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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de dispositivos miniaturizados, como os MEMS (Micro 

Electromechanical Systems), há muito se apropriou dos processos de produção da 

Microeletrônica, que por sua vez influi em muitas outras áreas produtivas, criando, 

assim, um círculo virtuoso que se mantém há várias décadas e que vem sendo 

avaliado por muitos autores nos vários continentes (JUMA, 2004). 

A manutenção deste ciclo virtuoso demanda um contínuo desenvolvimento 

tecnológico, que impacta a concepção de equipamentos, processos (LIU, 2005; 

MACHER, 2003; GARCÍA-SERNA, 2007) e até mesmo o ensino (SILVA, 2006b). Por 

exemplo, MEMS criaram a possibilidade de análises com equipamentos de 

pequenas dimensões (AMPUERO, 2003; SOHN, 2005) e esses novos dispositivos 

exigiram novos materiais (BLANCO-LOPEZ, 2004), muitos deles nanoestruturados 

(MORIARTY, 2001) e/ou biocompatíveis (CUI, 2003), outros resistentes ao 

aquecimento (CHIN, 2005), etc. Esses novos materiais são geralmente obtidos por 

adaptações nos processos (GEDANKEN, 2004) ou mesmo por novos 

desenvolvimentos (YE, 2003). Na Engenharia Química a miniaturização se faz 

presente, por exemplo, na produção de micro-reatores (JENSEN, 2001; MELLO, 

2002a), que novamente demandam novos materiais e processos para sua deposição 

em dimensões restritas, como microcanais (DE LA IGLESIA, 2007; STEFANESCU, 

2007), etc. É neste contexto que esse trabalho se insere, procurando dar uma 

contribuição na produção de novos materiais pela construção de um equipamento de 

plasma com abordagem diferente dos equipamentos comerciais e pelo uso de 

reagentes ainda não avaliados, além de procurar contribuir no ensino de engenharia 

pelo desenvolvimento de dispositivos miniaturizados de baixo custo.   

O presente trabalho teve como objetivos específicos: 

1) A produção de um equipamento para polimerização por plasma com 

características distintas dos equipamentos comerciais; produção 

correspondendo a projeto, simulação, construção e testes de caracterização; 

2) A obtenção de filmes finos com características adsorventes, mas também 

medianamente resistentes a ambientes agressivos, para uso em sistemas 

miniaturizados no pré-tratamento de amostras. 
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3) A obtenção de filmes finos compósitos, para obtenção de sistemas 

miniaturizados úteis na retenção de compostos orgânicos, mesmo que 

presentes em amostras corrosivas. 

i. Formados por partes orgânicas e organo-silanos, para obtenção de 

superfície oleofóbica; 

ii. Por regiões adsorventes ou repelentes, também para obtenção de 

superfície oleofóbica; 

iii. Por regiões com alta capacidade de recolhimento de compostos 

orgânicos; pela inserção de partículas. 

4) Testes dos filmes produzidos em micro e/ou meso estruturas, úteis para 

retenção, pré-concentração ou separação de compostos químicos, tanto em 

fase líquida quanto gasosa, para simular partes e peças de sistemas 

complexos, como o microTAS (Micrototal Analysis System). 

 

 Este trabalho encontra-se dividido da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta 

os aspectos teóricos, o capítulo 3 a metodologia, materiais e métodos e capítulos 4 e 

5 versam sobre a construção/caracterização do equipamento e a produção de filmes 

finos, respectivamente. Por fim, o capítulo 6 apresenta conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros.  
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

A seguir, faz-se uma breve revisão da importância dos processos por plasma 

para obtenção de novos materiais adsorventes, úteis para sensores. Abordam-se 

também filmes adsorventes já obtidos por essa técnica. Por fim, descrevem-se 

partes e peças de sistemas complexos de análise, tais como microTAS, que se 

beneficiam de filmes adsorventes.  

 

 

 2.1 PROCESSOS POR PLASMA 

 

2.1.1 Plasmas DC 

 

Muito embora o uso tecnológico de plasmas DC para deposição não seja tão 

comum como plasmas em alta freqüência, como por exemplo rf, este uso tem 

crescido nas últimas décadas (NEMA, 2004). Como este trabalho fez uso de plasma 

DC, este capítulo restringir-se-á a comentar características e uso desses plasmas. 

O plasma DC é formado por regiões bem características, que podem 

corresponder mais de nove regiões distintas, as mais importantes denominadas 

como segue, onde apenas as regiões iii e iv são fundamentais para a existência da 

descarga: 

1) Regiões catódicas: 

(i) Espaço escuro de Aston (“Aston Dark Space”); 

(ii) Bainha de luminescência catódica (“The Cathode Glow Layers” ou “Sheaths”); 

(iii) Espaço escuro catódico (“The Cathode Dark Space” ou “Crookes dark space”). 

2) Coluna de plasma: 

(iv) Luminescência negativa (“The Negative Glow”); 

(v) Espaço escuro de Faraday (“The Faraday Dark Space”); 

(vi) Coluna positiva (“Positive Colunm”). 

3) Regiões anódicas: 

(vii) Espaço escuro anódico (“The Anode Dark Space”); 

(viii) Luminescência anódica (“The Anode Glow”).  
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Neste plasma, a variação de potencial ocorre principalmente na região 

anódica e na catódica. Na região catódica os íons são acelerados e ao colidirem 

com a superfície do eletrodo geram remoção do material (por sputtering) e a 

formação de elétrons secundários. Outra parte dos elétrons é gerada na coluna 

positiva, pois quando os dois eletrodos estão suficientemente próximos, os elétrons 

gerados na bainha catódica apresentam energia suficiente para provocar a ionização 

(LEVATON, 2004). 

Assim, dependendo principalmente da pressão, as regiões do plasma podem 

ou não estar completamente delineadas1 (TAO, 1996) e se aproximarem ou não dos 

eletrodos. Portanto, se uma região importante para a ionização (negative glow) se 

aproxima do catodo pode favorecer a formação de espécies ativas que se 

depositarão principalmente sobre um substrato, se este estiver sobre o catodo. A 

Figura 01 apresenta um diagrama das principais regiões e as características 

importantes para o processo de deposição.  

 

Figura 01 - Diagrama das principais regiões em plasmas DC e as características 

mais importantes para o processo de deposição 

 

 Ademais, como a localização das regiões pode variar, especialmente pela 

influência da pressão, os plasmas DC podem ser úteis para deposição em 

substratos grandes, que devem se mover continuamente durante o processamento 

(roll-to-roll), já que pela correta escolha dos parâmetros é possível privilegiar a 

deposição na região entre os eletrodos em lugar do catodo. Além disso, à baixa 

pressão e baixo fluxo de reagentes estes plasmas permitem uma alta conversão dos 

                                                 
1 Isto é, permitem observação visual 
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monômeros. Contudo, nestas condições haverá o aquecimento dos substratos 

(MOROSOFF, 1978). O uso de campo magnético para confinar os elétrons é 

bastante útil porque, especialmente a baixas pressões, aumenta a taxa de 

deposição e também previne a formação de arcos. A taxa de deposição aumenta 

porque o campo magnético evita a perda de elétrons que se encontram entre os 

eletrodos, isto é confina o plasma, e aumenta a probabilidade de colisão entre 

elétrons e moléculas, ou seja, favorece a formação de espécies ativas (MOROSOFF, 

1978).  

Com o uso de campo magnético, Sato (1989) diminuiu a tensão necessária 

para iniciar o plasma2 em altas pressões. Em pressões baixas (<100 mTorr) além da 

menor tensão obteve um plasma mais estável e confinado. A melhor opção de 

arranjo do campo magnético mostrou ser aquela onde o campo se estende por uma 

grande área além do eletrodo propriamente, o que significa a utilização de câmaras 

grandes, se comparadas ao tamanho do eletrodo. Além disso, observou que a 

principal componente do campo para confinar o plasma é aquela paralela ao 

eletrodo. O campo magnético é bastante útil quando são utilizados monômeros 

pequenos, que normalmente exigem alta tensão para início do plasma. A tensão 

necessária para iniciar o plasma também mostrou ser muito dependente do volume 

entre eletrodos e mais dependente da pressão do que da vazão do reagente.  

Dentre as configurações possíveis de campo magnético aplicado à câmara de 

plasma (TAO, 1996), a aplicação do campo no ânodo apresenta algumas vantagens 

quando comparada ao catodo. A aplicação do campo magnético no catodo forma um 

plasma estável, com formato toroidal, na faixa de pressão normalmente usada para 

deposição (entre 10-3 Torr – 1 Torr). Porém, a aplicação do campo magnético no 

ânodo corresponde a:  

 “Cathode dark space” - apresenta um formato em funil e diminui com o 

aumento da potência, pressão e campo magnético; 

 “Negative glow” – se aproxima do catodo na sua região central; 

 “Faraday dark space” – um formato toroidal é obtido nessa área; 

 Apenas eletrons com pouca energia, ou seja, aqueles que já provocaram a 

ionização, são aprisionados pelo campo magnético; 

 A maior temperatura de elétrons coincide com o centro dos imãs. 

                                                 
2
 ”Breakdown voltage”, foi avaliada neste caso pela medida da corrente quando o aumento da tensão ocorre, o 

aumento abrupto da corrente indica o início do processo. 
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Assim, a aplicação do campo magnético no ânodo fornece, de modo mais 

homogêneo, uma densidade e temperatura de elétrons maior que a aplicação no 

catodo. TAO (2002) também observa que a remoção de espécies por 

bombardeamento na superfície do catodo é desprezível quando se usa apenas os 

vapores de compostos orgânicos, ou seja, sem gás carregador. O estudo da 

deposição de trimetril-silano (TMS) mostrou que é possível obter taxas de deposição 

mais altas do que as encontradas em sistemas com fonte de tensão na faixa de KHz 

ou MHz, além de prover índices de refração maiores. 

Há várias configurações possíveis para o campo magnético, por exemplo, 

vários segmentos alojados, ou um único magneto, sobre o eletrodo, posições 

invertidas (N-S/S-N) ou não, uso de eletroímãs ou bobinas de corrente, etc. A 

comparação do uso ou não de polos alternados (N-S/S-N) em um sistema com dois 

ânodos magnetizados indicou que polos não alternados leva a uma menor taxa de 

deposição, porém o sistema torna-se menos influenciado pela variação da distância 

entre eletrodos (ZHAO, 2000). Por outro lado, na polimerização por plasma de 

metano (YASSUDA, 1991), o uso de campo magnético formado por imãs arranjados 

com polos alternados apresentou as vantagens enumeradas anteriormente – menor 

tensão e pressão necessárias para iniciar o plasma, maior taxa de deposição e faixa 

de tensão em que o plasma se mantém estável, etc., mas também exigiu a isolação 

de partes metálicas da câmara para melhor confinamento.  

Para espirramento catódico (sputtering) o uso de polos alternados mostrou 

algumas vantagens (KELLY, 2000), porque há menor perda dos elétrons para as 

paredes da câmara e o substrato se aproxima da região de plasma. Além disso, a 

possibilidade do campo magnético atingir uniformemente o catodo apresenta outras 

vantagens, como aumentar o fluxo de íons que bombardeiam o substrato o que 

aumenta a taxa de deposição. Por fim, enquanto o uso de fonte de potência DC leva 

a produção de filmes granulados, a faixa de kHz origina filmes mais densos e sem 

microorifícios (pinholes). 

O confinamento do plasma também pode ocorrer pelo encapsulamento da 

região, por exemplo, com um tubo de vidro (ZHAO, 2000), o que também aumenta a 

isolação do ânodo. Nesse arranjo as distâncias entre o catodo e a borda do tubo de 

vidro e entre os eletrodos, que é definida pelo comprimento do tubo de vidro, são 

bem importantes. Se a distância entre o catodo e a borda do tubo é muito pequena o 

efeito de borda é sentido; assim, utilizando-se argônio para provocar remoção na 
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superfície do catodo há redeposição nas bordas da região confinada pelo tubo. O 

tamanho do tubo influencia a luminescência negativa e tubos grandes favorecem 

uma distribuição uniforme desta região. Contudo, como o tamanho do tubo 

corresponde aproximadamente à distância entre eletrodos, é importante garantir que 

o perfil do campo magnético que se forma sobre o catodo seja uniforme (ZHAO, 

1999). 

A uniformidade de deposição, que é muito dependente do campo magnético, 

pode ser melhorada pela diminuição do tamanho do ânodo em relação ao catodo, e 

NEMA (2004) utilizou esta configuração para a polimerização de 

hexametildissiloxana (HMDSO) sobre alumínio. No arranjo utilizado a relação de 

área de ânodo/catodo era da ordem de 1:150 e a tensão no ânodo era da ordem de 

centenas de volts, além disso a amostra era mantida em potencial flutuante. Esse 

arranjo permite, antes do plasma ser iniciado, que as paredes da câmara também 

funcionem como um catodo e haja concentração de linhas de campo elétrico no 

ânodo. Após a formação do plasma, os elétrons secundários emitidos, devido à 

baixa pressão, trafegam quase sem colisão em direção ao ânodo, mas 

provavelmente serão por várias vezes refletidos para o interior do plasma pelas 

paredes. Portanto, nessa configuração a ionização é maior, mesmo a pressões 

muito baixas (por exemplo, ionização do gás residual a 10-5 Torr), e o potencial de 

plasma é da ordem de centenas de volts. Porém, a taxa de deposição tende a ser 

menor do que a obtida com rf ou microondas como fontes de potência e a 

temperatura desse plasma é tipicamente entre 1-3 eV. Com essa configuração 

utilizando HMDSO foi possível obter um filme resistente por 15 minutos à corrosão 

por solução aquosa de hidróxido de potássio 1% em massa, mesmo a 100ºC. 

 

2.1.2 Processos de Polimerização/Deposição por Plasma 

 

Revisões já foram feitas sobre o uso da polimerização por plasma para a 

obtenção de novos materiais (MC TAGGERT, 1967; D’AGOSTINO, 1990b; ZONG, 

2003; BIEDERMAN, 2000; YASUDA, 2004) e sua importância para as áreas de 

física, química e, mais recentemente, biologia. Isto se deve às suas características 

únicas que a diferencia da deposição por via úmida, ou mesmo de processos a seco 

que utilizam radiação para gerar os intermediários reativos. 
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De modo geral, as espécies ativas do plasma reagem a uma temperatura 

mais baixa do que se a reação fosse apenas termicamente ativada. Se a molécula 

for um monômero orgânico, pode-se conseguir polimerização por mecanismos 

diferentes dos comumente usados em via úmida ou mesmo por processos menos 

convencionais, tais como a fotólise. Assim, uma grande vantagem do plasma é a 

possibilidade de se obter reações que de outro modo não seriam possíveis 

(D’AGOSTINO, 1990b; NASCIMENTO FILHO, 2002). Além disso, por plasma as 

alterações são superficiais, ou seja, sem que haja modificações estruturais, isso 

torna a técnica extremamente versátil em tratamento de superfícies (LIEBERMAN, 

2005). 

As características dos filmes obtidos podem ser modificadas controlando-se 

os seguintes parâmetros:  

a) Inerente ao processo: pressão de operação, mistura gasosa, potência 

acoplada, posicionamento do substrato, temperatura do substrato, duração da 

descarga;  

b) Não inerente ao processo: geometria do reator, fonte de potência RF, AF, 

DC (positiva ou negativa) ou DC pulsado, freqüência variável, refrigeração ou 

aquecimento do porta substrato e eletrodos aterrado, polarizado ou flutuante.  

Portanto, pequenas modificações das variáveis de processo conduzem a alta 

variabilidade no material produzido, dando grande versatilidade à técnica. 

Quanto à freqüência, a deposição por plasma pode ocorrer numa ampla faixa, 

mas as fontes na ordem de DC ou kHz mostram propriedades bem distintas das 

fontes na ordem de MHz. Contudo, o plasma DC apresenta vantagens, pois a 

deposição ocorre próxima ou exclusivamente na superfície do catodo (TAO, 1996) e 

há a possibilidade de se obter grande variedade de novos materiais; de formação de 

polímero linear à alto cross-link (ligações cruzadas) para produzir filmes duros 

(YASUDA, 1985; SMITH, 1995). A provável desvantagem pela ocorrência de 

remoção de material (sputtering) pode ser diminuída dependendo do monômero que 

se utilizar para a deposição, como demonstrou CHO (1989) utilizando CH4. As 

características de deposição primordialmente na superfície do catodo fizeram com 

que MIYAMA (1998) definisse que a deposição neste caso é diferente da 

polimerização por plasma.  Isto ocorre porque a região catódica de um plasma DC 

não deveria ser considerada plasma no strictu sensu, já que há desequilíbrio entre a 
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densidade de cargas positivas e negativas. Ademais, o catodo é continuamente 

bombardeado por íons, o que faz com que os principais parâmetros de plasma 

necessários para a deposição bem como as características dos filmes obtidos sejam 

bem diferentes dos conseguidos em alta freqüência (kHz ou mesmo MHz). Assim, a 

deposição, utilizando metano ou n-butano como reagentes, no caso de plasma DC é 

controlada pelas características da região catódica e a taxa de deposição depende 

da densidade de corrente e da massa do monômero e, com isso, obtêm-se filmes 

com alto índice de refração. Por outro lado, para deposição em altas freqüências a 

taxa de deposição depende quantidade de energia fornecida ao monômero (energia 

por unidade de monômero por unidade de tempo) e do fluxo de massa dos 

reagentes. Por fim, devido ao bombardeamento que ocorre com o uso de fonte de 

potência na faixa de KHz, produz-se filmes com propriedades mais semelhantes aos 

obtidos com plasma DC do que com plasmas obtidos em MHz. 

Outro parâmetro importante é o bombardeamento da superfície do substrato. 

Neste aspecto Biederman (BIEDERMAN, 2000) considera que há três hipóteses: 

bombardeamento de alta, média ou baixa energia. Polímeros produzidos por 

bombardeamento de baixa energia são úteis na modificação ou proteção superficial. 

Bombardeamento de média energia é útil na produção de filmes com baixo 

coeficiente de atrito e alta energia produz compósitos e filmes duros, úteis na 

proteção superficial. 

 

 

2.1.2.1 Modos de Deposição 

 

Novos modos de deposição foram desenvolvidos para a polimerização por 

plasma. Por exemplo, CHO (1986) utilizou uma deposição intermitente, isto é, a 

fonte de potência foi ligada e desligada em intervalos regulares, que variavam entre 

15 s a 120 s, para tratar substratos porosos. A idéia deste tratamento é permitir que 

o monômero se difunda pelo interior dos poros antes de reiniciar a descarga. Esse 

tratamento pode variar a facilidade com que a água permeia pelo substrato, no 

presente caso poliuretano. 
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Para a polimerização por plasma de organo-silanos e compostos orgânicos 

oxigenados, o Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP 

(LSI/EPUSP) propôs novos modos de deposição. De maior relevância para este 

trabalho são, a saber: 

 Deposição em câmara fechada: corresponde à deposição sem fluxo 

contínuo do monômero, com seu prévio aprisionamento na câmara alterando o 

tempo de residência dos compostos consumidos e/ou produzidos. Deste modo, 

mesmo após o encerramento do plasma, haverá espécies ativas reagindo por tempo 

considerável e mudando a superfície do filme fino (CARVALHO, 2005b). Esse tipo de 

deposição se mostrou um caminho importante para a produção de filmes em 

substratos porosos e com alta taxa de desgaseificação. Assim, tetraetilortossilicato 

foi usado com sucesso para cobrir grãos de feijão apenas em câmara fechada; de 

outro modo, o filme raramente se formava ou era descontínuo (CARVALHO, 2006c). 

Yasuda utilizou a idéia de sistema fechado, mas apenas para avaliar que espécies 

ativas se formavam em um plasma DC com trimetil-silano (TMS) como reagente 

(YASUDA, 2004). Nessa condição de câmara fechada também foi possível avaliar 

que em plasma de compostos capazes de polimerização forma-se uma luminosidade 

muito próxima do catodo (cathode glow). Nessa luminosidade encontram-se 

espécies ativas – formadas principalmente por reação de dissociação provocada 

pela colisão das moléculas com elétrons de baixa energia - responsáveis pela 

formação do filme; 

 Intermixing: significa depositar duas camadas sem transição clara entre 

elas, deste modo, filmes aparentemente não compatíveis podem se formar com boa 

aderência e/ou até mesmo interagirem ao mesmo tempo na região de confinamento 

de plasma próximo ao substrato (SILVA, 2003a); 

 Deposição em ilhas: deposição em duas etapas de filmes com pouca 

aderência, o que leva a uma deposição descontínua do último filme sobre o primeiro. 

Por exemplo, o uso de plasma para polimerização de hexametildissilazana (HMDS) 

formando um filme fino como substrato para posterior polimerização de 2-propanol 

leva à produção de nano-ilhas sobre o filme à base de HMDS (NASCIMENTO 

FILHO, 2003). Com esta técnica foi possível formar pequenos aglomerados de 

outros filmes orgânicos, como os obtidos com acetaldeído (HERNANDEZ, no prelo) 

sobre um filme obtido por deposição por plasma de HMDS. O tamanho destes 
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aglomerados é muito dependente da polaridade do reagente usado para deposição. 

Assim, pode ser controlado de nanômetros a micrômetros na deposição com 2-

propanol, mas tende a formar ilhas maiores com acetaldeído. Portanto, com esta 

técnica é possível obter facilmente e a baixo custo um material com dimensões 

nanométricas. Uma alternativa ainda não testada é o recobrimento desta ilha por 

outros filmes finos, o que poderia criar um efeito de repelência por rugosidade (lotus 

effect) (NAKAJIMA, 2000; QINGJUN, 2006); 

 Deposição com terceiro eletrodo: testes foram executados para 

inserção de um novo ponto de admissão de reagente a um sistema de plasma. Esta 

inserção foi processada através de uma tubulação em aço inoxidável de ¼” de 

diâmetro onde, além de ocorrer aplicação tensão, orifícios de 1,0 mm de diâmetro, 

homogeneamente distribuídos, liberavam o reagente. Deste modo, ao terceiro 

eletrodo é permitido encontrar-se ou não em potencial flutuante ou mesmo funcionar 

como uma lente de extração de íons do plasma. Nesta configuração, testes da 

polimerização de acetona mostraram que as propriedades do filme podem ser 

completamente modificadas (NASCIMENTO FILHO, 2003). Assim, é possível obter 

espécies neutras do reagente e ativas do plasma em um ponto muito próximo ou na 

superfície do substrato e favorecer a formação de filmes não comuns de se obter 

com polimerização por plasma. Hipóteses não testadas foram a polarização e a 

admissão de partículas nesse terceiro eletrodo, o que poderia favorecer a formação 

de compósitos. Outra limitação deste experimento foi o uso de uma tubulação como 

o terceiro eletrodo, o que distorceu o plasma e diminuiu a área de deposição, além 

de dificultar a aplicação de tensão, pela formação de plasmóides/arcos. Porém, para 

produzir um aumento da reação íon/molécula dentro da câmara de plasma, este 

sistema de entrada secundária é vantajoso (NASCIMENTO FILHO, 2003). Contudo, 

o fluxo de reagente secundário não significa apenas um distúrbio na distribuição de 

fluxos mas também na formação do plasma. Todos esses filmes foram obtidos em 

plasma usando fonte de baixa freqüência devido às várias vantagens desta, tais 

como, moderada quebra dos monômeros, não destruindo o substrato ou sua 

superfície, fácil confinamento do plasma, alta taxa de deposição e diversidade de 

polímeros obtidos (YASUDA, 1985). 
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2.1.2.2 Filmes Finos Adsorventes 

 

A produção de materiais adsorventes e a modificação superficial de partículas 

são importantes passos para o desenvolvimento de MEMS (microelectromechanical 

systems) (GRAYSON, 2004; WEIGL, 2003; VERPOORTE, 2003; LICHTENBERG, 

2002), pois vários dispositivos miniaturizados trabalham baseados no fenômeno de 

adsorção. Além disso, filmes adsorventes têm um importante papel na fabricação de 

sensores para microTAS (SILVA, 2006c), tais como, no desenvolvimento de 

unidades pré-concentradoras (ALFEELI, 2008), no aprimoramento do limite de 

detecção de componentes como quimioresistores (HO, 2001), SAW (surface 

acoustic wave) (ARSHAK, 2004; CAPONE, 2003), cristais piezoelétricos de quartzo 

(ÁVILA, 2008; YING, 2008), e detectores de modo geral. Muitos desses filmes 

adsorventes são do mesmo material usado em colunas cromatográficas (SMITH, 

1982; FOLLWEILER, 1984) e muitos desses são obtidos com organo-silanos 

(MELLO, 2002b).  

