz da superfície do material, uma vez que essa 

diminuição de intensidade só foi observada para o tratamento com oxigênio. 

4.2 - Resultados para o tratamento com plasma usando nitrogênio e oxigênio.

Partindo do princípio que numa modificação superficial de apenas 10 min de 

tratamento já existem alterações nas propriedades que induzem a uma boa molhabilidade do 

material, fez-se um novo tratamento, onde se buscou confirmar dados literários que 

afirmavam existir aumento na molhabilidade de filmes de poliéster tratados com atmosfera 

gasosa composta de nitrogênio e oxigênio. Esses resultados, porém, não foram observados 

nesse trabalho, para os valores de ângulo de contato, e de tensão superficial dos filmes 

tratados com diferentes composições de nitrogênio na atmosfera gasosa usada durante a 
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imersão por plasma, como pode ser visualizado na figura 4.8, para os valores de ângulo de 

contato, e na figura 4.9, para os valores de tensão superficial.
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Figura 4.8 - Gráfico dos valores de ângulo de contato, com seus respectivos desvios padrões, para 

filmes de poliéster tratados com plasma para diferentes porcentagens oxigênio e nitrogênio na 

atmosfera gasosa, e para a amostra não tratada.
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Figura 4.9 - Gráfico da tensão superficial para filmes de poliéster tratados com plasma para diferentes 

porcentagens oxigênio e nitrogênio na atmosfera gasosa, e para a amostra não tratada. 
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Do tratamento por plasma usando a mistura de gases, foram selecionadas somente 

algumas amostra para serem analisadas por AFM, infravermelho e Raman, devido a 

indisponibilidade de tempo dos aparelhos onde essas análises foram realizadas. Então, estão 

ilustradas na tabela 4.1, as amostras que foram selecionadas para tais análises.  

Tabela 4.1 - Amostras usadas para análises em infravermelho, Raman e AFM. 

Condição

O2
80N2

20

O2
70N2

30

O2
50N2

50

O2
30N2

70

O2
20N2

80

N2
100

Para as medidas de rugosidade dessas amostras o resultado mostrou-se um tanto 

quanto surpreendente. Como está mostrado na figura 4.10, podemos ver uma rugosidade 

superficial superior a das amostras tratadas por plasma com O2.
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Figura 4.10 - Medidas de rugosidade dos filmes de poliéster tratados por plasma e da amostra não 

tratada, obtidas através do AFM. 

Enquanto que no tratamento a plasma usando atmosfera de oxigênio temos um ataque 

uniforme da superfície do material, ao se utilizar uma atmosfera composta de oxigênio e 

nitrogênio essa uniformidade desaparece e surge um efeito que foi proposto por Suzanne R. 

Mattthues et al. (48), e que está ilustrado na figura 4.11 que trata da erosão das regiões 

amorfas e semicristalinas, preferencialmente, do material que foi submetido ao tratamento a 

plasma. Para essas condições de tratamento, diferentemente da amostras tratadas com O2,

observa-se que nas atmosferas gasosas com maior quantidade de oxigênio obtinha-se um 

efeito similar ao tratamento quando se utilizou somente O2. Contudo à medida que se aumenta 

a quantidade de N2 na atmosfera gasosa, verifica-se que não existe a fase de deposição de 

material sobre os filmes em tratamento, e sim um ataque mais agressivo às zonas amorfas e 

também as semicristalinas. Mas esse efeito é observado para valores intermediários, visto que 

as atmosferas gasosas com concentrações de 70% N2 e 80% N2, foram as que apresentaram os 

maiores valores de rugosidade e consequentemente a maior erosão do material. Neste atribui-

se o aumento da molhabilidade dos filmes de PET tratados por plasma somente ao efeito do 
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aumento da rugosidade superficial das amostras tratadas. Já para as amostras tratadas em 

concentrações de 100% N2, verifica-se uma baixa rugosidade, quase similar a amostra não 

tratada, mas observando as figuras 4.8 e 4.9, tem-se que essa condição foi a que apresentou 

um dos melhores resultados em termos de molhabilidade, que deve ser atribuída ao 

incremento de grupos polares na superfície dos filmes de PET tratados nessa condição. 

Figura 4.11 - Ilustração esquemática da erosão dos filmes de poliéster tratados por plasma mostrando a 

seletividade da erosão com o tempo de exposição (48). 

