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RESUMO 

 

 A molhabilidade é uma propriedade de superfície que depende de fatores químicos e 

físicos. Entre as várias técnicas que permitem ajustar a molhabilidade, pode-se citar os 

tratamentos por plasma e ultravioleta de vácuo (VUV), a enxertia e a deposição física de 

vapor. Dependendo da técnica escolhida e dos parâmetros de tratamento, pode-se obter 

superfícies hidrofílicas, hidrofóbicas ou superhidrofóbicas. 

 O objetivo deste trabalho é obter superfícies hidrofílicas, hidrofóbicas e 

superhidrofóbicas a partir da modificação da molhabilidade do polipropileno (PP). Para isso, 

amostras de PP foram primeiramente funcionalizadas com oxigênio via tratamento por plasma 

ou ultravioleta de vácuo. Estas amostras foram enxertadas com o silsesquioxano poliédrico 

oligomérico-isotiocianato (POSS-NCS). Por último, estas superfícies foram recobertas com 

grupos fluorados via evaporação de politetrafluoretileno (PTFE). 

 Os resultados mostram que a superfície das amostras tratadas por plasma/VUV e 

enxertadas apresentam estruturação de ordem nanométrica. O valor mais baixo para o ângulo 

de contato em água foi de 24º, obtido após 15 min de tratamento por plasma, e o valor mais 

alto foi de 163º, obtido após 25 min de evaporação de PTFE sobre a superfície enxertada com 

POSS-NCS na amostra tratada por plasma durante 20 min. Esta amostra possui baixa 

histerese angular (~5º), associada ao efeito auto-limpante. 
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ABSTRACT 

 

 The wettability is a surface property that depends on chemical and physical factors. 

Among the various techniques which allow tuning of wettability, can be mentioned plasma 

and vacuum ultraviolet (VUV) treatments, grafting and physical vapor deposition. Depending 

on the technique used and the treatment parameters can be obtained hydrophilic, hydrophobic 

or superhydrophobic surfaces. 

 The aim of this work is to obtain hydrophilic, hydrophobic and superhydrophobic 

surfaces from the modification of the wettability of polypropylene (PP). To achieve this, PP 

samples were first functionalized via oxygen plasma treatment or vacuum ultraviolet. These 

samples were grafted with polyhedral oligomeric silsesquioxane-isothiocyanate (POSS- 

NCS). Finally, these surfaces were coated with fluorinated groups via evaporation of 

polytetrafluoroethylene (PTFE). 

 The results show that the sample surface treated by plasma/VUV and grafted present 

structuring of nanometric order. The lower value for the water contact angle was 24º, obtained 

after 15 min of plasma treatment, and the highest value was 163º, obtained after 25 min of 

evaporation of PTFE on the surface grafted with POSS-NCS in the sample treated by plasma 

for 20 min. This sample has low angular hysteresis (~ 5º) which is associated with this self-

cleaning effect. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, os materiais poliméricos são grandemente utilizados em componentes 

mecânicos
1
, embalagens plásticas e de alimentos

2
, biomateriais

3
 e lentes

4
. Têm excelentes 

propriedades físicas e químicas de volume, são econômicos e de fácil processamento. 

Entretanto, em muitas destas aplicações, as propriedades superficiais do polímero são fatores 

importantes que determinam seu desempenho e que permitem sua aplicação. Entre estas 

propriedades tem-se molhabilidade
5, 6

, propriedade de barreira
7
 e adesão

8
. A molhabilidade 

pode ser alterada tanto por modificação química (na energia livre de superfície), quanto física 

(na rugosidade)
9
, sendo o ângulo de contato estático utilizado para caracterizá-la

10
. Mudanças 

na molhabilidade de polímeros podem ser induzidas por uma variedade de técnicas de 

modificação superficial como implantação iônica
11, 12

, tratamentos por plasma
13-17

, e radiação 

ultravioleta (UV) e ultravioleta de vácuo (VUV)
18-22

. Estes tratamentos têm por objetivo 

tornar a superfície hidrofílica, aumentando, assim, a adesão de adesivos
23

, tintas
24

 e células
11

. 

 Além das técnicas citadas acima, a molhabilidade também pode ser modificada pelo 

recobrimento com filmes. Os filmes mais comumente utilizados são aqueles formados por 

Politetrafluoretileno (PTFE)
25, 26

, Silanos
27, 28

, nanoparticulas de titânia (TiO2)
29, 30

, 

nanoparticulas de sílica (SiO2)
31

 e mais recentemente, os Silsesquioxanos Poliédricos 

Oligoméricos (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane – POSS) 
32-37

. Tais filmes são utilizados 

para se obter superfícies hidrofóbicas e superhidrofóbicas artificiais, com o objetivo de evitar 

o acúmulo de contaminantes externos
38

 e a adesão de neve em superfícies externas
39

. 

 A folha da flor de Lotus é o exemplo mais conhecido de superfícies superhidrofóbicas 

observadas na natureza. Imagens de microestrutura obtidas por Barthlott e Neinhuis
40

 

mostram que ela consiste de uma combinação de duas escalas de rugosidade: uma em torno de 

10 m (estrutura rugosa) e uma em torno de 100 nm (estrutura fina). Além da flor de Lotus, 

muitas plantas
41

, pelos de animais
42

 e assas de borboleta
43

 também exibem repelência à água.  

 Por outro lado, materiais à base de polipropileno (PP) são grandemente utilizados na 

indústria automotiva
44

 e de embalagens
2
, indústria têxtil

45
 e na medicina

46-48
. Dependendo da 

aplicação, é necessário aumentar ou diminuir sua molhabilidade. O aumento nesta 

propriedade é principalmente obtido utilizando tratamento por plasma que contém oxigênio
14-

17, 49, 50
 e tratamento com ultravioleta de vácuo

18, 21, 51, 52
, nas quais ocorre a modificação 

química e/ou física de sua superfície. Nestas modificações, diversas espécies químicas vêm 

sendo utilizadas, como anidridos, aminas, silanos e silsesquioxanos. Os silsesquioxanos 



 2 

poliédricos oligoméricos (POSS) são uma classe de materiais híbridos, constituídos de uma 

estrutura inorgânica interior, revestido por substituintes orgânicos inertes e/ou reativos. Tem 

forma bem definida e seu tamanho varia entre 1-3 nm
53

. É aplicado tanto como nanocarga em 

compósitos de matriz polimérica
54

 quanto como revestimento
32, 37

. 

 Neste trabalho, amostras de polipropileno (PP) foram inicialmente expostas ao 

oxigênio pelos tratamentos por plasma ou ultravioleta de vácuo. Em seguida, a superfície 

modificada foi enxertada com silsesquioxano poliédrico oligomérico-isotiocianato (POSS-

NCS) e, por último, a superfície enxertada foi recoberta com grupos fluorados a partir da 

evaporação do politetrafluoretileno (PTFE). As superfícies modificadas foram caracterizadas 

por medidas de ângulo de contato com água (WCA), microscopia de força atômica (AFM), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS) 

e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier no modo refletância total 

atenuada (ATR-FTIR). 

 Neste texto, são apresentados os principais resultados no que diz respeito aos ajustes 

na molhabilidade a partir da modificação superficial do polipropileno. No Capítulo 3, 

apresentam-se os principais conceitos e uma breve revisão da literatura sobre a molhabilidade 

e como ela pode ser ajustada a partir de técnicas de modificação superficial. Apresenta-se 

também uma rápida explanação sobre os materiais utilizados, bem como os principais 

resultados obtidos por outros pesquisadores. No Capítulo 4, são descritas a metodologia 

aplicada na preparação das amostras, as condições de tratamento das mesmas, e as técnicas 

utilizadas para a caracterização destas. No Capítulo 5 discute-se os resultados obtidos. E, por 

último, as conclusões e perspectivas para continuidade de futuros trabalhos a partir dos 

resultados obtidos nesta tese. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Como objetivo geral, a presente tese visa modificar a superfície do polipropileno de 

forma a se obter superfícies hidrofílicas, hidrofóbicas ou superhidrofóbicas. 

 Como objetivos específicos, tem-se: 

 Avaliar a formação de grupos funcionais contendo oxigênio na superfícies do PP, de 

modo a se obter superfícies hidrofílicas. 

 Comparar os tratamentos por plasma e ultravioleta de vácuo no que diz respeito às 

mudanças físicas e químicas proporcionadas ao PP. 

 Comparar os resultados obtidos pelo recobrimento com POSS (nanoestruturação) nas 

amostras tratadas por plasma e ultravioleta de vácuo. 

 Avaliar a formação de grupos funcionais fluorados na superfície do PP, na presença e 

ausência de POSS, para a obtenção de superhidrofobicidade. 

 

 Dados os objetivos, ficam as seguintes perguntas: 

 Qual é o principal fator, físico e/ou químico, que influencia a molhabilidade da 

superfície do PP tratada por plasma ou VUV? 

 Os grupos funcionais contendo oxigênio são realmente necessários para que o POSS-

NCS seja enxertado na superfície do polipropileno? 

 A topografia da superfície hidrofilizada é afetada pela enxertia do POSS-NCS? 

 A dupla estruturação (nano sobre microestrutura) é realmente necessária para que a 

superfície seja superhidrofóbica? 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos essenciais para o entendimento do presente 

trabalho. Além disso, são apresentados os aspectos gerais referentes aos tratamentos 

superficiais usualmente feitos para polímeros e alguns dos principais resultados obtidos em 

outros trabalhos.  

 

 

3.1 POLIPROPILENO 

 

 O polipropileno homopolímero [PP] é um polímero (da classe das poliolefinas) 

quimicamente inerte, razoavelmente estável termicamente (Tm em torno de 165 ºC) e um dos 

termoplásticos comerciais mais leves, com um módulo específico elevado. Além disso, tem 

baixa temperatura de transição vítrea (Tg = - 18 ºC), o que permite sua aplicação em uma faixa 

de temperatura relativamente grande
55

. Mas, por ter natureza apolar e baixa rugosidade, o PP 

exibe baixa propriedade de adesão, o que resulta em baixas propriedades físicas quando 

apresentado na forma laminada, baixa dureza superficial, baixa resistência ao risco e pobre 

ancoramento de tintas. Portanto, a modificação superficial de filmes plásticos à base de PP é 

necessária para uma boa adesão e melhor resistência
2
. Este polímero é, em sua maioria, 

aplicado na fabricação de para-choques para automóveis
44

, embalagens para alimentos
2
, na 

indústria têxtil
45

 e na medicina
46-48

. A Figura 1 mostra a fórmula estrutural da unidade de 

repetição do polipropileno. 

 

 

Figura 1. Fórmula estrutural da unidade de repetição do polipropileno. 

 

 

 

 

CH2

CH3

CH

n
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3.2 POLITETRAFLUORETILENO 

 

 O politetrafluoretileno [PTFE] é um fluoropolímero obtido a partir da polimerização 

do tetrafluoretileno (TFE). Seu peso molecular varia de 1x10
6
 até 5x10

6
, o que confere alto 

valor na viscosidade de fundido. Tem ponto de fusão em 327 ºC e temperatura de transição 

vítrea entre 120 e 130 ºC. Possui uma cadeia longa e não ramificada, de modo que o polímero 

virgem tem cerca 92 a 98 % de grau de cristalinidade
56

. A Figura 2 mostra a fórmula estrutural 

da unidade de repetição do politetrafluoretileno. Os grupos CF2 estão ao longo da cadeia 

principal, que tem conformação helicoidal
56

, conferindo rigidez ao polímero.  

 

 

Figura 2. Fórmula estrutural da unidade de repetição do politetrafluoretileno. 

 

 É quimicamente inerte, possui alta estabilidade térmica, tem baixo coeficiente de atrito 

dinâmico (0,05 a 0,10), baixa constante dielétrica e possui alta hidrofobicidade (energia livre 

de superfície em torno de 18,5 mN m
-1

)
56, 57

. Quando aquecido acima desta temperatura, ele 

começa a se decompor vagarosamente, levando à formação de pequenos produtos gasosos. A 

degradação térmica sob vácuo resulta na formação de monômeros
58, 59

.  

 A aplicação mais comum é em fitas veda-rosca. Entretanto, o PTFE também é 

utilizado na indústria aeroespacial e militar, na indústria química em sistemas de transporte de 

líquidos e em aparatos de laboratórios
60

. Na última década é crescente o uso deste polímero 

como diodo orgânico emissor de luz (OLED, organic light-emitting diode)
61

. O PTFE 

também é utilizado como precursor de grupos fluorados, com o objetivo de se obter 

revestimentos superhidrofóbicos
25, 26, 57, 62-67

. 

 

 

3.3 SILSESQUIOXANO POLIÉDRICO OLIGOMÉRICO 

 

 Os silsesquioxanos poliédricos oligoméricos (do inglês Polyhedral oligomeric 

silsesquioxane – POSS) são uma classe híbrida inorgânico-orgânica tridimensional 

descobertos por Scott em 1946. Possui uma estrutura inorgânica no interior com fórmula 

(RSiO3/2)n, onde n = 8, 10 ou 12, revestido por substituintes orgânicos inertes e/ou reativos. 

CF2 CF2
n
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Tem forma bem definida e seu tamanho varia entre 1 a 3 nm
53

. A Figura 3 mostra a estrutura 

esquemática do POSS para o caso em que a gaiola tem n = 8 (ou simplesmente gaiola T8). 

 

 

Figura 3. Estrutura esquemática do POSS T8, com R = grupo não-reativo e X = grupo reativo. 

 

 O POSS é principalmente utilizado como nanocarga em nanocompósitos de matriz 

polimérica
68-73

. Neste caso, R pode representar grupos orgânicos inertes, usados para melhorar 

a miscibilidade com o polímero da matriz
53

. Tendo-se um ou mais grupos reativos, X, é 

possível ligar as gaiolas ao polímero via enxertia
69, 73

, processamento reativo
71, 74

, 

copolimerização
75

 e eletrofiação
76

. A incorporação de POSS em polímeros pode levar a uma 

melhoria de suas propriedades, tais como temperatura de uso, resistência à oxidação, dureza 

superficial e propriedades mecânicas
54, 77

. Na forma de filmes finos, tais nanocompósitos 

podem ser utilizados como revestimento para fins de proteção
77-81

 e dispositivos para 

optoeletrônica
82

. Além disso, tanto o POSS, quanto os nanocompósitos à base de POSS tem 

atraído interesse em aplicações biomédicas
83-85

, espacial
86

 e energia
87

. Se contiver grupos 

fluorados, também pode ser aplicado como revestimento superhidrofóbico
35, 88

. 

 Os silsesquioxanos podem reagir com precursores orgânicos para criar híbridos com 

estruturas bem ordenadas e com excelentes propriedades. Estas propriedades incluem, por 

exemplo, adesão a vários substratos, resistência à abrasão, flexibilidade, tenacidade e 

excelentes resistência a solventes e à água. Desta forma, materiais híbridos como o POSS 

podem ser aplicados como revestimento
34, 89

. Tal revestimento pode ser feito via spray
32

 ou 

spin-coating
81, 90

, e, mais recentemente, via reações de enxertia
37

. Tanto na sua utilização em 

nanocompósitos, quanto como em revestimento, a classe e a concentração do POSS utilizado 

pode ser variada
32, 72, 73, 91, 92

. 
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3.4 MOLHABILIDADE 

 

3.4.1 Ângulo de Contato 

 

 Quando uma gota de um determinado líquido é colocada sobre a superfície de um 

sólido pode-se observar dois regimes de equilíbrio distintos. Um em que a gota molha 

completamente a superfície (Figura 4a) e outro em que a gota molha parcialmente (Figura 4b). 

Em ambos os casos tem-se a formação da interface sólido-líquido. Esse fenômeno interfacial 

é chamado de molhabilidade. 

 

 

Figura 4. Esquema mostrando quando a gota molha (a) completamente a superfície e quando a gota 

molha parte (b) da superfície. Adaptado da referência
9
. 

 

 No caso em que a gota molha parcialmente, a sua forma é determinada pela 

combinação de tensão superficial e efeitos de gravidade. Forças de superfície tendem a manter 

a gota na forma esférica, enquanto que a gravidade tende a achatar ou a alongar a gota
9
. 

Quando o volume da gota é da ordem de l ou menor, pode-se desprezar o efeito da 

gravidade. Assim, a gota tem a forma aproximada de uma esfera. (Uma gota de 2,0 mm de 

diâmetro tem volume aproximado de 4,2 l) 

 Inicialmente, vamos considerar que a superfície é lisa, plana, homogênea e rígida 

(superfície ideal), e que, após a gota ser colocada sobre a superfície, ela fique parada. Este 

caso está representado na Figura 5.  Nesta figura também são mostrados três energias livres de 

interface, γ, que surgem quando a gota é colocada na superfície, devido às três interfaces 

distintas. Estas três energias livres de interface são: γSV na interface sólido-vapor, γSL na 

interface sólido-líquido e γLV na interface sólido-vapor (Equação 1). Nesta condição (estática e 

superfície ideal), o equilíbrio das três energias livres de interface fixa o valor do ângulo de 

contato estático, e, ao qual a interface líquido-vapor encontra-se no plano definido pela 

relação de Young (Equação 2) 
93

. 

 

                                                            (Eq. 1) 

sólido

líquido

vapor
líquidovapor

sólido

(a) (b)
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                                         (Eq. 2) 

 

 

Figura 5. Forma da gota sobre uma superfície ideal, mostrando as tensões das três interfaces. 

 

 O ângulo de contato estático (AC) é geralmente utilizado para caracterizar a 

molhabilidade de uma determinada superfície. A superfície é dita hidrofílica se o valor do AC 

está entre zero e 90º. No caso do valor estar entre 90º e 150º a superfície é dita ser 

hidrofóbica
94

. Quando se tem um ângulo de contato superior a 150º a superfície é dita ser 

superhidrofóbica
95

 (no sentido estático). Por ser assunto desta presente tese, a 

superhidrofobicidade é descrita com mais detalhes na Seção 1.5. 