Outra tendência para fabricação de sensores é o uso de partículas, com 

diâmetros que variam de nanômetros a poucos micrômetros (YAMAZOE, 2005). Por 

exemplo, partículas de ouro foram usadas para melhorar a resposta elétrica de 

sensores baseados em SnO2 (MONTMEAT, 2003) e nanopartículas mostraram-se 

vitais na área biológica (VASEASHTA, 2005; WANG, 2008). Partículas também 

estão presentes em microTAS para pré-tratamento de amostras em muitas 

situações, isto é, elas podem ser usadas como material de empacotamento em 

micro-pré-concentradores (KIM, 2003), micro-colunas de micro-cromatógrafos 

(SAITO, 2003), etc. 

Foram poucos os esforços feitos para o desenvolvimento de novos filmes 

finos adsorventes utilizando processos de plasmas, porém alguns exemplos podem 

ser citados, como KUROSAWA (1990), que na década de 90, através da técnica de 

polimerização por plasma, depositou ftalocianina de cobre para detectar compostos 

orgânicos com ligações duplas conjugadas. Na década posterior MAGGIONI (2005), 

sugeriu o uso de desorção por plasma para um propósito similar. Contudo, de modo 

geral a polimerização por plasma foi extensivamente estudada para vários 

compostos orgânicos, porém sem ênfase em obtenção de compostos adsorventes e 

sim em proteção de superfície, repelência, etc. Organo-silano é outro exemplo, pois 
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tais compostos são bastante utilizados em via úmida para a produção de fases 

estacionárias para a cromatografia, ou seja filmes adsorventes, e são facilmente 

polimerizados por plasma (D'AGOSTINO, 1990b). Porém não se encontraram 

tentativas para produzir filmes finos similares aos de fase estacionária 

cromatográfica por processo de plasma. Entretanto, com processos de plasmas não 

somente pode-se obter filmes finos e homogêneos como também há a possibilidade 

de produzir novos materiais com novas propriedades adsorventes. 

A deposição por plasma de filmes finos adsorventes é uma linha de pesquisa 

desenvolvida há mais de uma década no LSI/EPUSP e alguns dos filmes 

desenvolvidos (CARVALHO, 2006a; PEDRAG, 2004; TAN, 2001; SILVA, 2003a; 

CARVALHO, 2005b; CARVALHO, 2006b) foram usados para modificar a superfície 

de microestruturas, alterando, deste modo, sua função e/ou performance 

(CARVALHO, 2005c). Os filmes foram obtidos em freqüência de 40 kHz com boa 

taxa de deposição. 

Quanto a filmes orgânicos adsorventes, Nascimento observou que pela 

polimerização por plasma de 2-propanol (NASCIMENTO FILHO, 2003) obtêm-se 

filmes polares e também uma membrana seletiva para compostos orgânicos e que a 

acetona produz filmes finos polares, porém a deposição apresenta facilidade de 

formação de particulados. Por fim, Nascimento também avaliou o uso de álcool 

etílico, mas não encontrou condições para a polimerização. LIMA (2004), usando 

éter etílico ou ésteres de cadeia curta, obteve filmes menos polares, mas 

adsorventes para compostos orgânicos, enquanto acetaldeído apresenta 

propriedades intermediárias entre os ésteres e 2-propanol (HERNANDEZ, no prelo). 

Quanto aos organo-silanos, o uso de hexametildissilazana (HMDS) pemitiu 

produzir um filme útil para a adsorção de compostos orgânicos, tanto em fase líquida 

quanto gasosa (SILVA, 2003b), e para a determinação de compostos orgânicos 

voláteis (VOCs, ou COVs) (SIARKOWSKI, 2006). 

Quanto aos reagentes para deposição, este trabalho deu ênfase ao uso de 

organo-silano, HMDS, e compostos orgânicos fluorados.  
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2.1.2.2.1 Polimerização por Plasma de Hexametildissilazana (HMDS) 

 

HMDS tem como principal característica ser um ótimo modificador de 

superfície (GERSTENBERG, 1990; LAMENDOLA, 1998; PARK, 1990; NOVOTNY, 

1989). A polimerização por plasma de HMDS já foi bastante estudada e, em 

Microeletrônica, várias aplicações foram propostas quer seja pelo seu caráter 

hidrofóbico, que favorece a proteção de superfícies (MEX, 1998; FRANCKE, 1997), 

quer seja pela transparência (SILVA, 2003b; LEE, 2001; JOHNSON, 2001), para 

utilização em óptica. Muito embora várias condições e freqüências tenham sido 

testadas, os filmes foram normalmente obtidos com pouca presença de radicais 

carbônicos, principalmente para proteção de superfície (D’AGOSTINO, 1990a; LIM, 

2005; OHGISHI, 2003). Por outro lado, a existência de radicais carbônicos é 

altamente desejável para a obtenção de filmes adsorventes altamente hidrofóbicos 

e/ou resistente à radiação ultravioleta (SILVA, 2003a; TAN, 2001; PEREIRA, 2000). 

Muito embora esses filmes sejam mais facilmente obtidos em baixa freqüência, 

filmes obtidos a 13,56 MHz também podem apresentar algumas dessas 

características (CARVALHO, 2006a). 

Polimerização por plasma de HMDS, (NOGUEIRA, 2000), pelo controle dos 

parâmetros de processo, permite a obtenção de filmes aderentes tanto ao silício 

como a vários outros substratos - papel, alumina, polipropileno, etc. Os filmes 

obtidos são adsorventes a compostos orgânicos polares e apolares, mas não são 

oleofóbicos. Mostrou-se também que é possível obter misturas de polímero de 

HMDS com outros reagentes, tais como: tetraetoxi-silana (TEOS) e n-hexano. Além 

disso, posterior tratamento, em ácidos e/ou bases fortes, pode mudar algumas das 

características destes filmes, tornando-os mais ou menos resistentes à corrosão 

e/ou hidrofóbicos (TAN, 1999; PEREIRA, 2000). Nesse especial aspecto, o uso de 

HMDS apresenta outra vantagem: sua conhecida resistência à água. Quando foi 

usado para a proteção de material supercondutor, o filme não mostrou mudança de 

propriedades, mesmo quando o conjunto era mantido submerso em água por mais 

de 48 horas (XINYU, 1997). 

É possível seu uso, em dupla camada, para favorecer a aderência ao 

substrato, se isto for necessário. A composição química dos filmes é influenciada, 

principalmente, pela temperatura e potência. Em temperaturas mais altas, a 
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densidade de ligações Si-H diminui com o aumento da potência e a decomposição 

dos grupos metila é um processo ativado termicamente, o qual leva a formação de 

ligações cruzadas entre átomos de Si e outros radicais que contenham hidrogênio. O 

aumento da temperatura e/ou da potência também proporciona uma remoção mais 

acentuada de componentes orgânicos e de hidrogênio dos filmes, levando a um 

aumento no caráter inorgânico destes (NOGUEIRA, 2000). 

Esse filme fino mostrou-se útil para adsorção de compostos orgânicos 

voláteis, que são um grande problema ambiental. Não somente suas propriedades 

elétricas como também suas características físicas, tais como, alto índice de 

refração e capacidade de adsorção, tornaram esses filmes adequados ao 

desenvolvimento de sensores baseados não só em microbalança de quartzo (SILVA, 

2003b) como também em sensor químico baseado no interferômetro March-Zehnder 

(SIARKOWSKI, 2006).  

A propriedade dos filmes finos à base de HMDS serem sensíveis a óleos, já 

que ocorre um aumento de volume (inchamento) do filme, provavelmente poderia ser 

controlada com a deposição em dupla camada de compostos fluorados; no entanto 

filmes finos fluorados são obtidos em altas potências e baixas pressões (FAVIA, 

1998), que é o oposto das condições de deposição para formar filmes finos 

adsorventes com HMDS. A polimerização por plasma de organo-silanos é 

normalmente baseada na reação íon/molécula (JIAO, 2005; CALE, 1992; REN, 

2003, XAVIER, 2002), embora requerendo pouca energia, o mesmo não ocorrendo 

com fluorados. 

A polimerização por plasma de HMDS usando reator capacitivo e 13,56 MHz, 

com eletrodos externos (CARVALHO, 2006a), forma um filme com pouca resistência 

mecânica e sua superfície apresenta facilidade de adesão a polímeros orgânicos. 

Propriedade semelhante foi obtida pela polimerização por plasma de HMDSO e 

usada para a adesão de camadas de PMMA (polimetil metacrilato) na produção de 

dispositivo MEMS (HIRATSUKA, 2004). Neste caso, trata-se de acoplamento 

indutivo e 10 MHz, muito embora os eletrodos também sejam externos (NAKANISHI, 

1996). 
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2.1.2.2.2 Polimerização por Plasma de Compostos Orgânicos Fluorados 

 

Compostos orgânicos, por sua variabilidade, permitem a produção de filmes 

finos em larga faixa de polaridade, pelo uso de compostos oxigenados, ou mesmo 

repelentes a óleo, pelo uso de fluorados (Patent Number: 6403744, 2002;  

BILLERBECK, 2002; MILLARD, 1976; ZHUANG, 2005). 

Dentre os filmes adsorventes já produzidos usando plasma DC, éteres e 

ésteres mostraram características interessantes. Esses reagentes têm cadeia 

carbônica e o heteroátomo oxigênio, um átomo bastante eletronegativo, o que pode 

produzir um filme fino orgânico e altamente polar. Éter etílico, acetato de etila e 

metila foram polimerizados e foram obtidos filmes finos hidrofílicos (LIMA, 2004; 

LIMA, 2005) com boas propriedades de adsorção de VOC’s, porém com pouca 

resistência à variação de pH (LIMA, 2007). Por outro lado, polímeros fluorados 

normalmente são hidro-oleofóbicos (PHANI, 2006), resistentes à corrosão e 

temperatura, mas não são adsorventes. Deste modo, o uso mais comum da 

polimerização por plasma de compostos fluorados é para proteção de superfície 

(FRACASSI, 1999) em muitos campos tecnológicos, tais como, microeletrônica 

(GURUVENKET, 2008), biomateriais, têxtil, empacotamento, etc. Filmes finos 

contendo fluorados são também usados como material de baixa constante dielétrica 

(ENDO, 1999; HAN, 1998), porém várias outras utilidades foram desenvolvidas, 

como retardante de fogo (ERRIFAI, 2004), membrana seletiva (OH, 1995; GÖRBIG, 

1998) e materiais ópticos com baixo índice de refração (TULLIS, 2004). 

Quanto ao impacto ambiental, para os compostos fluorados normalmente 

utilizados em plasma, FRACASSI (1999) determinou que a contribuição para o 

aquecimento global é mínima, contudo, algumas moléculas, como por exemplo o 

anidrido trifluoroacético, podem gerar grandes quantidades de CF4 e C2F6, gases 

responsáveis por grande impacto ambiental. 

A deposição utilizando tetrafluoroetileno em uma câmara com fonte de 

potência de 10 kHz e campo magnético aplicado ao eletrodo indicou que é possível 

obter um filme com cadeias longas e poucas ligações cruzadas se a potência 

aplicada for pequena (~10 W). Os filmes obtidos próximos ao anel luminoso gerado 

pela aplicação do campo magnético têm menor quantidade de carbono quaternário e 



17 

 

 

maior presença de CF3, quando comparados aos filmes obtidos em outras posições 

da câmara (SATO, 1989). Para plasma DC, a polimerização seqüencial de 

hexafluoroetano e trimetil-silano foi analisada para avaliar a contaminação dos filmes 

produzidos. Os compostos fluorados formados durante a deposição tendem a 

permanecer na superfície da câmara e podem adsorver fortemente em um novo 

substrato ou incorporar em um filme que está sendo depositado. Testes usando 

alumínio como substrato demonstraram que ocorre quimiosorpção e que compostos 

de flúor irão permanecer na superfície do metal, mesmo em alto vácuo. A 

subseqüente deposição utilizando trimetil-silano leva, então, a incorporação de flúor 

no filme e cria problemas de adesão, contudo se trimetil-silano foi usado 

previamente, o mesmo não é observado (YASUDA, 2001).  

No caso de plasma pulsado e compostos fluorados, o controle do pulso 

permite um melhor design das moléculas do polímero, a manutenção ou não de uma 

função química (HAN, 2000), etc. A necessidade de pouca energia para obtenção do 

plasma em muitos casos também permite a preservação da estrutura da molécula e 

a maior produção de espécies neutras se comparada a íons (BAUER, 2005). 

Contudo, tal versatilidade possui uma faixa restrita de atuação e algumas propostas 

para aumentar essa variabilidade consideram, por exemplo, a ativação térmica 

(LIMB, 1999). Porém, com poucas exceções (ALCOTT, 2004), não se encontra o 

uso de reações íon/molécula para aumentar tal variação. Além disso, devido aos 

mecanismos de polimerização baseados em radicais livres, em plasmas de RF de 

compostos orgânicos que contenham flúor, a polimerização se torna mais rápida do 

que a correspondente com hidrocarbonetos como reagentes (KUROSAWA, 2000). 

 

2.1.2.2.3 Polimerização por Plasma de Compósitos 

 

Entre os vários materiais que se pode utilizar para o desenvolvimento de 

sensores, como mencionado anteriormente, partículas, com dimensões dentro da 

faixa de nanômetros a poucos micrômetros, são muito utilizadas (YAMAZOE, 2005; 

HUANG, 2003; PEREZ, 2003; SHCHUKIN, 2004; SHI, 2004, YANG, 2007). Essas 

partículas podem ser tratadas em ambiente de plasma de maneira a apenas mudar 

suas propriedades superficiais ou até mesmo formar compósitos (KERSTEN, 2001). 

Existem poucas maneiras para se obter tais partículas e/ou compósitos no plasma; 
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ou as partículas são inseridas na região de plasma ou são produzidas durante o 

processo de plasma (DENES, 2004). A inserção de partículas no plasma geralmente 

requer um leito fluidizado (HANABUSA, 1997) e a fonte de potência usualmente tem 

freqüência na faixa de RF, tanto para acoplamento indutivo (HAIBER, 2003) quanto 

capacitivo (BRUSER, 2004); porém, de modo geral o acoplamento ocorre através de 

eletrodos externos, em altas pressões, ou mesmo pressão atmosférica (TENDERO, 

2006; OGAWA, 2001; SAWADA, 1997). Contudo, tais condições não são favoráveis 

já que a alta pressão dificulta a formação de plasma DC e alta freqüência a obtenção 

de filmes finos adsorventes (LIMA, 2004). A produção de partículas dentro do 

plasma necessita da reação simultânea de diferentes reagentes; porém, em tal 

condição, a possibilidade de formação de compósito é bem pequena. No entanto, 

atualmente processos bastante engenhosos estão sendo propostos, tais como, 

atomização de solução na região de plasma (ROSS, 2006), coleta das partículas 

após a região do plasma (BUBERT, 2003), etc.  

Dentre as partículas que se pode utilizar as de origem orgânica, por exemplo, 

polissacarídeos, tais como amido e celulose, apresentam enorme utilidade, incluindo 

o desenvolvimento de sensores. Por exemplo, o amido pode ser empacotado 

(plastificado) para a produção de filmes transparentes com alta condutividade iônica 

(REGIANI, 2000; DRAGUNSKI, 2002; LOPES, 2005). Assim, tais filmes são 

potenciais candidatos em sensores biológicos e de umidade (ADHIKARI, 2004). A 

celulose modificada pela polimerização por plasma de HMDS pode atuar como uma 

membrana seletiva para compostos orgânicos (SILVA, 2003a; TAN, 2001), etc. 

 

 

 2.2 MICROESTRUTURAS 

 

A Engenharia Química e a Química são algumas das áreas mais afetadas 

pela miniaturização. Nestas áreas a miniaturização e/ou automação de sistemas 

levou ao rápido desenvolvimento das estruturas MEMS, onde atuadores e sistemas 

eletrônicos foram simultaneamente produzidos e integrados (PETERSEN, 1995). 

Para a Engenharia Química, a existência de menores equipamentos de controle, 

como válvulas, permitiu a obtenção de reatores mais eficientes. Na área Química, 
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tanto para preparativa quanto analítica, foi possível a obtenção e/ou manipulação de 

amostras em volume muito pequeno e, por integração de etapas, a formação do 

microTAS (ROOIJ, 2003; HANRAHAN, 2004; SILVA, 2006b). Isto decorre de um 

ciclo virtuoso, pois menor volume de amostra leva à necessidade de melhores 

detectores e de integração não só entre equipamentos e análise de dados como 

também das diversas partes do pré-tratamento de amostras (LICHTENBERG, 2002; 

OGREN, 2003), etc.  

Sistemas miniaturizados permitem uma análise em tempo curto utilizando 

poucos recursos, ou seja, trata-se do desenvolvimento de tecnologias mais limpas 

de muitos modos: permite menor uso de reagentes e menor descarte de produtos; 

utilização de pouca matéria-prima para sua produção, etc. (MAIDER, 1999; 

SHADMAN, 2000; SILVA, 2006c). 

Dentre os muitos usos para estruturas miniaturizadas, isto é micro e meso 

estruturas, alguns são de extrema importância, tais como: retenção de compostos 

químicos ou microrganismos, medidas eletroquímicas, catálise, principalmente de 

compostos orgânicos, e remoção/destruição de microrganismos em amostras 

complexas (SILVA, 2006b).  

Para a retenção de compostos químicos, uma série de técnicas e/ou 

equipamentos teve grande desenvolvimento recentemente. Um bom exemplo são as 

estruturas de pré-concentração para testes de explosivos, drogas, VOC’s, etc., 

desenvolvidas pelo Sandia Lab., EUA, no intuito de obter um sistema completo de 

análise (SAND2001-1997, 2001; LINDNER, 2001; PARMETER, 2000; PARMETER, 

2001). Outros sistemas foram miniaturizados e projetados para serem acoplados a 

sistemas mais complexos, como cromatógrafos a gás (MITRA, 1996a; MITRA, 1996b; 

FENG, 1998; MITRA, 1998; GUO, 2000; MITRA, 2003) ou líquido (MITRA, 2000). 

Para a investigação de sistemas químicos e/ou bioquímicos, ou mesmo a avaliação 

de novos materiais, medidas eletroquímicas são fundamentais e é corrente o uso de 

matrizes de microeletrodos (DARIO, 2000; FEENEY, 2000; KALLIO, 2004; HANEIN, 

2002; DEVIN, 2000; XIA, 2000; CANSELL, 2003).  

Para catálise (DANIEL, 2004; BRAVO, 2004; GÖRKE, 2005), a produção de 

filmes nanoestruturados e/ou clusters permite que haja uma fusão com os processos 

de microeletrônica. Quanto aos possíveis filmes a serem usados em catálise, 

materiais porosos, como os produzidos com organo-silanos (HATTON, 2005), metais 
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(BRAUNSTEIN, 2000) ou mesmo metais depositados sobre óxido (FU, 2005), já 

foram testados, contudo, os mais promissores são os nanoestruturados (SCHMID, 

1999). Por fim, deve-se ressaltar que muitas estruturas usadas na retenção e/ou pré-

concentração fazem uso de filmes adsorventes (SILVA, 2003b) e, como comentado 

anteriormente, muito destes filmes podem ser obtidos por polimerização por plasma 

(SILVA, 2006c). 

SILVA (2006b) apontou que uma área ainda não explorada é a do uso de 

estruturas miniaturizadas para ensino, especialmente de Engenharia Química. Um 

bom exemplo é a Engenharia Elétrica, onde processos de Microeletrônica 

(KORETSKY, 2003) compõem-se fundamentalmente de processos químicos e o 

ensino sobre projeto, operação e controle desses novos processos depende de 

treinamento laboratorial (CHANG, 2002). Do mesmo modo, processos que se 

encontrem de acordo com os “12 princípios da engenharia verde” são cada vez mais 

requisitados, o que requer, entre outras coisas, prevenção de poluição e uso racional 

de matérias-primas e energia (SHONNARD, 2003). Provavelmente tais objetivos 

serão mais facilmente alcançados em estruturas de ensino e pesquisa 

multidisciplinares (STROEBE, 2001; FELDER, 2000; FELDER, 2004) e pelo uso de 

simulação (DAHM, 2002), que permite, novamente, ser ambiental e economicamente 

correto (WILLIAMS, 2002; WILLIAMS, 2003), uma vez que deste modo diminui-se a 

necessidade de laboratórios e reagentes muito dispendiosos. Material de ensino e 

pesquisa de baixo custo também é importante para atender às demandas de 

minorias, tais como, ensino em regiões afastadas, pouco atendidas pelos processos 

convencionais (HANESIAN, 2001).  

Assim, Silva utilizou as estruturas miniaturizadas anteriormente citadas 

(NASCIMENTO FILHO, 2006; CARVALHO, 2005; LIMA, 2005; SIMOES, 2006) no 

ensino de operações unitárias, já que estas correspondem a escalamento linear das 

estruturas macroscópicas usadas em plantas químicas. As estruturas em questão, 

cuja parte responsável pela atuação em geral é formada por um microcanal ou uma 

constrição, apresentam outras vantagens, são manufaturadas em acrílico, utilizando 

ferramentas comuns de usinagem. Estas estruturas podem ser facilmente 

desmontadas ou avaliadas por microscopia óptica, devido à sua transparência.  
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2.3 CARACTERIZAÇÕES DOS FILMES 

 

Diversas técnicas podem ser utilizadas para caracterizar filmes finos, e 

efetivamente o foram neste trabalho, como será abordado no capítulo 3. Devido à 

especificidade de algumas medidas, a seguir descrevem-se brevemente algumas 

técnicas de caracterização, tanto de filmes como de estruturas miniaturizadas.  

 

2.3.1 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

 

A técnica de XPS (X-ray-photoelectron spectroscopy) baseia-se no efeito 

fotoelétrico, primeiramente explicado por Einstein em 1905, e que consiste na 

emissão de elétrons quando uma superfície é irradiada por fótons. Assim, nessa 

técnica a superfície da amostra é irradiada com raios-X de energia conhecida e os 

elétrons emitidos têm sua energia cinética medida, permitindo avaliar a energia com 

que esses elétrons estavam ligados ao átomo, de acordo com a equação (1). 