Esse efeito é atribuído para o tratamento a plasma com oxigênio e nitrogênio, pois 

como foi afirmado por D’Agostinho (49), o nitrogênio colocado numa certa quantidade 

aumenta a reatividade do oxigênio, garantindo assim um ataque mais intenso da superfície do 

material que está imerso em plasma (ver figura 4.12). Com isso tem-se uma degradação maior 

das áreas que apresentam menor resistência a um ataque físico devido à baixa energia de 

ligação de suas moléculas. Por outro lado, no tratamento somente com oxigênio, tem-se uma 

uniformidade no ataque à superfície, porque existe também uma uniformidade na energia 

responsável pela erosão superficial. 



Resultados e discussão       79

Thércio Henrique de Carvalho Costa 

Figura 4.12 - Micrografias superficiais obtidos pelo AFM dos filmes de poliéster tratados por plasma 
na condição (A) não tratado; (B) O2

70N2
30; (C) O2

50N2
50; (D) O2

30N2
70; (E) O2

20N2
80; (F) N2

100.
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 Na figura 4.13, estão ilustrados os espectros obtidos por reflectância interna e pode-se 

observar que assim como para o tratamento com atmosfera gasosa composta só de oxigênio, 

quando utiliza-se uma mistura de oxigênio e nitrogênio na atmosfera do plasma, não encontra-

se nenhuma alteração da composição química interna do polímero. Isto reforça a teoria que o 

tratamento por plasma promove somente alterações superficiais no material, e com isso 

conserva as características inerentes do material. 
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Figura 4.13 - Espectros de infravermelho de refletância para os filmes de poliéster tratados por plasma 

de oxigênio e nitrogênio com diferentes porcentagens de nitrogênio na atmosfera gasosa e para a 

amostra não-tratada. 

Quando foram analisadas por espectroscopia Raman as amostras tratadas por plasma 

utilizando a atmosfera gasosa composta por oxigênio e nitrogênio, não foi observada a 

variação nas intensidades como para o tratamento com oxigênio, (ver figura 4.14), mas nas 

amostras N2
40O2

60, N2
60O2

40, N2
100, verificou-se um aumento de intensidade do pico que 

corresponde à torção do grupo (CH2)n que é encontrado na freqüência de aproximadamente 

500 cm-1. Essa variação pode ser atribuída à maneira como o nitrogênio está situado dentro da 
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estrutura do polímero, situação esta que é desconhecida por não ter sido possível sua detecção 

na análise de infravermelho. 
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Figura 4.14 - Espectros de Raman para os filmes de poliéster tratados por plasma de oxigênio e 

nitrogênio com diferentes porcentagens de nitrogênio na atmosfera gasosa e para a amostra não-

tratada.
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5 - CONCLUSÕES 

 A modificação de filmes de poliéster por plasma aumenta significativamente a tensão 

superficial das amostras devido tanto ao aumento da polaridade, ou seja, da criação de grupos 

polares na superfície do material tratado, quanto pelo aumento da rugosidade promovido nos 

filmes de poliéster tratados por plasma. 

 O tratamento a plasma usando atmosfera gasosa composta somente de oxigênio 

mostrou-se uma técnica boa para quando se deseja incorporar grupos funcionais ricos em O2 à

superfície do material. Por outro lado quando se utilizou a atmosfera do plasma composta pela 

mistura de dois gases (O2 e N2), observou-se que a rugosidade superficial do material tratado 

foi superior ao tratamento só com oxigênio. Isto implica dizer que o plasma de O2 implementa 

mais grupos químicos na superfície do material, enquanto que a utilização de uma mistura de 

N2 e O2 o resultado é a alteração física da superfície da amostra.  

Para um tratamento que dure apenas 10 min temos que os valores de ângulo de contato 

e tensão superficial se comportam de maneira análoga do que para um tratamento que leve  

60 min para se realizar. Aqui se ressalta a economia do processo que pode ser decisiva 

principalmente quando se visualiza uma produção em escala industrial. Vale lembrar que esse 

resultado pode ser considerado ruim quando se deseja um efeito de durabilidade das 

propriedades atribuídas à superfície através do tratamento a plasma. 

 Os resultados de Espectroscopia Raman e de Infravermelho demonstraram que mesmo 

após o tratamento a plasma, as composições químicas internas do material não sofreram 

alterações, o que reforça a teoria de que as mudanças promovidas pelo plasma, situam-se em 

camadas nanométricas da superfície do material, o que mantêm todas as propriedades 

inerentes desse tipo de material. 
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