 

 Vamos agora considerar o caso de superfícies reais, ou seja, superfícies que 

apresentam rugosidade. O primeiro modelo teórico a tratar de molhabilidade em superfícies 

rugosas foi o de Wenzel
96

, publicado em 1936, e está representado na Figura 6a. Wenzel 

considera que a gota acompanha o contorno na superfície e definiu duas  superfícies distintas: 

a superfície total (ou superfície real – actual surface) e a superfície geométrica (geometric 

surface). A primeira é a área de superfície em que toda a água está em contato (Ar) e a 

segunda é a área da superfície projetada no plano da interface sólido-líquido (Ag). A razão 

entre estas duas áreas é chamada de fator rugosidade, r: 

 

  
               

                    
 
  

  
                               (Eq. 3) 

 

 Por ser uma superfície rugosa, a superfície real é sempre maior que a geométrica, de 

modo que o valor de r é sempre maior que a unidade. Neste modelo, o ângulo de contato é 

chamado de aparente, ou ângulo de contato de Wenzel. No equilíbrio termodinâmico, existe 

uma relação linear entre o ângulo de contato aparente de uma superfície e o fator rugosidade 

desta: 
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                                             (Eq. 4) 

 

onde W
 corresponde ao ângulo de contato aparente e  refere-se ao ângulo de Young (dado 

pela Eq. 2). Como r é maior que a unidade, tem-se que |cosW
| é maior que |cos|. Assim, 

numa superfície real, hidrofílica, segundo o modelo de Wenzel, o ângulo de contato aparente 

é menor que o ângulo de contato de Young. No caso de uma superfície ideal (lisa e plana), os 

ângulos de contato são iguais, pois r é igual a unidade. Segundo a hipótese de Wenzel, para 

uma superfície hidrofílica, W
 <  < 90º e para uma superfície hidrofóbica, W

 >  > 90º. 

 

 

 

Figura 6. Esquema mostrando os modelos teóricos sobre molhabilidade (a) de Wenzel e (b) de Cassie e 

Baxter. Adaptado da Ref. 
97

. 

 

 Ampliando o modelo de Wenzel, os pesquisadores Cassie e Baxter
98

 consideraram o 

caso em que a gota de água está sobre uma superfície rugosa e porosa. Neste modelo, parte da 

gota encosta na superfície do sólido e outra parte no ar aprisionado nos poros (Figura 6b). 

Assim, tem-se duas interfaces: a interface sólido-líquido e a interface líquido-ar. Cassie e 

Baxter definiram duas áreas interfaciais: a área total, normalizada, da interface sólido-líquido, 

f1, e a área total, normalizada, de interface líquido-ar, f2, numa área geométrica plana 

(unitária) paralela à superfície rugosa. Assim, o ângulo de contato aparente (C
) é dado pela 

Equação 5. 

 

                     ,                                 (Eq. 5) 

 

onde 1 é o ângulo de contato na interface sólido-líquido e 2 é o ângulo de contato na 

interface líquido-ar.  
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3.4.2 Energia Livre de Superfície 

 

 A energia livre de superfície é uma das propriedades geralmente usadas para 

caracterizar a superfície de polímeros
99

. Ela é usada para estimar se uma superfície está 

preparada para ser pintada, colada, laminada ou metalizada. Uma vez que a superfície da 

maioria dos polímeros possui baixa energia livre de superfície
8, 9

, ela apresenta baixa 

molhabilidade e, consequentemente, baixa adesão
8
. 

 Esta energia origina-se de interações intermoleculares não balanceadas
100

 e pode ser 

calculada a partir do valor do ângulo de contato medido, usando-se dois ou mais líquidos 

diferentes de energia livre de superfície conhecida. Existem alguns métodos para estimar seu 

valor a partir do valor do ângulo de contato. Nestes cálculos, a equação de Young é 

empregada, principalmente nos métodos elaborados por Fox e Zisman
101-103

, Fowks
104, 105

, 

Owens e Wendt
106

, Kaelble
107

, Wu
108-110

, Neumann e colaboradores
111

, e van Oss, Chaudhury 

e Good
112-114

. Destes, o método mais empregado para o polipropileno é o método Owens e 

Wendt
14, 15, 115-117

. 

 Owens e Wendt
106

 consideram que a energia livre de superfície (S) é a soma de suas 

componentes polar e dispersiva (ou não polar): 

 

     
    

                                   (Eq. 6) 

 

onde γS
d
 e γS

p
 são a componente dispersiva e polar da superfície, respectivamente. 

 Na interface sólido-líquido, tem-se: 

 

             [(  
   

 )
 
 ⁄  (  

   
 )
 
 ⁄ ]              (Eq. 7) 

 

onde γL
d
 e γL

p
 são, respectivamente, a componente dispersiva e polar do líquido. 

 Substituindo a Eq. 6 na Eq. 2 e na Eq. 7, tem-se 

 

      
    

                                     (Eq. 8) 

      
    

       (  
   

 )
 
 ⁄   (  

   
 )
 
 ⁄      (Eq. 9) 

 

 Combinando as Eq. 8 e Eq. 9 tem-se: 
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  (      )   (  
   

 )
 
 ⁄   (  

   
 )
 
 ⁄                     (Eq. 10) 

 

onde os valores de γL, γL
d
 e γL

p
 são tabelados, e portanto, conhecidos. Dividindo ambos os 

lados da Eq. 10 por  (  
 )
 
 ⁄ , tem-se: 

 

(  
 )
 
 ⁄    (  

 )
 
 ⁄    (      )               (Eq. 11) 

 

onde ωA e ωB são coeficientes que dependem da natureza do líquido utilizado para o cálculo 

do ângulo de contato e são dados por: 

 

   (
  
 

   
)
 
 ⁄

                                            (Eq. 12) 

e 

   
  

 (   )
 
 ⁄
                                             (Eq. 13) 

 

 Utilizando-se dois líquidos diferentes com energia livre de superfície conhecida, pode-

se determinar os valores das componentes γS
d
 e γS

p
, a partir da Eq. 11. Para cada líquido, tem-

se um valor para o ângulo de contato, que é medido, e para os coeficientes ωA e ωB. Desta 

forma, da Eq. 11, tem-se: 

 

(  
 )
 
 ⁄     (  

 )
 
 ⁄     (       )                   (Eq. 14) 

e 

(  
 )
 
 ⁄     (  

 )
 
 ⁄     (       )                   (Eq. 15) 

 

 O valor da energia livre de superfície é, então, obtido pela resolução deste sistema de 

duas equações, onde A1 e B1 são dados pela Equações 12 e 13 para o líquido 1 e A2 e B2 

para o líquido 2. 

 Embora não seja assunto desta presente tese, a adesão de uma superfície é 

caracterizada pelo trabalho de adesão, que é obtido a partir dos valores de energia livre de 

superfície e do ângulo de contato
118

.  
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3.5 SUPERHIDROFOBICIDADE 

 

 A folha da flor de Lotus é o exemplo mais conhecido de superfícies superhidrofóbicas 

observadas na natureza.  Figuras da folha de Lotus e suas imagens de microestrutura obtidas 

por Barthlott e Neinhuis
40

 mostram que ela consiste de uma combinação de duas escalas de 

rugosidade: uma em torno de 10 m (estrutura rugosa) e uma em torno de 100 nm (estrutura 

fina). Esta dupla estruturação, ou rugosidade hierárquica
119

 (micro e nanoestruturas), faz com 

que o ângulo de contato da água seja de 161º com histerese angular de 2º 
119, 120

. Além da flor 

de Lotus, muitas plantas
41

, pelos de animais
42

 e asas de borboleta
43

 também exibem repelência 

à água.  

 Uma superfície é dita superhidrofóbica quando o ângulo de contato é igual ou superior 

a 150º e apresentar histerese angular
95, 121

 (diferença entre os ângulos de avanço, ƟA, e de 

retrocesso, ƟR, mostrados na Figura 7) abaixo de 10º. Na situação mostrada na Figura 7, a gota 

se desloca pela superfície, levando as partículas de sujeira, deixando a superfície limpa. Este 

tipo de superfície é chamado de superfície auto-limpante. Nesta figura, o ângulo  é o ângulo 

de inclinação (tilt angle) da superfície no momento em que a gota começa a rolar (roll-of 

angle). Os ângulos , A e R estão relacionados pela expressão
122

: 

 

              (           )                            (Eq. 16) 

 

onde  é a densidade do líquido utilizado, geralmente água, V é o volume da gota, g é a 

aceleração da gravidade,  é a largura da gota e LV é a tensão na interface líquido-vapor. 

 

Figura 7. Ângulos de avanço, ƟA, e de retrocesso, ƟR, determinados no ângulo de declinação  em que a 

gota está na iminência de se deslocar sobre a superfície. 
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 Superfícies superhidrofóbicas artificiais podem ser obtidas por uma variedade de 

técnicas como eletrofiação (electrospinning)
123-126

, sol-gel
127-131

, fotolitografia
132-134

,  

deposição por sputtering
25, 135

, deposição física de vapor (PVD) e deposição química de vapor 

(CVD)
136, 137

. Elas são altamente desejáveis para muitas aplicações funcionais, tais como 

revestimentos superhidrofóbicos transparentes
30, 138, 139

 e antirrefletores
140, 141

, auto-

limpantes
66, 140, 141

, proteção de contaminantes externos
38, 142, 143

, revestimentos a prova de 

humidade para dispositivos eletrônicos
144

, tecidos
125, 145-147

, prevenção de adesão de neve em 

superfícies externas (antenas, janelas, linhas de transmissão, aeronaves e barcos)
29, 39, 148

. 

Embora todos estes trabalhos relatam da necessidade de se ter a dupla estruturação (nano 

sobre microestrutura), Lee e colaboradores
149

 e Kim e colaboradores
150

 têm mostrado que é 

possível se obter superfícies superhidrofóbicas a partir de superfícies apenas nanoestruturadas. 

 Apesar do grande interesse neste tema, pouca atenção tem sido dada à obtenção de 

superfícies superhidrofóbicas a partir do polipropileno. Em geral, os trabalhos envolvem o 

método chamado de separação de fase e relatam apenas a modificação na topografia como 

meio de se obter tais superfícies. Neste campo, o primeiro trabalho foi publicado por Erbil e 

colaboradores
36

, que apresentaram um método simples para obtenção de superfícies 

superhidrofóbicas com polipropileno isotático (iPP), controlando a separação de fase pela 

adição de não-solvente. O não-solvente age como precipitador para promover o processo de 

separação de fase, enquanto a solução do PP está secando. Com esse método, eles obtiveram a 

formação de poros na superfície do PP com esferulitos mais finos, de modo que a 

microestrutura e a molhabilidade do PP pode ser ajustada pelo não solvente.  

 A partir do trabalho de Erbil, Riobbo e colaboradores
151

 investigaram com mais 

detalhes as condições que levam à superhidrofobicidade do PP. Tal investigação teve foco nos 

efeitos da concentração do polímero na solução, da espessura do material depositado e da 

grade do PP (isotático, atático e sindiotático). Dip coating e casting (ou spin coating) foram 

usados a fim de variar a espessura final do filme. Seus resultados mostraram uma forte relação 

entre a espessura do filme e a concentração da solução para o caso do PP isotático. A 

superhidrofobicidade do iPP foi obtida apenas para espessura do filme e concentração da 

solução mais altos.  Eles também mostraram que, embora fossem necessários alguns ajustes, 

foi possível obter superfícies superhidrofóbicas no polipropileno atático e sindiotático. Esta é 

a principal diferença entre os trabalhos de Riobbo e Erbil.  

 Também envolvendo o método de separação de fase, Hou e colaboradores
152

 

adicionaram silicone metilado na solução contendo polipropileno. Variando a concentração do 

silicone metilado e a temperatura de secagem, os autores obtiveram superfícies 
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superhidrofóbicas, com ângulo de contato em torno de 150º. Segundo os autores, durante o 

processo de secagem, o PP se precipita e ocorre a formação de esferas de PP com o silicone 

metilado se depositando sobre elas. A deposição de silicone metilado sobre as esferas de PP 

forma uma estrutura micro-nano e diminui a energia livre de superfície. 

Misturando nanotubos híbridos de halosita (HNTs) no processo de solução (via 

casting) do PP, Liu e colaboradores
153

 ajustaram a microestrutura superficial do 

nanocompósito HNT/PP. Esses nanotubos funcionam como sítios de nucleação heterogênea, 

pois aceleram o processo de separação de fase, levando à formação de esferulitos híbridos 

como se fossem micro-papilas
*
 com nanoestruturas sob a superfície do compósito (HNT/PP). 

Os resultados mostraram que a superfície resultante (com micro e nano rugosidade) é 

superhidrofóbica, com máximo valor do ângulo de contato em 160º e ângulo de deslizamento 

menor que 10º.  

 Diferentemente dos trabalhos acima, Cho e colaboradores
154

 mostraram que também é 

possível obter superhidrofobicidade a partir de uma teia formada por nanofibras de PP 

isotático via eletrofiação (electrospinning) de PP fundido, ou em solução aquecida a altas 

temperaturas. Os resultados obtidos mostraram que a matriz formada pelas nanofibras obtidas 

pela eletrofiação apresentou, além de superhidrofobicidade, barreira à permeabilidade do ar e 

à transmissão de vapor d’água.  

 

 

3.6 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 

 A radiação possui tanto propriedades consistentes com a teoria das ondas, como 

propriedades que de comportamento como conjunto de partículas. Ao se tratar da interação da 

radiação com a matéria, deve-se levar em consideração tanto o comportamento ondulatório 

quanto o comportamento corpuscular, pois o entendimento de algumas interações requer que a 

radiação seja considerada como um conjunto de partículas, ou pacotes de energia, 

denominados fótons.  

 A energia E (em J), de um fóton é dada pela relação de Einstein:  

 

                                              (Eq. 17) 

                                                 
*
Anatomia: Pequenas saliências na pele ou numa mucosa, mormente na língua (papilas gustativas).  Botânica: 

Protuberâncias cônicas em diversos órgãos vegetais. 
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onde h é a constante de Planck (6,63 x 10
-34

 J s) e  é a frequência (Hz = s
-1

). Uma vez que a 

frequência, a velocidade e o comprimento de onda no vácuo estão relacionados pela expressão 

    , a Eq. 17 pode ser reescrita como: 

 

   
 

 
                                                 (Eq. 18) 

 

onde c é a velocidade da luz (3 x 10
8
 m s

-1
) e  é o comprimento de onda (em nm), ambos no 

vácuo. Como h e c são constantes, observa-se da Eq. 18 que quanto menor for o comprimento 

de onda, maior é a energia do fóton. 

 Ao incidir na superfície de um determinado material, a radiação pode interagir com o 

núcleo atômico ou com os elétrons nos orbitais. Nesta interação, certo número de processos 

pode ocorrer, incluindo transmissão, reflexão, espalhamento, absorção, fluorescência, 

fosforescência, e reações fotoquímicas.  

 Em algumas moléculas e átomos, a luz incidente tem energia suficiente para ocasionar 

transições entre os diferentes níveis eletrônicos de energia. O comprimento de onda associada 

à energia absorvida é aquele que tem energia suficiente para mover um elétron de um nível 

inferior para um nível superior de energia. Portanto, se a diferença em energia entre o estado 

quântico que se quer atingir e o estado fundamental é ΔE, o comprimento de onda 

correspondente para essa transição será: 

 

  
  

  
                                               (Eq. 19) 

 

 Na situação linear, a absorção de um feixe de luz monocromático por um meio 

homogêneo pode ser descrita pela Lei da Absorção de Beer-Lambert
155

, descrita na Eq. 20. 

 

      
   , com   

  


                                        (Eq. 20) 

 

onde I e I0 são as intensidades da luz (Wm
-2

),  é o coeficiente de absorção (que é uma 

função da concentração [c], espécie e ), k é o coeficiente de extinção ( ̃      ), L é a 

largura da coluna. O coeficiente de absorção é uma medida da probabilidade que a interação 

fóton-molécula levará à absorção da energia incidente do fóton
155

. 
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 A região do espectro eletromagnético que possui o comprimento de onda necessário 

para que ocorra a absorção para a maioria dos compostos é aquele correspondente ao entorno 

da luz visível, ou seja, entre o infravermelho (~ 1.000 nm) e o ultravioleta (~ 100 nm). 

Entretanto, a absorção na maioria dos polímeros é muito baixa, uma vez que eles são 

transparentes à luz visível e ao UV próximo(200 a 400 nm)
156

.  

 

 

3.7 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS DE POLÍMEROS 

 

 Atualmente existem muitos processos que permitem que as propriedades superficiais 

de materiais poliméricos sejam modificadas. Entre estes, podem-se citar os chamados 

métodos físicos como implantação iônica
11

, plasma
13-17, 157

, corona
158, 159

, ultravioleta e 

ultravioleta de vácuo
18-22, 160

, e os chamados métodos químicos como polimerização radicalar 

por transferência atômica
161-163

, Click
164-166

 e enxertia
167, 168

. A modificação superficial 

envolvendo plasma e radiação ultravioleta de vácuo pode ser entendida com um equilíbrio 

dinâmico entre processos de funcionalização e de degradação
169

. 

 Nesta seção, serão apresentados aspectos gerais dos processos de tratamento 

superficial envolvendo plasma e ultravioleta de vácuo, bem como os resultados mais recentes 

da literatura relativos ao polipropileno. 

 

 

3.7.1 Tratamento com Radiação Ultravioleta de Vácuo 

 Quando polímeros estão expostos à radiação ultravioleta de vácuo (VUV), a 

superfície experimenta reações fotoquímicas. A profundidade de penetração destas reações na 

superfície do polímero depende do coeficiente de absorção, da mobilidade das cadeias, 

temperatura de transição vítrea e do coeficiente de difusão de gases em filmes poliméricos
170

. 

 A primeira lei da fotoquímica, formulada nos trabalhos de Grotthus (1817) e Draper 

(1843), diz que: “somente a luz que é absorvida por uma molécula pode efetivamente 

produzir mudança fotoquímica na molécula”
155

. A absorção de um fóton por uma molécula é 

a primeira etapa nesta reação, que leva à formação de um estado intermediário excitado 

eletronicamente. Sob algumas considerações, este estado deve passar por uma mudança 

química que leve à quebra da ligação entre os constituintes da molécula
171

. 