 

EK = Eb – h (1) 

 

Onde, EK é a energia cinética dos elétrons, Eb é a energia de ligação dos elétrons ao 

material e h é a energia dos fótons incidentes. 

 

Trata-se de uma técnica qualitativa e quantitativa; assim, com essa técnica 

não  só é possível identificar os átomos que compõem o material como também 

estabelecer em que proporções se encontram na amostra. Além disso, como a 

energia com que o elétron encontra-se ligado ao átomo é influenciada pelo ambiente 

químico ao seu redor, é também possível determinar a estrutura química. Por 

basear-se na identificação de elétrons que deixaram a superfície, e considerando-se 

que livre caminho médio destes será pequeno já que perdem consideravelmente tal 

energia após percorrer apenas algumas camadas, trata-se de uma técnica de 

superfície. Assim, essa técnica analisa até aproximadamente 5 nm de profundidade, 

é considerada não destrutiva e comumente utilizada na caracterização de polímeros 

orgânicos (BRIGGS, 1983).  
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2.3.2 Microbalança de Quartzo (QCM) 

  

A Microbalança de Quartzo é uma técnica que pode ser usada tanto para a 

análise de filmes como de estruturas miniaturizadas. A técnica baseia-se na medida 

da oscilação mecânica de um cristal piezelétrico, onde a oscilação do cristal é 

conseguida pela aplicação de um campo elétrico alternado (VARELA, 2000). Este 

cristal normalmente é confinado em uma cela e a análise é feita em fluxo contínuo, 

quer seja em fase líquida ou fase gasosa. 

O cristal terá sua freqüência natural de vibração modificada se ocorrer 

adsorção de material sobre sua superfície. A variação na freqüência, por adição ou 

subtração de massa, é proporcional à variação de freqüência e é descrita pela 

equação de Sauerbrey, expressão (2).  

mKm
A

f
F

cC
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02

 (2) 

 

Onde, ΔF é a variação de freqüência de ressonância em Hz, A é a área 

geométrica piezeletricamente ativa, isto é, a área do cristal que possui eletrodos 

depositados, 0 é a freqüência fundamental do cristal, c é a massa reduzida, c a 

densidade do fluido e Δm a variação de massa. Portanto, a freqüência é 

proporcional (K, constante) à variação de massa. 

Para a aplicação da equação de Sauerbrey é importante que as variações de 

freqüência sejam inferiores a 2% da freqüência de ressonância do cristal. Para 

melhorar o limite de detecção da técnica e/ou torná-la mais específica para uma 

classe de compostos, é comum a aplicação de filmes finos sobre o cristal. Por fim, a 

técnica é muito sensível a variações na viscosidade do meio ou do filme sobre o 

cristal, o que pode dificultar a obtenção das medidas. 

Tanto para caracterização de filmes finos quanto de estruturas, a técnica 

necessita de um sistema de admissão em fluxo, que permita a admissão controlada 

de quantidades pré-estabelecidas de amostra. No caso de análise de filmes finos, 

estes normalmente são depositados diretamente sobre o cristal (Figura 2A). Para a 

análise de estruturas, um filme capaz de avaliar uma determinada característica é 

depositado diretamente sobre o cristal e a estrutura sobre análise é colocada no 
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sistema de fluxo contínuo (Figura 2B) e o mais próximo possível do cristal, que 

funciona neste caso como um detector. 

 
 

A B 

Figura 02 - Diagrama esquemático da montagem para caracterização em QCM: A) 

Análise em cristal e B) Análise em estrutura 

 

 

2.3.3 Sistema Portátil, com Sensor de Óxido de Estanho 

 

Sensores pequenos, ou arranjos de sensores, são bastante utilizados em 

equipamentos portáteis, em geral para análise qualitativa ou semi-quantitativa, como 

o nariz (RÖCK, 2008) e a língua eletrônicos (CIOSEK, 2007). Para análises gasosas 

é muito comum o uso de um sensor de óxido de estanho e esses sensores já foram 

usados na detecção de VOCs  (PASINI, 2004).  

No desenvolvimento do nariz eletrônico um sensor de óxido de estanho 

bastante utilizado é o TGS 2620, da Figaro, Japão (BHATTACHARYA, 2008; 

FUCHS, 2008) e Carvalho também o usou, neste caso para a construção de um 

sistema pequeno e adaptado para avaliação da catálise em microcanais 

(CARVALHO, 2008c). Este sistema, com ligeiras modificações (Figura 3), foi utilizado 

neste trabalho para avaliação de microestruturas e comparação dos resultados com 

os obtidos por Microbalança de Quartzo. 
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Este sensor apresenta baixo custo e alta sensibilidade a gases combustíveis, 

além de longa durabilidade. No entanto, sua sensibilidade é afetada pela presença 

de água e a seletividade é baixa, além de sofrer envelhecimento e/ou 

envenenamento. 

O conjunto é formado por um sistema de admissão semelhante ao utilizado 

na Microbalança de Quartzo além de software para análise de dados. 

 

Figura 03 - Diagrama esquemático da montagem para caracterização em microestruturas 

 

 

2.3.4 Capilaridade e Dispersão 

 

Normalmente as partículas que foram tratadas por plasma, em etapas futuras 

serão utilizadas em emulsões e/ou dispersões. Além disso, estas emulsões poderão 

ser utilizadas para espalhar o material, criando filmes espessos. Portanto, é 

necessário testá-las quanto à dispersão e à capilaridade, respectivamente. Enquanto 
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a dispersão indica a possibilidade da partícula se misturar e continuar suspensa ou 

não em um fluido, a capilaridade permite compreender o comportamento das 

partículas quando um fluído percorre a sua superfície. A dispersão para partículas 

muito pequenas pode ser avaliada qualitativamente pela produção de uma mistura 

(amostra/fluido) e monitoração do tempo para a sua sedimentação, parcial ou total 

(LEE, 2007). Um teste semelhante, porém quantitativo, é feito com sólidos e 

corresponde à norma ASTM D4221 de 1999. Para emulsões, a análise de dispersão 

pode ser feita por observação em microscópio para determinar variação nas 

dimensões da gota do emulsificado (ZAYAS, 1996). A capilaridade pode ser testada 

usando-se um capilar preenchido com a amostra e medindo-se o tempo que o fluido 

leva para percorrer um comprimento pré-determinado (SZYMANOWSKI, 2005). 
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3. METODOLOGIA, MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Pelo exposto anteriormente, observam-se as vantagens do uso da 

polimerização por plasma e o presente trabalho teve como objetivo a produção de 

um equipamento que, por suas características distintas daquelas dos equipamentos 

comerciais, permitisse a obtenção, em uma única etapa de fabricação, de filmes 

finos e/ou compósitos com características especiais, i.e. novos materiais, como 

segue: 

- Formados por partes orgânicas distintas, ou mesmo por regiões 

adsorventes ou repelentes; 

- Formados por partículas orgânicas em mistura com filme fino, o que 

aumenta a área superficial e/ou rugosidade; 

- Filmes compósitos, resistentes à corrosão. 

Estes filmes finos são testados em micro e/ou meso estruturas para retenção, 

pré-concentração e/ou separação de compostos químicos, tanto em fase líquida 

quanto gasosa. O conjunto foi testado principalmente para retenção de compostos 

orgânicos voláteis para simular sistemas complexos como o microTAS.  

Portanto, este trabalho possui três fases distintas: a construção do 

equipamento e sua caracterização; a obtenção dos filmes finos e uso de filmes finos 

em estruturas miniaturizadas. 

 

 

3.1.1 Construção e Caracterização do Equipamento Proposto  

 

A metodologia para construção do equipamento proposto é apresentada no 

diagrama da Figura 4. 
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Figura 04 - Diagrama da metodologia para construção do equipamento 

 

1) Condições de contorno: Definição das características necessárias ao 

equipamento de plasma: 

 

A partir da revisão bibliográfia (brevemente descrita em aspectos teóricos) as 

condições de contorno para a construção do equipamento são estabelecidas. Assim, 

as faixas características encontradas para deposição em plasma DC foram: 

 Tensão de alimentação: entre 100 V e 700 V, eventualmente atingindo 1000 V, 

mas sendo mais comum a faixa entre 100 V e 500 V; 

 Faixa de pressão: entre 10 mTorr e 100 mTorr, no entanto, pode ocorrer 

deposição em até 1 Torr;  

 Sistema de alto-vácuo para que a pressão entre processos atinja 10-4 Torr, para 

evitar contaminação cruzada; 

 Admissão dos monômeros na faixa de 2 sccm a 20 sccm, podendo ocorrer ou 

não o uso de gás carregador (geralmente Ar); contudo, o uso do gás irá favorecer 

o bombardeamento da superfície e pode ocasionar contaminação no catodo, por 

espirramento (sputtering); 
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 O local de admissão do reagente varia, mas em geral é próximo a um dos 

eletrodos; 

 Distância entre eletrodos entre 5 cm e 20 cm, mas alguns eletrodos são 

variáveis, o que permite mudanças na condição de plasma; 

 Recomenda-se que a distância catodo/ânodo não supere três vezes o diâmetro 

do ânodo, pois com o aumento da distância entre eletrodos, maior será a 

temperatura eletrônica e menor a taxa de deposição (CHAPMAN, 1980; 

ROSSNAGEL, 1990; YU, 2002). 

 As dimensões do eletrodo são muito variadas, pois o tamanho é muito 

dependente da utilização que se dá ao sistema. Assim, utiliza-se desde poucos 

centímetros até próximo de 1 m de diâmetro para o eletrodo onde a amostra será 

alocada; 

 O uso de campo magnético em um dos eletrodos é comum e em geral o campo é 

menor que 800 G, sendo comum valores entre 100 G e 300 G (na região de 

plasma), mas em distâncias menores que 10 cm o campo já se encontra bastante 

diminuído (devido ao decaimento do campo magnético). Mais comumente 

utilizadas para gerar campos magnéticos em reatores de plasma são bobinas 

magnéticas, porém, há pouco uso de campos magnéticos permanentes 

(usualmente com ímãs de ferrite). 

 Alguns eletrodos são refrigerados, especialmente se as deposições ocorrerem no 

catodo; 

 Muito embora sejam possíveis câmaras pequenas, o volume em geral não é 

inferior a 10 L para câmaras definidas como bell jar. Esse volume está 

relacionado ao tamanho dos eletrodos e sua disposição, mas câmaras com 10 L 

de volume interno em geral possuem eletrodos com poucos centímetros de 

diâmetro, provavelmente inferior a 10 cm. 

 

Por outro lado, para a câmara de plasma não se encontrou na bibliografia 

consultada evidência do uso de um eletrodo auxiliar - ou mesmo de aplicação de 

tensão entre os eletrodos – sendo comum o uso de campo magnético ou o 

distanciamento entre eletrodos para variar as condições de plasma. Além disso, não 

se encontrou câmaras de plasma com mais de um ponto de admissão de reagentes. 

Por fim, não se evidenciou o uso de plasma DC para tratamento superfícial de 
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material particulado, ou seja, do uso de plasma DC em leito fluidizado. Assim, essa 

câmara é projetada para ser bastante versátil para produção de novos materiais. 

Essas características, que diferenciam o equipamento de plasma projetado 

das propostas disponíveis na bibliografia, também não foram encontradas nos 

equipamentos comerciais disponíveis.  

 

2) Pré-projeto: 

 

A partir das condições de contorno, definiram-se as características desejadas 

ao equipamento, que é polimerização catódica (Cathodic Plasma Polymerization) e 

com ânodo magnetizado (denominado Anode Magnetron Torch), como segue: 

 

Sistema de vácuo: Faixa de pressão na ordem de 100 mTorr até 1 Torr para 

a deposição, pois esta faixa é comum para polimerização por plasma, e menor que 

10-4 Torr entre os processos, para evitar contaminação cruzada; 

 

Fonte de potência: Fonte DC variando de 0-3000 V, com possibilidade de 

adaptação para DC pulsado, com freqüências ajustáveis e com controle do tempo on 

e off, porque esta última configuração apresenta vantagens, tais como, deposições 

mais limpas, eliminação de arcos e manutenção da estrutura do monômero 

(DRUYVESTEYN, 1940; ROSSNAGEL, 1990). 

 

Câmara de plasma - definiu-se o tamanho do catodo (porta substrato) de 8” 

(oito polegadas) para alocar amostras de até 6” (seis polegadas) com boa 

uniformidade de deposição. O catodo é refrigerado, para evitar a degradação de 

filmes orgânicos devido ao bombardeamento com espécies ativas advindas do 

plasma, e móvel, para permitir o controle do bombardeamento pela distância entre 

catodo e ânodo. A possibilidade de controle do bombardeamento próximo ao 

substrato favorece desde a produção de polímeros lineares à alto crosslink nos 

filmes obtidos (DENES, 2004; HEGEMANN, 2007). Este catodo também deve ser 

isolado eletricamente, com possibilidade de polarização, para permitir a melhor 

interação com o plasma e com o eletrodo auxiliar, onde pode ocorrer aplicação de 

tensão.  
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Ânodo de 3“ (três polegadas), usando a configuração do eletrodo CAPS 

(constricted anode plasma source), conforme descrito nos estudos de NEMA (2004), 

ou seja, o ânodo muito menor do que o catodo, para melhorar aderência dos filmes 

aos substratos e aumentar a taxa de deposição. Neste trabalho propôs-se uma 

razão entre áreas do ânodo/catodo em contato com o plasma de ~1:7. O ânodo 

magnetizado (MOROSOFF, 1978; SATO, 1989; ZHAO, 1999; ZHAO, 2000; TAO, 

2002) garante o confinamento do plasma e a possibilidade de polimerização em 

pressões mais baixas (menor que 100 mTorr) usando baixa potência, além de 

deposições em grandes áreas superficiais, obtendo filme com boas propriedades 

(melhor adesão, forte ligação interfacial e com pouca contaminação, boa taxa de 

deposição e uniforme). Campo magnético com ímãs permantentes de terras raras do 

tipo  NdFeB (Neodímio-Ferro-Boro), para garantir que tanto o toróide formado pelo 

plasma como a bainha no catodo (cathodic dark space) fiquem bastante definidos 

(TAO, 1996). Pelo controle das tensões e da distância entre eletrodos pode-se variar 

a posição das regiões catódicas e aproximá-las do eletrodo auxiliar. Com isso, pode-

se favorecer a ionização do reagente que é admitido por este eletrodo, caso a 

bainha se afaste do catodo, ou favorecer a ionização próxima ao catodo, o que 

aumenta o bombardeamento e pode facilitar a aderência do filme em formação, pela 

“pré-limpeza” da superfície, como comentado nos aspectos teóricos.   

Eletrodo adicional (eletrodo auxiliar) isolado eletricamente das paredes da 

câmara de plasma. Assim, em condições de operação, este pode encontrar-se 

aterrado, flutuante ou com potencial aplicado, positivo ou negativo. A condição 

elétrica do eletrodo auxiliar durante o plasma pode ou não atrair o toróide e/ou a 

bainha para mais próximo do substrato, bombardeando-o ou evitando que íons com 

maior energia o atinja.  

Considerando-se a aplicação de máxima tensão (1000 V nesse projeto), 

definiu-se a distância entre anôdo/catodo de no mínimo 50 mm e máximo 150 mm, 

para evitar arcos e não diminuir excessivamente a densidade de potência, 

respectivamente.  

A isolação elétrica dos eletrodos da câmara foi efetuada de tal modo que 

existe a possibilidade de adição de uma segunda fonte de potência, com freqüências 

ajustáveis. 
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Devido ao alto valor do campo magnético, a câmara tem de ter volume grande 

quando comparado com o volume na região entre eletrodos, no presente caso o 

volume é de aproximadamente 60 L. 

 

Admissão de reagentes – a admissão de reagentes líquidos é feita por 

diferença de pressão e de gases por controle de fluxo. A admissão pode ocorrer no 

ânodo ou no eletrodo auxiliar, simultaneamente ou não. 

 

3) Projeto preliminar da câmara de plasma, simulação e testes 

 

Pelo descrito anteriormente, observa-se que o projeto da câmara de plasma é 

o ponto crítico do equipamento, o que torna sua simulação desejável. Como o 

eletrodo auxiliar influi no escoamento do reagente e nos potenciais durante o 

plasma, a simulação de fluxo e de campos elétrico e magnético é aconselhável. No 

entanto, na literatura a simulação de plasma normalmente significa obtenção de 

parâmetros de plasma, tais como, temperatura eletrônica (WANG, 2007), constante 

da reação (SAKIYAMA, 2007), condições elétricas (KAMP, 2003; LISOVSKIY, 2005; 

KORZEC, 2003; LEE, 2008; HOCHE, 2007), etc. e pouca importância é dada às 

condições de fluxo. Portanto, fez-se necessário a escolha de um software. Uma 

possibilidade interessante é o FEMLAB®, bastante comum na área de Engenharia 

Química e de MEMS para a simulação de equipamentos e de estruturas, 

respectivamente; contudo, incomum na simulação de sistemas em vácuo como 

desse trabalho.  

O uso de FEMLAB, porém, requer que o fluido não se encontre em regime 

molecular. Para aplicações envolvendo gases, o efeito de rarefação é medido pelo 

número de Knudsen, Kn, representado pela expressão 3, onde,  é o livre caminho 

médio do gás, que é dado pela expressão 4, para a distância entre o sistema de 

inserção do gás e o substrato na câmara de vácuo. Esta aproximação pelo uso do 

número de Knudsen é válida porque no sistema de vácuo proposto o número de 

Reynolds é baixo, ou seja, o fluido não apresenta turbulências. 
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Kn = D     (3) 

 

 = 1 RT / (a
2
 / 4) PNA   (4) 

 

Onde:   Kn = número de Knudsen  

  D = distância entre o sistema de injeção de gases e o substrato 

  R = constante do gás ideal 

  P = pressão no interior da câmara 

  NA = número de Avogadro 

  T = temperatura do gás  

  a = diâmetro da particula do gás 

 

Para a câmara utilizada, o número de Knudsen indica que o fluido não se 

encontra em regime molecular durante o plasma para qualquer condição de 

distância entre eletrodos e pressão utilizada e a Tabela 1 exemplifica resultado típico 

para essa câmara. A tabela foi obtida considerando pressões típicas de processos 

de plasma e 120 mm como distância entre a entrada de gases e o substrato, que 

corresponde a uma condição determinada experimentalmente como útil para a 

deposiçao de filmes finos, como será exposto posteriormente.  

Tabela 1 – Ambiente típico dentro da câmara do reator 

Pressão (Torr) 
Livre caminho 

médio (m) 

Número de 

Knudsen 
Regime de fluxo 

300m 0.00025 0.00208 Continuo 

200m 0.0004 0.0033 Continuo 

100m 0.0008 0.0067 Continuo 

1m 0.08 0.67 Intermediário 

50µ 1.5 12.5 Molecular 

 

Portanto, um provável perfil foi definido a partir do pré-projeto e simulado para 

otimização. A condição otimizada obtida pela simulação é avaliada utilizando 

traçadores, como definido por SANTOS (2007). Assim, utilizaram-se como 

traçadores partículas (de amido e alumínio, de 5 m de diâmetro, as mesmas 
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partículas usadas para modificação de superfície), carregadas com argônio e sem 

aplicação de tensão, mas o fluido não pode ser revelado pelo uso de corante, o que 

exige uma nova escolha de traçador.  

BEDMAR (1972) considera como traçador “qualquer produto que, incorporado 

na massa de uma substância, permite investigar o comportamento desta em um 

determinado processo físico ou químico... As principais propriedades de um traçador 

ideal são: a) Comportamento hidrodinâmico idêntico ao da substância que pretende 

estudar; b) Possui uma característica adicional que permite diferenciá-lo dessa 

substância; c) A característica adicional que o distingue não deve existir no meio em 

que será empregado; d) O método de detecção e de medição do traçador deve ser 

fácil, de alta eficiência e realizado com equipamento simples e de baixo custo; e) 

Não deve estar sujeito a perdas indesejáveis durante o trânsito, da injeção até a 

medição; f) Não deve ser tóxico, disponível no mercado e de baixo custo” 

Não se encontrou informação do uso de traçadores para analisar o fluxo em 

sistemas de vácuo, contudo, considerando-se a definição de Bedmar, optou-se por 

gelo seco (CO2) carregado por nitrogênio e filmagem da câmara de reação pelos 

seguintes motivos: gelo seco é um sólido que, por diferencial de pressão, originará 

um gás, isto é, o comportamento se assemelhará ao dos gases residuais sob 

bombeamento e não interferirá no processo de bombeamento, quer seja como 

contaminante ou como gás de difícil remoção; sua detecção dependerá apenas da 

variação de transparência na câmara de reação; a filmagem não implica em adição 

de qualquer instrumento internamente à câmara, não impõe perdas e, por fim, CO2 é 

tóxico apenas em altas concentrações.   

 

4) Montagens e testes do equipamento  

 

Após a caracterização com traçadores e otimização do pré-projeto, a câmara 

é construída, montada e testes preliminares de vácuo são efetuados, conforme 

descrição esquematizada na Figura 5. As outras partes do equipamento são 

construídas e testadas utilizando recomendações gerais para sistemas de vácuo e 

equipamentos para testes elétricos. Os testes do conjunto são feitos para avaliar se 

é possível manter o plasma estável na maioria das condições de deposição 

(pressão, fluxo, distância entre eletrodos, etc). Tais testes utilizam N2 e Ar, gases de 

processo bastante comum e que simulam a atmosfera residual da câmara de plasma 
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(N2) ou indicam as principais características de um plasma obtido em um gás com 

energia de ionização alta (Ar).  

 

Figura 05 - Diagrama da construção do equipamento de plasma e testes preliminares para a 

obtenção de plasma 

 

 

3.1.2 Obtenção Preliminar dos Filmes Finos  

 

Testes preliminares de deposição são efetuados, para estabelecer, entre 

outros parâmetros, uniformidade de deposição. Para caracterização do equipamento 

quanto à deposição, usou-se como reagente HMDS, devido à facilidade que este 

apresenta para polimerização por plasma em várias freqüências e pressões. Estes 

filmes são também depositados concomitantemente com a inserção de partículas. 

Utilizando o HMDS como o principal reagente de processo, foram encontradas 

janelas de processo e feitas diversas deposições.  
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3.1.3 Uso de Filmes Finos em Estruturas Miniaturizadas 

 

A obtenção, em uma única etapa de fabricação, de filmes finos compósitos e 

a possibilidade de deposição de filmes com janelas de processo bem distintas é um 

dos objetivos para a construção desse equipamento. Assim, como indicado no 

diagrama da Figura 6, os filmes são obtidos variando-se as condições de fluxo, 

pressão, potência da fonte, polarização no eletrodo auxiliar, distância entre 

eletrodos, etc. Para caracterização avaliam-se as propriedades físico-químicas e, 

aqueles que apresentam as características desejadas, são então depositados em 

estruturas miniaturizadas. 

Filmes que mostrem capacidade de adsorver compostos orgânicos ou são 

oleofóbicos ou resistentes à corrosão, são depositados em estruturas miniaturizadas 

úteis na retenção e/ou permeação de compostos orgânicos. 