 O termo ultravioleta de vácuo (VUV) é utilizado no caso em que a superfície do 

polímero, irradiado com luz ultravioleta de comprimento entre 200 e 100 nm, está sob vácuo 
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ou imerso em um gás que não absorve a radiação emitida pela lâmpada
52

. Algumas das 

características mais importantes dessa radiação são
51

: 

 

 A alta energia dos fótons (6,2 eV a 200 nm; 12,4 eV a 100 nm) é suficiente para 

quebrar qualquer ligação química. 

 Para   124 nm, a energia dos fótons (cerca de 10 eV) é suficiente para ionizar a 

maioria das moléculas orgânicas. 

 O coeficiente de absorção bastante grande da radiação VUV permite que intensidade 

muito alta seja absorvida em camadas superficiais das amostras irradiadas em curto 

tempo. 

 

 As principais mudanças químicas induzidas pela radiação VUV são: quebra da cadeia 

principal, reticulação, formação de produtos voláteis e degradação. Todos são fortemente 

dependentes da estrutura química do polímero, da intensidade da radiação e do coeficiente de 

absorção.  

 A quebra da cadeia principal e a reticulação afetam fortemente o peso molecular e as 

propriedades que dependem dele. Ambas ocorrem simultaneamente, mas com um destes 

efeitos sendo predominante. Alto grau de reticulação leva à formação de uma rede 

tridimensional insolúvel e infusível. Os produtos voláteis surgem da decomposição de cadeias 

laterais. Sua produção depende da temperatura e do estado físico do polímero, e sua formação 

geralmente resulta na formação de dupla ligação. 

 A exposição de um polímero ao oxigênio é caracterizada por um período inicial onde 

pequenas quantidades de peróxidos são formados e, em seguida, ocorre a auto-oxidação do 

polímero. Este período pode ser induzido por fatores físicos (radiação UV, radiação ionizante, 

temperatura, tratamento mecânico) e químicos (catálise, atividade direta do oxigênio, 

oxigênio atômico ou ozônio). 

 Em atmosfera contendo oxigênio, os polímeros são oxidados, parcialmente 

degradados e reticulados. Vários produtos de baixo peso molecular estão envolvidos e grupos 

contendo oxigênio (hidroxila, peróxidos, carbonilas, aldeídos) são formados na cadeia 

principal
19, 172-174

 

 A modificação superficial de polímeros via ultravioleta de vácuo (VUV) é feita 

utilizando lâmpadas (fontes) ressonantes (Kr, Xe, D2Ar) e de excímero (Xe) ou laser, com ou 

sem janela de MgF2. As amostras ficam em vácuo ou imersas em atmosfera de baixa pressão 
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composta por N2, ar, O2, N2O, C2H4, CH4. As demais variáveis são tempo de exposição, 

comprimento de onda (fonte) e distância amostra-janela
19-21, 160, 173-187

. 

 No caso do polipropileno (PP orientado biaxialmente),utilizam-se lâmpadas (fontes) 

ressonantes (Kr, Xe, D2Ar) e excímero (Xe). A irradiação é feita com ou sem janela de Mg2F, 

em vácuo ou imersa em amônia (NH3) ou O2, variando-se o tempo, pressão, comprimento de 

onda (fonte) e distância amostra-janela
18, 21, 22, 181, 182, 188

. Os resultados apresentados nestes 

trabalhos mostram que há um aumento na concentração de nitrogênio e oxigênio e da energia 

livre de superfície com o tempo de tratamento, independentemente das demais variáveis. O 

aumento na energia livre de superfície é atribuído principalmente à presença de hidroxilas e 

aminas. Além disso, a mudança estrutural obtida no trabalho de Truica-Marasescu e 

Wertheimer
182

 indica que o filme é parcialmente reticulado. 

 

 

3.7.2 Tratamento Por Plasma 

 Plasma é um gás que contém espécies carregadas e neutras, que incluem elétrons, íons 

positivos e negativos, radicais, átomos e moléculas, bem como espécies excitadas, além de 

fótons (no ultravioleta e ultravioleta de vácuo)
170, 189

. 

 O tratamento de polímeros por plasma geralmente é feito em temperatura ambiente à 

baixa pressão (da ordem de mbar ou menor), ou pressão atmosférica. O plasma pode ser 

gerado e mantido por descarga luminescente, utilizando fontes de corrente contínua (DC)
16, 

190
, rádio frequência (RF)

117, 191
, micro-ondas (MW)

192
 ou descarga de barreira dielétrica 

(DBD)
13, 193

. O gás de trabalho pode ser inerte (Ar, He), reativo (O2, N2, NH3) ou uma mistura 

de ambos
16, 190

. 

 Quando posto em contato com polímeros, um plasma pode dar origem a mudanças 

químicas e físicas na superfície destes, por exemplo, produzindo sítios reativos, ou mudanças 

na reticulação ou peso molecular. Tais mudanças são obtidas dependendo dos parâmetros 

utilizados (pressão, tempo de tratamento, gás de trabalho, tipo, frequência e potência da 

fonte). Tratamento por plasma permite a modificação das características químicas e físicas da 

superfície de polímeros, sem afetar as propriedades de volume
16, 190, 194

.  

 Em geral, as reações do plasma com polímeros podem ser classificadas como 
170, 194

: 

 Reações na superfície. Reações entre as espécies da fase gasosa e as espécies da 

superfície produzem grupos funcionais, e as reações entre as espécies da superfície 

produz reticulação. Exemplos dessas reações incluem tratamento por plasma de Ar, 

NH3, O2, N2 e água. 
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 Polimerização a plasma. É a formação de um filme fino na superfície do polímero via 

polimerização de monômeros orgânicos no plasma. Este processo envolve reações 

entre espécies de fase gasosa, reações entre espécies de fase gasosa e espécies da 

superfície, e reações entre as espécies da superfície. 

 Limpeza e desbaste (etching). Materiais são removidos da superfície dos polímeros 

por reações químicas e desbaste físico na superfície para formar produtos voláteis. 

Plasmas contendo oxigênio e contendo oxigênio e flúor são frequentemente usados 

para desbaste de polímeros. 

 

 O tratamento por plasma para modificação superficial de polímeros apresenta as 

seguintes vantagens
170

: 

 A modificação é confinada à superfície, não afetando as propriedades do volume. A 

profundidade de modificação é tipicamente da ordem de várias centenas de ângstrons. 

 As espécies excitadas no plasma podem modificar todos os polímeros, indiferentes às 

suas estruturas e reatividade química. 

 Pelo tipo de gás utilizado, é possível escolher o tipo de modificação química para a 

superfície do polímero. 

 O uso de plasma pode evitar os problemas encontrados em técnicas químicas úmidas, 

tais como, solventes residuais na superfície e inchamento do substrato. 

 

 As desvantagens são: 

 Os parâmetros do processo são altamente dependentes do sistema. Os parâmetros 

ótimos desenvolvidos para um sistema geralmente não podem ser adotados para outros 

sistemas. 

 Passar o sistema da escala de laboratório para a escala industrial não é um processo 

simples. 

 O processo é extremamente complexo. É difícil obter um bom entendimento das 

interações entre o plasma e a superfície necessários para um bom controle dos 

parâmetros do plasma, tais como volume do plasma, potência da fonte, fluxo, 

composição e pressão do gás, temperatura da amostra e geometria do reator. 

 É muito difícil controlar precisamente a quantidade de grupos funcionais particulares 

formados na superfície. 
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 Neste trabalho, as amostras foram tratadas pelo processo chamado Dry Plasma 

Etching (desbaste físico a seco, em tradução livre), empregado originalmente na indústria de 

semicondutores
195

. Este tratamento é feito a pressões abaixo de 1 Torr (133 Pa) em reatores de 

plasma de descarga luminosa RF, utilizando uma máscara que permite que apenas algumas 

regiões do substrato sejam modificadas, formando uma cavidade.  

 Durante o processo, as espécies ativas do plasma colidem com toda a superfície 

exposta ao plasma, mas apenas a parte não protegida pela máscara deve ser desbastada. Um 

importante requisito deste processo é que ele ocorra verticalmente na maior extensão possível; 

isto é, o desbaste deve ser anisotrópico, ou idealmente vertical. A Figura 8 ilustra o processo, 

mostrando a formação da cavidade. 

 

 

Figura 8. Figura esquemática mostrando o processo de desbaste por plasma (adaptada da referência
196

). 

 

(1) O plasma é geralmente gerado por uma fonte de descarga luminosa RF ou micro-ondas, 

que providencia os íons energéticos necessários para promover uma reação heterogênea 

entre a superfície da camada tratada e o gás de trabalho, ou uma ou mais espécies ativas. 

A taxa de desbaste é normalmente aumentada substancialmente pelo bombardeamento 

da superfície. 

(2) A bainha consiste da região entre o plasma e a máscara. Ela geralmente tem um campo 

elétrico apontando em direção à amostra, o qual acelera os íons em direção ao 

substrato e ajuda a reter os elétrons do plasma. 
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(3) A máscara contém o padrão a ser transferido para a amostra. Ela deve ser altamente 

resistente ao desbaste e capaz de ser retirada depois que o processo estiver concluído. 

(4) A camada desgastada é a camada imediatamente sob a máscara. Ao final do processo, o 

padrão formado pelas aberturas na máscara deve ser transferido sem distorção. A 

espessura varia de meio a poucos micrometros. 

(5) O gás de trabalho pode ser inerte, reativo ou uma mistura de ambos. As espécies do gás 

no plasma formam as espécies ativas. Elas podem ser: íons, elétrons, radicais livres, 

estados excitados, fragmentos de moléculas, espécies atômicas e fótons. 

(6) As espécies quimicamente reativas reagem com a superfície a ser desbastada. Estas 

espécies podem incluir as espécies produzidas pelo plasma e produtos oriundos da 

reação de desbaste. Em muitos casos, a reação química entre as espécies ativas e a 

região sob tratamento é promovida por íons, elétrons ou fótons que originam do plasma. 

 

 Plasma contendo oxigênio é o mais grandemente empregado para modificar 

superfícies de polímeros. Nestes plasmas, dois processos ocorrem simultaneamente: desbaste 

da superfície do polímero devido à colisão das espécies ativas do plasma (principalmente 

íons) com a superfície do polímero, dando produtos voláteis; e a formação de grupos 

funcionais contendo oxigênio (C=O, O–C=O, C–O–O) na superfície do polímero, através de 

reações entre as espécies ativas do plasma e os átomos da superfície. O balanço destes dois 

processos depende dos parâmetros de operação de um dado experimento
16, 190

. 

 No caso específico do polipropileno, o tratamento por plasma contendo oxigênio tem 

por objetivo principal o de aumentar a molhabilidade da superfície. As amostras geralmente 

são filmes
17, 190

, membranas
46, 197-199

 ou uma rede formada por fibras
45, 200

 (os chamados não-

tecidos – nonwovens). As principais variáveis são tempo de tratamento, tipo de descarga
45

, 

tipo e potência da fonte, pressão, concentração de O2, no caso de misturas gasosas com gases 

inertes e/ou reativos e, em alguns casos, a tensão aplicada.  

 Os trabalhos publicados na literatura mostram que o tratamento resulta numa mudança 

física (aumento da rugosidade) e química (aumento da energia livre de superfície) e que, de 

modo geral, o valor do ângulo de contato diminui com o tempo de tratamento até um certo 

valor e depois permanece praticamente constante para tempos superiores. Isso fica evidente 

nos trabalhos de Sorrentino
16

, Pandiyaraj
17

, Garcia
15

, Kumar
115

, Kwon
14

, Huang
199

, 

Morrent
201

, Mortazavi
202

, e respectivos colaboradores. Tais resultados são obtidos 

independentemente da pressão, tipo e potência da fonte e gás utilizado. Essa diminuição no 

valor do ângulo de contato, segundo estes trabalhos, é devido a um aumento na energia livre 
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de superfície e/ou na rugosidade. O aumento da energia livre de superfície está relacionado à 

presença dos grupos C–O e C=O, enquanto que o aumento da rugosidade está relacionado ao 

desbaste da superfície.  

 

 

3.8 RECOBRIMENTO DE SUPERFÍCIES POLIMÉRICAS 

 

 O recobrimento de superfícies consiste na formação de um filme relativamente fino 

sobre um substrato. Este filme pode ser orgânico, inorgânico, e hibrido. Este último é 

constituído em parte por um material orgânico e em parte por um material inorgânico, como 

os Silsesquioxanos.  

 Existem várias técnicas para formação de filmes poliméricos, como dip-coating, spin-

coating, spray-coating, deposição física de vapor (PVD), deposição química de vapor (CVD) 

e enxertia
37, 203

 (do inglês grafting). Deposição física de vapor é o termo geral que inclui os 

processos de evaporação, sputtering, as variações desses processos e os processos híbridos
204

. 

Os termos evaporação e sputtering referem-se aos mecanismos pelo qual uma espécie 

condensada é transferida para a fase de vapor
205

. Neste texto, será abordada apenas a enxertia, 

que é a técnica utilizada para recobrir a superfície funcionalizado do PP com POSS-NCS, e a 

evaporação térmica, que é a técnica utilizada evaporar PTFE na superfície enxertada com 

POSS-NCS. 

 

3.8.1 Enxertia  

 Enxertia é um método em que um grupo funcional (monômero, polímero ou reagente 

polar) é ligado covalentemente à cadeia do polímero, sendo um processo irreversível
167, 168

. A 

enxertia pode ser realizada por abordagens "enxerto para" (“grafting to”) ou "enxerto de" 

(“grafting from”). Na abordagem “enxerto para”, monômeros funcionais reagem com a cadeia 

principal do polímero para formar um enxertado. Por outro lado, “enxerto de” é conseguida 

tratando um substrato com algum método para gerar iniciadores imobilizados, seguido de 

polimerização
167, 203, 206

. A Figura 9 mostra a representação esquemática destas duas abordagens 

(o asterisco na Figura 9-b representa o iniciador). 
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Figura 9. Representação esquemática dos processos de “enxertia para” (a) e “enxertia de” (b). O asterisco 

representa o iniciador (adaptado da ref. 
167

). 

 

 As técnicas de enxertia permitem que um grande número de grupos funcionais 

(monômeros, polímeros e reagentes polares) sejam anexados à superfície para o controle das 

propriedades como a adesão, molhabilidade, biocompatibilidade, e também para respostas a 

estímulos multifuncionais
207

. Estas técnicas incluem rotas químicas, radiação, fotoquímica, 

induzida por plasma, e enzimática
167, 168, 203

. As rotas químicas são principalmente feitas por 

enxertia com radical livre, enxertia através de polimerização “viva” e enxertia iônica. No 

caso da radiação, enxertia com radical livre e enxertia iônica
167, 168

.  

 Estas técnicas têm vantagens sobre outras pelas seguintes razões: introdução fácil e 

controlável de cadeias poliméricas com uma elevada densidade de superfície, a localização 

exata da cadeia na superfície, e estabilidade ao longo das camadas enxertados. Como 

vantagem adicional tem-se a possibilidade de enxerto de vários polímeros diferentes para o 

mesmo substrato
206

.  

 A enxertia de grupos funcionais na superfície de polímeros fornece uma ferramenta 

versátil para a modificação e funcionalização de superfície
206

 e tem sido extensivamente 

relatada na literatura
208-215

. No caso do polipropileno, a enxertia é feita utilizando a técnica de 

ativação por plasma seguida de recobrimento
47, 207, 216-218

, fotoindução
219-224

, radiação
225-227

 e 

hiper-ramificação
228

.  

 Apesar dos trabalhos usando o POSS como filme sobre superfícies poliméricas
32

, o 

uso da técnica de enxertia ainda é insipiente. Neste campo, Xie e colaboradores
229

 enxertaram 

a superfície da celulose com o amino-POSS (POSS-NH2) via reticulação química. Já 

Monticelli e colaboradores
37

 evaporaram o POSS-NH2 na superfície do poli(estireno-co-

anidrido maleico) (PSMA).  
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3.8.2 Evaporação 

 Um número muito grande de materiais inorgânicos (metais, ligas, compostos e 

misturas), bem como alguns materiais orgânicos podem ser depositados utilizando a técnica 

de evaporação. Esta consiste na transferência de átomos de uma fonte aquecida a um substrato 

localizado a uma dada distância, onde se deseja formar o filme. Isso é feito em um ambiente 

de baixa pressão, fornecendo energia térmica aos átomos de uma fonte líquida ou sólida, (ou) 

em um cadinho, ou por outro meio conveniente, tal que sua temperatura é aumentada até o 

ponto de evaporação ou sublimação. Atingida essa temperatura, o material evapora em 

direção ao substrato
204, 205, 230

. Nesse processo, conhecido como evaporação térmica, as fontes 

de aquecimento são resistência, indução, arco, feixe de elétrons ou lasers
204, 205

.  

 Em processos PVD, a formação do filme se dá pelos processos de nucleação e 

crescimento
205

. O processo se inicia pela formação de pequenos aglomerados, chamados 

núcleos, distribuídos aleatoriamente na superfície do substrato, a partir da condensação da 

fase vapor. Assim que mais átomos chegam ao substrato, tais núcleos crescem e interagem 

entre si resultando estruturas ainda maiores
231-233

. O processo continua formando canais e 

poros que são preenchidos com novos núcleos até a formação de um filme. A morfologia, a 

estrutura e a estequiometria do filme formado dependem dos parâmetros do processo de 

deposição como temperatura do substrato, taxa de deposição/evaporação, nível de vácuo e a 

presença ou não de gases inertes e/ou reativos
234

. No caso de filmes depositados pela técnica 

de evaporação as principais variáveis são, além das citadas anteriormente, a natureza do 

substrato, espessura depositada e ângulo de incidência do fluxo de vapor
232

. 

 Enquanto metais evaporam essencialmente como átomos e ocasionalmente como 

clusters destes, o mesmo não é verdade para compostos. Muito poucos materiais orgânicos 

evaporam sem mudança molecular e, portanto, a composição do vapor é geralmente diferente 

da fonte sólida ou líquida original
204

. Este é o caso dos polímeros, onde podem ocorrer os 

processos de degradação (quebra de ligação ao longo da cadeia), despolimerização (quebra de 

ligação ao final da cadeia) ou mesmo decomposição da molécula
235, 236

.  

 A técnica PVD também tem sido utilizada para deposição de filmes a base de PTFE, 

tanto por sputtering
25, 57, 64, 237

, quanto por evaporação
63, 65-67, 236, 238

. Com relação à evaporação 

de PTFE para obtenção de superfícies superhidrofóbicas, os trabalhos de Weibel
65

, Feil
66

, 

Wang
67

 e Camargo
141

 e seus colaboradores mostram que a presença de um filme fino de PTFE 

sobre uma superfície micro-nanotexturizada permite à superfície apresentar propriedades de 

autolimpeza
65, 66, 141

 e transparência
67

 e antirreflexão
141

.  
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia empregada para a preparação das amostras, as 

técnicas utilizadas para o tratamento da superfície e uma breve descrição das técnicas 

utilizadas para analisar as mudanças na superfície do polímero. 

 

 

4.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 As amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas pelo processo de injeção de PP 

(3,5 g/10 min) homopolímero sem aditivos. O equipamento utilizado para a injeção foi a 

Injetora Battenfeld modelo PLUS 350. Este equipamento encontra-se no Laboratório de 

Processamento do Instituto de Química desta Universidade. A injeção foi feita nas seguintes 

condições: 

 Temperatura do cilindro: 230 ºC 

 Temperatura do molde: 50 ºC 

 Pressão de injeção: 25 bar 

 

 Após a injeção, obtiveram-se placas nas dimensões 60 x 60 x 2 (mm). Elas são então 

cortadas de forma a obter corpos de prova nas dimensões 10 x 10 x 2 (mm). Por fim, as 

amostras são limpas com ultrassom em banho de acetona por 30 min, secas em ar ambiente e 

armazenadas em dessecador.  

 Algumas amostras foram preparadas na forma de filmes depositados via spin-coating 

em placas de aço inoxidável (10 mm x 10 mm x 0,1 mm). Tais filmes consistiram de 

octaisobutila-POSS, amino-POSS (POSS-NH2), Isotiocianato-POSS (POSS-NCS) e 

polipropileno. Os filmes à base de POSS foram depositados à temperatura ambiente, tendo o 

clorofórmio (grau analítico) como solvente. A solução POSS/clorofórmio ficou sob agitação e 

aquecimento (40 ºC) durante duas horas aproximadamente. A concentração molar foi igual 

10
-3

 mol L
-1

 para POSS-NH2/clorofórmio e POSS/clorofórmio, e 10
-4

 mol L
-1

 para POSS-

NCS/clorofórmio. Apenas estes filmes foram analisadas por XPS e NEXAFS no LNLS.  

 Para a formação dos filmes de PP, foi utilizado xileno (grau analítico) como solvente. 

A concentração foi 10
-4

 mol L
-1

. A solução de PP em xileno foi preparada sob agitação e 
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aquecimento (135 ºC) até que as esferas de PP se solubilizassem completamente. As gotas 

foram pingadas conforme segue: 

 Enquanto a pipeta era ambientada na solução sob aquecimento (35 ºC), a placa era 

aquecida com o auxílio de um “soprador de ar quente”; 

 Pinga-se a primeira gota; 

 Ambienta-se a pipeta mais uma vez (30 s aproximadamente) e pinga-se a segunda gota 

(sem aquecimento prévio da placa). 

 

 

4.2 TRATAMENTO COM ULTRAVIOLETA DE VÁCUO 

 

 Primeiramente utilizou-se uma lâmpada UV policromática (vapor de mercúrio, 250 W 

e janela de quartzo). Este tratamento foi feito em fluxo (300 sccm) constante de O2, variando-

se o tempo de tratamento: 1, 2, 3 e 4 horas. Como não foi possível alterar a molhabilidade do 

PP, o tratamento foi abandonado. Os resultados não são mostrados neste trabalho. A Figura 10a 

mostra o esquema da câmara para o tratamento por UV. 

 O tratamento com radiação ultravioleta de vácuo (VUV) foi feito utilizando-se uma 

lâmpada de deutério (140 W,  = 115-400 nm com pico em 165 nm e janela de MgF2). No 

equipamento utilizado, pode-se variar a distância da amostra até a janela (entre 0 e 10 cm), o 

tempo de tratamento, o gás utilizado (O2 e/ou N2). A Figura 10b mostra o esquema do sistema 

utilizado para VUV. 

 

 

Figura 10. Esquema do sistema utilizado para o tratamento via radiação UV (a) e radiação VUV (b). 

 

 Antes de começar o tratamento por VUV, fez-se uma caracterização do sistema 

utilizado. Essa caracterização consistiu em determinar a distância de máxima intensidade e a 

1- Porta-amostra 4- Entrada de gás

2- Reator da lâmpada 5- Saída de gás
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distância máxima da janela em que a luz emitida apresenta espalhamento, e se a intensidade 

na área iluminada/irradiada pelo feixe é uniforme em toda a área. Os valores do ângulo de 

contato, utilizados para esta caracterização, mostraram que a distância de máxima intensidade 

corresponde a 2,66 cm, medidos a partir da janela e que a área irradiada não é uniforme pois 

apresentou pequenos anéis cuja intensidade varia de máxima no centro para mínima nas 

bordas. Na posição de máxima intensidade, a área irradiada é aproximadamente igual a 12,6 

mm
2
. 

 Pelo fato de o oxigênio absorver a radiação emitida pela lâmpada utilizada neste 

trabalho, foi necessário primeiramente irradiar a amostra imersa em um gás que não 

absorvesse a radiação emitida. Neste caso, o gás utilizado foi o nitrogênio. Uma vez que os 

fótons emitidos pela lâmpada têm energia suficiente para quebrar as ligações C–C e C–H, 

após um determinado tempo de irradiação, a superfície apresenta sítios com ligações não 

completadas. Isso modifica a energia livre de superfície. Desta forma, fez-se um estudo da 

influência do tempo de irradiação em nitrogênio no valor do ângulo de contato, a fim de 

otimizar o tempo em que a amostra é irradiada. Os tempos escolhidos foram 0, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 e 30 min. A partir desse estudo, escolheu-se que o tempo de irradiação seria de 15 

minutos. 

 Escolhido o tempo de irradiação, as amostras foram submetidas ao tratamento por 

VUV em oxigênio. Os tempos em que a amostra ficou imersa em oxigênio foram 10 a 60 

minutos (variando de cinco em cinco minutos). O procedimento empregado para o tratamento 

foi: 

 Fluxo de nitrogênio para retirada do ar ambiente da câmara por cinco minutos; 

 Reduz-se o fluxo e fecha-se a válvula de saída para permitir que o nitrogênio preencha 

a câmara. Após cinco minutos, fecha-se a válvula de entrada; 

 Liga-se a lâmpada e espera-se dois minutos para que ela se estabilize. Em seguida, 

deixa-se a amostra irradiada por mais 15 min (tempo de irradiação). 

 Decorrido o tempo de irradiação, desliga-se a lâmpada e sessa-se o fluxo de 

nitrogênio; 

 Cola-se oxigênio para retirada do nitrogênio por cerca de cinco minutos; 

 Com o fluxo de oxigênio reduzido, fecha-se a válvula de saída e deixa-se o oxigênio 

preencher a câmara (cinco minutos); 

 Fecha-se a válvula de entrada e deixa-se a amostra imersa em oxigênio por 

determinado tempo, que é o tempo de exposição ao oxigênio. 
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 Decorrido este tempo, retira-se a amostra da câmara e faz-se a caracterização. 

 Para facilitar a escrita e o entendimento, as amostras tratadas por VUV serão 

identificadas pela letra “V”, seguida de um número que corresponde ao tempo de exposição 

ao oxigênio. Assim, a amostra V20 corresponde à exposta ao oxigênio durante 20 min. Os 

equipamentos utilizados para o tratamento com UV e VUV encontram-se no Laboratório de 

Fotoquímica e Superfície – I.Q./UFRGS.  

 

 

4.3 TRATAMENTO POR PLASMA 

 

 As amostras foram tratadas por Dry Plasma Etching modificado. Esta modificação se 

deve ao fato de não ter sido usado máscara. Isso permite que toda a face em contato com o 

plasma seja tratada. O equipamento utilizado foi o INVERSE SPUTTER ETCHER ISE 90 

modelo 2001 da VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK GMBH. Ele se encontra no 

Laboratório Laser & Ótica do Instituto de Física desta Universidade. 

Neste equipamento, o plasma é gerado no eletrodo oco (Figura 11) via rádio frequência 

(RF). Os íons são, então, acelerados em direção à tela (que fica na região do eletrodo de 

extração), extraídos para fora e colidem com a superfície da amostra, que está a uma distância 

fixa da tela, conforme esquema na Figura 12. Pode-se variar os seguintes parâmetros: distância 

entre a amostra e a tela, potência da fonte de RF, gás utilizado (Ar e/ou O2) e pressão de 

trabalho. 

 

 

Figura 11. Componentes principais do ISE 90 modelo 2001. 
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Figura 12. Esquema mostrando a posição da amostra em relação à tela. 

 

 Inicialmente foram feitos três testes. No primeiro, utilizou-se a potência de 150 W nos 

tempos de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 min a uma pressão de 5,2 Pa (cerca de 5,2 x 10
-2

 mbar) de O2. 

Como porta-amostra, utilizou-se um suporte de alumínio. Entretanto, após observar 

contaminação na amostra, decidiu-se utilizar lamínulas de vidro (para microscopia) como 

suporte, além de diminuir o valor da potência. 

 O segundo consistiu em manter a pressão no mesmo valor do teste anterior, mas com a 

potência de 50W. Neste teste, os tempos foram de 6, 10, 15 e 20 min, também em O2. O 

terceiro teste consistiu em manter as amostras a uma distância de 13 cm da tela (o dobro da 

utilizada no segundo teste).  

 Após analisar os valores do ângulo de contato (água deionizada) nas amostras relativas 

ao segundo e terceiro testes, decidiu-se utilizar as condições do segundo e estender o valor do 

tempo de tratamento (tempo de exposição ao plasma). Desta forma, as condições de 

tratamento utilizadas neste trabalho são: tempo de exposição ao plasma (6, 10, 15, ,16, 17, 18, 

19, 20, 25, 30, 35 e 40 min), pressão (5,0-5,3 Pa), potência da fonte (50 W) e O2 como gás de 

trabalho. Para facilitar a escrita e o entendimento, as amostras tratadas por plasma serão 

identificadas pela letra “P” seguida de um número que corresponde ao tempo de exposição ao 

plasma. Assim, a amostra P15 corresponde a exposta ao plasma durante 15 min.  

 O procedimento para o tratamento por plasma foi o seguinte: 

 Abre-se os registros de água e de ar comprimido; 

 Liga-se a chave geral do equipamento e colocam-se as amostras no interior da 

câmara; 

 Com as amostras devidamente colocadas no suporte sobre o disco, fecha-se a 

câmara e liga-se a bomba primária (bomba mecânica); 

 Espera-se a pressão na câmara atingir o valor de 1,7 x 10
-1

 mbar e, então, liga-se a 

bomba turbomolecular (para atingir o alto vácuo); 
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 Com a pressão em torno de 1 x 10
-5

 mbar, aciona-se a tecla “SPU” e coloca-se 

argônio até uma pressão de cerca de 4,5 x 10
-2

 mbar; 

 Liga-se a fonte, escolhe-se a potência e abre-se a descarga apertando ON na fonte; 

 Espera-se a descarga se estabilizar; 

 Adiciona-se oxigênio na câmara e espera-se novamente a descarga se estabilizar; 

 Cessa-se o fluxo de argônio, caso o tratamento seja feito apenas com oxigênio, e 

regula-se o fluxo de oxigênio até a câmara atingir a pressão de trabalho; 

 Com a descarga estabilizada (potência refletida igual a zero e tensão de bias no 

valor desejado), inicia-se o tratamento das amostras colocando-as na região do 

plasma. Isso é feito girando-se o disco; 

 Terminado o tempo de tratamento de uma das amostras, gira-se o disco novamente 

até que a próxima amostra esteja na região do plasma. Isso é feito para todas as 

amostras; 

 Após o tratamento da última amostra, cessa-se a descarga apertando OFF da fonte e 

cessando o fluxo dos gases de trabalho (oxigênio ou argônio e oxigênio); 

 Desliga-se a fonte e liga-se novamente a bomba turbomolecular; 

 Deixam-se as amostras em vácuo por cerca de 30 min para que os grupos 

funcionais gerados na superfície se estabilizem; 

 Pressiona-se STOP no painel do rack e inicia-se a ventilação da câmara, utilizando 

nitrogênio (que é adicionado à câmara por uma válvula); 

 Com a câmara ventilada, pressiona-se STOP novamente; 

 Antes de retirar as amostras da câmara, desliga-se a chave geral do equipamento e 

fecham-se os registros de água e ar comprimido. 

 Após o tratamento, as amostras estão prontas para ser caracterizadas. 

 

 Além das amostras, quatro filmes de PP (depositados via spin-coating) foram tratados 

por plasma de oxigênio em descarga de radiofrequência de 50 W durante 6 min, a uma 

pressão de 5,1 Pa. O procedimento foi o mesmo utilizado no tratamento das amostras. 

 Também foi feito um estudo da estabilidade superficial (relaxação molecular) das 

amostras tratadas nos tempos de 6 e 20 min. O tempo deste “envelhecimento” foi de 3, 7, 14, 

28 e 35 dias. As amostras ficaram armazenadas em dessecador à temperatura ambiente. Os 

resultados obtidos por este estudo não são mostrados aqui. No caso das amostras tratadas por 

20 min, os resultados foram publicados na revista Polímeros, conforme indicado na “Lista de 
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trabalhos gerados a partir dos resultados”. 

 

 

4.4 ENXERTIA COM O POSS 

 

 O POSS utilizado nesta parte do trabalho foi obtido conforme a síntese apresentada na 

Figura 13, onde o grupo amino (NH2) é substituído pelo grupo Isotiocianato (NCS). 

 

 

Figura 13. Síntese do Isotiocianato-POSS (POSS-NCS) a partir do amino-POSS (POSS-NH2). 

 

 Nesta reação, POSS-NH2 (1g, 1,14 mmol) foi dissolvido em tetrahidrofurano (THF) 

seco (100 ml) e transferido a um funil de gotejamento equipado com um tubo de secagem. 

Essa solução foi adicionada gota a gota à uma solução de tiofosgênio (CSCl2, 10 mmol em 10 

ml de THF seco). Após a solução de amino ser completamente adicionada, a mistura de 

reação foi secada à temperatura ambiente por 24 horas. O POSS-NCS formado foi 

imediatamente precipitado. Então o POSS-NCS foi filtrado, lavado com 10 ml de THF frio e 

secado. O rendimento global da reação foi de 57%. 

 Os espectros infravermelho (ATR-FTIR), Figura 14a, e de Ressonância Magnética 

Nuclear (
1
H-RMN), Figura 14b, mostram que o grupo amina (NH2) foi substituído pelo grupo 

isotiocianato (NCS).  
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Figura 14. Espectros de (a) ATR-FTIR e (b) 
1
H-RMN para POSS-NH2 e POSS-NCS. 

 

 As amostras P06, P10, P15, P20, V10, V30 e V50 foram colocadas em uma solução de 

Isotiocianato-POSS e acetona (grau analítico) em recipientes individuais (100 ml para cada 

recipiente), mantendo-os fechados. A solução com a amostra foi mantida a 50 ºC por 24 horas 

em agitação magnética. Em seguida, as amostras são retiradas, limpas com ultrassom em 

banho de acetona durante 20 minutos por 3 vezes, intercalada pela troca de acetona suja por 

limpa, secadas em ar ambiente e armazenadas em dessecador. A concentração molar da 

solução é 6,4 x 10
-4

 mol L
-1

 (160 mg de POSS-NCS em 100 ml de acetona). Esta mesma 

metodologia foi utilizada em dois filmes de PP depositados via spin-coating. 

 As amostras enxertadas com POSS serão identificadas por “-P” ao final da 

identificação da amostra que foi tratada por plasma ou VUV. Assim, P15-P e V30-P são, 

respectivamente, as amostras P15 e V30 que foram recoberta com POSS via enxertia.  

 Além do método descrito acima, o POSS-NCS também foi enxertado na superfície do 

PP ativado por plasma de oxigênio via spin e dip-coating. Como os resultados obtidos, no que 

diz respeito ao ângulo de contato, não foram satisfatórios, esses não são apresentados neste 

texto. Entretanto, alguns comentários a respeito dos resultados são feitos nas Perspectivas. 

 

 

4.5 EVAPORAÇÃO DE PTFE 

 

 As amostras P06, P10, P15, P20, V30 e V50 foram recobertas com grupos fluorados 

oriundos da evaporação do politetrafluoretileno. O PTFE foi evaporado de um cadinho de 

molibdênio por evaporação térmica na pressão de 1,3 x 10
-1

 Pa. O tempo de evaporação foi de 
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20, 25 e 30 min. Durante a evaporação, o substrato permaneceu estacionário em relação à 

fonte. O esquema da evaporadora é mostrado na Figura 15. Ela encontra-se no Laboratório 

Laser e Óptica – IF/UFRGS. 

 

 

Figura 15. Figura esquemática da evaporadora. 

 

 As amostras recobertas com grupos fluorados serão identificadas por “-CFYY”, ao 

final do nome da amostra enxertada com POSS, onde CF significa grupo fluorado e YY o 

tempo de evaporação de PTFE. Assim, as amostras P15-P-CF20 e V30-P-CF20 são, 

respectivamente, as amostras P15-P e V30-P que foram recobertas com grupos fluorados no 

tempo de 20 min de evaporação. 

 

 

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para estudar as mudanças na 

microestrutura resultantes dos tratamentos por plasma e ultravioleta de vácuo e recobrimento 

com POSS e PTFE.  