 

Figura 06 - Diagrama do esquema da obtenção de filmes em estruturas miniaturizadas úteis 

na retenção e/ou permeação de compostos orgânicos 
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Construção e Caracterização do Equipamento  

 

3.2.1.1 Simulação 

 

As simulações usaram FEMLAB 3.2 rodado num PC Core2Duo 2.6 GHz com 

4 GB de RAM e foram processadas em várias etapas. A simulação, inicialmente, 

estabelece a melhor condição de fluxo, a partir da qual se avaliam as distribuições 

elétrica, magnética e inserção de partículas, preferencialmente usando a 

configuração 2D. O perfil otimizado por simulação para esta câmara de plasma 

encontra-se na Figura 07. As principais variáveis de projeto simuladas nesse perfil 

são como segue: 

 A inclinação do ângulo em que o reagente deixa o eletrodo auxiliar e atinje o 

catodo (30º, 45º e 60º), correspondendo a  na Figura 07; 

 Distância entre ânodo e catodo, correspondendo a A na Figura 07; 

 Distância entre ânodo e eletrodo auxiliar, correspondendo a B na Figura 07. 

 

O distribuidor do fluxo de reagentes (Figura 08), que se encontra no ânodo, foi 

simulado separadamente e apenas para o perfil que se mostrou otimizado. Para 

todas as outras simulações utiliza-se um array para distribuir o fluxo. 
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Figura 07 - Perfil simulado para a câmara de plasma (dimensões em milímetros) 

 

O número de elementos e a razão de aspecto da malha da câmara foram 

manualmente definidos, devido à limitação do equipamento para simulação. As 

malhas utilizadas são apresentadas no capítulo 4, em conjunto com o resultado das 

simulações. Os parâmetros físicos típicos (densidade, viscosidade, etc.) utilizados 

são os do N2, em fluxo de 10 sccm a 100 sccm. Estes fluxos foram simulados para 

pressões maiores do que 1 mTorr, i. e., em  condições de processo. O regime do 

fluxo interno foi analisado como uma função de fornecimento de pressão absoluta3. 

Todas as simulações usaram a equação de Navier-Stokes incompressivel e 

considerações eletromagnéticas requeridas, i. e., campos elétrico e magnético 

constantes e permanentes.  

                                                 
3
 Avalia-se a variação de pressão 



38 

 

 

 

Figura 08 - Distribuidor de fluxo de reagentes 

 

Nos testes de inserção de partículas, o interior da câmara foi coberto com 

filme espesso que apresentava material adsorvente espalhado sobre sua superfície 

além de ocorrer a filmagem durante toda a inserção. Este filme trata-se de papel 

cartão metalizado e o adsorvente é silicone, grau industrial, Down Corning, EUA, 

distribuido manualmente. Posteriormente, foi avaliado o caminho percorrido pelas 

partículas pela análise do pó presente nesse filme espesso e comparação com a 

filmagem. Portanto, é possível comparar a posição das partículas obtidas por 

simulação e a situação real. As simulações magnéticas foram confrontadas com 

medidas experimentais feitas com o uso de gaussímetro (Gauss/ Teslameter – F.W. 

Bell – Model 6010, EUA) 
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3.2.2 Obtenção dos Filmes Finos 

 

3.2.2.1 Reagentes 

 

1) Para polimerização e testes da câmara de plasma 

Argônio (99,9%), da Air Liquid, e nitrogênio, grau industrial, AGA Ltda, são 

utilizados para caraterização da câmara de plasma e/ou como gás carregador. 

Para a produção de filmes foram utilizados o metil-nonafluoro(iso)butil-éter 

(HFE 7100®, 3M, EUA, grau industrial, que contém metil-nonafluorobutil-éter em sua 

composição); Hexametildissilazana (HMDS, Hoechst, EUA, grau industrial); e 2,3- 

dihidrodecafluoropentano (Vertrel®, Clarus Technology do Brasil, Ltda, grau 

industrial). O uso desses reagentes é como segue:   

a. HMDS, para:  

i. Caracterização inicial do equipamento; 

ii. Deposições em todos os tipos de substratos; 

iii. Como substrato para dupla camada; 

iv. Deposições com mistura (intermixing). 

b. Metil-nonafluoro(iso)butil-éter (HFE 7100®): Devido à presença de 

flúor em sua composição e cadeia carbônica longa, além do oxigênio 

como heteroátomo, que em deposições com hidrocarbonetos levou à 

produção de filmes medianamente polares, foi estudado para a 

produção de filmes finos com características adsorventes, oleofóbicos 

e hidrofóbicos além de deposição em partículas para proteção em 

ambiente agressivo; 

c. 2,3-dihidrodecafluoropentano (Vertrel®): diferentemente de HFE 

7100®, não possui oxigênio em sua estrutura, portanto há a 

possibilidade de formação de filmes oleofóbicos e hidrofóbicos, com 

boa resistência à corrosão além de formação de dupla camada para 

estudo de formação de ilhas. 

Enquanto a polimerização por plasma de HMDS foi extensivamente estudada 

o mesmo não ocorre com os outros dois reagentes. 
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2)  Para caracterização 

a. Água DI: verificação de hidrofobicidade dos filmes; Testes de imersão 

e produção de soluções, por exemplo, para testes de adsorção de 

compostos orgânicos, etc.; 

b. Acetona, 2-propanol, n-hexano e dodecano: para testes de 

organofilicidade e de adsorção de compostos orgânicos; 

c. Óleo: óleo de bomba rotativa de palhetas (Edwards, Brasil), óleo 

mineral (União Química Farmacêutica Nacional S/A, Brasil), óleo 

fluorado (Balzers, Brasil), óleo de silicone (350cSt, Down Corning, 

EUA) e Fomblin
para bomba de alto vácuo: para testes de 

oleofobicidade; 

d. Ácidos concentrados (HCl e HNO3) (Casa Americana Ltda, Brasil): 

para testes de corrosão e simulação de ambientes agressivos; 

e. Hidróxido de potássio (KOH) (Casa Americana Ltda, Brasil): para 

testes de corrosão e simulação de ambientes agressivos; 

f. CO2 (gelo seco): utilizado como traçador gasoso para revelar as linhas 

de fluxo em regime de fluxo contínuo. Esse experimento foi feito para 

dar validade às simulações e ao projeto do reator; 

g. Partículas de amido e alumínio, 5m (produzidas na própria 

universidade): foram utilizadas como traçadores dando validade às 

simulações e ao projeto do reator; 

h. Iodo, iodeto de potássio e amido (Casa Americana Ltda, Brasil): 

foram utilizados em testes de dispersão e capilaridade; 

i. Corante azul e pigmento (SENAI/SP): para testes de partículas4; 

j. Outros: Etanol, puro ou 46,2% em água; Gel etanol (uma mistura 

comercial de 65% de etanol e Carbopol 940); Butil álcool: para testes 

das partículas de amido após recobrimento por filme à base de 

HMDS5. 

 

                                                 
4
 Testes processados por R. A. M. Carvalho 

5
 Testes processados por R. A. M. Carvalho 
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3.2.2.2 Substratos  

 

 Os substratos utilizados foram: 

a. Lâminas de silício tipo p, < 100 >, 10-20 Ωcm, 3” de diâmetro 

(Silicon Sence, Inc., EUA): para caracterização dos filmes 

depositados; 

b. Polimetilmetacrilato (Plastotal Ltda, Brasil): para construção de 

estruturas para testes de retenção e testes de adesão; 

c. Placas metálicas de 20 mm2 (alumínio, aço inoxidável AISI 316L, 

latão e cobre, 1,5 mm espessura, Casa das Bóias, Brasil): para 

testes de adesão;  

d. Cristal piezoelétrico de quartzo (PQC) de 4,096 MHz, 11 mm de 

diâmetro e 0,8 mm de espessura (Hosonic Industrial do Brasil 

Ltda): para análises de adsorção em medidas de microbalança com 

cristal de quartzo (QCM); 

e. Telas de 0,18 mm de espessura do fio com 50 fios por polegada 

(Art-Telas S.A., Brasil): para construção e como suporte de partículas 

em cavidade selada;  

f. Filme fino a base de Hexametildissilazana: como substrato para 

deposições em dupla camada; 

g. Amido e alumina (5m de diâmetro, produzidos na universidade): 

para testes com partículas.  

h. Folha de papel cartão metalizado: para recolhimento de partículas 

em testes de traçadores. 

i. Polímeros orgânicos (polietileno, PE; politetrafluoroetileno, PTFE 

e policloreto de vinila, PVC) em fita: para testes de permeação. 
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3.2.2.3 Caracterização de Filmes e Compósitos 

 

Os filmes foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (FTIR, 

FTS–40, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA. EUA) ou Raman (Renishaw 3000, 

EUA) para identificar espécies químicas polares ou apolares, respectivamente. XPS 

(VGX500 – LACTEC, Inglaterra) foi utilizado para análise de superfície, em 

determinação da composição atômica e das principais espécies químicas. Com 

perfilometria (3030, Veeco Instruments Inc., EUA) foi possível determinar a 

espessura do filme e, pela medida do tempo de deposição,  a taxa de deposição. 

Por elipsometria (Auto EL NIR-3, Rudolph Research Corporation, EUA) verificou-se o 

índice de refração e as medidas foram realizadas comparando-se dois comprimentos 

de onda diferentes: 632,8 nm e 830,0 nm. Os testes foram efetuados em cinco 

pontos das amostras, para verificar a homogeneidade. O goniômetro (Ramé-Hart 

instrument Co., EUA) foi usado em testes de ângulos de contato, com gotas de 4 L, 

para vários reagentes (água DI, 2-propanol, acetona, n-hexano e óleos diversos), 

para verificar caráter hidrofóbico, organofílico e oleofóbico dos filmes depositados. 

Por microscopia óptica (MicroZoom, Baush&Lomb, EUA) verificou-se a 

formação de ilhas e outros aspectos, tais como, resistência a corrosão, 

hidrofobicidade e oleofobicidade dos filmes; algumas amostras tanto de filmes como 

de partículas (as mais promissoras) foram também analisadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV, NovaNanoSEM 400, FEI, EUA) para avaliar, entre 

outras propriedades, a planicidade e cobertura da superfície. Com microscopia de 

força atômica (AFM - Digital Instruments modelo Nanoscope B, EUA) verificou-se a 

topografia da superfície. Foi utilizada uma câmera (7.0, Sony Cybershot, Japão) para 

filmagens de traçadores e fotos em microscopia óptica. 

Análises em QCM (SANTOS, 2006) permitiram determinar as propriedades de 

adsorção dos filmes produzidos para compostos orgânicos polares e apolares, e, 

também, o comportamento de tais filmes quando depositados em microcolunas 

cromatográficas. Equipamento para detecção de compostos orgânicos (CARVALHO, 

2008ª ) foi adaptado para testes das estruturas miniaturizadas utilizadas neste 

trabalho. 

A resistência química dos filmes foi estimada pela exposição a vários 

reagentes químicos. O procedimento foi feito de forma simples: gotejaram-se 
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pequenas quantidades de reagentes na superfície dos filmes depositados e 

monitorou-se o tempo requerido até a remoção total do filme. Para comparação, fez-

se primeiro em substratos sem filmes. Esse monitoramento foi feito com microscopia 

óptica, com o auxílio de uma câmera fotográfica digital e, desta maneira, foi possível 

armazenar as imagens. Os reagentes usados foram soluções aquosas concentradas 

de ácidos e bases diluídas em proporções iguais (1:1 vol.). 

Microbalança de quartzo permitiu determinar as propriedades de adsorção 

dos filmes e, para tanto, tais filmes foram depositados em cristais piezoelétricos de 

quartzo (PQC). O procedimento de teste usou  de nitrogênio ou ar (10 sccm), como 

gás de arraste, e injeções seqüenciais de 10 L de n-dodecano, n-hexano, 2-

propanol e água DI, nessa ordem. Para testes das estruturas o procedimento é 

semelhante, contudo, o PQC foi recoberto com filme adsorvente obtido pela 

deposição por plasma de HMDS e a estrutura foi posicionada o mais próximo 

possível da cela com o PQC. 

Equipamento baseado em sensor de óxido de estanho foi utilizado para testes 

das estruturas (CARVALHO, 2008ª). O equipamento possuía um sensor preso ao 

conjunto, em uma configuração semelhante às encontradas em cheiradores 

(sniffers), ou seja, móvel. O equipamento foi utilizado nesta configuração para testes 

de estruturas miniaturizadas, na forma de cavidade ou canais paralelos, que serão 

explicadas posteriormente.  

Para testes com microcolunas cromatográficas, também explicadas 

posteriormente, é necessário que o conjunto se mantenha estático e que a distância 

entre a entrada do sensor e a saída da estrutura seja otimizada para obter a melhor 

sensibilidade. Assim, para essas medidas o sensor foi fixado na parte de trás do 

conjunto, e a saída da estrutura sob análise foi mantida a 1 mm de distância da 

entrada do sensor, a melhor condição determinada experimentalmente. Nessa 

configuração o limite do detector é de 20 ppb para os VOCs analisados e, devido à 

linha de base que pode ser facilmente alterada por umidade e temperatura 

(ROMAIN, 2000), a análise deve ser considerada apenas semi-quantitativa. A Figura 

09 apresenta duas vistas do conjunto na configuração atual. 
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Figura 09 - Arranjo experimental com sensor de óxido de estanho (Obs.: cabo com 

tamanho variável para mobilidade do detector) 

 

Testes de adesão e remoção foram feitos mergulhando-se as amostras em 

soluções ou por aplicação de fita adesiva seguida por observação por microscopia 

óptica, respectivamente. O envelhecimento e o “peeling” dos filmes foram 

monitorados ao longo do tempo por microscopia óptica. 

Testes de capilaridade e de dispersão foram processados com as partículas 

de amido, tratadas ou não por plasma. Para os testes de capilaridade, as partículas 

foram inseridas em um capilar, até 2/3 do comprimento, e solução6 aquosa de iodo 

(0,02 N) e KI (0,06 N), em quantidade mais do que suficiente para percorrer todo o 

volume (cerca de 0,5 ml), foi injetada no início do canal. O uso de iodo permite 

avaliar como a solução percorre o canal porque amido e iodo formam um complexo 

                                                 
6
 Também conhecida como reagente de lugol 
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de cor azul intensa. Essa reação é bastante utilizada, por exemplo, na análise de 

água para a determinação de cloro residual (GREENBERG, 1998). Assim, como o 

canal não está preenchido completamente, caso a solução atinja a amostra, haverá 

contraste suficiente no capilar para verificar qual foi o comportamento do fluido. 

O capilar, com 1 mm de diâmetro interno e 13 mm de comprimento, foi 

usinado em acrílico e a superfície foi posteriormente exposta a vapores de HMDS, 

para que se tornasse hidrofóbica, com o posterior preenchimento do canal feito 

manualmente.  

Testes de dispersão consideraram que o substrato é amido não hidrolisado; 

portanto, a dispersão não foi produzida por agitação. Em um tubo de ensaio - de 5 

mm de diâmetro interno de 90 mm de comprimento – adicionou-se a solução de iodo 

e imediatamente após cerca de 0,01 g de amostra foi depositada na superfície da 

solução. O comportamento da amostra foi filmado e, para comparação, utilizou-se 

amido sem tratamento e amido hidrolizado. 

 

 

3.2.3 Uso de Filmes Finos em Estruturas Miniaturizadas 

 

Os filmes a serem produzidos podem apresentar propriedades úteis na 

retenção/pré-concentração/separação de compostos orgânicos e na EPUSP várias 

estruturas miniaturizadas foram desenvolvidas para testar tais propriedades. 

Para testes de retenção de compostos orgânicos em filmes finos, CARVALHO 

(2005a) propôs uma cavidade selada, contudo, tal cavidade não permite estabelecer 

se houve permeação ou não dos compostos, principalmente porque esta foi 

idealizada para testes de catálise; portanto, o desenho original sofreu algumas 

alterações. 

Testes de separação de compostos, ou eventualmente retenção, podem ser 

feitos em uma microestrutura proposta por LIMA (2004), que a usou como 

microcoluna cromatográfica. CARVALHO (2008b) comprovou seu uso como micro-

reator para catálise de compostos orgânicos e Hernandez (no prelo) demonstrou seu 

funcionamento também para retenção.  Carvalho (2008e) descobriu que esta não é 

indicada para retenção em fase líquida, devido ao longo comprimento do canal. 

Assim, esta microestrutura foi usada para testes de adsorção/pré-concentração 
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apenas em fase gasosa enquanto outro design foi proposto para fase líquida, 

considerando especificamente o uso em fluxo contínuo. Todas essas estruturas – 

dependendo da função que apresentem - podem ser consideradas como micro-

reatores, estes foram projetados, usinados e testados como segue. 

 

 3.2.3.1 Cavidade selada para teste de adsorção 

 

Filmes que mostraram capacidade de adsorver compostos orgânicos e são 

oleofóbicos foram depositados sobre o amido ou filmes espessos, isto é, em fita, de 

polímeros orgânicos. Devido à alta porosidade da superfície do amido ou da fita, um 

reagente que permeie o filme fino deve provavelmente ser amarzenado no interior da 

partícula ou atingir o outro lado da fita; portanto, esses materiais poderiam atuar 

como sistema de retenção ou mesmo membrana seletiva.  

Testes de retenção e permeação já foram executados utilizando uma 

cavidade selada. A Figura 10 apresenta um desenho (com dimensões em mm) desta 

cavidade selada na melhor espessura encontrada por simulação para evitar 

caminhos preferenciais e que corresponde a 0,25 mm de distância mínima 

(CARVALHO, 2008d). 

 

 

Figura 10 - Cavidade selada utilizada como micro-reator  

 

 

 3.2.3.2 Microestrutura para separação/pré-concentração/permeação em 

fluxo contínuo 
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A microestrutura corresponde a um microcanal tridimensional (formato de 

rosca com seção trapezoidal) de 40 m de profundidade, 100 m de largura e com 

73 cm de comprimento. Portanto, possui 1,4 cm2 de área e 1,1.10-3 cm3 de volume 

do microcanal (relação área / volume de ~1300x). Esse microcanal é usinado em 

acrílico, pode ou não ser recoberto com um filme fino adsorvente e é selado com um 

envólucro onde dois capilares formam o sistema de entrada e saída. A 

microestrutura é selada usando resina epóxi e as Figuras 11A e 11B apresentam 

esquema da microestrutura e suas dimensões, respectivamente.   

Tanto QCM como o sistema com sensor de óxido de estanho foram usados 

como detector; nesse caso, sucessivas injeções do mesmo reagente foram 

executadas seqüencialmente. O procedimento de teste é similar ao usado para 

avaliação da adsorção de filmes finos com medidas de QCM (SILVA, 2006a). A 

quantidade de reagente injetado é variável e corresponde ao mínimo requerido para 

saturar o filme depositado. Para comparação, o sistema detector usado para teste de 

cavidade foi também utilizado nessas medidas; porém, nesse sistema o reagente é 

continuamente injetado através de uma microbomba.    

Esse microcanal foi modificado para testes de permeação em fase líquida e 

fluxo contínuo. Essa modificação é descrita nos resultados e discussão. 

 
 

A B 

Figura 11 - A) Microestrutura usada para testes de retenção/pré-concentração e B) 

Detalhes do microcanal (mm)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

PROJETO, CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

Este capítulo descreve as simulações e testes prévios de caracterização com 

traçadores para construção  do equipamento, incluindo o desenvolvimento da 

câmara de vácuo, o desempenho de vácuo, construção da fonte de tensão, além de 

testes prévios com deposição de filmes finos para determinar a capacidade de 

produção destes. 

 

 

4.1 SIMULAÇÃO DA CÂMARA DE PLASMA E TESTES COM 

TRAÇADORES 

 

O perfil da câmara simulado foi apresentado anteriormente, mas é repetido 

aqui apenas para facilitar a compreensão. As malhas para as simulações além dos 

elementos das malhas, são mostrados nas Figuras 12A e 12B enquanto na Figura 

13 vê-se o perfil (Figura 13A) e um desenho esquemático dos eletrodos (Figura 

13B). Como abordado anteriormente, a câmara tem dois sistemas independentes de 

injeção de reagentes que foram nomeados como principal (ânodo) e auxiliar além de 

conter três eletrodos (ânodo, catodo e eletrodo auxiliar). As variáveis de projeto 

analisadas estão de acordo com o abordado na metodologia e os resultados 

apresentados são preferencialmente o perfil otimizado, contudo, algumas 

considerações são feitas sobre mudanças neste perfil.  
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320.669 graus de liberdade 

70.528 elementos 

 

2.703 graus de liberdade 

1.102 elementos 

A B 

Figura 12 - Malhas para as simulações de: A) fluxo e B) campos elétrico e magnético além 

de inserção de partículas  

 

  
A B 

Figura 13 - A) Perfil da câmara simulada e B) Desenho esquemático dos eletrodos da 

câmara projetada 

 

 

 4.1.1 Simulação e Testes de Fluxo 

 

A estabilidade do plasma requer baixa vorticidade para que variações súbitas 

na velocidade não possam interferir na formação do plasma, perturbando as 

espécies ativas e causando a não uniformidade na formação do filme. Assim, para 
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verificar se tais distúrbios ocorriam entre os eletrodos (catodo/ânodo), a velocidade 

do fluxo dentro da câmara de plasma foi simulada. A simulação considerou: 1) Fluxo 

total de nitrogênio de 10 sccm ou 100 sccm; 2) Razão de fluxos de nitrogênio para o 

sistema de injeção entre entrada principal e auxiliar de 1:0; 10:1; 1:1; 1:10 e 0:1. 

Também foram feitas simulações para verificar a interação do fluxo nos ângulos de 

saída de 30º, 45º e 60º do eletrodo auxiliar. O comportamento do fluxo é similar tanto 

em 10 sccm quanto 100 sccm e na Figura 14 encontram-se resultados típicos para 

10 sccm, condição comumente utilizada neste trabalho.  

 A admissão de nitrogênio no eletrodo auxiliar não restringe significativamente 

o fluxo principal (pelo ânodo) mesmo se a razão entre os fluxos for de 1:1, e em tal 

condição a velocidade média não varia no interior da câmara (Figura 14A e 14B). No 

entanto, se a injeção ocorre principalmente (Figura 14C), ou somente (Figura 14D), 

pelo sistema auxiliar o perfil de velocidade de fluxo muda e aparecem variações 

mais bruscas nas velocidades entre eletrodo auxiliar e catodo. Em tais condições, 

vórtices podem estar presentes, com isso, as partículas provavelmente manter-se-ão 

presas entre os eletrodos por um tempo maior, como será apresentado 

posteriormente.  