 A técnica consiste basicamente em incidir um feixe colimado de elétrons com um 

potencial de aceleração e densidade de corrente controlados. Quando um feixe de elétrons 

atinge a superfície da amostra, ele irá interagir com os átomos desta. Devido a presença do 

potencial atômico e nuclear destes átomos, dependendo da profundidade de penetração na 

amostra (Figura 16) e de sua energia ao atingir a superfície, o elétron pode
239

: 
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1- Ser retroespalhado, ou seja, sofre espalhamento Rutherford, tendo mudança na 

velocidade. O ângulo, relativo à normal a superfície, de espalhamento é levemente 

diferente do ângulo de incidência. 

2- Ter energia para ejetar um elétron da superfície. O elétron ejetado, chamado de elétron 

secundário, tem ângulo, relativo à normal a superfície, de ejeção diferente do ângulo 

de incidência do elétron do feixe. 

3- Dependendo da energia, causar a emissão de um fóton de raios X característico do 

átomo. 

4- Apenas se perder para dentro da amostra, devido às sucessivas e inúmeras colisões. 

 

 

Figura 16. Esquema mostrando a interação e profundidade de penetração do feixe de elétron na superfície 

de uma amostra (adaptado da referência 
239

). 

 

 As micrografias foram obtidas no modo SEI (imagem por elétrons secundários). Para 

as amostras tratadas por plasma utilizou-se o microscópio JEOL JIB-4500 (Multi Beam 

System). Para as amostras tratadas por VUV e recobertas com POSS e PTFE utilizou-se o 

microscópio JEOL modelo JSM-6060. Todas as amostras foram recobertas com filme de ouro 

e o potencial de aceleração do feixe foi mantido constante em 5 kV. A distância de trabalho 

(WD) e a abertura do feixe foram variáveis durante a análise por questão de foco para 

obtenção de imagens em alta magnificação. 

 O microscópio JEOL JSM-6060 encontra-se no Centro de Microscopia Eletrônica – 

Instituto de Geologia/UFRGS. O microscópio JEOL JIB-4500 encontra-se no Laboratório de 

Conformação Nanométrica – Instituto de Física/UFRGS. 
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4.7 MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA 

 

 Com o objetivo de estudar as mudanças topográficas e determinar a rugosidade das 

amostras, foram realizadas análises por Microscopia de Varredura por Sonda (SPM – 

Scanning Probe Microscopy) no modo Microscopia de Força Atômica (AFM).  

 O modo AFM trabalha de forma semelhante às agulhas dos toca-discos. No lugar da 

agulha, encontra-se o cantilever, que é uma haste flexível cuja parte inferior tem uma ponta 

(de dimensões micrométricas). Durante a varredura, utiliza-se um sistema de alinhamento 

com feixe de laser, que incide sobre o cantilever e reflete em um sensor de quatro quadrantes. 

Este sensor fornece informações de localização para o sistema de alinhamento e controle, que 

corrige a posição do cantilever de forma a manter as condições de varredura e permitir a 

obtenção da imagem (Figura 17)
240, 241

. Enquanto a ponta do cantilever varre a superfície, 

forças de atração e repulsão podem atuar. Tais forças variam em função da distância entre o 

cantilever e a amostra. As forças de atração podem ter origem em fatores químicos e/ou 

físicos, enquanto que as forças de repulsão são devidas à interação coulombiana. 

 

 

Figura 17. Figura esquemática do modo força atômica (AFM) utilizado para a Microscopia de Varredura 

por Sonda (adaptação da referência 
240

). 

 

 As imagens foram obtidas usando ponteiras de silicone (10 nm de diâmetro, Apex) 

com uma constante de mola nominal de 40 N m
-1

 e frequência de ressonância de 155 kHz, na 

resolução 5 m x 5 m. Para uma análise mais detalhada de uma região de interesse 

obtiveram-se imagens na resolução 2 m x 2 m. As medidas de rugosidade quadrática média 

(Rrms) foram feitas de duas imagens 5 m x 5 m a fim de confirmar os valores obtidos. No 
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Capítulo 3, são apresentadas apenas as representações em 3D, utilizando o software WSxM 

5.0 Develop 2.2, geradas a partir das imagens obtidas por esta técnica.  

 Neste trabalho foi utilizado o SPM Agilent modelo 5500, no modo contato 

intermitente, que se encontra na Central Analítica – Instituto de Química/UFRGS.  

 

 

4.8 ESPECTROSCOPIA DE FOTOELÉTRONS DE RAIOS X 

 

 Na Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios X (XPS, X-ray Photoelectron 

Spectroscopy) ocorre a ejeção de um elétron do nível de núcleo por um fóton de raios X de 

energia h. A energia dos fotoelétrons emitidos é então analisada pelo espectrômetro de 

elétrons e os dados apresentados como um gráfico de intensidade (contagens ou contagens por 

segundos) versus energia do elétron – o espectro de fotoelétrons de raios X
242

. 

 Quando o fóton de raios X atinge a amostra, um elétron é arrancado do átomo e pode 

ser ejetado da superfície da amostra ou se perder, devido às colisões com outros elétrons ou 

nuvem eletrônica dos átomos vizinhos. O processo de emissão desse fotoelétron está ilustrado 

na Figura 18, onde um elétron da camada K (fotoelétron 1s) é ejetado de um átomo devido à 

incidência de raios X de energia conhecida (h)
242, 243

. 

 

 

Figura 18. Diagrama esquemático do processo de Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios X, mostrando a 

ejeção de um elétrons da camada 1s (adaptado da referência 
242

). 

 

A relação entre os parâmetros envolvidos no processo de ejeção deste fotoelétron é: 

 

Elétron 1s ejetado 

(camada K)

Vácuo

Nível de Fermi
Banda de 

valência

Raios X

incidente

(h)

K

L1

L2,3
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                                                    (Eq. 21) 

 

onde K é a energia cinética do elétron, e   é a função trabalho da superfície (energia mínima 

para o fotoelétron deixar a superfície). 

 A energia cinética (K) do elétron é a quantidade experimental medida pelo 

espectrômetro mas que depende da energia do fóton empregado. A energia de ligação do 

elétron (EB) é o parâmetro que identifica o elétron especificamente, tanto do átomo do qual foi 

ejetado, quanto do nível de energia atômica. As quantidades h, K e   são conhecidas ou 

mensuráveis e, portanto, tal equação nos dá a energia de ligação do fotoelétron emitido. Na 

prática, o valor da energia de ligação é obtido por controles eletrônicos ou sistema de dados 

associados com o espectrômetro, de modo que o operador pode apenas selecionar a escala de 

energia de ligação ou energia cinética que ele considera mais apropriada. O espectro de 

fotoelétron reproduzirá a estrutura eletrônica de um elemento tal que todos os elétrons com 

energia de ligação menor que a energia do fóton aparecerão no espectro
242

. 

 Embora a profundidade de penetração dos raios X na amostra seja da ordem de 

micrômetros, apenas os elétrons dos átomos que estão nas primeiras camadas atômicas é que 

deixam a superfície e atingem o detector
242

. Isso se deve ao fato de que a magnitude da 

interação dos elétrons com a matéria é maior que a dos raios X
243

. 

 Esta técnica foi utilizada para determinar as mudanças químicas na superfície no que 

diz respeito aos grupos funcionais obtidos pelo tratamento. Para as amostras oriundas da 

injeção de PP, os dados foram obtidos utilizando um analisador hemisférico de sete 

channeltrons (Omicron) com energia de excitação Al-K (1486 eV) sem monocromador que 

se encontra no Laboratório de Superfícies e Interfaces Sólidas (LAFIS – IF/UFRG). Para os 

filmes, os dados foram obtidos utilizando um analisador hemisférico (Perkin Elmer 10-360) 

com Energia de excitação de 700 eV (energia de passo de 58,7 eV) na linha SGM que se 

encontra no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS – Campinas/SP). Os espectros 

survey e os sinais de C1s, O1s e Si2p, foram analisados pelo software CasaXPS
®
. Os 

espectros de máxima ou alta resolução foram deconvoluidos usando a forma Gaussiana-

Lorenziana obtidas por este software. 
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4.9 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO DE RAIOS X 

 

 A Espectroscopia de absorção de raios X (NEXAFS, Near-edge x-ray absorption 

spectroscopy) envolve a excitação de elétrons do nível de caroço aos estados parcialmente 

preenchidos e vazios. O decaimento dos estados “buraco” do caroço resulta na emissão de 

elétrons Auger de orbitais moleculares de valência, resultando num espectro NEXAFS. 

Portanto, a posição dos picos e a forma da linha espectral num espectro NEXAFS estão 

diretamente relacionadas à natureza desses estados eletrônicos não ocupados
244

. 

 Os espectros de NEXAFS foram obtidos no LNLS na linha SGM, através da mediação 

da corrente total (na amostra), em simultâneo com o monitoramento do fluxo de fótons 

(utilizando uma grade de erro). Os dados finais foram normalizados por este fluxo para 

corrigir as flutuações na intensidade do feixe
245

. 

 As deconvoluções dos espectros foram feitas utilizando-se o software BGAUSS 

(1994, T. Tyhzcszack), após a subtração da linha de base da pré-borda do carbono. A altura, a 

posição e a largura das funções de erro (ou arco tangente) e das gaussianas utilizados para a 

deconvolução foram atribuídas dentro dos limites no algoritmo de minimização. 

 

 

4.10 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRASFORMADA DE 

FOURIER DE REFLECTÂNCIA TOTAL ATENUADA 

 

 Uma molécula contendo N átomos apresentará 3N-6 vibrações normais, caso sua 

estrutura não seja linear, e 3N-5 vibrações, se ela for linear. O número de bandas vibracionais 

a serem observadas no espectro infravermelho ou no espectro Raman dependerá da atividades 

destas vibrações normais nas respectivas técnicas, que dependerá da estrutura molecular, e da 

simetria (grupo pontual) à qual a molécula pertence. Dependendo da simetria, o conjunto 

poderá apresentar vibrações normais distintas da mesma energia, conhecidas como vibrações 

normais degeneradas, e, neste caso, apenas um banda será observada no espectro 

infravermelho (IR)
246

. 

 As frequências vibracionais de uma molécula dependem da natureza do movimento, 

massa dos átomos, geometria da molécula, natureza das ligações químicas e ambiente 

físico/químico. Dois tipos de bandas de vibração fundamental são usados para descrever o 

comportamento vibracional de polímeros: alongamento (ou estiramento) e flexão da 

ligação
247

. 
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 Uma das maneiras de se medir as bandas de absorção em polímeros é utilizando o 

acessório ATR (do inglês, atenuated total refectance – refletância total atenuada). Esse 

acessório possui um cristal (ZnSe, ZnS, KRS-r, Si, Ge, diamante ou safira), que deve ser 

transparente à radiação IR, apresentar alto índice de refração na faixa do infravermelho e um 

determinado ângulo de incidência da radiação, e dois espelhos planos que orientam o feixe 

que sai do cristal ao detector (veja a Figura 19). 

 O feixe IR incide no cristal, a um dado ângulo de incidência (45 ou 60º), atinge a 

superfície e sofre o fenômeno de reflexão total, devido ao índice de refração do cristal ser 

maior que o do meio (ar ou amostra). Assim, o feixe IR propaga-se ao longo do cristal até sair 

na extremidade oposta. Ao atingir a superfície do cristal em contato com a amostra, o feixe 

penetra a uma pequena profundidade (0,1 a 5 m) na superfície da mostra e, se a amostra 

absorver parte da radiação, esta fração de energia será detectada. A radiação IR que penetra na 

amostra e sofre atenuação é denominada onda evanescente. O termo refletância total atenuada 

advém deste fato. 

 

 

Figura 19. Esquema óptico do acessório ATR utilizado na espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (baseado na ref.
246

). 

 

 Neste trabalho, utilizou-se o espectrômetro Alpha-E da Brucker que fica no 

Laboratório de Multiusuário de Análise Térmica (LAMAT) – Instituto de Química/UFRGS. 

O cristal utilizado é o ZnSe. Para cada amostra, foi obtido o espectro referente ao fundo 

(background) antes de se obter o da amostra propriamente dita, para eliminar as bandas 

referentes à umidade e ao CO2. Todos os espectros foram adquiridos com 32 coletas numa 

resolução de 4 cm
-1

 na faixa de 600 a 4000 cm
-1

, utilizando o acessório ATR. 
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4.11 ÂNGULO DE CONTATO E ENERGIA LIVRE DE SUPERFÍCIE 

 

 Existem vários métodos para se medir o valor do ângulo de contato, AC
10

. Neste 

trabalho, utilizou-se o da Gota Séssil, que consiste em colocar uma gota do líquido teste numa 

superfície plana do sólido, como ilustrado na Figura 5. Uma imagem da gota é adquirida 

utilizando uma câmara CCD. A imagem é, então, exportada para o software Surftens 3.0
TM

 

que calcula o valor do AC (veja Figura 20), de acordo com cinco pontos (indicados por setas) 

determinadas pelo usuário. 

 Foram utilizadas cinco gotas, colocadas em lugares diferentes, de dois líquidos: água 

deionizada e formamida. O ângulo de contato é medido em cada lado da gota, totalizando 10 

medidas para cada líquido. Após as medidas, desprezam-se os valores mais alto e mais baixo. 

A média aritmética e o desvio padrão são, respectivamente, o valor médio e o erro da medida. 

Como a precisão do software utilizado é de 2º, este foi o valor considerado como erro na 

medida sempre que o desvio padrão foi menor que dois. 

 

 

Figura 20. Cálculo do ângulo de contato feito pelo software Surftens 3.0
TM

. 

 

 Com o valor do ângulo de contato medido com os dois líquidos, calculou-se o valor da 

energia livre de superfície utilizando-se o modelo de Owens-Wendt, conforme as Equações 14 

e 15 da seção 3.4.2. O equipamento utilizado neste trabalho para as medidas do ângulo de 

contato é de construção caseira e encontra-se no Laboratório de Laser & Ótica do Instituto de 

Física desta Universidade.  

 

 

 



 41 

4.12 TESTE DAS GOTAS E TESTE DA FITA ADESIVA 

 

 Com o objetivo de verificar a estabilidade da camada de PTFE formada após a 

evaporação deste sobre a superfície da amostra enxertada com o POSS-NCS. Foram 

realizados dois testes: “Teste das gotas” e “Teste da fita adesiva”, segundo a ref. 
248

. O 

primeiro consiste em pingar mil gotas de água (deionizada) com volume de 80 l, de uma 

altura de cerca de 33 cm (Figura 21), onde o substrato fica levemente inclinado para permitir 

que a gota role e não se acumule água sobre a superfície. As gotas foram pingadas utilizando 

uma bureta de modo a manter o gotejamento constante. No teste de fita adesiva, uma pressão 

foi aplicada para garantir um bom contato entre a fita e o revestimento de PTFE, seguido de 

“descamação” da fita. O ângulo de contato é medido antes e depois de cada teste, seguindo a 

metodologia descrita na seção anterior. 

 

 

Figura 21. Esquema do aparato utilizado para a realização do “Teste das gotas”. 

 

 Para a realização destes testes, foram utilizadas três amostras: PP-CF25 (25 min de 

evaporação de PTFE sobre a superfície do PP), P15-CF25 (25 min de evaporação de PTFE 

sobre a superfície do PP tratado por plasma durante 20 min) e P20-P-CF25 (25 min de 

evaporação de PTFE sobre a superfície do POSS-NCS enxertado na superfície do PP tratado 

por plasma durante 20 min). Para fins de comparação, utilizou-se o Método A da norma D 

3359 – 90 da STM, para medidas de adesão nestas amostras. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos. Está 

dividido em três seções. A primeira está relacionada aos resultados obtidos pelo tratamento 

por plasma, bem como aqueles relacionados à enxertia com POSS na superfície tratada e 

aqueles relacionados com a evaporação de PTFE. A segunda está relacionada aos resultados 

obtidos pelo tratamento por VUV e subsequente enxertia com POSS e evaporação de PTFE. 

A terceira e última é destinada à comparação e correlação dos resultados.  

 

 

5.1 PLASMA  

 

 Quando exposta ao plasma, a superfície do polímero está sujeita a mudanças físicas e 

químicas, conforme discutidas na seção 3.7.2. A mudança física é caracterizada por alterações 

na morfologia/topografia e a mudança química por alteração na energia livre de superfície. 

Ambas as mudanças influenciam na molhabilidade, conforme vista na seção 3.4. 

 No sistema utilizado neste trabalho, o Dry Plasma Etching, a superfície do 

polipropileno foi exposta ao plasma de oxigênio, ficando na região de pós-descarga. O 

desbaste (do inglês etching) a que a superfície foi submetida alterou de forma significativa a 

morfologia das amostras. Antes do tratamento (PP), a superfície é relativamente lisa, como 

mostra a Figura 22. Após o tratamento (P06 a P20), pode-se observar a existência de “nódulos” 

de tamanhos e formas diferentes espalhados aleatoriamente na superfície. Comparando a 

morfologia da amostra não tratada com a das amostras tratadas, tais nódulos resultam do 

desbaste a que a superfície foi submetida. A análise feita por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS, energy dispersive spectrocospy), não apresentada neste texto, mostra que 

estes nódulos são compostos de carbono e, portanto, originários do próprio polímero. 
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Figura 22. Micrografias das amostras de PP não tratada e tratadas por plasma (P06 a P20). 

 

 O desbaste devido à colisão das espécies ativas do plasma, principalmente íons e 

átomos, resultou em alteração topográfica, com a superfície das amostras tratadas 

apresentando elevada estruturação, quando comparada à amostra não tratada. Como pode ser 

observado na Figura 23, pela representação em 3D das imagens obtidas por microscopia de 

força atômica, AFM (escala z representa a altura e profundidade dos picos e vales, 

respectivamente), antes do tratamento (PP) a amostra apresenta uma superfície relativamente 

lisa com poucos picos, confirmando o resultado obtido por microscopia eletrônica de 

varredura. Após o tratamento (P06 a P40), a superfície torna-se rugosa com nódulos 

distribuídos aleatoriamente. Observa-se ainda que o tamanho e altura destes nódulos também 

são diferentes entre as amostras tratadas e que a altura destes nódulos varia para uma mesma 

amostra. A análise das imagens obtidas por AFM, e que geraram as representações 3D, Figura 

23, mostram que a distância média entre os picos mais altos e os mais baixos é cerca de 46 nm 

para o PP não tratado. Para as amostras tratadas nos tempos de 06, 10, 15, 20 e 40 min, esta 

média é cerca de 66, 60, 128, 158 e 156 nm, respectivamente, mostrando que a superfície 

apresenta uma estruturação de ordem nanométrica após o tratamento. Resultados similares 

com relação à estruturação da superfície devido ao tratamento por plasma também foram 

obtidos em outros trabalhos
17, 199, 249

. 
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Figura 23. Representação 3D das imagens obtidas por AFM das amostras não tratada (PP) e tratadas por 

plasma (P06 a P40). A escala z representa a variação da rugosidade superficial das amostras. 