  A variação do perfil de velocidade não é significativa quando a admissão é 

pelo ânodo, contudo, com a admissão preferencialmente pelo eletrodo auxiliar 

(Figuras 14C e 14D) ângulos menores diminuem a região do catodo em que a 

velocidade é baixa e ângulos maiores aumentam a velocidade próxima ao ânodo, 

favorecendo a formação de vórtices nessa região. O ângulo de 45º mostrou-se mais 

promissor porque mantém o fluxo bem confinado quando este é maior no sistema 

auxiliar.   
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 45º 30º 60º 

A 

   

B 

  
 

C 

 
  

D 

   

Figura 14 - Perfil de velocidade do fluxo (cm/s) na câmara de plasma para ângulos de 30º, 
45º e 60º no eletrodo auxiliar para 10 sccm de fluxo total de nitrogênio injetado nos 

eletrodos: A) somente no sistema principal; Nos sistemas principal e auxiliar com razão: B) 
1:1; C) 1:10 e D) somente no auxiliar 

 

 A variação da velocidade que ocorre sobre a superfície do catodo é melhor 

visualizada usando-se linhas, como apresentado nas Figuras 15A e 15B, para 100 
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sccm de fluxo total de nitrogênio, a condição menos favorável para evitar vórtices, 

admitido pelo sistema principal e auxiliar, respectivamente. Neste fluxo, partículas 

com 500 m de diâmetro admitidas pelo sistema auxiliar, como pode ser observado 

na Figura 15C, são preferencialmente retidas entre os eletrodos se não há fluxo no 

sistema principal. Na Figura 15C a escala de cores representa a velocidade do fluxo 

e a altura dos picos (eixo em preto) a variação de concentração das partículas. Para 

comparação, todas as condições foram analisadas nos ângulos de 30º, 45º e 60º, 

nas mesmas condições de fluxo e partículas para o mesmo perfil de câmara.  

A variação no ângulo quando a admissão ocorre pelo sistema principal 

permite uma menor heterogeneidade nas linhas ao redor do catodo (Figura 15A - 

45º), mas o contrário é observado com admissão no sistema auxiliar (Figura 15B – 

30º e 60º). Por fim, as partículas têm menor retenção nos ângulos 30º e 60º, e as 

Figuras 15C – 30º e 60º - apresentam picos altos nas saídas do bombeamento de 

vácuo. Assim, o melhor compromisso de ângulo para o sistema auxiliar é de 45º. 

Para esse ângulo, a diminuição da distância entre o sistema auxiliar e o principal 

aumenta a velocidade nas regiões próximas às laterais do catodo, devido à maior 

interação entre os dois fluxos, o que provavelmente diminuirá a uniformidade de 

deposição. Por exemplo, a Figura 15D reproduz a simulação para condições 

semelhantes às utilizadas na Figura 14A, mas com a distância sistema 

auxiliar/sistema principal alterada pela metade; mesmo sem fluxo auxiliar, nessa 

condição a velocidade na região entre catodo e  eletrodo auxiliar é aumentada, 

provavelmente dificultando deposições com boa uniformidade em amostras 

posicionadas ortogonalmente ao catodo, como é o caso das estruturas 

tridimensionais utilizadas neste trabalho.   

Assim, para as condições consideradas otimizadas, de modo geral, a câmara 

de plasma mostra-se adequada para mistura de diferentes monômeros ou reagentes 

e partículas. Somente na razão de fluxo 0:1 não ocorre uniformidade. Em fluxo 

máximo de 100 sccm, partículas de 500 m de diâmetro podem ser injetadas e 

mantidas confinadas na região de plasma usando a razão de fluxo na injeção entre 

principal e auxiliar de 1:10, mesmo se a distância entre eletrodos for máxima. 
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C 

   

D 

 

Figura 15 - Influência na variação do ângulo (30º, 45º e 60º) do perfil do eletrodo auxiliar. 

Fluxo total de 100 sccm de nitrogênio admitido: A) linhas de velocidade com injeção pelo 

eletrodo principal, B) admissão de nitrogênio somente pelo sistema auxiliar; perfil de 

velocidade (cm/s) e C) variação de concentração de partículas (u.a.) de 500 µm com 90% de 

nitrogênio injetado pelo sistema auxiliar e D) ângulo de 45º com distância entre sistemas 

auxiliar/principal alterada para metade 

 

 Traçadores foram usados para checar os resultados de simulação do fluxo em 

uma configuração de câmara com dimensões idênticas às consideradas otimizadas 

por simulação. Para tanto, gelo seco (dióxido de carbono sólido) foi contido dentro 
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de uma tubulação de nitrogênio. Nessa condição, o sistema de vácuo permite a 

vaporização do CO2, que atravessa a câmara no sentido do bombeamento formando 

uma névoa que funciona como os traçadores. Esse experimento foi filmado e as 

Figuras 16A e 16B apresentam fotos típicas. Pode-se observar que as linhas (da 

névoa) são similares às obtidas nas simulações de fluxos, nas mesmas condições 

(Figuras 16C e 16D, respectivamente). 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 16 - Linhas de fluxo de CO2 dentro da câmara de plasma: A) somente pelo principal 

B) injetado nas entradas principal e auxiliar e as respectivas simulações (2D) nas mesmas 

condições: C)10 sccm somente no principal e D) injetado nas entradas principal e auxiliar  

 

Para o perfil considerado otimizado, a distribuição de fluxo foi simulada com 

um array de até 100 elementos, porém, a construção de tal distribuidor é complexa. 

Portanto, outras configurações de distribuição foram testadas e, de modo geral, a 

diminuição do número de pontos para admissão do fluxo não influi significativamente 

no perfil de velocidade. A Figura 17 apresenta o perfil de velocidade para  um 

distribuidor  de 6 orifícios, com diâmetro de 0,8 mm, simetricamente distribuídos; 

nessa condição a alta impedância, favorece a uniformidade e altos valores de 

velocidade são encontrados apenas próximos aos orifícios.   
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Figura 17 - Perfil de velocidade (cm/s) para 10 sccm e admissão pelo sistema principal com 

um distribuidor de fluxo com 36 orifícios com diâmetro de 0,8 mm simetricamente 

distribuídos 

 

 Após a otimização do perfil da câmara, o distribuidor de fluxo construído a 

partir dessa configuração de orifícios teve a sua admissão de gás (perfil 2D) 

simulada, tanto isoladamente quanto em conjunto com a câmara. O projeto evitou 

cantos vivos, não só para eliminar volumes mortos como também para diminuir 

possíveis efeitos de ponta, uma vez que o distribuidor é inserido no ânodo. A Figura 

18A indica as dimensões do distribuidor de fluxo e a Figura 18B apresenta o 

resultado da simulação para os perfis de velocidade, pela mudança de cor, e de 

pressão através do eixo na vertical. Nesta simulação, onde a pressão de entrada do 

gás, N2, é atmosférica, a queda da pressão é linear e não se verificam regiões com 

variações bruscas nas velocidades.  
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A B 

Figura 18 - Distribuidor de fluxo: A) detalhes com dimensões (mm) e B) simulação dos perfis 

de velocidade (cm/s) e percentual de variação de pressão para o distribuidor de fluxo. A 

simulação utilizou N2 como gás e pressão atmosférica na entrada 

 

 

O perfil do conjunto distribuidor+câmara obtido por simulação pode ser 

visualizado na Figura 19, onde o detalhe evidencia o comportamento obtido para o 

distribuidor nesse conjunto. De modo geral a resposta não difere significativamente 

das soluções obtidas para essa câmara supondo fluxo continuamente distribuído até 

o final do eletrodo. Além disso, não se observam regiões com grande possibilidade 

de ocorrer vórtices.   
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Figura 19 - Perfil das linhas de velocidade com injeção pelo distribuidor de gases com fluxo 

total de 100 sccm de admissão nitrogênio do conjunto distribuidor/câmara. Detalhe do 

comportamento obtido para o distribuidor na interface com a câmara 

    

 

 4.1.2 Simulação de Campos Elétricos 

  

 A configuração dos campos elétrico e magnético também é bastante relevante 

para a estabilidade do plasma e esses campos também foram simulados. As 

simulações eletrostáticas levaram em consideração o sistema de injeção principal 

(ânodo) em 300 V e permitiram variação de polarização no eletrodo auxiliar (sistema 

de injeção auxiliar) e catodo. A Tabela 2 sintetiza os principais resultados para o 

campo eletrostático e a Figura 20 ilustra resultados típicos.  

 Como pode ser visto na Tabela 2, com o eletrodo auxiliar polarizado, positiva 

ou negativamente, há pouca ou nenhuma influência nos campos elétricos na região 

de plasma. No entanto, como partículas podem apresentar carga estática, 

provavelmente a inserção destas utilizando o eletrodo auxiliar deve ser mais 

eficiente com o catodo aterrado.  
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Tabela 2 – Condições elétricas, polarização e campos elétricos resultantes da simulação da 

câmara de plasma 

Catodo Eletrodo auxiliar Resultados 

Aterrado Aterrado, 100 V 

Campo elétrico uniforme e 

intenso somente na região do 

ânodo 

Flutuante Flutuante, Aterrado, 100 V 
Campo elétrico intenso por toda a 

região do eletrodo 

Flutuante Flutuante e recebendo carga negativa Não estável 

 

 A Figura 20 apresenta a distribuição de tensão para três distâncias diferentes 

de ânodo/eletrodo auxiliar. É possível observar que muito embora o perfil seja 

semelhante ocorrerão diferenças nos valores de tensão na região entre 

catodo/eletrodo auxiliar. Se a tensão for alta próximo ao catodo, provavelmente a 

coluna de plasma se aproximará deste eletrodo, o que pode significar problemas de 

uniformidade para deposição em estruturas tridimensionais. Além disso, a 

possibilidade de existência de cargas atingindo o eletrodo auxiliar torna o campo 

assimétrico (Figura 20C) e há a ocorrência de grande quantidade de cargas em toda 

a câmara (Figura 20F). Provavelmente o campo elétrico é deformado porque segue 

um caminho preferencial para formar arco.  

 Não há necessidade do uso de traçadores nesse caso específico uma vez 

que a existência de plasmóides e/ou arcos no plasma já atua como traçador. O que 

é necessário, então, é verificar preliminarmente se é possível a obtenção de plasma 

estável nessa faixa de fluxo e tensões. Estes testes iniciais foram feitos com 

nitrogênio ou argônio e são descritos posteriormente.  
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A B C 

   

D E F 

Figura 20 - Distribuição de tensão com ânodo polarizado em 300 V e duas distâncias 

ânodo/eletrodo auxiliar:  A e D) eletrodo auxiliar com 100 V e o catodo aterrado; B e E) 

eletrodo auxiliar com 100 V e o cátodo flutuante; C) cátodo flutuante e Eletrodo auxiliar com 

carga elétrica (1.10-14 C) e F) respectiva distribuição de cargas. Obs: As distâncias entre 

ânodo/eletrodo auxiliar são: 60 mm (C), 40 mm (A, B e F) e 20 mm (D e E)   

 

 

 4.1.3 Simulação e Testes de Campos Magnéticos 

 

 O campo magnético é usado durante o processo de plasma para confinar os 

elétrons e aproximar um plasma estável ao substrato. A proposta deste trabalho é 

que o ânodo seja magnetizado através de magnetos permanentes de ~3500 G, pelo 

uso de imãs de NdFeB. Estes magnetos são colocados sob mu-metal8, o que 

amplifica o campo, são dispostos concentricamente, ou seja, têm-se dois imãs em 

formato de anel, espessura de 3,5 mm e com diâmetros externos de 19 mm e 51 mm 

e interno de 8,5 mm e 24 mm, respectivamente. A montagem do conjunto distribuidor 

de fluxo, ímãs e mu-metal são vistos nas Figuras 21A e 21B. Desta maneira, duas 

configurações são possíveis: quando os pólos dos dois magnetos são postos na 

mesma direção, aqui denominado consecutivo (Figura 21C), e quando são postos 

em direções contrárias (Figura 21D), aqui denominado invertido. A vantagem do uso 

                                                 
8 Mu-metal designa uma liga metálica (75%niquel, 15%ferro além de cobre e molibdênio) que apresenta alta permeabilidade 

magnética, o que a torna ideal para barrar campos magnéticos, estáticos ou de baixa freqüência, que não possam ser barrados 

por ouytro meio 
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de imãs permanentes é a pequena dimensão do arranjo, possibilidade de 

condicioná-los dentro da câmara de vácuo, diversas geometrias e baixo custo em 

relação a bobinas de corrente, o que levaria à necessidade de refrigeração forçada e 

uso de fonte de corrente. Não se encontrou na literatura informação do uso dos imãs 

na configuração aqui proposta, o que se obteve foi um estudo de KELLY (2000) de 

campos magnéticos não balanceados para sputtering (CFUBMS – closed-field 

unbalanced magnetron sputtering). A proposta aqui apresentada é o uso de anéis 

fechados de magnetos de terras raras, o que proporciona maior versatilidade, ou 

seja, quando os imãs são invertidos o campo fica não balanceado, mas também 

uniforme, o que não ocorre com os estudos de Kelly. Por outro lado, Yasuda (2003) 

montou um arranjo experimental com seqüências de imãs (barras de ferrite) para 

obter oscilações no plasma.   

  

A B 

  

C D 

Figura 21 – Detalhes das disposições dos ímãs: A) Vista explodida do conjunto ânodo 

magnético com dimensões, B) Desenho em conjunto com ponta de efeito Hall e os 

respectivos sentidos para varredura dos campos magnéticos, C) consecutivos e D) 

invertidos (não balanceado) 

 

 Para estimar o perfil do campo magnético, não somente as distâncias entre 

eletrodos são importantes como também as disposições dos pólos magnéticos, ou 
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seja, se esses estão consecutivos ou invertidos, dando características diferentes ao 

plasma formado. Portanto, algumas simulações foram feitas e a influência do 

eletrodo auxiliar no campo magnético é mostrada na Figura 22. Para pólos invertidos 

(Figura 22A e 22B), o eletrodo auxiliar impõe pouca diferença nas linhas de campo 

magnético. No entanto, com pólos consecutivos (Figura 22C e 22D) implica em uma 

significativa mudança na região do plasma; nessa condição, provavelmente o 

plasma formado não é confinado próximo do substrato, expandindo na região entre 

ânodo e catodo.    

  
A B 

  
C D 

Figura 22 - Linhas de campo magnético (kG) entre a região ânodo/catodo. Pólos invertidos: 

A) sem ou B) com eletrodo auxiliar flutuante e carregado (1x10-14 C). Pólos consecutivos: C) 

sem ou D) com eletrodo auxiliar aterrado (não se observaram diferenças se o eletrodo 

auxiliar for aterrado, flutuante ou com carga elétrica) 

 As distâncias entre eletrodo auxiliar e catodo não criam mudanças efetivas no 

perfil magnético, como pode ser visto na Figura 23A e 23B, e não é dependente de 

qualquer tensão fornecida ao eletrodo auxiliar. Na Figura 23C, é mostrado um típico 
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perfil magnético (simulado) da câmara de plasma projetada em condições 

otimizadas (eletrodo auxiliar flutuante e cátodo aterrado).  

   

A B C 

Figura 23 – Perfil de campo magnético (G) com distância entre eletrodo auxiliar e catodo de: 

A) 20 mm; B) 3 mm e C) câmara de plasma em condições otimizadas 

 

 Para confirmar as simulações foram feitos mapeamentos dos campos 

magnéticos, usando Gaussímetro. Os resultados mostraram que provavelmente em 

campo com pólos invertidos existe a possibilidade de se formar uma pequena coluna 

de plasma, em formato toroidal, porém com campos consecutivos não há uma 

configuração onde se pode confinar o plasma, apenas afastá-lo para as bordas, já 

que o plasma se forma em regiões de menores campos magnéticos. Assim, como 

pode ser visto na Figura 24, a qual mostra uma boa concordância com a Figura 23 

(A, B e C), a melhor indicação é o uso da configuração invertida. Os campos obtidos 

na Figura 24 têm perfil similar aos obtidos por TAO (1996; 2002) e ZHAO (1999) em 

câmaras de plasma para deposição.  Foi feito plasma de argônio com as 

configurações de campos consecutivos e invertidos, para verificar tais diferenças. 

Pólos invertidos permitiram confinamento do plasma em formato toroidal entre 

ânodo/catodo, porém pólos consecutivos levaram a plasmóides que atingiram o 

catodo e permitiram a formação de arcos. Contudo, é possível a deposição nas duas 

configurações, como será abordado posteriormente (Figura 25).  
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A B 

Figura 24 - Medidas do mapeamento de campos magnéticos (G) da componente 

perpendicular a superfície do eletrodo, utilizando um Gaussimetro: A) Pólos invertidos e B) 

Pólos consecutivos 
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A 

  
B C 

  
D E 

Figura 25 - Fotografias de plasma de argônio (azul) e nitrogênio (rosa): A) imãs com mesma 

polaridade e fluxo de gás somente pelo sistema principal. As regiões com cores intensas 

correspondem à formação de arcos, Para todos os demais, imãs com polaridade invertida, 

e: B) fluxo de gás somente pelo sistema principal, C) somente pelo sistema auxiliar, D) 

mistura de N2 (sistema principal) e Ar (sistema auxiliar) e E) plasma de N2 sem 

confinamento. Devido à expansão do plasma por toda a câmara, observa-se a coloração 

deste apenas pelo reflexo no catodo  
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 4.1.4 Simulação e Testes para Inserção de Partículas 

  

 Partículas injetadas na região de plasma podem ser: isolantes, como óxido de 

silício (SALZ, 1999); metais, como prata e alumínio; ou até mesmo cerâmicas, como 

a alumina (SAWADA, 1997). Enquanto isolantes e cerâmicos são altamente 

influenciados pelo fluxo, metais são sensíveis aos campos elétricos que podem 

dispersá-los. Assim, essas partículas foram simuladas considerando-se que podem 

ser carregadas (com 1.10-14 Coulombs ou adquirir 5 V). As condições eletrostáticas 

da câmara foram simuladas considerando um tamanho padrão para as partículas de 

5 m, com separação entre elas de 500 m e 1 mm de distância do eletrodo auxiliar. 

Considerou-se o ânodo polarizado com +300 V, o porta substrato aterrado e o 

eletrodo auxiliar trabalhou aterrado ou com -100 V. Os resultados da simulação 

podem ser vistos na Figura 26. Uma vez que nem as partículas condutoras 

impuseram mudanças significativas nas condições eletrostáticas da câmara, quando 

comparada à Figura 20A, provavelmente é possível o uso da câmara como leito 

fluidizado; contudo, é preciso usar uma condição de fluxo que permita que as 

partículas permaneçam confinadas no reator e por longo tempo percorrendo o gás.         

  

A B 

Figura 26 - Condições eletrostáticas da câmara com partículas da ordem de 5 m 

distanciadas entre si de 500 m e 1 mm distante do eletrodo auxiliar: Eletrodo auxiliar A) 

Aterrado e B)-100 V 
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 A eficiência do leito fluidizado em reter partículas deve ser fortemente 

dependente da distância mínima entre eletrodo auxiliar e catodo, que determina o 

fluxo. A Figura 27 ilustra o perfil para concentração de partículas de 500 m em três 

diferentes distâncias. Embora a maioria das partículas seja mantida dentro da região 

de plasma, em qualquer configuração a eficiência máxima é encontrada na mínima 

distância. Portanto, nessas condições, foram feitos testes com traçadores não 

somente para a retenção de partículas, mas também para deposições usando 

HMDS, discutida posteriormente. 

 

   

A B C 

Figura 27 – Contorno da concentração de partículas para distâncias entre eletrodo auxiliar e 

catodo de: A) 20 mm; B) 10 mm e C) 3 mm 

 

 Testes com traçadores mostraram boa concordância com as simulações. 

Foram inseridas partículas de materiais inorgânicos e orgânicos, isolantes e 

metálicos (amido, alumina e alumínio) e filmou-se todo o processo. O resultado 

mostrou um enevoado homogêneo de partículas, mas a superfície da câmara não 

reteve essas partículas, exceto no porta substrato, como mostrado na Figura 28. 

Este comportamento não depende do fornecimento de campos elétricos nos 

eletrodos, embora amido ou alumina pudessem apresentar eletricidade estática 

devido à grande área superficial. Portanto, o eletrodo auxiliar tem a possibilidade de 

funcionar não só como uma segunda região de entrada de gases para obtenção de 

filmes com reagentes incompatíveis em plasma, mas também como entrada de 

partículas para formação de compósitos, caso um filme seja obtido sobre uma 

amostra, ou apenas para modificação superficial de partículas, principalmente se 

estas forem mantidas por longo tempo na região de plasma. 
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Figura 28 - Partículas coletadas no catodo com a mínima distância entre eletrodo auxiliar e 

cátodo 

 

 

 4.1.5 Conclusão parcial 

  

 De modo geral, devido à complexidade das reações, ao grande número de 

espécies, etc., em plasma a simulação requer grandes esforços. Assim o projeto de 

sistemas de plasma atém-se primordialmente aos aspectos de fluxo. Nestas 

condições torna-se difícil estimar como pequenas modificações na concepção da 

câmara podem afetar a obtenção do plasma. Por outro lado, o uso de um programa 

adequado para simular fluxo, campos elétricos e magnéticos pode facilitar a 

produção de um pré-projeto que, com o uso de traçadores, pode ser previamente 

avaliado antes de se considerar encerrada a etapa de projeto. Essa abordagem 

pode economizar tempo e recursos, mas não tem sido utilizada até o momento. 
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4.2 CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

Nessa seção descreve-se a construção do equipamento em sua configuração 

final, ou seja, após as simulações e testes com traçadores. Apresenta-se também a 

performance obtida para o conjunto (câmara de plasma + sistema de vácuo). Por 

fim, testes prévios com argônio e nitrogênio para obtenção do plasma e deposição 

obtida por plasma de organo-silano (HMDS) e fluorado (HFE®) são também 

discutidos. O HMDS é usado para avaliação da distribuição dos fluxos e 

caracterizações prévias dos filmes depositados. Como deposições com HMDS são 

dependentes de espécies iônicas, foi também utilizado HFE®, para verificar 

deposições dependentes de espécies neutras e a interação das duas em meio ao 

plasma.  

 

 

 4.2.1 Detalhamento do Projeto 

 

 Pelos estudos iniciais - simulações e protótipos para os testes com traçadores 

-  chegou-se ao projeto otimizado. Este projeto foi então detalhado e as várias partes 

foram sendo confeccionadas, construídas e testadas, em partes e no conjunto. 

Assim, esse tópico é dividido em quatro módulos, conforme a metodologia do 

capítulo 3, que são: 1) câmara de plasma e 2) Sistema de bombeamento e sistema 

de injeção de gases – projeto, construção, montagens e testes de vácuo; 3) fonte de 

potência para alimentação de tensão – projeto, construção, montagens e testes 

elétricos além de 4) testes do conjunto.  

 

 4.2.1.1 Câmara de Reação e Acessórios 

 

Levaram-se em consideração vários aspectos para o projeto final: 

1) Operacionalização nos processos -  trocas rápidas das amostras e de fácil 

manuseio;  
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2) Inserção de dois ou mais reagentes e/ou partículas – para isso foi 

necessário ao sistema de admissão auxiliar além da entrada para gases/vapores 

(1/4”) uma maneira de abrir e limpar a região entre os vidros de borossilicato, onde 

são adicionadas partículas;  

3) Eletrodo auxiliar – há necessidade de passador de tensão; 

4) Confinamento do plasma – tubos de borossilicatos que auxiliam no 

confinamento do plasma, mantêm os gases/partículas na região de plasma, 

distribuem mais homogeneamente os gases/partículas que são admitidos no sistema 

auxiliar para dentro da câmara e sustentam mecanicamente o eletrodo auxiliar;  

5) Porta substrato: a) Deposição de compostos orgânicos – necessidade de 

refrigeração do porta substrato; b) Polarização - necessidade de passador de 

tensão; c) Variação de distância entre ânodo/catodo – optou-se pela movimentação 

(linear) do porta amostra (catodo) através do sistema de o’ring dinâmico; 

6) Controle do processo – medidores de pressão (pré e alto vácuo), de tensão 

e corrente; válvulas para admissão de reagentes e para controle do vácuo; 

7) Portas (flanges) de acesso – para caracterização do processo. Físicas por 

sonda (exemplo: eletrostática para caracterização do plasma - mapeamento da 

temperatura eletrônica, densidade de plasma e aspectos físicos do plasma); Físicas 

por óptica (Visores para caracterização do plasma com espectrofotômetro: 

excitação, principais espécies ativas, etc. e visualização dos processos); Química 

(espectrômetro de massa – análise dos gases de processo in-loco); 

A câmara de vácuo, possui volume aproximado de 60 L ( 500 mm e altura 

de 300 mm) e 18 acessos. Dentre esses, possui dois visores de borossilicato de  

3” cada, diametralmente opostos, um medidor de alto vácuo do tipo cátodo quente, 

um medidor de pré vácuo do tipo termocouple (termopar), utilizado em conjunto com 

o by-pass para troca de amostras, um medidor de membrana capacitiva (baratron) 

para as medidas de controle do processo, válvula ventilação (venting), duas flanges 

para entrada de gases com válvulas agulhas (para controle da passagem dos 

gases), três passadores de tensão (para o ânodo, eletrodo auxiliar e cátodo), porta 

substrato e tampa removível para troca de amostra. Nessa tampa está localizado 

todo o conjunto do ânodo magnetizado e sistema de injeção controlada de gases, 

tanto no sistema principal quanto auxiliar. Uma visão geral da câmara construída 
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com os vários acessórios pode ser vista na Figura 29 e maiores detalhes nos 

desenhos no Apêndice A.       

 

 
 

A B 

Figura 29 - A) câmara de vácuo construída (duas vistas) e B) desenho do projeto da câmara 

com porta amostra e disposição dos vários acessórios para processamento de plasma 

 

O sistema para abertura da câmara, por exemplo, para trocas de amostra, 

manutenção etc., pode se tornar de alto custo se for necessário o uso de 

componentes complexos, com contra pesos ou sistemas automáticos com 

cremalheiras, além de significar pouco espaço para movimentação do operador. 

Nesse equipamento optou-se por uma construção em que os principais elementos 

ficassem fixados na tampa de abertura da câmara de plasma. Desse modo, as 

trocas e limpezas são rápidas e o custo de construção diminui. Por fim, o projeto deu 

ênfase a sistemas compactos, o que além de diminuir o peso facilita manuseio e 

manutenção. Para a abertura da câmara foi usada uma tampa de duro alumínio 

(DURAL - material muito utilizado em sistemas de vácuo e bastante leve), de 10” de 

diâmetro, facilitando o manuseio do operador com trocas de amostras e reduzindo 

muito o custo com sistemas mais complexos de abertura, como pode ser visto na 

Figura 29.   

Como já abordado, compactou-se num único conjunto ânodo (eletrodo 

principal)/eletrodo auxiliar e distribuição de gases. O ânodo está localizado dentro da 

câmara de reação e é composto, além de mu-metal e magnetos de neodímio ferro 
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boro, por um conjunto de três peças de aproximadamente três polegadas de 

diâmetro: uma chapa em titânio com 36 furos de 0,8 mm de diâmetro cada um e 

simetricamente distribuídos; um disco de aço inoxidável AISI 316L com apenas um 

furo central de ¼” com geometria que facilita a circulação de gases e um tubo de 

aço inoxidável de ¼” de diâmetro por 120 mm de comprimento formando assim 

também um sistema de distribuição de gases. O segundo ponto de distribuição do 

fluxo de gases tem forma de cone, com 20 furos de 0,8 mm de diâmetro cada, 

dispostos simetricamente e direcionando o fluxo para o centro do cátodo a 45º, de 

acordo com a simulação. Os dois sistemas de admissão são separados por vidros 

de borossilicatos (Figura 30). Além disso, os eletrodos são eletricamente isolados da 

câmara através de passadores de tensão de alta isolação (25 kV), podendo assim 

ser polarizados separadamente. 

Nessa câmara tem-se o seguinte conjunto de válvulas para fazer a interface 

com o sistema de vácuo, com a admissão de reagentes e controle de processo: 

venting para quebra do vácuo, de ângulo reto para pré-vácuo e borboleta para isolar 

o alto vácuo e controlar a pressão nos processos. 

 

Figura 30 - Conjunto ânodo/eletrodo auxiliar e sistema de fluxo de gases (principal e 

auxiliar) e desenho em corte do ânodo projetado 
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Propôs-se para confinamento do plasma e melhor distribuição do fluxo de 

gases o uso de tubos, que, neste caso foram construídos com cilindros de 

borossilicato porque diminui possíveis contaminações devido a reações de superfície 

além de permitir visualizar tanto o plasma como o material interno ao sistema 

auxiliar, por exemplo partículas. 

 Como o propósito do trabalho é a polimerização de filmes orgânicos, o porta 

substrato (catodo) foi fabricado com refrigeração com água gelada (8°C) e 

pressurizada. Esse porta substrato foi construído em cobre eletrolítico, por ser um 

material com boas propriedades de condução de eletricidade e de calor, além de 

baixa taxa de desgaseificação. É composto de um conjunto de 3 placas, onde uma 

delas, em aço inoxidável AISI 304L, sela o conjunto além de ser o suporte mecânico. 

A geometria, como pode ser vista na Figura 31, admite o fluxo de água pelas laterais 

e remove-o pelo centro de uma dupla espiral; além de ocorrer pressurização. Assim, 

o comportamento fluídico colabora para máximo contato entre a água e a base do 

eletrodo, onde se encontram as amostras. Esse porta substrato também pode ser 

removível, podendo ser trocado, por exemplo, por sistema aquecido (em outras 

configurações de plasma). Além disso, através de um sistema de o’ring dinâmico, há 

a possibilidade de variar a distância entre ânodo/catodo. A isolação elétrica entre a 

amostra e a câmara é feita por um passador cerâmico logo abaixo da refrigeração do 

eletrodo. Além disso, esse porta substrato contém uma conexão que permite 

polarização (configurações possíveis: DC, DC pulsado, RF ou aterrado) (desenhos 

detalhados no Anexo1).  A Figura 32 ilustra a câmara de reação projetada com 

todas as suas características em corte e detalhes do ânodo, catodo e eletrodo 

auxiliar.  
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Tampa lado inferior 

 
Tampa lado superior 

 
Miolo lado inferior 

 
Miolo lado superior 

 
Sistema de refrigeração 

 
Porta substrato montado com isolação elétrica 

Figura 31 - Detalhes do porta substrato (catodo) 
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A B 

Figura 32 - Detalhes em corte da câmara de vácuo projetada e simulada para polimerização 

em plasma. A) Vista frontal em corte e B) Perspectiva em corte 

 

4.2.1.2 Sistema de Vácuo e Acessórios 

 

 O sistema de vácuo é composto de uma bomba turbomolecular de 450 l/s 

(Leybold-Heraeus NT 450) e duas bombas mecânicas de palhetas rotativas (E2M8 – 

Edwards e Duo Seal Vaccum Pump 1402 - Welch), para pré-vácuo da bomba 

turbomolecular e para sistema auxiliar de bombeamento (by-pass), respectivamente. 

Os principais acessórios são: - válvula de ângulo instalada entre a câmara e o 

sistema auxiliar de bombeamento (bomba Welch, válvula de ângulo reto e filtro – foto 

na Figura 33), válvula borboleta para estanqueidade do vácuo e controle do 

processo, venting para admissão de ar e válvulas agulhas para o sistema de injeção 

de gases; - conectores para alta tensão, fabricados em forno de brasagem; - 

medidores de pressão tipo cátodo quente e pirani (IG3 Leybold Inficon) e 

termocouple (DV1 M, Veeco), além de medidores de pressão para controle do 

processo do tipo membrana capacitiva (Baratron, MKS, EUA).  

 A maior parte das vedações é feita com anéis o’rings de viton®. Algumas 

conexões foram feitas com o uso de flanges do tipo conflat, garantindo a 

estanqueidade do vácuo da câmara (BRUNER JR., 1965; UMRATH, 2001/2002; 

WUTZ, 1989; BERMAN, 1985). Na Figura 33 encontram-se um desenho ilustrativo 
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com as partes importantes do sistema de vácuo e fotografia do sistema auxiliar de 

bombeamento.  

 

Figura 33 - Desenho ilustrativo do sistema de bombeamento e fotografia do sistema auxiliar 

(by-pass)  

 

 A montagem do conjunto considerou a faixa de pressão a ser atingida: 

escolha de materiais que não tenham altas taxas de desgaseificação, polimento de 

todas as partes e limpeza com ácidos e/ou detergentes desengordurantes e neutros; 

soldas TIG (Tungsten inert gás) e técnicas de brasagem (soldagem em alto vácuo) 

para confecção de passadores de tensão e testes de estanqueidades com detector 

de vazamentos de hélio (leak detector 810 da Alcatel, França). A válvula de ângulo 

reto foi projetada e construída (LIMA, 2006ª). Esses procedimentos foram efetuados 

no Instituto de Física da USP.  

 Corriqueiramente, o conjunto câmara/sistema de vácuo atinge pressão base 

de 5x10-5 Torr em poucos minutos (~ 5 min), tornando os processos de deposição 

menos penosos durante a troca de amostras, mas atinge pressões menores que 

3x10-6 Torr com tempo de bombeamento mais longo.  
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4.2.1.3 Sistema de Admissão de Reagentes e Acessórios 

 

 A admissão dos reagentes líquidos ocorre através da diferença de pressão e 

o controle é feito através de válvulas agulhas. O reator tem dois pontos de entrada 

de reagentes que podem ser vistos na Figura 34A. Os dois sistemas de injeção de 

monômeros são completamente independentes, onde uma linha injeta pelo ânodo, 

nomeado sistema principal, e a outra injeta pelo eletrodo auxiliar, nomeado sistema 

auxiliar. A admissão de partículas é feita posicionando-as previamente, por abertura 

da câmara. A Figura 34B apresenta um diagrama esquemático de todo o sistema de 

admissão de reagentes incorporado ao sistema de vácuo.   

 

 

 

A B 

Figura 34 - Sistema de admissão de reagentes. A) Posicionamento dos sistemas principal/ 

auxiliar e válvulas agulhas e B) Diagrama esquemático do sistema de gases junto ao 

sistema de vácuo 

 

 Nesse conjunto há uma série de vávulas de controle dos fluxos de reagentes, 

válvulas agulhas, válvula de controle do fluxo do cilindro de argônio, válvula 

borboleta para controle do processo e válvula de ângulo para bombeamento de pré-

vácuo auxiliar. O fluxo de reagente que entra na câmara de processo varia entre 5 

sccm e 20 sccm e é muito dependente da pressão de vapor do reagente utilizado.  
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 É importante frizar que a estanqueidade de todo conjunto sistema de 

bombeamento e sistema de admissão de reagentes foi testada com detector de 

vazamentos atingindo ordem de 8x10-11 mbar L/s, ou seja, esse sistema tem uma 

boa vedação, pois essa é uma taxa de vazamento tolerável para trabalhos em 

pressões de até 5x10-8 Torr (ROTH, 1982; O’HANLON, 1989).  

 

 4.2.1.4 Projeto da Fonte de Tensão  

 

Fontes de tensão DC para plasmas estão disponíveis comercialmente, 

embora em geral tenham alto custo (acima R$ 7.000,00 para as fontes mais 

simples). No entanto, nesse projeto desenvolveu-se uma nova fonte de tensão DC, 

pois não há garantias de que a polarização do eletrodo auxiliar, dependendo do gás, 

não favoreça a formação destes arcos. Portanto, a fonte foi projetada para suportar 

altos transientes de tensão e corrente. A fonte de tensão DC foi desenvolvida para 

potência mínima de 2,5 kW (2,5 kV e 1 A) e transientes mínimos de 3 A. A fonte é 

simétrica, o que permite a escolha da tensão a ser aplicada ao eletrodo e a 

modificação do tipo de plasma e/ou regiões que serão formadas.  

O projeto da fonte é apresentado na Figura 35 e considerou propostas 

anteriores (GOMES, 2005; GAUDRY, 1976; POMILIO, 2000; KASAP, 2000). Esse 

projeto constitui-se de um auto transformador tri-fásico que alimenta outro 

transformador trifásico, elevador de tensão, ligado na configuração delta estrela com 

o terra flutuante que alimenta uma ponte de retificação. Cada diodo retificador tem 

um circuito snubber (amaciador capacitivo), que é necessário para reduzir possíveis 

sobrecargas, protegendo o diodo de surtos de corrente e tensão reversa. Além do 

snubber, cada diodo também tem um resistor de alta resistência para equalizar a 

onda entre fases e para redução do ripple (ondulação) e proteção, existe um circuito 

RLC. 
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Figura 35 - Desenho esquemático da fonte de alimentação e detalhe do conjunto de diodos 

(A)  e da proteção dos diodos de potência (B)  

 

O diagrama elétrico da fonte construída encontra-se na Figura 36. A fonte é 

constituída por um autotransformador trifásico (de 36 kVA, entrada de 240 V; saída 

de 0 - 264 VAC e 3,5 A – R$ 1500,00), três transformadores monofásicos (220 V de 

entrada e saída de 2,6 kV e isolação entre primário e secundário de 15 kV – 

R$300,00/cada), dispostos na forma delta-estrela com terra flutuante, ponte de 

retificação (com até 3,6 kV, diodos de retificação tipo N, cada um para 1200 V) e 

filtro RC, composto da associação de 4 resistores em paralelo (Silico, Inc de 100 

0 W cada) e de um capacitor de 25 mF/5 kVDC (Plastic  Capacitors, Inc), para 

redução do ripple na saída, além de mais uma associação de 4 resistores de 

potência (Silico, Inc de 4K 150 W), em paralelo com a carga, que limita surtos 

recorrentes dos arcos nos processos de polimerização. Cada diodo tem um snubber 

composto de um resistor de 40 e de um capacitor de 470 F, a onda é equalizada 

com um resistor de 1 M. 
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Figura 36 - Desenho esquemático da fonte de tensão (VDC) 

 

As vantagens dessa fonte com 3 transformadores monofásicos de alta 

isolação (15 KV entre primário/secundário) ligados por fase são a redução do custo 

em mais de 20 vezes e a proteção elétrica, pois em caso de acidente apenas uma 

fase seria afetada e o custo com a manutenção ficaria bem reduzido. Por fim, a alta 

isolação protege os sistemas da rede. 

A fonte foi totalmente construída com componentes disponíveis no mercado 

nacional e a Figura 37 apresenta foto das partes principais. Foram testados todos os 

diodos (total de 18) utilizando uma fonte de tensão estabilizada mod. TC 10-05, 

potência 50 W, freqüência 60 Hz, entrada 110 V, saída 0-10 V DC/ 0-5 A DC; em 

série com três resistores de 2,2 Ω, 15 W e um amperímetro. Os diodos foram 

testados para uma corrente de 1,2 A com tensão de 10 V, durante 15 min. Foi feito 

teste de resistência retirando-se um resistor para avaliar o aumento da corrente. 

Todos os diodos suportaram a corrente sem aquecimento, o que mostrou não ser 

necessário dissipador no circuito, bastando apenas ventilação forçada para o circuito 

desejado. 

Todos os componentes foram testados com carga resistiva de 400  com 

potência de 4 kW. As tensões de isolação do autotransformador e dos 

transformadores foram medidas com megôhmetro e são de 250 V a 2,5 kV e a 

isolação para todas as faixas é de 21 G
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Figura 37 - Fotografia da fonte de tensão construída. 

  

Observou-se, por medida em osciloscópio com ponta de prova para alta 

tensão, um ripple de 15% sem a ponte de retificação, que o reduz para menos de 

5% da tensão de pico (Vpp). Por fim, o capacitor reduz esse do ripple para menos de 

1%.  

A fonte foi testada por acoplamento ao eletrodo de menor dimensão, que 

neste trabalho foi proposto como ânodo. Contudo, a fonte foi testada nas duas 

configurações, com o eletrodo como ânodo ou catodo. O eletrodo como ânodo é 

adequado para a deposição de filmes finos orgânicos; porém, invertendo-se esses 

pólos, esse mesmo eletrodo permite que a câmara seja usada para espirramento 

catódico (sputtering). 

Com a primeira configuração a fonte atingiu tensões de até 1 kV com 

correntes menores de 1 A, mas acima deste limite obtém-se arcos. Na segunda 

configuração não foi possível determinar o máximo, uma vez que não se formou arco 

com plasma de argônio, mesmo com intensa corrosão do eletrodo superior, o que 

levou à deposição de metal do eletrodo (titânio) no vidro de borossilicato e no porta 

amostra, como pode ser obervado na Figura 38. 
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A B C 

Figura 38 - Fotografias tiradas num processo de Sputtering. A)Durante o processo e após o 

processo: B) parte interna do vidro de borosilicato e C) porta amostra, ambos com material 

do eletrodo depositado    

 

 4.2.1.4.1 Projeto de Fonte de Tensão Pulsada 

 

Outra vantagem além do baixo custo da fonte DC construída é a possibilidade 

de adaptação para uma fonte com freqüência variável. Para tanto é necessário 

apenas controlar a tensão de saída em ciclos de liga/desliga com tempos de 

chaveamento variáveis. Uma possibilidade é usar IGBT’s (Insulated Gate Bipolar 

Transistors) para chaveamento em até 100 kHz e o diagrama elétrico do circuito de 

chaveamento com respectiva foto pode ser visto na Figura 39.  

A alta tensão é protegida com snubbers compostos de diodos rápidos de alta 

potência (1500 V/6 A - International Rectifier, Inc., USA), capacitores cerâmicos de 

alta tensão (470 k/3 kV) e resistores (10 Ω). Para proteção do circuito tem uma 

associação de 2 resistores (com baixa impedância) (Telewatt de 40 Ω/10 W cada) 

em série com a carga limitando a corrente de surto de corrente. Diodos zener de 6 e 

16 V/5 W e o resistor de 10 Ω, protegem o circuito de baixa tensão.    

Esse circuito tem freqüências ajustáveis em 3,5, 12, 40 e 80 kHz, porém pode 

ser ampliado até 120 kHz, que é o limite do IGBT e suporta tensões na ordem de 

1200 V/3 A, resistente a surtos de corrente de até 6 A. 
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Figura 39 - Fotografia da placa desenvolvida e circuito eletrônico de potência proposto para 

chavear uma fonte de tensão DC de até 1200 V/ 6 A 

 

Um resultado típico com fonte pulsada em 3,5 kHz/ 120 V e respectiva 

fotografia do plasma de nitrogênio gerado com esse circuito podem ser observados 

nas Figuras 40A e 40B, respectivamente. 
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A B 

Figura 40 - A) Imagem retirada de osciloscópio com fonte pulsada em 3,5 kHz/ 120 V e B) 

Imagem do plasma gerado 

 

 4.2.1.5 Equipamento Construído 

 

 Todo o equipamento foi montado em uma bancada de 1,2 x 0,8 x 1,10, 

comprimento x largura x altura em metros, respectivamente (Figura 41). A montagem 

é bem compacta, mas permite acesso a todas as partes importantes do conjunto, o 

que favorece a operação. Assim, são feitas várias trocas de amostras e mudanças 

de variáveis (distâncias dos eletrodos, entrada de gases, entrada de sondas para 

caracterização do plasma, polarizações dos eletrodos) sem a necessidade de 

interrupção dos processos. 
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Figura 41 - Fotografia do equipamento de plasma construído em bancada 

 

Na definição de sistemas de vácuo para deposições de filmes finos por 

plasma, os parâmetros mais importantes de controle do processo são pressão, 

distância entre eletrodos e tensão de ruptura. Esses parâmetros estão 

interrelacionados pela lei de Paschen, expressão 5 (KREUGER, 1989).  

Vr = a (pd)/ln(pd) + b  (5) 

 

Onde se têm pressão (p), distância entre eletrodos (d), tensão de ruptura (Vr) 

e as constantes a e b. 

A lei de Paschen é útil para avaliar efeitos de descargas parciais em vácuo e 

entre eletrodos metálicos em campo elétricos homogêneos. Uma curva típica da lei 
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de Paschen para ar é apresentada na Figura 42. A região para formar um plasma 

estável fica em torno da tensão mínima de Paschen (VP), além deste mínimo pode 

ocorrer formação de arcos, sendo mais crítica a região que se encontra a baixas 

pressões. A formação de arcos no plasma reduz a qualidade dos filmes.  A 

importância dessa curva é também para proteção do circuito elétrico da fonte já que 

a existência de arcos elétricos no interior da câmara de reação provavelmente gera 

pulsos de tensão, o que pode danificar o circuito de potência. 

 

 
Figura 42 - Típica curva de Paschen para o ar (KREUGER, 1989) 

 

 

A Figura 43 apresenta a curva típica de Paschen para a câmara construída e 

nas seguintes condições: plasma de nitrogênio, distância entre ânodo/catodo de 65 

mm e admissão de gás pelo sistema principal. O comportamento a baixa pressão é 

similar ao da Figura 42, porém o valor de mínimo obtido é menor, ou seja, a faixa de 

trabalho é menor, provavelmente devido ao confinamento do fluxo utilizando os 

tubos de vidro. 
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Figura 43 - Típica curva de Paschen do equipamento construído. 

 

 

 4.2.2. Conclusão parcial 

  

 O trabalho previamente feito através das simulações e protótipos para 

traçadores mostrou-se efetivo para economizar tempo, e principalmente custo de 

materiais, na etapa de construção. Todas as informações prévias foram levadas em 

consideração e permitiram que a câmara construída tivesse bom desempenho em 

vácuo, com teste de estanqueidade atingindo pressões de ordem de até 5x10-7 

mTorr.  

 O conjunto ânodo magnetizado/eletrodo auxiliar e sistemas de fluxo de gases 

num único conjunto facilitaram bastante o controle do processo e o confinamento do 

plasma. Com a refrigeração do porta amostras é possível trocas rápidas das 

amostras, ganhando-se tempo entre as deposições. A construção do equipamento 

em uma bancada ajudou na operação e manutenção, pois todos os componentes 

estão próximos. A fonte de tensão projetada mostrou-se muito eficiente mesmo nos 

limites requeridos pelo equipamento e pode ser utilizada em circuitos pulsados. 

 A curva de disruptura do plasma, ou seja, a curva de Paschen, obtida tem 

uma característica bem similar à encontrada na literatura.  
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  4.3 DEPOSIÇÕES PRÉVIAS 

 

 Para avaliação do conjunto, após a construção final e teste de vácuo, obteve-

se plasma de argônio e nitrogênio, que se mostrou estável em ampla faixa de 

pressão, fluxo e potência (para os dois gases, as faixas de pressão e tensão 1 - 300 

mTorr e 50 - 800V, respectivamente).   

 Utilizou-se HMDS para avaliar se o fluxo na câmara em condições de plasma 

apresentava-se adequado para polimerização, ou seja, com baixa vorticidade, 

uniforme, homogêneo e com tempo de residência que permita às espécies atingir o 

substrato. A escolha de HMDS, como já comentado, deve-se à facilidade deste 

reagente para deposição em ampla faixa de pressão e freqüência. Como o 

bombardeamento do catodo é igualmente importante, foram feitos testes de 

deposição com composto fluorado (HFE®), uma vez que a deposição nesse caso 

depende de espécies neutras enquanto a deposição com organo-silanos (neste caso 

o HMDS) é dependente de íons. Observe-se que essa avaliação é exploratória, mas 

não extensiva, ou seja, não foi dada ênfase na definição de janelas de processo, etc. 