 

 A curva vermelha (círculo aberto) da Figura 24 mostra o efeito do desbaste sobre a 

rugosidade. Antes do tratamento este valor é cerca de 13 nm. Após o tratamento, a rugosidade  

aumentou com o tempo de forma aproximadamente linear até 15 min (para cerca de 44 nm) e 

permaneceu praticamente neste valor para tempos posteriores. Isto indica que o desbaste ao 

qual a superfície é submetida não aumenta continuamente, mas atinge um limite.  

 

 

Figura 24. Influência do tempo de tratamento por plasma no ângulo de contato com água (WCA) e na 

rugosidade das amostras de PP. 
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 O tratamento por plasma de oxigênio afetou significativamente o comportamento da 

superfície do polipropileno com relação à água, como mostrado pela curva preta (quadrado 

preenchido) na Figura 24. Antes do tratamento, o valor do ângulo de contato (WCA) é 

aproximadamente igual a 98º. Este valor diminuiu com o tempo de tratamento de forma 

aproximadamente constante até cerca de 24º para 15 min de tratamento. Entre 15 e 19 min de 

tratamento, o valor do WCA aumentou significativamente para cerca de 52º. Para tempos 

posteriores a 19 min, o valor apresentou um pequeno aumento para cerca de 60º. Como 

exposto na seção 3.7.2, dois efeitos ocorrem simultaneamente durante o tratamento por 

plasma: desbaste e formação de grupos funcionais. Assim, o desbaste ocorre durante o 

tratamento devido ao bombardeamento das partículas do plasma ao mesmo tempo que grupos 

funcionais são formados na superfície (pela reação com as espécies gasosas). Neste trabalho, 

para tempos relativamente curtos (de até 15 min), foi observado um aumento linear na 

rugosidade e uma diminuição linear no valor do WCA, indicando que a molhabilidade é 

afetada principalmente pelo desbaste da superfície. Por outro lado, para tempos relativamente 

longos (maiores que 15 min) o valor da rugosidade permanece aproximadamente constante 

(cerca de 44 nm), enquanto que o WCA aumenta. Assim, para tempos mais longos que 15 

min, o principal efeito na molhabilidade é a modificação na natureza química (evidenciado 

pela presença de grupos funcionais contendo oxigênio). Embora o comportamento na 

tendência do valor do WCA em função do tempo não tenha sido esperado, dois trabalhos 

publicados na literatura, um por Sorrentino e colaboradores
16

 e outro por Wohl e 

colaboradores
32

, mostraram comportamento similar, ou seja, uma diminuição inicial no WCA 

até certo tempo, e um aumento posterior. Entretanto, em nenhum deles esse efeito foi 

explorado. Além disso, os resultados obtidos neste trabalho permite separar o efeito das 

mudanças física e química na molhabilidade.  

 Com relação às mudanças químicas, a Figura 25 mostra os espectros ATR-FTIR das 

amostras não tratada (PP) e tratadas por plasma (P06 a P40). Essa mudança é evidenciada pela 

presença e evolução de picos localizados no espectro em 3200 cm
-1

, 1720 cm
-1

, 1644 cm
-1

, 

1164 cm
-1

, correspondendo à hidroxila [O–H], carbonila [C=O], (forte e fraco) e éster   

[C–O–C=O], respectivamente
115, 250, 251

. A presença destes grupos indica que após o 

tratamento por plasma o oxigênio foi enxertado na superfície. Observa-se ainda uma maior 

concentração de hidroxila e carbonila na amostra tratada por 20 min (P20). 
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Figura 25. Espectro ATR-FTIR das amostras não tratada (PP) e tratada por plasma (P06 a P40). 

 

 Os resultados acima obtidos permitem afirmar que o tratamento por plasma foi efetivo 

na alteração da molhabilidade do polipropileno, tornando sua superfície hidrofílica. Após o 

tratamento a superfície torna-se nanoestruturada com os nódulos espalhados aleatoriamente. 

Além disso, mostra-se que para tempos de tratamento de até 15 min a molhabilidade é 

alterada principalmente pela mudança física, enquanto que para tempos posteriores a 

molhabilidade é alterada principalmente pela mudança química. 

 Parte deste trabalho consiste em enxertar o POSS-NCS na superfície ativada por 

plasma. Desta forma, como as mudanças químicas obtidas acima influenciam na enxertia do 

Isotiocianato-POSS (POSS-NCS)? Após a enxertia deste, qual fator (químico e/ou físico) 

influencia mais na sua molhabilidade?  

 Para responder essas perguntas, quatro amostras, P06, P10, P15 e P20 foram 

recobertas com o POSS-NCS, conforme as condições descritas na seção 4.4. Além disso, o 

tratamento por plasma se faz necessário para permitir que o POSS-NCS seja enxertado na 

superfície. Para confirmar isso, uma amostra não tratada (PP) foi colocada para reagir com o 

POSS nas mesmas condições das amostras tratadas por plasma. O ângulo de contato desta 

amostra (PP-P) foi cerca de 101  2º, ou seja, uma diferença de 2º para a amostra não 

modificada. Como o valor desta diferença está dentro da incerteza da medida, pode-se 

considerar que o valor do WCA da amostra não tratada e da amostra PP-P é igual. 

 A Figura 26 mostra a micrografia (magnificação 8000x) das amostras P06-P, P10-P, 

P15-P e P20-P. Uma vez que as condições de recobrimento para todas as amostras foi a 
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mesma, comparando as morfologias, observa-se uma clara diferença destas entre as amostras. 

Isso fica evidente pelas regiões em que há maior aglomeração de POSS, como pode ser visto 

nas micrografias de maior resolução (30000x) para as amostras P15-P e P20-P. Nesta 

resolução é possível ver estruturas de dimensões nanométricas na amostra P20-P, consistindo 

de agregados de POSS distribuídos aleatoriamente.  

 

 

Figura 26. Micrografias obtidas por MEV das amostras recobertas com POSS-NCS. As duas últimas 

correspondem a maior magnificação das imagens referentes às amostras P15-P e P20-P. 

 

 Morfologia parecida com a da amostra P15-P foi obtida por Monticelli e 

colaboradores
37

 após evaporação de POSS-NH2 sobre a superfície do poli(estireno-co-

anidrido maleico) (PSMA). Estruturas consistindo de aglomerado de 

octaquis(dimetilsililoxi)silsesquioxano, mas de dimensões micrométricas, foram obtidas por 
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Wohl e colaboradores
32

 numa superfície de poliimida ativada por plasma de O2 em descarga 

RF. Entretanto, a rugosidade após o recobrimento com o POSS, via spray-coating, é cerca de 

duas ordens de grandeza maior que a obtida nesta tese. 

 Para melhor entender a modificação na morfologia e topografia, representações 3D 

foram geradas a partir de imagens obtidas por microscopia de força atômica (Figura 27; o eixo 

z representa a altura e profundidade dos picos e vales, respectivamente). Analisando tais 

representações pode-se verificar que a superfície continua apresentado nódulos distribuídos 

aleatoriamente. A análise das imagens obtidas por AFM mostram que a distância média entre 

os picos mais altos e os picos mais baixos é cerca de 73, 51, 164 e 101 nm para as amostras 

P06-P, P10-P, P15-P e P20-P, respectivamente. Comparando essas representações com as das 

amostras apenas tratadas por plasma, pode-se observar diferenças na topografia. Além disso, a 

distribuição dos nódulos e a estruturação da superfície após a enxertia segue uma tendência 

parecida com a das amostras apenas tratadas por plasma. Isso indica que o POSS tende a se 

distribuir no sentido de acompanhar a topografia apresentada após o tratamento por plasma. 

Mas, pelo fato de existir uma diferença visível nas estruturas antes e após a enxertia, as várias 

unidades de POSS podem estar dispostas umas sobre as outras. A Figura 28 apresenta uma 

representação desta disposição do POSS sobre a superfície ativada pelo tratamento por 

plasma. 

 

 

Figura 27. Representação 3D das imagens obtidas por microscopia de força atômica das amostras 

recobertas com POSS-NCS. O eixo z representa a variação da rugosidade superficial das amostras. 
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Figura 28. Representação esquemática da ligação do POSS-NCS sobre a superfície do polipropileno 

ativada por plasma. 

 

 Após a enxertia com o POSS-NCS, a rugosidade diminuiu quando comparada com a 

das amostras apenas tratadas por plasma, embora tenha aumento com o tempo de tratamento 

por plasma, até 15 min, como mostra a curva vermelha (círculo aberto) na Figura 29. Para a 

amostra P20-P, o valor da rugosidade é praticamente igual ao da amostra P15-P, mostrando 

uma estabilização no valor da rugosidade.  

 

 

Figura 29. Influência do tempo de exposição ao plasma na rugosidade e no ângulo de contato das amostras 

de PP recobertas com POSS-NCS. 
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 As amostras recobertas com POSS também apresentam diferenças no valor do ângulo 

de contato, como pode ser visto na curva preta (quadrado preenchido) na Figura 29. 

Comparando os valores de rugosidade e WCA, observa-se que também houve modificação 

química. Essa modificação é melhor vista nos espectros ATR-FTIR das amostras recobertas 

com POSS (P06-P a P20-P), como mostrada na Figura 30-a.  

 

 

Figura 30. (a) Espectros ATR-FTIR do POSS-NCS e das amostras tratadas por plasma e enxertadas com 

POSS-NCS (P06-P a P20-P). (b) Ampliação do espectro na região entre 1300 e 900 cm
-1

. 

 

Para comparação, também é apresentado o espectro do POSS-NCS (picos localizados 

em 2090 cm
-1

 e 2187 cm
-1

, correspondentes ao grupo isotiocianato). Essa mudança é 

evidenciada pela presença e evolução de picos associados aos grupos localizados no espectro 

em 1068 cm
-1

 correspondente ao grupo [O–Si–O]
32, 71

 e 1106 cm
-1

 correspondendo ao grupo 

[Si–O]
70

. A presença destes dois grupos e a ausência dos picos associados ao isotiocianato 

evidencia que o POSS-NCS foi enxertado na superfície das amostras tratadas por plasma e 

não adsorvidos. É importante notar que, devido á presença da banda associada á hidroxila (em 

~3400 cm
-1

) no espectro ATR do POSS-NCS, é possível que este esteja oxidado. Entretanto, 

esta banda não aparece nos espectros após a enxertia (P06-P a P20-P). A Figura 30-b mostra 

uma ampliação do espectro na região entre 1300 e 900 cm
-1

 para melhor visualização da 

presença dos grupos [O–Si–O] e [Si–O]. 

 Para confirmar esta modificação química, e a possível oxidação do POSS-NCS, 

obteve-se o espectro XPS das amostras POSS-NCS e P06-P. A Figura 31 apresenta o espectro 

survey para estas amostras.  
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Figura 31. Espectro survey das amostras POSS-NCS (direita) e P06-P (esquerda). 

 

Ambos mostram a presença de nitrogênio e enxofre, elementos que compõe o grupo 

isotiocianato (NCS), indicando que o POSS-NCS foi enxertado na superfície tratada por 

plasma. A Tabela I mostra a porcentagem de concentração (área) dos elementos presentes em 

ambas as amostras. 

 

Tabela I. Porcentagem de concentração (área) dos elementos presentes nas amostras POSS-NCS e P06-P. 

Amostra 
Elemento 

C O Si S N 

POSS-NCS 53,3 36,3 10,0 1,0 0,5 

P06-P 58,9 28,0 9,5 3,3 1,3 

 

 A deconvolução do sinal C1s (Figura 32) das amostras POSS-NCS (esquerda) e P06-P 

(direita), indica a presença de oxigênio na cadeia butílica, evidenciado pelos grupos C=O-C e 

C=O. Isto confirma que o POSS-NCS está oxidado e que o grupo NCS parece estar 

decomposto. 

 

 

Figura 32. Deconvolução do sinal C1s das amostras POSS-NCS (esquerda) e P06-P (direita). 
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A presença dos grupos C=N, C–Si e C=S na amostra P06-P confirma o resultado 

obtido por ATR-FTIR (Figura 30) de que o POSS-NCS foi enxertado na superfície ativada por 

plasma. Comparando o sinal C1s das amostras POSS-NCS e P06-P, observa-se que o grupo 

C=O–C não aparece na amostra P06-P. Os resultados obtidos pela deconvolução do sinal 

C1s
78, 252-255

 estão sumarizados na Tabela II.  

 

Tabela II. Análise do sinal C1s das amostras POSS-NCS e P06-P. 

Amostra Elemento Posição (eV) Assinatura % da área 

POSS-NCS C1s 287,05 

289,41 

284,94 

286,09 

285,51 

288,38 

C=N 

O=C–O (butila) 

C–Si 

C=S 

C–C 

C=O (butila) 

13,4 

5,3 

45,0 

23,1 

9,0 

4,1 

P06-P C1s 284,01 

287,03 

285,20 

286,12 

288,45 

C–Si 

C=N 

C–C 

C=S 

C=O (butila) 

34,7 

13,5 

35,2 

9,1 

7,5 

 

 A Figura 33 mostra a deconvolução do sinal O1s das amostras POSS-NCS (esquerda) e 

P06-P (direita). Observa-se que o sinal da amostra P06-P é mais largo que o da amostra 

POSS-NCS e a presença do grupo O-Si-C apenas no P06-P. Assim como indicado pela 

análise do sinal C1s, tem-se que a cadeia butílica do POSS está oxidada, conforme a presença 

dos grupos C=O e C=O-C. Pode-se observar ainda a presença do grupo SiO2 em ambas as 

amostras, indicando uma possível desestabilização da gaiola. A Tabela III mostra os resultados 

obtidos pela deconvolução do sinal O1s
252

. 

 

 

Figura 33. Deconvolução do sinal O1s das amostras POSS-NCS (esquerda) e P06-P (direita). 
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Tabela III. Análise do sinal O1s das amostras POSS-NCS e P06-P. 

Amostra Elemento Posição (eV) Assinatura % da área 

POSS-NCS O1s 533,06 

530,39 

532,01 

534,16 

C=O (butila) 

O-Si 

SiO2 (gaiola) 

C=O-C (butila) 

31,1 

10,7 

38,5 

19,7 

P06-P O1s 533,02 

530,86 

531,89 

529,35 

534,03 

C=O (butila) 

SiO2 (oxidado) 

O-Si-C 

Si-O-Si (gaiola) 

C=O-C (butila) 

21,0 

23,7 

27,3 

14,5 

13,3 

 

 A deconvolução do sinal Si2p é mostrado na Figura 34. Observa-se que o sinal da 

amostra P06-P é mais largo que o do POSS-NCS. Novamente, a presença de SiO2 indica uma 

possível desestabilização da gaiola. Os resultados obtidos pela análise do sinal Si2p
78

 são 

mostrados na Tabela IV.  

 

 

Figura 34. Deconvolução do sinal Si2p das amostras POSS-NCS (esquerda) e P06-P (direita). 

 

Tabela IV. Análise do sinal Si2p das amostras POSS-NCS e P06-P. 

Amostra Elemento Posição (eV) Assinatura % da área 

POSS-NCS Si2p 102,71 

103,96 

RSiO3/2/Si-C 

SiO2 

62,2 

37,8 

P06-P Si2p 101,14 

102,91 

RSiO3/2/Si-C 

SiO2 

45,4 

54,6 

 

 Apesar do crescente número de trabalhos utilizando o POSS como recobrimento de 

superfícies poliméricas
32, 37, 80, 256

, são poucos os que procuram explicar a reação/interação 

deste com a superfície do polímero
32, 37

. Neste sentido, como análise complementar ao XPS, 

obteve-se os espectros NEXAFS de pré-borda do Si1s para os filmes de OctaIsobutil-POSS 
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(octa-POSS), amino-POSS e isotiocianato-POSS, preparados conforme seção 4.1. Foram 

escolhidas as energias de excitação de 1846 eV e 1847,5 eV correspondendo, 

respectivamente, às transições           
  e           

 . Essas transições estão 

associadas às ligações Si-O da gaiola e entre o Si da gaiola e o C do isobutilico (ver Figura 3 e 

Figura 13). Assim o sinal Si 1s, obtido por esta técnica, permite analisar a estrutura química da 

gaiola do POSS antes e depois da síntese em que o grupo amino foi substituído pelo grupo 

isotiocianato (ver seção 4.4). A análise deste sinal também possibilita estudar como o grupo 

NCS (N=C=S) se comporta antes e depois da enxertia. Para entender como o POSS-NCS 

reage com os grupos funcionais contendo oxigênio, os filmes de PP preparados por spin-

coating (seção 4.1) foram tratados por plasma durante 6 minutos (seção 4.3) e recobertos com 

POSS-NCS (seção 4.4). Estas amostras também foram analisadas por NEXAFS nas mesmas 

energias de excitação. 

 A Figura 35 mostra os espectros NEXAFS do octa-POSS, POSS-NH2, POSS-NCS e do 

P06-P, onde as principais transições estão identificadas pelas letras a e b, que correspondem a 

          
  (1846 eV) e           

  (1847,5 eV), respectivamente
257-259

.  

 

 

Figura 35. Espectros NEXAFS do octa-POSS, POSS-NH2, POSS-NCS e do P06-P. 
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No caso do OctaIsobutil-POSS, pode-se observar uma razão 3:2 para as transições Si-

O/Si-C, representando a relação entre as ligações Si-O e Si-C. Esta mesma relação é 

observada para o espectro do POSS-NH2. Entretanto, no caso das amostras POSS-NCS e P06-

P, esta relação é quase 1:1, confirmando o resultado obtido por XPS em que pode ter havido 

uma desestabilização na gaiola e uma possível dissociação do grupo NCS. Isso pode ter 

ocorrido não só durante a interação do POSS-NCS com a superfície tratada por plasma, mas 

também durante a síntese deste.  