 

 

4.3.1 HMDS 

 

 A polimerização por plasma usando um fluxo de HMDS apresentou uma 

deposição uniforme, não somente em espessura como também em estrutura 

química. As condições de deposição usadas são as obtidas como ótimas pela 

simulação: eletrodo auxiliar flutuante, cátodo aterrado e distância entre eletrodo 

auxiliar/catodo de 20 mm. Na Figura 44A é reapresentado o perfil de velocidade 

obtido por simulação para essa condição e na Figura 44B é vista uma fotografia da 

superfície de uma lâmina de silício de 3” de diâmetro após deposição, onde pode se 

verificar a boa uniformidade da deposição do filme com 100 nm de espessura (outros 

parâmetros da deposição são: 100 mTorr; 400 V, 15 minutos de deposição, vapor de 

HMDS admitido pelo sistema principal e campo invertido). Contudo se a distância 

eletrodo auxiliar/catodo é variada para 5 mm, condição onde a velocidade de fluxo é 
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mínima porque a região do plasma encontra-se quase fechada, a deposição não 

mais apresenta uniformidade, como pode ser observado no detalhe da Figura 44B. 

Contudo essa condição é adequada para a modificação superficial de partículas 

(Figura 27C).  

 Na condição de melhor uniformidade em espessura (correspondendo à lâmina 

da Figura 44B) obtém-se boa reprodutibilidade de processo. Nesse caso a taxa de 

deposição média é de 7 nm/min e, muito provavelmente devido à presença de Si-O 

no filme, o índice de refração (média, medida em pelo menos cinco pontos) é de 

1,42. Além disso, a deposição é homogênea e o espectro típico de infravermelho 

pode ser observado na Figura 44C. Nesse espectro observam-se as bandas típicas 

da polimerização por plasma de HMDS e também Si-O (GONZÁLEZ-LUNA, 1998), a 

saber: CHn (2950 cm-1), CH2 (1450 cm-1), CH3 (1370 cm-1), SiCH3 (1260 cm-1), SiN 

(1180 cm-1), SiO (1070 cm-1). A banda 1730 cm-1 também corresponde a uma 

espécie oxigenada, de acordo com análise por XPS.  As bandas CHn e CH3 além de 

SiH (2100 cm-1) foram observadas na espectroscopia Raman. 
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Figura 44 - A) perfil de linhas de velocidade de fluxo (cm/s), para a melhor condição de fluxo 

para retenção de partículas (Ar como fluído, injetado na câmara pelo eletrodo auxiliar em 15 

cm/s, sem fluxo no ânodo); B) fotografia de um substrato de silício de 3” após deposição e 

C) análise, por FTIR, do filme formado nessas condições 

 

 A deposição sobre estruturas miniaturizadas, quando estas são 

tridimensionais, requer que a deposição tenha uniformidade também em altura. 

Portanto, foram processados testes com deposição em pedaços de silício e acrílico, 

mantidos na posição vertical em relação ao catodo. A Figura 45A apresenta foto da 

disposição das amostras no catodo e, para comparação, também uma estrutura 

tridimensional (Figura 45B). Na Figura 45C, a interface observada na amostra de 

acrílico decorre da exposição à acetona (detalhes obtidos com microscopia óptica e 

ampliação em 25x e 50x), o que indica que ocorreu deposição em toda a sua 

superfície, bem como em silício. Com silício como substrato, a espessura e índice de 

refração variam de acordo com o apresentado na Figura 45D. Apenas para 
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comparação depositou-se em uma lâmina sobre o catodo, obtendo-se como 

espessura 200 nm e índice de refração 1,651. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 45 - A) Disposição das  amostras no catodo; B) Comparação com estrutura 

tridimensional; C) Interface acrílico/filme de HMDS (detalhes, interação com gotas de 4 L 

de acetona com a superfície da amostra, com ampliação em 25x e 50x por microscopia 

óptica) e D) Localização dos pontos das medidas de espessura e índice de refração da 

amostra de silício 

 

 Assim, a câmara pode ser utilizada para deposições em estruturas com altura 

de até 20 mm sem que ocorra grande variação na espessura, o que é adequado 
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para as estruturas utilizadas nesse trabalho.  Quanto à topografia dessas amostras, 

análise por microscopia eletrônica de varredura indicou que a região que se 

aproxima do catodo produz filmes com superfícies rugosas, mas o mesmo não 

ocorre na extremidade oposta. Para silício, esse resultado independe da superfície 

ser ou não polida. A Figura 46 apresenta a aparência dessas duas faces, polida ou 

não, de um pedaço de silício, em função da localização. 
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Continua na próxima página. 
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Figura 46 - Micrografias feitas em MEV de lâmina de silício exposta ao plasma de HMDS 

em posição ortogonal ao catodo: A) face polida ou B) face não polida. Obs: foram feitos 4 

pontos de análise: próximo ao catodo, extremo superior e dois pontos, 1 e 2 equidistantes 

no meio da lâmina 

 

 Os espectros de infravermelho dessas amostras não mostraram variação nas 

espécies encontradas e são similares aos da Figura 44C. Assim, provavelmente o 

menor índice de refração obtido no extremo superior da amostra deve-se à presença 

de Si-O em maior quantidade (Figura 45D). 

 Quanto aos campos magnéticos, consecutivo ou invertido, HMDS foi 

depositado em ambas as configurações para determinarem-se as possíveis 

diferenças. A condição de campo invertido corresponde ao filme descrito 

anteriormente. Na condição de campo consecutivo, apesar do plasma apresentar-se 

instável, eventualmente é possível obter filme. Contudo, este não é uniforme, possui 

baixa taxa de deposição (até 0,5 nm/min, na condição utilizada para a Figura 44B, 

lâmina menor), e grande formação de arcos no plasma (ver Figura 25A), acima de 

tudo, o sistema é irreprodutível. Estes resultados apresentam boa concordância com 

o esperado a partir dos dados de simulação e mapeamento.  

 Os filmes obtidos em campos invertido ou consecutivo, nas mesmas 

condições de deposição, ou seja, 100 mTorr; 400 V, 15 min. de deposição, vapor de 

HMDS admitido pelo sistema principal, apresentaram estruturas aparentemente 

colunares quando analisados por microscopia eletrônica de varredura e a Figura 47 

apresenta resultado típico. Essa condição da superfície do filme muito 
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provavelmente deve-se ao bombardeamento e a aparência de “grão menor” pode 

estar relacionada à menor taxa de deposição.  

 

  
A B 

Figura 47 - Microscopia eletrônica de varredura para filmes obtidos com magnetos 

dispostos com pólos: A) invertido e B) consecutivo 

  

 4.3.1.1 Deposição em partículas 

 

 Campos elétricos são importantes principalmente para a contenção ou não de 

partículas na região de plasma. Na configuração para a distribuição de fluxo já 

testada na deposição com HMDS (Figura 44), partículas de amido foram adicionadas 

pelo eletrodo auxiliar simultaneamente à polimerização por plasma e com condição 

de tempo de residência longo ou curto (maior ou menor distância entre eletrodos). A 

injeção das partículas utiliza um fluxo muito baixo de Argônio como gás de arraste, 

ocorre somente no sistema auxiliar, onde a simulação mostra baixa velocidade com 

formação de vórtices entre eletrodos (Figura 15). Nestas condições é possível obter 
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um filme fino compósito ou partículas modificadas superficialmente, dependendo da 

distância entre eletrodo auxiliar/catodo. 

 Partículas de amido de mandioca (Manihot esculenta Crantz) foram testadas 

quanto ao recobrimento por filme à base de HMDS. Como o amido de mandioca 

pode apresentar muitas formas e os tamanhos podem variar entre 8-15 m ou 11-18 

m (GUINESI, 2006), foi utilizada microscopia eletrônica de varredura para avaliá-lo. 

O amido foi separado com peneira de 5 m e, como a foto (Figura 48) apresenta, os 

grãos têm dimensões dessa ordem, além do formato próximo ao globular. 

 

 

Figura 48 - Micrografia por microscopia eletrônica de varredura das partículas de amido de 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

  

 As partículas submetidas ao plasma foram testadas por imersão em água e 

são hidrofóbicas. Avaliação por microscopia eletrônica de varredura das partículas 

de amido após a deposição de HMDS indicou que aparentemente todos os grãos da 

amostra coletada sofreram modificação superficial e a Figuras 49A e 49B 

apresentam fotos desses grãos. Muito embora uma grande quantidade de grãos 

apresente um filme semelhante ao grão A da figura, é comum encontrar grãos 

cobertos como o B na figura. A grande diferença da superfície do catodo para sua 

área imediatamente superior é o maior bombardeamento que ocorre sobre o catodo; 

assim, muito provavelmente o grão A residiu sobre o catodo tempo suficiente para 

ser bombardeado e obter na superfície um filme semelhante ao encontrado na 
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Figura 47; porém, como a maioria das partículas permanece entre os eletrodos, o 

bombardeamento é menor e a superfície do filme é menos rugosa. Provavelmente o 

formato mais arredondado do grão B deve-se ao efeito de planarização 

(KAEWTATIP, 2008) e a pequena protuberância no canto inferior esquerdo à 

dessorção induzida pelo feixe de elétrons.  

 

 

Figura 49 - Microscopia eletrônica de varredura de partículas de amido de mandioca 

tratadas com polimerização por plasma de HMDS: A) Grãos e detalhe de ruptura do filme de 

HMDS depositado por plasma) e B) Grão e detalhe da irregularidade induzida pelo feixe de 

elétrons. 

 

 

 O filme de HMDS foi preliminarmente analisado por QCM para verificar-se a 

adsorção de compostos orgânicos. Resultados típicos podem ser encontrados na 

Figura 50. Há uma queda abrupta no sinal de freqüência em função do tempo para a 

maioria dos compostos orgânicos testados, o que indica que o filme deve adsorvê-

los.  
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Filme de HMDS 

Dodecano Hexano Água DI 

   

Figura 50 - Principais resultados de analisados por QCM de filme fino polimerizados por 

plasma de HMDS. 

 

 Também é possível obter um filme compósito e a Figura 51 apresenta 

partículas modificadas e filme fino à base de HMDS com partícula de amido sobre 

este. Desta forma, esse reator é útil como leito fluidizado e para deposição de filmes 

finos e/ou compósitos. 

 
 

A B 

Figura 51 - A) Partículas modificadas e B) filme fino a base de HMDS e partículas de amido 
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4.3.2 HFE® 
  

 

Esse reagente foi utilizado em condições de deposição semelhantes às de 

HMDS (100 mTorr, tensão entre 400 V e 500 V, 15 minutos de deposição, vapor 

admitido pelo sistema principal, campo invertido) principalmente para observar as 

características da superfície, por microscopia eletrônica de varredura.  

Novamente obteve-se um filme uniforme em toda a extensão da amostra e 

com taxa de deposição da ordem de 20 nm/min. Espectroscopia de infravermelho 

detectou espécies CF, como pode ser observado na Figura 52. Por fim, o índice de 

refração é da ordem de 1,45. 

 

 

Figura 52 - Espectroscopia de infravermelho para filmes a base de HFE 

 

Os filmes foram avaliados por microscopia eletrônica de varredura e a Figura 

53 apresenta resultados típicos. A superfície apresenta-se planar e a estrutura 

fragmentada da superfície tem a mesma aparência da encontrada na deposição de 

filmes de ouro. Assim, essa deposição difere do que ocorre com deposição utilizando 

HMDS, provavelmente porque a deposição é depende de espécies neutras. 
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Figura 53 - Microscopia eletrônica de varredura de filmes obtidos pela polimerização por 

plasma de HFE® 

 

 

Medidas de AFM foram igualmente efetuadas e indicaram uma rugosidade 

média da ordem de 8 nm, como pode ser observado na Figura 54. 
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Figura 54 - Medidas de AFM para filmes a base de HFE em duas varreduras distintas 

 

Medidas preliminares de QCM indicaram que o filme adsorve, ou permeia, 

compostos polares, como 2-propanol, mas não é sensível a n-hexano. Assim, com 

essa câmara a deposição mostrou resultados interessantes mesmo com precursores 

mais adequados à deposição com espécies neutras. 
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4.4 CONCLUSÕES 

  

 Esse capítulo comprovou as vantagens da simulação do projeto da câmara de 

plasma e posterior teste com o uso de traçadores. Quanto aos traçadores, não se 

encontrou informação do uso de CO2 como traçador em vácuo. Contudo essa 

abordagem mostrou inúmeras vantagens, já que é possível visualizar, através de 

filmagem, o possível caminho do fluxo e compreender melhor as interações que 

possam ocorrer. A câmara, que pode ser construída com equipamentos 

convencionais e material nacional, apresenta boas condições para deposições tanto 

de filmes finos como compósitos ou mesmo tratamento de superfície. Todas essas 

possibilidades podem ser executadas sem interrupção, por exemplo, pela abertura 

da câmara, ou seja, processo em um único passo, o que não somente reduz custos 

na producão de filmes finos como também provavelmente aumenta a 

reprodutibilidade de dispositivos miniaturizados.  

O uso dos ciclindros de borossilicato foi bastante adequado para localizar o 

plasma apenas numa região, entre ânodo/cátodo e, com isso as paredes internas do 

reator não se contaminaram nos processos de deposição, além das deposições 

serem uniformes. Os cilindros de borossilicato também isolam a área do eletrodo 

auxiliar, permitindo que a polarização não implique em perturbação séria do plasma, 

como ocorria com o arranjo utilizado por Nascimento (2002). Assim, a maior 

vantagem desta abordagem é que as reações nesta câmara para obtenção, por 

exemplo, de misturas reagente/partículas não ficam restritas à obtenção de um 

precursor adequado.  

 Deposições com imãs invertidos (campos magnéticos não balanceados) 

permitiram deposições com alta qualidade, filmes com boa aderência e uniformidade 

mesmo em grandes áreas depositadas e/ou superfícies porosas. Com o 

confinamento do plasma é possível deposições em peças com geometrias diversas, 

mesmo tridimensionais. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

PRODUÇÃO DE FILMES E MICROESTRUTURAS  

 

 O equipamento não deve apenas produzir filmes finos, mas permitir que 

compostos aparentemente incompatíveis para deposição sejam utilizados em uma 

única etapa e também a fabricação uniforme de compósitos, mesmo em áreas 

grandes, além de modificação superficial com boa taxa de cobertura da amostra. 

Acima de tudo as características de adsorção devem ser preservadas mesmo em 

pequenas dimensões, como em estruturas miniaturizadas. Por fim, se o 

bombardeamento - que aumenta a área superficial e pode facilitar a adsorção - 

mudar significativamente as características dos filmes, por exemplo, não 

preservando algumas características da superfície na polimerização por plasma de 

HMDS, a produção de filmes adsorventes pode ser inviabilizada. É importante 

observar que os filmes adsorventes anteriormente produzidos na EPUSP não 

apresentavam essa característica de superfície rugosa, além de serem obtidos em 

freqüências de 40 kHz ou 13,56 MHz.   

 Assim, filmes foram produzidos, caracterizados e avaliados para utilização em 

estruturas miniaturizadas. Os principais resultados são descritos nesse capítulo. 

 

 

 5.1 DEPOSIÇÃO DE FILME ADSORVENTE 

 

 Este item aborda não somente a polimerização por plasma de HMDS como 

também seu uso em dupla camada. Quanto à formação da dupla camada, 

privilegiou-se o uso de um composto de difícil polimerização, ou seja, testaram-se 

compostos aparentemente incompatíveis para deposição.    
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 5.1.1 Polimerização por Plasma de HMDS 

 

 Muito embora a produção de filmes finos pela polimerização por plasma de 

HMDS em substrato de silício e nas melhores condições estudadas pela simulação 

tenha apresentado bons resultados, ainda é necessário avaliar que diferenças a 

adição do reagente por um, ou mesmo por dois, dos sistemas de admissão de gases 

causa nas propriedades dos filmes. Os filmes produzidos em diferentes condições 

de admissão e de tensão nos eletrodos foram avaliados por microscopia eletrônica 

de varredura e os principais resultados encontram-se sumariados na Tabela 3. Esta 

tabela também correlaciona micrografias típicas.  

 

Tabela 3 - Condições de deposição e respectivos resultados das micrografias obtidos por 

MEV 

 
Sistema de admissão Condição elétrica  

RESULTADO (MEV) Observações 
Principal Auxiliar Catodo Elet. Aux. 

A HMDS HMDS aterrado flutuante 

 

Aparência 

colunar 

Grãos menores 

que 50 nm 

B HMDS HMDS flutuante aterrado 

 

Grãos com      

50 nm 

 Apresentam 

aparência 

pontiaguda 

C HMDS HMDS aterrado aterrado 

 

Estrutura plana 

Aparência de 

filme de ouro e 

apenas algumas 

estruturas 

sobressaindo-se 
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Sistema de admissão Condição elétrica  

RESULTADO (MEV) Observações 
Principal Auxiliar Catodo Elet. Aux. 

D HMDS HMDS flutuante flutuante 

 

Bastante poroso 

Estruturas que 

se assemelham 

a placas 

depositadas 

umas sobre as 

outras 

E HMDS 
Sem 

admissão 
aterrado flutuante 

 

Aparência 

colunar 

F HMDS HMDS aterrado 

aterrado  

Imãs 

consecuti

vos 

 

Aparência 

colunar 

Existência de 

pontas 

arredondadas 

G 
Sem 

admissão 
HMDS aterrado flutuante 

 

Estruturas 

grandes  

(0,1 m) e 

esféricas 

H 
Sem 

admissão 
HMDS aterrado aterrado 

 

Estruturas 

grandes (0,1 m) 

e esféricas, mas 

com pontas na 

superfície 
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Sistema de admissão Condição elétrica  

RESULTADO (MEV) Observações 
Principal Auxiliar Catodo Elet. Aux. 

I 
Sem 

admissão 
HMDS flutuante aterrado 

 

Estruturas 

grandes (0,1 m) 

 

 Como mencionado nos aspectos teóricos deste trabalho, no plasma DC 

ocorrem várias zonas, que podem mudar de posição de acordo com a pressão da 

câmara e tensão dos eletrodos. A existência do eletrodo auxiliar influi nessas zonas 

não só variando a pressão como também a tensão, o que corresponde, em 

“aproximar” ou “afastar” a coluna de plasma, o que resulta em maior ou menor 

bombardeamento sobre o catodo. De fato, observação visual de plasma de argônio, 

como abordado anteriormente, evidenciou a mudança do local da coluna de plasma. 

Um modelo para explicar a possibilidade de se obter estruturas muito diferentes é 

apresentado a seguir: 

 Com os dois eletrodos aterrados, tem-se a condição normalmente encontrada 

em plasma (condição C, F e H da Tabela 3). A coluna de plasma deve estar 

confinada e o catodo deve sofrer bombardeamento. Caso o fluxo apresente-

se homogêneo (condição C), o HMDS difunde até a superfície. Esta é 

facilmente planarizada (LEE, 2006), tendo-se então um filme com a aparência 

do filme de ouro depositado sobre a amostra; 

 Se a entrada de gás encontra-se muito próxima ao substrato e o gás é 

admitido apenas pelo sistema auxiliar (condição G, H e I da Tabela 3) a 

adsorção é privilegiada além de provavelmente os vórtices aumentarem o 

tempo de residência das moléculas; assim formam-se aglomerados grandes; 

 Com o sistema completamente flutuante (condição D da Tabela 3), 

provavelmente, como sugere a simulação, o plasma dissemina-se além do 

catodo, ou seja, há a exposição da amostra a espécies ativas advindas do 

plasma além do bombardeamento por outras espécies deste plasma. Por fim, 
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há a possibilidade de adsorção do monômero, admitido pelo sistema auxiliar, 

podendo-se ter amostras bastante porosas. A dificuldade dessa condição, 

contudo, é a falta de reprodutibilidade do sistema. 

 

 As condições para a produção de filmes a base de HMDS foram estudadas 

quanto à taxa de deposição, estrutura química (FTIR) e medida do ângulo de 

contato. A medida do ângulo de contato trata-se de um método rápido de verificar o 

caráter hidrofóbico. Filmes hidrofóbicos tendem a possuir radicais orgânicos em sua 

superfície, ou seja, podem ser adsorventes. Os principais resultados estão 

resumidos na Tabela 4. Com os dois eletrodos aterrados, a coluna de plasma 

aproxima-se do ânodo e a taxa de deposição torna-se baixa, além de que a 

existência de espécies oxigenadas provavelmente é responsável pelo menor ângulo 

de contato. Com o catodo flutuante há a aproximação do plasma, o que permite o 

aumento da taxa e o espectro de infravermelho apresenta espécies advindas da 

polimerização de HMDS, especialmente SiCH3. Catodo aterrado e eletrodo auxiliar 

flutuante têm baixa taxa de deposição, novamente devido à coluna de plasma 

aproximar-se do ânodo, mas devido ao bombardeamento, espécies como SiO ou 

SiN são favorecidas, o que implica em ligações cruzadas (cross link).    

 A maioria das condições da Tabela 4 produz filmes com as características 

esperadas na polimerização por plasma de HMDS, contudo, duas condições são 

interessantes: catodo aterrado com eletrodo auxiliar flutuante ou aterrado e a Tabela 

5 apresenta os resultados para a deposição com estas condições e duas distâncias 

de catodo/eletrodo auxiliar. Nesse caso, além de boa reprodutibilidade dos 

resultados obtêm-se estruturas com “grãos” devido ao bombardeamento, o que 

favorece a adsorção. Para essas condições em deposições feitas com grande 

distância entre eletrodos, a coluna de plasma distancia-se do catodo e o eletrodo 

auxiliar flutuante torna-se fundamental para garantir uma boa taxa de deposição ao 

atrair a coluna para próximo do catodo. A condição eletrodo auxiliar e catodo 

aterrados é útil no tratamento de partículas, uma vez que a pequena distância entre 

eletrodos diminui a perda da amostra enquanto a taxa de deposição não é muito 

baixa.  
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Tabela 4 - Principais resultados para a polimerização por plasma de HMDS. 

MODO DE 
DEPOSIÇÃO 

Admissão de 
reagents pelos 

sistemas 
Faixa de 
pressão  
(mTorr) 

Faixa de 
tensão (V) 

Taxa de 
deposição 

(Å/min) 

Principais 
espécies (FTIR) 

Média dos 
ângulo de 
contato 

(º) principal auxiliar 

Eletrodo auxiliar e 
catodo aterrados HMDS 

Com ou 
sem HMDS 

10 - 200 300-500 ~ 15 
Possivelmente 
CO incorporado 

ao filme 
60-80 

Eletrodo auxiliar 
flutuante 

Catodo aterrado 
HMDS 

Com ou 
sem HMDS 

10 - 200 300-500 > 200 
Algum crosslink é  

observado 
60-110 

Eletrodo auxiliar 
aterrado 

Catodo flutuante 
HMDS 

Com ou 
sem HMDS 

10 - 200 300-500 ~ 500 
HMDS 

polimerizou 
90 

Eletrodo auxiliar e 
catodo flutuantes HMDS 

Com ou 
sem HMDS 

10 - 200 300-500 

~ 0 
(47 se o 
eletrodo 
auxiliar e 

catodo estão 
próximos) 

-- -- 
 

 

Tabela 5 - Principais resultados para duas distâncias entre eletrodos. 