 Os resultados obtidos pelo recobrimento com o POSS-NCS permitem concluir que 

este foi enxertado na superfície das amostras tratadas por plasma e não apenas adsorvido e 

que a mudança na molhabilidade destas amostras é devido tanto à alteração química, quanto 

topográfica. Os resultados obtidos por XPS e NEXAFS indicam que o grupo NCS pode ter 

sofrido uma decomposição e há um indicativo de desestabilização/abertura da gaiola não só 

durante a interação do POSS-NCS com a superfície tratada por plasma, mas também durante a 

síntese descrita na seção 4.4. 

 Um dos objetivos deste trabalho é obter superfícies superhidrofóbicas a partir da 

modificação da molhabilidade do PP. Para atingir esse objetivo, evaporou-se 

politetrafluoretileno [PTFE] para formar grupos fluorados na superfície da amostra enxertada 

com POSS-NCS. Esses grupos possuem baixos valores de energia de superfície, como visto 

na seção 3.2, o que contribui para o aumento do ângulo de contato. Como exposto na seção 

3.5, uma superfície é superhidrofóbica, no sentido estático, se o valor do WCA é igual ou 

superior a 150º. 

 A Figura 36 mostra as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura das 

amostras recobertas com grupos fluorados nos tempos de 20 min (P15-P-CF20), 25 min (P20-

P-CF25) e 30 min (P15-P-CF30 e P20-P-CF30) na magnificação de 30000x. A micrografia 

das amostras P06-P-CF30, P10-P-CF30, P15-P-CF25 e P20-P-CF20 não são mostradas aqui. 

Comparando-se as micrografias, pode-se observar diferenças na morfologia. Para um tempo 

de evaporação de 20 min (P15-P-CF20), a morfologia é do tipo “granular”, com forma 

variável e distribuída aleatoriamente. Para as amostras P20-P-CF25 e P20-P-CF30, a 

morfologia é do tipo “fibra”. Estas duas amostras correspondem àquelas em que os grupos 

fluorados foram depositados sobre a superfície da amostra P20-P, mostrada na Figura 26. A 

morfologia da amostra P15-P-CF30 ainda apresenta uma estrutura granular, embora já seja 

possível ver a estrutura do tipo fibra. 

 



 56 

 

Figura 36. Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura das amostras fluoradas 

(Magnificação: 30.000x). 

 

 Como descrita na seção 3.8.3, a formação de filmes via PVD se inicia pela formação 

de pequenos aglomerados, chamados núcleos, distribuídos aleatoriamente na superfície do 

substrato, a partir da condensação da fase de vapor. Assim que mais átomos chegam ao 

substrato, tais núcleos crescem e interagem entre si resultando em estruturas ainda maiores. 

No caso de polímeros, como o PTFE, tais núcleos são formados por pequenas cadeias que 

variam de tamanho, conforme os parâmetros de evaporação
236

. Desta forma, o filme pode ser 

formado por cadeias mais longas que se originam da interação de tais núcleos e formam 

estruturas como aquelas da Figura 36. 

 A Tabela V mostra o valor do WCA das amostras após a evaporação. Embora o valor 

do ângulo de contato das amostras P10-P-CF30, P15-P-CF30 e P20-P-CF30 seja maior que 

150º, tais superfícies apresentam superhidrofobicidade apenas estática, pois a histerese 

angular é muito maior que 10º. 

 

Tabela V. Valores do WCA das amostras recobertas com grupos fluorados. 

Tempo de 

evaporação (min) 

Amostra 

P06-P-CF P10-P-CF P15-P-CF P20-P-CF 

20 - - 149 ± 3 139 ± 2 

25 - - 160 ± 2 163 ± 2 

30 148 ± 2 151 ± 2 154 ± 3 156 ± 2 

 

0,5 m 
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No caso das amostras P15-P-CF25 e P20-P-CF25, a histerese angular ficou em torno 

de 5º para ambas. Apesar de que a morfologia das amostras P15-P-CF20 e P15-P-CF30 seja 

muito parecida, apenas a amostra P15-P-CF30 apresenta ângulo de contato maior que 150º. 

Para o tempo de 20 min de evaporação, o ângulo de contato ficou abaixo dos 150º no caso da 

amostra P20-P-CF20 e muito próximo deste valor para a amostra P15-P-CF20. É importante 

observar que, embora a morfologia para a amostra P15-P-CF40 (não mostrada aqui) seja 

parecida com a das amostras P20-P-CF25 e P20-P-CF30, o ângulo de contato desta amostra 

foi inferior a 150º. 

 Superfícies superhidrofóbicas com baixa histerese angular após a evaporação de PTFE 

também foram obtidas em outros trabalhos
65, 66, 141

. Entretanto, isso só foi possível devido à 

formação de uma “camada tipo PTFE” (filme contendo grupos fluorados obtidos a partir da 

evaporação de PTFE) sobre uma superfície micro e nanoestruturada. Diferentemente destes, 

baixa histerese angular foi obtida neste trabalho com o PTFE evaporado sobre uma superfície 

nanoestruturada apenas (Figura 26). 

 Neste ponto, outra pergunta surge: o POSS é necessário para se obter tal 

superhidrofobicidade? Para responder esta pergunta, uma amostra tratada por plasma por 15 

min (P15) foi recoberta com os grupos fluorados, sendo que o tempo de evaporação foi de 25 

min. O ângulo de contato das amostras P15-CF25 e P15-P-CF25 foi medido em dois dias: 0 e 

14 (evolução temporal da estabilidade). Os resultados estão mostrados na Tabela VI. Os 

valores mostrados nesta tabela indicam que, embora o POSS aparentemente não seja 

necessário para a obtenção da superhidrofobicidade, ele pode ser útil para manter a 

estabilidade dos grupos funcionais das superfícies superhidrofóbicas obtidas neste trabalho, 

dificultado a relaxação molecular. 

 

Tabela VI. Ângulo de contado das superfícies fluoradas formadas nas amostras sem e com POSS. 

Amostra 
Tempo (dias) 

0 14 

P15-CF25 152  2 144 4 

P15-P-CF25 160  2 156  2 

 

 Com apontado na seção 4.12 fez-se o “teste das gotas” com o objetivo de verificar a 

estabilidade ao impacto da água na superfície fluorada. Considera-se que as estruturas se 
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mantiveram estáveis após o teste se o valor do ângulo de contato não se alterou. O valor do 

ângulo antes e depois do teste são mostrados na Tabela VII. 

 

Tabela VII. Valor do ângulo de contato das amostras antes e depois do “teste das gotas”. 

Amostra Antes Depois 

PP-CF25 122  2 112  2 

P-15-CF25 152  2 152  2 

P20-P-CF25 163  3 163  3 

 

 No caso do “teste da fita adesiva”, novamente o ângulo de contato das amostras P15-

CF25 e P15-P-CF25 permaneceu o mesmo, antes e depois do teste. Para a amostra PP-CF25 o 

valor do ângulo de contato diminuiu novamente. Os valores apresentados na Tabela VII o 

resultado do “teste da fita adesiva” indicam a necessidade de um tratamento prévio antes de o 

PTFE ser depositado sobre a amostra.  

 Com relação ao teste utilizando-se a norma STM D3359 – 90, tem-se que a adesão do 

filme fluorado classifica-se na escala 5A para a amostra P20-P-CF25, 4A para a amostra P15-

CF25 e 1A para a amostra PP-CF25. Estes resultados mostram novamente a necessidade de 

um tratamento prévio antes da deposição do PTFE. 

 Os resultados obtidos pela evaporação do politetrafluoretileno mostram que foi 

possível obter superfícies superhidrofóbicas sem a estruturação hierárquica (Figura 36). Além 

disso, baixa histerese angular (< 10º) foi obtida numa superfície sem a presença das 

“nanofibras de PTFE”. O tempo de evaporação e a estrutura da superfície antes da 

evaporação parecem ser fatores determinantes. Por fim, apesar der sido feito para uma 

amostra apenas, tem-se um indicativo de que, embora o POSS não seja necessário para a 

obtenção da superhidrofobicidade, ele ajuda a manter a estabilidade desta superfície, além de 

apresentar uma superfície com boa aderência ao material evaporado, permitindo que a 

“camada tipo PTFE” (PTFE-like layer) permaneça sobre a superfície. 

 

 

5.2 ULTRAVIOLETA DE VÁCUO 

 

 Quando exposta à radiação ultravioleta de vácuo (200 nm    100 nm), a superfície 

do polímero pode sofrer uma reação fotoquímica. Nesta reação, a luz de comprimento de onda 
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específico é primeiro absorvida pela superfície para, em seguida, quebrar ligações das cadeias 

mais exteriores e formar novos compostos e/ou ligações não completadas (radicais). 

Conforme explicado na seção 4.2, as amostras de PP foram primeiramente irradiadas em 

atmosfera de N2 e depois colocadas para reagir com O2. Desta forma, a superfície experimenta 

primeiro uma reação fotoquímica, pois o comprimento de onda da lâmpada utilizada dá aos 

fótons a energia necessária para isso. Em seguida, quando o O2 é adicionado na câmara, ele 

reage com a superfície e forma grupos funcionais contendo oxigênio
75

. Além dessa 

modificação química, a superfície também pode experimentar alteração física devido à colisão 

dos fótons com a superfície
260

. 

 A Figura 37 mostra a representação em 3D das imagens obtidas por microscopia de 

força atômica (AFM) (o eixo z representa a altura e profundidade dos picos e vales, 

respectivamente). Para comparação, a representação para a amostra não tratada (PP) é 

novamente apresentada. Após o tratamento (V10 a V60) é possível observar mudanças na 

topografia, com a existência de nódulos distribuídos aleatoriamente na superfície das amostras 

V10 e V50. Tais nódulos tem tamanho e alturas que diferem entre si em uma mesma amostra 

e em amostras diferentes. O valor médio das distâncias entre os picos mais altos e os mais 

baixos para estas amostras é cerca de 25, 21, 37, 30, 31 e 34 nm para as amostras V10 a V60, 

respectivamente. Estes valores mostram que a superfície apresenta nanoestruturação. 

 

 

Figura 37. Representação 3D das imagens obtidas por AFM das amostras não tratada (PP) e tratadas por 

VUV (V10 a V60). O eixo z representa a altura e profundidade dos picos e vales, respectivamente. 
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 A curva vermelha (círculo aberto) na Figura 38 mostra como o tratamento por VUV 

modificou a rugosidade da superfície. Antes do tratamento, o valor é de cerca de 5,0 nm. Este 

valor aumenta para cerca de 10,0 nm para 40 min de tratamento por VUV (tempo de 

exposição ao oxigênio) e depois apresenta uma queda. Embora esta mudança na rugosidade 

seja muito pequena, ela não é desprezível. 

 

Figura 38. Influência do tempo de exposição ao oxigênio (tratamento por VUV) no ângulo de contato 

(WCA) e na rugosidade (Rrms). 

 A exposição ao oxigênio alterou o ângulo de contato (WCA), como pode ser 

observado pela curva preta (quadrado fechado) na Figura 38. O WCA diminui de 98º para a 

amostra não tratada até cerca de 60º para a amostra tratada por 20 min, permanecendo 

aproximadamente neste valor para tempos maiores. Pode-se observar ainda que, para tempo 

de exposição ao oxigênio de até 20 min, a queda no valor do WCA é linear enquanto que a 

rugosidade praticamente não é alterada, indicando que até 20 min a mudança na 

molhabilidade é devido principalmente à mudança química.  

 Com relação às mudanças químicas, a Figura 39 mostra os espectros ATR-FTIR das 

amostras não tratada (PP) e tratadas por VUV (V10 a V60). Essa mudança é evidenciada pela 

presença e evolução de picos localizados no espectro em 3200 cm
-1

, 1720 cm
-1

, 1644 cm
-1

, 

1164 cm
-1

, correspondendo à hidroxila [O-H], carbonila [C=O], (forte e fraco) e éster [C-

O-C=O], respectivamente 
174, 261, 262

. Pode-se observar uma maior presença de carbonila que 

hidroxila nas amostras tratadas por VUV. Além disso, há uma maior quantidade de carbonila 

na amostra exposta ao oxigênio durante 50 min (V50).  
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Figura 39. Espectros ATR-FTIR das amostras não tratada (PP) e tratadas por VUV (V10 a V60). 

 

 Os resultados acima obtidos mostram que a metodologia utilizada no tratamento via 

ultravioleta de vácuo, VUV, foi efetiva para a funcionalização da superfície do polipropileno, 

sendo a modificação química a principal responsável pelo aumento na molhabilidade. Após o 

tratamento, a superfície apresenta uma estruturação de ordem nanométrica, com nódulos 

espalhados aleatoriamente. 

 A fim de verificar o efeito do VUV na hidrofilização do polipropileno, duas amostras 

foram expostas ao plasma de oxigênio durante 15 min e depois submetidas ao tratamento por 

VUV no tempo de 20 min (tempo de exposição ao oxigênio). A primeira amostra foi irradiada 

por N2 durante 5 min, e a segunda por 15 min (além dos dois min para estabilização da 

lâmpada, conforme exposto na seção 3.7.1). Após 15 min de exposição ao plasma, o valor do 

WCA é cerca de 24º. Após o tratamento por VUV, o ângulo de contato ficou em 70º e 58º 

para a primeira e segunda amostras, respectivamente. Esses resultados mostram que a 

combinação destes tratamentos não resultou em uma melhor hidrofilização comparada com o 

tratamento por plasma.  

 Novamente, parte do trabalho consiste em recobrir a superfície tratada por VUV com 

o Isotiocianato-POSS (POSS-NCS). Para responder as mesmas perguntas feitas para as 

amostras tratadas por plasma, três amostras, V10, V30 e V50, foram recobertas com o POSS-

NCS, conforme as condições descritas na seção 4.4. A Figura 40 mostra a micrografia 

(magnificação 30000x) das amostras V106-P, V30-P e V50-P. Uma vez que as condições de 

recobrimento para todas as amostras foi a mesma, comparando as morfologias, observa-se que 
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não há diferença entre as amostras V30-P e V50-P. Nesta resolução é possível ver estruturas 

de dimensões nanométricas, sendo que na amostra V10-P, a superfície parece o “fundo de um 

lago seco”.  

 

 

Figura 40. Micrografias (30000x) obtidas por microscopia eletrônica de varredura das amostras tratadas 

por VUV e recobertas com POSS-NCS. 

 

 A mudança na morfologia é melhor vista na Figura 41 que mostra a representação em 

3D das imagens obtidas por AFM. O eixo z representa a altura e profundidade dos picos e 

vales, respectivamente. Pode-se observar, mais uma vez, que a estrutura superficial apresenta 

nódulos espalhados aleatoriamente, sendo que a distância média entre os picos mais altos e os 

picos mais baixos é cerca de 19, 24 e 29 nm para as amostras V10, V30 e V5, 

respectivamente, indicando, mais uma vez, que a superfície apresenta uma estruturação de 

ordem nanométrica. Observa-se ainda que as topografias das amostras após a enxertia são 

diferentes entre si e entre estas e as das amostras apenas tratadas por VUV. 
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Figura 41. Representação em 3D das imagens obtidas por microscopia de força atômica das amostras 

tratadas por VUV e recobertas com POSS-NCS (V10-P a V50-P). 

 

 A curva vermelha (círculo aberto) da Figura 42 mostra a rugosidade das amostras após a 

enxertia com o POSS-NCS. Pode-se observar que este valor, para as amostras V10-P e V30-

P, é praticamente o mesmo das amostras apenas tratadas por VUV nos tempos de tratamento 

(exposição ao oxigênio) por VUV 10 e 30 min, V10 e V30, respectivamente (veja a curva 

vermelha da Figura 38). Para a amostra V50-P, a rugosidade apresenta um valor cerca de duas 

vezes maior que para as amostras V30-P e V10-P, e é maior que para a amostra apenas tratada 

no tempo de 50 min (V50). 

 

Figura 42. Influência do tempo de exposição ao oxigênio no ângulo de contato (WCA) e na rugosidade 

(Rrms) das amostras enxertadas com POSS-NCS. 

0 10 20 30 40 50
80

90

100

110

120

130

Â
n

g
u

lo
 d

e 
co

n
ta

to
 (

º)

Tempo de tratamento (min)

8

16

24

32

 

R
u

g
o

sid
a

d
e - R

rm
s  (n

m
)



 64 

 Embora a rugosidade das amostras enxertadas após o tratamento por plasma seja 

maior que após o tratamento por VUV, o esquema apresentado na Figura 28 também pode ser 

aplicado aqui. 

 Estas amostras (V10-P a V50-P) também apresentam diferenças no valor do ângulo de 

contato, como pode ser visto na curva preta (quadrado preenchido) na Figura 42. Comparando 

os valores de WCA observa-se que o valor para a amostra tratada por VUV por 10 min e 

enxertada (V10-P) é aproximadamente igual ao da amostra sem tratamento (PP). Já para as 

amostras tratadas por VUV por 30 e 50 min e enxertadas com POSS-NCS (V30-P e V50-P, 

respectivamente) o valor do ângulo de contato aumentou significativamente em relação às 

amostras apenas tratadas por VUV (V30 e V50) e em relação à amostra V10-P.  

 A Figura 43-a mostra os espectros ATR-FTIR das amostras após a enxertia com o POSS 

(V10-P a V50-P). Para comparação, novamente é apresentado o espectro do POSS-NCS. 

Como esperado, também houve modificação quimicamente na superfície. Esta mudança é 

evidenciada pela presença e evolução de picos associados aos grupos localizados no espectro 

em 1068 cm
-1

 correspondente ao grupo [O-Si-O] e 1106 cm
-1

 correspondendo ao grupo  

[Si-O] 
34, 69, 78, 79, 81

. A Figura 43–b mostra uma ampliação do espectro na região entre 1300 e 

900 cm
-1

 para melhor visualização da presença dos grupos [O–Si–O] e [Si–O]. 

 

 

Figura 43. (a) Espectros ATR-FTIR do POSS-NCS e das amostras tratadas por VUV e enxertadas com 

POSS-NCS (V10-P a V50-P). (b) Ampliação do espectro na região entre 1300 e 900 cm
-1

. 

 

  A presença destes dois grupos e a ausência dos picos associados ao Isotiocianato 

evidencia que o POSS-NCS foi ligado quimicamente na superfície das amostras tratadas por 
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VUV e não adsorvido. Comparando-se os espectros das amostras antes (Figura 39) e depois da 

enxertia, observa-se a presença da carbonila, C=O, em menor quantidade na superfície.  

Os resultados obtidos mostram que o POSS-NCS foi enxertado na superfície do 

polipropileno ativado por VUV. A morfologia das amostras após a enxertia é muito diferente 

daquela das amostras apenas tratadas por VUV. 

Como a terceira e última parte deste trabalho, as amostras ativadas por VUV nos 

tempos de 30 e 50 min e enxertadas com POSS-NCS, V30-P e V50-P, respectivamente, 

também foram recobertas com grupos fluorados a partir da evaporação do politetrafluoretileno 

(PTFE), conforme a seção 4.5. A Figura 44 mostra as micrografias das amostras para o tempo 

de 20 min de evaporação. Nas micrografias correspondentes à magnificação de 30000x, é 

possível ver a formação de uma estrutura aqui chamada “nanofibras de PTFE”. Tal estrutura 

tem diâmetro e comprimento médio de cerca de 50 e 300 nm, respectivamente. 

 Conforme visto na seção 3.8.3., no caso da evaporação de material polimérico, os 

pequenos núcleos depositados sobre o substrato são pequenas cadeias do material evaporado. 

Durante a evaporação, as pequenas cadeias se juntam e formam cadeias maiores, cuja 

morfologia final do filme formado depende das condições de evaporação e da morfologia do 

substrato onde o material é depositado. Uma vez que as condições de evaporação foi a mesma 

para as amostras V30-P-CF20 e V50-P-CF20, a morfologia das amostras, após a enxertia com 

o POSS-NCS (veja Figura 40), fez com que a junção das cadeias menores levasse à formação 

das “nanofibras de PTFE” mostradas na Figura 44. 

O valor do ângulo de contato para as amostras V30-P-CF20 e V50-P-CF20 ficou em 

148º  2º e 151º  2º, respectivamente. No caso desta última amostra, a histerese angular 

ficou muito acima dos 10º. Trabalhos recentes, que também relatam a existência de tais 

“nanofibras de PTFE” 
65, 66

, mostram que elas se formam sobre uma topografia hierárquica 

(nano sobre microestrutura). Nestes trabalhos, a presença destas “nanofibras de PTFE” 

permitiu obter-se baixa histerese angular, abaixo de cinco graus. Diferentemente de tais 

trabalhos, neste a superfície em que tais “nanofibras de PTFE” se formaram é apenas 

nanoestruturada, conforme mostrado na Figura 40. 
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Figura 44. Micrografia das amostras recobertas com grupos fluorados sobre a superfície enxertada com 

POSS-NCS. Magnificações: 8.000x (esquerda) e 30.000x (direita). 

 

 Os resultados obtidos com a evaporação de PTFE sobre as amostras tratadas por VUV 

e enxertadas com o POSS-NCS permite dizer que é possível obter superfície superhidrofóbica 

a partir da metodologia utilizada neste trabalho. Entretanto, tal superhidrofobicidade é 

estática, uma vez que a histerese angular é muito maior que 10º. Além disso, mostra-se que as 

“nanofibras de PTFE” também podem ser formadas sobre uma superfície apenas 

nanoestruturada. 

 

 

5.3 RESUMO COMPARATIVO 

 

 As representações 3D mostradas na Figura 23 e Figura 37 mostram que não só o 

tratamento por plasma, mas o tratamento por ultravioleta de vácuo (VUV) também altera a 

topografia das amostras de polipropileno, resultando numa estruturação de ordem 

nanométrica. Em todas as superfícies, é possível observar nódulos de alturas variadas e 

espalhados aleatoriamente. Como esperado, a rugosidade (curva vermelha, círculo aberto) é 

maior nas amostras tratadas por plasma (Figura 24) que nas amostras por VUV (Figura 38), uma 

vez que no plasma, além dos fótons UV e VUV, os íons e outras espécies atômicas e 

moleculares do oxigênio colidem com a superfície das amostras. Esse aumento na rugosidade 

foi mais significativo nas amostras tratadas por plasma que nas tratadas por VUV. Esta é a 

0,5 m 
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principal diferença no que diz respeito à influência da modificação física na molhabilidade 

após tais tratamentos. 

 Ambos os tratamentos foram efetivos na formação de grupos funcionais contendo 

oxigênio, tornando a superfície hidrofílica. Enquanto que nas amostras após o tratamento por 

plasma (Figura 25) há presença tanto de hidroxila quanto de carbonila, nas amostras após o 

tratamento por VUV (Figura 39) a presença de carbonila é mais evidente que a de hidroxila. A 

diferença nas concentrações de hidroxila e carbonila entre as amostras tratadas por plasma e 

VUV é a principal diferença no que diz respeito à influência da modificação química na 

molhabilidade das amostras após estes tratamentos. O valor do ângulo de contato diminui com 

o tempo de tratamento por plasma de até 15 min e depois aumenta para tempos posteriores. 

No tratamento por VUV, o valor do ângulo de contato diminuiu com o tempo até 20 min e 

permaneceu praticamente constante para tempos posteriores. Como mostrado na Figura 24 e 

Figura 38, o valor do WCA foi maior para as amostras tratadas por VUV que para as tratadas 

por plasma para tempos de tratamento de até 30 min, apresentando valor igual quando o 

tempo é de 40 min. Para tempos maiores de tratamento por VUV, o ângulo de contato tem 

valor aproximadamente igual ao da amostra tratada por plasma durante 20 min. 

 Comparando-se os resultados obtidos após a enxertia com o POSS-NCS 

(Silsesquioxano Poliédrico Oligomérico-isotiocianato), observa-se diferenças na morfologia 

(Figura 26 e Figura 40) e estruturação da superfície (Figura 27 e Figura 41) com os nódulos de 

alturas variadas e espalhados aleatoriamente. Enquanto que a rugosidade da superfície para as 

amostras tratadas por plasma e recobertas com POSS (P06-P a P20-P, Figura 29) é menor que 

daquelas apenas tratadas por plasma (P06 a P20, Figura 24), no caso das amostras tratadas por 

VUV e recobertas com POSS (V10-P, V20-P e V50-P, Figura 42), a rugosidade é 

aproximadamente igual à das amostras apenas tratadas por VUV (V10, V20 e V50, Figura 38). 

A evolução do valor da rugosidade das amostras tratadas por plasma e enxertadas com POSS 

tem comportamento diferente daquelas tratadas por VUV e recobertas.  

 Após a enxertia, a superfície torna-se hidrofóbica com valor do ângulo de contato 

acima dos 100º para todas as amostras. Valor de aproximadamente 124º foi obtido nas 

amostras enxertadas com POSS-NCS após 15 e 20 min de tratamento por plasma (P15-P e 

P20-P, Figura 29) e 50 min de tratamento por VUV (V50-P, Figura 42). Tal valor em superfícies 

com diferenças na topografia e diferentes valores de WCA em diferentes topografias indicam 

que o WCA das superfícies, após enxertia com POSS, depende tanto da modificação de 

natureza química quanto física.  
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 Como mostrado na Figura 36 e Figura 44, a morfologia da superfície, após a evaporação 

de politetrafluoretileno (PTFE) sobre a superfície enxertada com POSS-NCS, é diferente entre 

as amostras que foram tratadas por plasma e VUV. Em todas as amostras, a superfície sobre a 

qual o PTFE foi evaporado apresenta apenas nanoestruturação. Além disso, a formação das 

“nanofibras de PTFE” só foi possível nas amostras tratadas por VUV e enxertadas com POSS 

(V30-P e V50-P). Valor de 151º no ângulo de contato foi obtido nas amostras P10-P-CF30 e 

V50-P-CF20, que apresentam diferenças na morfologia (Figura 36 e Figura 44, respectivamente). 

A superfície da maioria das amostras tornou-se superhidrofóbica independentemente de se ter 

ou não tais “nanofibras de PTFE”. Entretanto, apenas as amostras P15-P-CF25 e P20-P-CF25 

apresentam baixa histerese angular (~5º). 

 A Tabela VIII mostra o valor do ângulo de contado com a água (WCA), da histerese 

angular e da energia livre de superfície de algumas amostras para comparação. A última 

coluna corresponde à foto da gota de água sobre a superfície da amostra.  

 Para o cálculo da energia livre de superfície, foram utilizados dois líquidos: água e 

formamida. As componentes polar e dispersiva da energia livre de superfície, em mJ/m² são, 

respectivamente, 51,0 e 21,8 para a água e 58,2 e 18,7 para a formamida. O valor da energia 

livre foi determinado pela Eq. 06, a partir das componentes calculadas, utilizando-se as Eq. 14 

e Eq. 15, conforme descrito na seção 3.8.2. Por fim, os valores apresentados na Tabela VIII 

mostram claramente que os objetivos deste trabalho foram alcançados.  
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Tabela VIII. Valores de ângulo de contato, histerese angular (HA) e energia livre de superfície ()  

para as amostras em estudo. 

Amostra 
Ângulo de contato (º) 

HA (º)  (mJ/m²) 
Foto da gota 

da água* Água Formamida 

PP 98  2 87  2 - 249  1 

 

P15 24  3 - - - 

 

P20 51  3 - - - 

 

V30 62  2 50  3 - 263  1 

 

V50 53  2 40  2 - 259  1 

 

P15-P 123  2 112  2 - 164  1 

 

P20-P 125  2 - - - 

 

V30-P 119  2 111  2 - 101  1 

 

V50-P 124  2 116  3 - 89  1 

 
* Foto utilizada para o cálculo do ângulo de contato utilizando a água (WCA). 
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(CONT.) Tabela VIII. Valores de ângulo de contato, histerese angular (HA) e energia livre de superfície ()  

para as amostras em estudo. 

Amostra 
Ângulo de Contato (º) 

HA(º)  (mJ/m²) 
Foto da gota 

da água* Água Formamida 

P15-P-CF25 160  2 - ~ 5 - 

 

P20-P-CF25 163  2 - ~ 5 - 

 

V30-P-CF20 148  2 140  2 > 10 36  1 

 

V50-P-CF20 151  2 143  2 > 10 31  1 

 
* Foto utilizada para o cálculo do ângulo de contato utilizando a água (WCA). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O objetivo deste trabalho consistia em obter superfícies hidrofílicas, hidrofóbicas e 

superhidrofóbicas a partir da modificação da superfície do polipropileno (PP). Para atingir tal 

objetivo, amostras de PP foram inicialmente expostas ao oxigênio pelos tratamentos por 

plasma ou ultravioleta de vácuo. Em seguida, a superfície funcionalizada com oxigênio foi 

enxertada com silsesquioxano poliédrico oligomérico-isotiocianato (POSS-NCS). E, por 

último, a superfície enxertada foi recoberta com grupos fluorados a partir da evaporação do 

politetrafluoretileno (PTFE). 

 Os resultados obtidos permitem chegar as seguintes conclusões: 

 Os tratamentos por plasma e por ultravioleta de vácuo (VUV) foram efetivos na 

funcionalização com oxigênio, gerando grupos funcionais contendo oxigênio, tornando a 

superfície hidrofílica.  

 A estruturação resultante de ambos os tratamentos foi da ordem nanométrica, com 

topografia diferente entre as amostras tratadas por plasma ou VUV e entre as tratadas por 

plasma e VUV. Todas estas superfícies apresentaram nódulos com alturas diferentes entre 

si e espalhados aleatoriamente.  

 O tratamento por plasma permitiu separar a influência da modificação química e da física 

na molhabilidade, enquanto que no tratamento por VUV a modificação química foi a 

principal responsável por alterar tal propriedade.  

 Tanto o tratamento por plasma quanto o por VUV foram efetivos na geração de grupos 

funcionais susceptíveis a enxertia do POSS-NCS, e a morfologia destas superfícies 

enxertadas foi diferente daquelas apenas tratadas por plasma ou VUV. Em todas as 

superfícies, a topografia apresentou nódulos de alturas diferentes e espalhados 

aleatoriamente. A estruturação de ordem nanométrica foi mantida em todas as amostras, 

com o POSS-NCS se distribuindo no sentido de acompanhar a topografia apresentada após 

o tratamento por plasma ou VUV. 

 Comparando-se os valores do ângulo de contato e a topografia de todas as amostras após a 

enxertia, pode-se dizer que a molhabilidade dependeu tanto da modificação química quanto 

física (rugosidade).  

 A morfologia obtida para as amostras após a evaporação foi diferente entre as amostras 

tratadas por plasma e enxertadas com POSS e entre as amostras tratadas por VUV e 

enxertadas, devido às características de cada processo. 
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 Embora o POSS aparentemente não seja necessário para a obtenção da 

superhidrofobicidade, ele pode ser útil para manter a estabilidade das superfícies 

superhidrofóbicas obtidas neste trabalho. 

 A obtenção de superfícies superhidrofóbicas após evaporação de PTFE na superfície das 

amostras indicaram que a estruturação hierárquica (nano sobre microestruturas) não é uma 

condição necessária para superhidrofobicidade. 

 O valor máximo para o ângulo de contato obtido neste trabalho foi de 163º, correspondente 

à amostra tratada por plasma durante 20 min, enxertada com POSS e recoberta com uma 

“camada tipo PTFE” após 25 min de evaporação (P20-P-CF25). Esta amostra apresentou 

baixa histerese angular (~5º) e, portanto, pode ser considerada auto-limpante, além de 

superhidrofóbica. Além disso, permaneceu praticamente intacta após o “Teste das gotas” e 

o “Teste da fita adesiva”. 

 Por fim, a metodologia empregada neste trabalho permite ajustar a molhabilidade do 

polipropileno, sendo possível obter superfícies superhidrofóbicas, tanto estática quanto 

dinamicamente.  
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7. PERSPECTIVAS 

 

 Com relação ao tratamento por plasma, a adição de argônio no gás de trabalho poderia 

ser uma alternativa interessante, pois o átomo de argônio é mais pesado que o átomo de 

oxigênio, e a mudança estrutural provocada pelo desbaste seria diferente daquela obtida neste 

trabalho. Desta forma, esperar-se-ia uma maior mudança topográfica e de rugosidade. Além 

disso, diferentes concentrações de grupos funcionais contendo oxigênio permitiriam estudar 

como a concentração destes grupos influencia na enxertia do POSS-NCS. 

 Com relação ao tratamento por VUV, pode-se complementar o estudo apresentado 

aqui, utilizando a espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS). Estender o uso das 

espectroscopias de absorção de raios X (Near-edge x-ray absorption spectroscopy – 

NEXAFS) e de fotoelétrons de raios X (XPS) em outras amostras enxertadas com POSS-

NCS, tanto após o tratamento por plasma quanto por VUV, para melhor entender como o 

POSS-NCS interage com os grupos funcionais contendo oxigênio.  Utilizar a técnica 

Espalhamento de luz de baixo ângulo sob ângulo de incidência rasante (Small angle x-ray 

scattering under grazing incident angles – GISAXS) para estudar como a estrutura da gaiola 

do POSS encontra-se antes de depois da enxertia. 

 Com relação à enxertia com POSS-NCS, um estudo da estabilidade da superfície antes 

e depois da evaporação permitiria explorar ainda mais a aplicação desta classe híbrida. 

Resultados preliminares mostraram que o POSS-NCS retardou o envelhecimento das 

amostras tratadas por plasma. 

 Como complemento ao estudo apresentado neste trabalho, utilizar NEXAFS e XPS na 

análise das superfície após a evaporação de politetrafluoretileno (PTFE) para entender como 

grupos fluorados interagem com a superfície enxertada com o POSS-NCS. 

 O recobrimento com grupos fluorados também pode ser feito via sputtering de um 

alvo de PTFE (no mesmo equipamento utilizado para o tratamento por plasma), ou dip-

coating em PTFE líquido. A segunda opção apresenta a vantagem de não ser necessária a 

utilização de sistemas de vácuo, embora envolva um destino adequado da solução após o seu 

uso. Outra possibilidade para se obter superfícies superhidrofóbicas seria utilizar o PVDF 

(polifluoreto de vinilideno) que também contém grupos fluorados em sua estrutura.  

 Adicionalmente, a obtenção da superhidrofobicidade plena (estática e dinâmica), 

através de estruturas nanoscópicas ao longo do plano da amostra, indica que seria possível 



 74 

conjugar antirreflexão a baixo espalhamento de luz no visível e UV próximo com o efeito 

auto-limpante numa mesma superfície. 
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9. ANEXO 

 

Segue, nas páginas seguintes, a primeira página dos artigos publicados, e dos resumos e 

trabalhos completos apresentados em congressos nacionais e internacionais, conforme lista 

apresentada na página V. 
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Mudança na Molhabilidade de Amostras de Polipropileno 

 

 

 

Neste trabalho amostras de Polipropileno foram tratadas usando plasma de O2 em descarga 

luminosa de RF. Após o tratamento por plasma, as amostras foram recobertas com POSS-

NCS. A funcionalização da superfície do PP foi analisada por Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier no modo Refletância Total Atenuada (ATR-

FTIR). A topografia da superfície foi analisada por Microscopia de Força Atômica (AFM) e a 

morfologia foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). A superfície 

modificada foi analisada por medidas de Ângulo de Contato. Os resultados mostram que foi 

possível mudar a molhabilidade do polipropileno em tempos de exposição de até 15 min. com 

o ângulo de contato variando de 98º para 24º. Isso é devido principalmente a incorporação de 

grupos funcionais contendo oxigênio. Para tempos de exposição mais longos, a modificação é 

principalmente devido a mudanças na topologia. Além disso, foi possível gerar nanoestruturas 

funcionais no PP em tempos relativamente curtos (menor que 20 min.). Os resultados também 

mostram que foi possível recobrir com o POSS-NCS as amostras tratadas por plasma. 
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