CONDIÇÃO 

Admissão de 

reagentes 
Pressão  

(mTorr) 

Tensão 

(V) 

Taxa de 

deposição 

(Å/min) 

Distância entre 

eletrodo 

auxiliar e 

catodo (mm) 

Média de 

ângulo de 

contato 

com 4 L 

de água (º) 

Principal Auxiliar 

Eletrodo auxiliar 

flutuante e catodo 

aterrado 

HMDS HMDS 100 400 95 5 110 

HMDS HMDS 100 400 30 15 110 

Eletrodo auxiliar e 

catodo aterrado 

HMDS HMDS 100 400 50 5 100 

HMDS HMDS 100 400 baixa 15 - 

  

 Na condição de eletrodo auxiliar flutuante e catodo aterrado, medidas de AFM 

indicaram amostras rugosas, como pode ser observado na Figura 55, que apresenta 

duas varreduras distintas. O índice de refração é de 1,54 e análise por XPS indica 

carbono na superfície, na proporção atômica de 45%, como será comentado 

posteriormente. 
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Figura 55 - Análise AFM de duas varreduras distintas sobre o filme à base de HMDS. 

 

 

 5.1.2 Deposição por Plasma de 2,3-dihidrodecafluoropentano 

 

 2,3-dihidrodecafluoropentano (vertrel®) foi utilizado para produção de dupla 

camada com HMDS porque a presença de ligações CH pode facilitar a adsorção de 
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compostos orgânicos enquanto a ligação CF torna a superfície menos sensível a 

óleo. 

 Testes prévios de deposição com vertrel® foram efetuados e a Tabela 6 

sumaria os resultados obtidos. Como pode ser observado, na faixa de pressão e 

tensão em que se obtém filmes a base de HMDS, a deposição com esse fluorado 

raramente ocorre; portanto, corresponde a janelas de processo incompatíveis. A 

análise por infravermelho dos filmes obtidos na maior taxa de deposição indica a 

existência de CH (2950 cm-1), três bandas intensas na região entre 1300-1000 cm-1, 

provavelmente devido à CF (GENGENBACH, 1998; TUTTOLOMONDO, 2005), e 3000 

cm-1, que pode ser CH (MACKIE, 1998) ou CF ligado a espécies oxigenadas 

(SCHARGE, 2007). Espectro típico é mostrado na Figura 56A. A análise feita por 

Raman apresenta apenas uma banda em 1430-1440 cm-1, provavelmente CH ligado 

a espécies oxigenadas. Análise por XPS também indicou porcentagem atômica de 

45% de carbono, 25% de oxigênio e 9% de flúor.  Por fim, o índice de refração é de 

1,49 e, provavelmente a deposição depende da adsorção de espécies neutras, o 

que gera estruturas grandes na superfície, como pode ser observado na Figura 56B, 

obtida por espectroscopia eletrônica de varredura. 

 

Tabela 6 - Principais resultados para a polimerização por plasma de vertrel ®. 

MODO DE 
DEPOSIÇÃO 

Admissão de 
reagents pelos 

sistemas 
Faixa de 
pressão  
(mTorr) 

Faixa de 
tensão 

(V) 

Taxa de 
deposição 

(Å/min) 

Principais 
espécies 

(FTIR) 

Média dos 
ângulo de 
contato 

(º) principal auxiliar 

Eletrodo auxiliar e 
catodo aterrados Fluorado 

Sem 
admissão 

10 – 200 300-600  150 
Espécies 
fluoradas 

~100 

Eletrodo auxiliar 
flutuante 

Catodo aterrado 
Fluorado 

Com ou 
sem 

fluorado 
10 – 200 300-600 Baixa taxa -- -- 

Eletrodo auxiliar 
aterrado 

Catodo flutuante 
Fluorado 

Sem 
admissão 

10 – 200 300-600 Baixa taxa -- ~100 

Eletrodo auxiliar e 
catodo flutuantes Fluorado 

Com ou 
sem 

fluorado 
10 – 200 300-600 0 -- -- 
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Figura 56 - A) Espectro de infravermelho típico e B) Espectroscopia eletrônica de varredura 

da superfície obtido em filme depositado a base de vertrel® 

 

 

5.1.3 Formação de Dupla Camada e Intermixing 

 

 Os filmes foram obtidos na condição de catodo aterrado e eletrodo auxiliar 

flutuante, o que corresponde à condição que favorece a deposição com HMDS e a 

Tabela 7 apresenta um resumo das condições de deposição. Dupla camada, nesse 

trabalho, significa a obtenção de um filme à base de HMDS seguido pelo fluorado 

enquanto intermixing é a deposição simultânea. Por tratar-se de deposição em uma 

única etapa não se calculou a taxa de deposição. O índice de refração para a dupla 

camada e intermixing são 1,49 e 1,52, respectivamente. Portanto, os filmes 

apresentam valores muito próximos, possivelmente devido ao alto conteúdo de 

carbono. A espessura do filme fluorado na dupla camada foi estimada em cerca de 

10 nm, utilizando-se perfilometria em uma amostra produzida para esse fim. Análise 

por espectroscopia de infravermelho indicou apenas as bandas do filme à base de 

HMDS, provavelmente devido à grande diferença de espessuras. 
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Tabela 7 - Condições de deposição para dupla camada e intermixing e respectivo ângulo de 

contato com água. 

Admissão de 

reagentes pelos 

sistemas 
Pressão 

(mTorr) 

Tensão 

(V) 

FTIR 

(Principais 

espécies) 

Média dos 

ângulo de 

contato 

(º) Principal Auxiliar 

Intermixing 

HMDS Fluorado 100 445 
Principalmente 

espécies de HMDS  
90 

Dupla Camada 

HMDS Fluorado 100 400-600 
Principalmente 

espécies de HMDS 
90 

Fluorado HMDS 100 400-600 
Principalmente 

espécies de HMDS 
80 

 

 O filme em intermixing é formado por grandes ilhas, que podem ser 

visualizadas por microscopia óptica e que apresentam diâmetros entre 3-10 m 

(Figura 57). Análise por microscopia eletrônica de varredura apresentou uma 

estrutura diferente nos centros das ilhas, como pode ser observado na Figura 58A. 

As amostras de dupla camada podem ser vistas na Figura 58B e apresentam um 

filme contínuo, contudo, formado por estruturas grandes, como as observadas para o 

filme obtido apenas com o composto fluorado. Assim, esse filme provavelmente é útil 

para adsorção, devido à maior área superficial. 

 

Figura 57 - Microscopia óptica de um filme obtido por intermixing (fluorado/HMDS) 
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Figura 58 - Microscopia eletrônica de amostras de (A) intermixing e (B) dupla camada 

 

 

 

 

 

 

 

 Análise por XPS dos filmes permitiu avaliar as principais espécies na 

superfície e também a composição atômica, apresentadas nas Tabelas 8 e 9 e, para 

comparação, informam-se também os resultados para HMDS e vertrel®. A 

observação da Tabela 8 permite concluir que na polimerização por plasma o HMDS 

perde nitrogênio e incorpora oxigênio, ou seja, é parcialmente oxidado. Devido à 

pequena espessura, na análise do filme fluorado, silício também é detectado, além 

de ocorrer incorporação de nitrogênio, provavelmente do gás residual. O filme em 

dupla camada assemelha-se ao filme fluorado, o que é coerente com as 

observações por microscopia eletrônica de varredura. A menor concentração 

percentual de flúor na amostra pode dever-se à diferença de substrato. A 

composição do intermixing é coerente com a existência dos dois filmes na superfície, 

o que também poderia explicar a diferença na superfície das ilhas. 

 A Tabela 9 apresenta a composição da superfície. Para todos os filmes há 

grande quantidade de CH, inclusive no filme fluorado, o que indica que essa ligação 

é preservada no monômero. A dupla camada, como esperado, tem composição 

semelhante ao filme fluorado. Por outro lado, a ligação CF não é preservada 

enquanto o oxigênio, presente na câmara, é incorporado ao filme. O silício encontra-

se na forma Si-O-Si e Si-H, esta última também detectada por Raman em todos os 

filmes. Nitrogênio (energia de ligação entre 401.6-401.9 eV) encontra-se ligado a 

átomos de carbono que contêm flúor. 

 



112 

 

 

Tabela 8 - Composição atômica dos principais filmes obtidos. 
 

FILME 
CONCENTRAÇÃO ATÔMICA 

C1s N1s O1s F1s Si2p 

HMDS 45,39 1,90 33,66 0,10 18,95 

Fluorado 45,19 1,55 25,39 8,73 19,14 

Dupla camada 44,11 1,47 29,63 5,89 18,89 

Intermixing 44,07 2,01 25,14 8,35 20,44 

 

Tabela 9 - Análise por XPS dos filmes obtidos. 

Filme 

Posição 

do pico 

(eV) 

% 

atômica 

Possíveis 

espécies 

Posição 

do pico 

(eV) 

% 

atômica 

Possíveis 

especies 

Posição 

do pico 

(eV) 

% 

atômica 

Possíveis 

especies 

HMDS 284.9 36.5 CHn 286.2 6.7 

COH, 

CO, 

C-O-Si 

288.6 2.2 
COO, 

-(CO)N 

Fluorado 285.0 40.0 CHn 286.9 4.1 COH-CF 288.9 1.1 (CO-CF2) 

Dupla 

camada 
284.9 38.8 CHn 286.4 4.4 

COH, 

CO 
288.6 0.9 (CO-CF2) 

Intermixing 284.9 35.7 CHn 286.2 8.1 

COH, 

CO, 

C-O-Si 

288.6 0.4 
COO, 

-(CO)N 

  

 Medidas de ângulo de contato com os filmes em dupla camada e intermixing, 

que apresentam flúor na superfície, utilizando óleos mostraram que: 

 - Óleo flomblin® (que é fluorado) apresenta ângulo zero para todos os filmes, 

exceto à base de HMDS, que possui ângulo de 30º, o que é coerente com a 

existência de flúor na superfície; 

 - Óleo mineral apresentou ângulo de 20º para todos os filmes, o que 

provavelmente decorre da existência de CH na superfície; 

 - Óleo de silicone apresenta ângulo de 40º para filmes com flúor na superfície, 

mas o ângulo é menor (30º) para filme à base de HMDS, provavelmente devido à 

presença de silício na superfície.    
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 Para se determinar o limite de detecção destes filmes utilizou-se a deposição 

direta sobre cristais piezelétricos de quartzo e medida de microbalança de quartzo. 

O procedimento consiste em adição dos compostos diretamente no fluxo de 

nitrogênio (10 sccm). A quantidade e/ou concentração injetada variam e tem por 

objetivo determinar qual a menor quantidade pode ser determinada pela 

microbalança. O procedimento é repetido várias vezes, para avaliar a 

reprodutibilidade. A Tabela 10 sumaria os resultados mais relevantes e a Figura 59 

apresenta a variação de freqüência em função do tempo obtida por microbalança de 

quartzo para todos os filmes. O filme fluorado é sensível a água e 2-propanol, mas 

não a n-hexano, provavelmente devido à existência de oxigênio e flúor na superfície 

do filme, respectivamente. O comportamento da dupla camada é similar, como 

esperado, uma vez que a superfície apresenta o filme fluorado. Contudo, n-

dodecano é detectado, um indício de que as moléculas são capturadas de algum 

modo pelo filme; considerando que a linha de base não retorna ao ponto inicial após 

a injeção (Figura 59), provavelmente ocorre permeação e a pequena espessura do 

filme favorece o aprisionamento na interface. O comportamento para o intermixing é 

diferente e a facilidade de detecção de compostos apolares – n-hexano e n-

dodecano, mas não de água deve-se à existência do filme à base de HMDS na 

superfície. 

Tabela 10 - Análise por QCM dos filmes obtidos. 

Reagente 
Peso 

Molecular  

(g/mol) 

Filme fluorado Dupla camada Intermixing 

Sensitividade 

(g/Hz) 

Limite de 

detecção  

(mol/Hz) 

Sensitividade 

(g/Hz) 

Limite de 

detecção 

(mol/Hz) 

Sensitividade 

(g/Hz) 

Limite de 

detecção 

(mol/Hz) 

n-

dodecano 
170 8.5 2.5x10-2 2.9 8.5x10-3 2.9 8.5x10-3 

n-hexano 86 1.7x103 10 340 2 680 4 

2-propanol 60 42 0.36 300 0.6 24 1.2 

Água 18 10 0.29 26 0.75 Nd Nd 

nd – não detectado; Sensitividade – minima quantidade de reagente requireda para produzir um F de 1 Hz; Limite de detecção – quantidade 

mínima de reagente introduzida em 10 sccm de fluxo de nitrogênio que produz diferenças observáveis na linha de base. 

 

 Quanto à reprodutibilidade da adsorção, testada por QCM (Figura 59), 

percebe-se para o filme fluorado, após a primeira injeção de n-dodecano (Figura 

59A), que este permanece no filme por vários segundos; contudo, provavelmente 
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devido à existência do flúor, a superfície torna-se saturada na segunda injeção e o 

comportamento muda. Como o filme é medianamente hidrofóbico, a água (Figura 

59D) não permanece por longo tempo no filme, porém, 2-propanol (Figura 59C) 

parece permear o filme e a linha de base não retorna ao início. A dupla camada 

apresenta comportamento semelhante ao filme fluorado, contudo, 2-propanol (Figura 

59C) comporta-se ligeiramente diferente, provavelmente devido à pequena 

espessura do filme fluorado e o comportamento do intermixing é mais similar ao do 

filme à base de HMDS, exceção para a água (Figura 59D), já que uma pequena 

interação ainda persiste. 
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Continua na próxima página. 
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Continua na próxima página. 
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Figura 59 - Variação de freqüência em função do tempo obtido por microbalança de quartzo 

para todos os filmes e (A) n-dodecano, ~8 g; (B) n-hexano, 200 g; (C) 2-propanol, 300 g; 

(D) água 50 g como reagentes 

 

 O comportamento desses filmes, especialmente em dupla camada, sugere 

seu uso em sistemas de retenção para o pré-tratamento de amostras. Portanto, 

esses filmes foram depositados em microcolunas cromatográficas (LIMA, 2005) e 

testadas usando ar (5 sccm) como gás carregador e n-dodecano ou 2-propanol 

como solventes das amostras em teste. Como detector utilizou-se o sistema com 

sensor de óxido de estanho e, para calibração, o limite de detecção do conjunto 

detector+microcoluna foi determinado. A microcoluna utilizada na calibração não 

possuía filme depositado sobre ela e foi usinada em acrílico. O mínimo valor de 

detecção nesse conjunto é de 10 ppb para qualquer reagente utilizado. As amostras 

são testadas de duas formas: inicialmente uma amostra (mistura de reagentes) é 

injetada e o sinal monitorado; caso haja retenção, ou seja, não apareça sinal por 

vários minutos após a injeção ou este seja muito pequeno, avalia-se a possibilidade 

de eluição pela injeção de um solvente. Caso ocorra a eluição é preciso verificar 

quanto da amostra foi recuperada, pois nesse caso a microcoluna pode funcionar 

como pré-concentrador. Para determinar se ocorria ou não reprodutibilidade, a 

microcoluna foi testada várias vezes (mínimo de três vezes) e, entre as injeções de 

amostras, a microcoluna foi limpa utilizando-se a passagem de ar (5 sccm) por no 

mímino duas horas. 
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 Para a microcoluna com filme fluorado, a injeção de n-dodecano em máximo 

fluxo, o que corresponde a uma situação não otimizada, leva à retenção de 2x10-7 g. 

Essa pequena quantidade satura a superfície e uma nova injeção não implica em 

retenção. Contudo, se a mesma quantidade de n-dodecano estiver presente em 

mistura com 2-propanol, são necessárias várias injeções para ocorrer a retenção; 

isto decorre da permeação de 2-propanol, que deve mudar as características da 

superfície do filme e permitir a adsorção de maior quantidade de n-dodecano. 

Comportamento semelhante ocorre com os filmes em dupla camada, mas após a 

retenção necessita-se do dobro de eluente para remover a amostra, pois esta 

provavelmente fica retida na interface dos filmes. A Figura 60 apresenta o 

comportamento dessas microcolunas recobertas com filme fluorado ou em dupla 

camada quando ocorre a injeção de misturas de n-dodecano/2-propanol. Enquanto o 

filme fluorado satura após três injeções seqüenciais, a dupla camada não apresenta 

qualquer variação na linha de base mesmo depois de quatro injeções seqüenciais e 

a injeção subseqüente de 10-7 g de 2-propanol rapidamente elui os reagentes que 

foram retidos. A eficiência do processo, ou seja, a recuperação da amostra 

anteriormente injetada é de aproximadamente 90%, o que indica o uso desta 

microcoluna como pré-concentrador. Filmes com intermixing não satruram mesmo 

após 12 injeções seqüenciais de 10-7 g de amostra e a eluição com 2-propanol não é 

possível, portanto esta microcoluna é indicada para retenção de compostos 

orgânicos.  
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Figura 60 - Comportamento de microcolunas recobertas com (A) filme fluorado ou (B) em 

dupla camada, com a injeção seqüencial de misturas de n-dodecano/2-propanol 1:10 em 

massa e massa de 10-7 g  em cada pulso injetado. As flechas indicam injeção. 

 

 Essas microcolunas foram também testadas em fluxo contínuo. Para tanto, 

admitiu-se ar (0,5 sccm) saturado de n-hexano ou 2-propanol e monitorou-se 

continuamente. Para a dupla camada e intermixing não se detectou n-hexano ou 2-

propanol por cerca de dois minutos, o que corresponde a retenção de 0,6 mg/cm2 e 

0,1 mg/cm2, respectivamente. Essas microcolunas podem ser mantidas a 

temperatura ambiente que não ocorre perda significativa do material mesmo após 24 

horas.

 

 

 5.1.4 Conclusão Parcial 
 
 

 O estudo de filmes com janelas de processo incompatíveis permitiu não só 

verificar a reprodutibilidade do equipamento produzido como também obter 

microcolunas, recobertas com filme em dupla camada ou intermixing. Essas colunas 

são úteis na pré-concentração e/ou retenção de compostos orgânicos, tanto em 

fluxo contínuo como por injeção seqüencial. Portanto tais colunas podem ser usadas 

no pré-tratamento de amostras ou como pré-colunas em um cromatógrafo, 

respectivamente.  
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5.2 FORMAÇÃO DE COMPÓSITOS E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE 
 

 O uso do eletrodo auxiliar mostrou-se adequado para a produção misturas de 

filmes (intermixing); contudo, a adição de partículas – quer seja para tratamento 

superficial ou para formação de compósitos - apresenta outras dificuldades, tais 

como, uniformidade da mistura ou eficiência de recobrimento. Assim, partículas de 

amido foram recobertas ou inseridas no filme à base de HMDS e a caracterização 

dos produtos obtidos foi efetuada.  

 

 

5.2.1 Obtenção das Amostras 
 

 A Tabela 11 sumaria as condições adequadas para a produção do filme fino a 

base de HMDS, para produção de compósitos ou para modificação superficial. Para 

a obtenção dos compósitos é importante a uniformidade de deposição sobre o 

catodo, portanto, catodo e eletrodo auxiliar devem ser afastados, para melhor 

homogeneizar o fluxo. Contudo, a eficiência da adição de partículas ao filme é 

menor para distâncias maiores. Por outro lado, para modificação superficial é 

importante manter as partículas confinadas e em movimento, o que exige mínima 

distância entre catodo e eletrodo auxiliar; ademais, devido à pequena distância, os 

dois eletrodos devem ter o mesmo potencial. A adição de HMDS ao fluxo de argônio 

que leva as partículas para dentro da câmara tem a vantagem de aumentar a taxa 

de deposição.  

 Para cada condição, compósito ou modificação superficial, a distância foi 

variada, para determinar o melhor conjunto de taxa de deposição e ângulo de 

contato com água e, para as partículas, também eficiência de retenção. Determinada 

tais condições, os filmes, ou partículas, foram então caracterizados. Por fim, 

observa-se que os filmes obtidos nas condições consideradas ótimas são 

hidrofóbicos.  
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Tabela 11 - Principais resultados para os filmes de HMDS. 

Obs. 

Admissão de 

reagentes 
Pressão  

(mTorr) 

Tensão 

(V) 

Taxa de 

deposição 

(Å/min) 

Distância entre 

eletrodo 

auxiliar e 

catodo (mm) 

Média de 

ângulo de 

contato 

com 4 mL 

de água (º) 

Principal Auxiliar 

Eletrodo auxiliar flutuante e catodo aterrado 

Compósito HMDS HMDS 100 400 30 10 110 

Com partículas 

Produção - HMDS+Ar 100 470 13 15 90 

- *HMDS+Ar 100 460 20 20 106 

Eletrodo auxiliar e catodo flutuante 

Superfície HMDS HMDS 100 400 50 3 100 

Com partículas 

Modificação 

  *
HMDS HMDS+Ar 100 470 20 3 109 

HMDS Ar 180 440 40 3 110 

HMDS Ar 180 420 55 15 89 

*  Melhor condição 

  

 

 5.2.2 Caracterização de Compósitos  

  

Os filmes depositados foram avaliados por microscopia óptica e eletrônica de 

varredura. A microscopia óptica indicou partículas distribuídas ao longo do filme, 

como se pode notar na Figura 61A, onde também se apresenta, no detalhe, medida 

por microscopia eletrônica de varredura. A Figura 61B apresenta um filme onde um 

risco intencional, para permitir melhor avaliação do compósito, foi introduzido. No 

detalhe da figura é possível também observar a amplificação do cluster de amido 

que se encontra inserido no filme e a aparência do filme na beira do risco. O filme 

que se vê no risco tem estrutura distinta do filme à base de HMDS, que parece ser 

formado por grãos. Nesse caso, contudo, a aparência é de resíduos laminares, o 

que provavelmente torna o compósito mais frágil que o filme à base de HMDS.  
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Figura 61 - Microscopia (A) óptica e eletrônica de varredura do compósito obtido com amido 

e filme à base de HMDS. (B) As setas indicam um cluster de amido (detalhe menor) e um 

risco intencional.   

 

 

Figura 62 - Espectro infravermelho típico de compósito formado por partículas de amido em 

filme à base de HMDS 

 

A análise por espectroscopia de infravermelho do compósito obtido produz 

espectros similares ao da Figura 62. Há bandas bem definidas em 1260 cm-1 

(SiCH3), 2960 cm-1 (CH), provavelmente devido ao filme à base de HMDS, além de 

uma banda intensa entre 940-1140 cm-1 que, devido à sua alta intensidade, é mais 

provável dever-se a CO advindos das espécies oxigenadas presentes no amido 

(KAEWTATIP, 2008). Análise por XPS indicou a existência de C:N:O:Si:F, 

respectivamente, nas proporções de 45,35 - 2,55 - 31,62 - 20,4 - 0,44. Flúor trata-se 

de pequena contaminação da câmara. A porcentagem atômica obtida é semelhante 
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à do filme à base de HMDS, mas a maior quantidade de nitrogênio indica a 

preservação do monômero quando da deposição o que é coerente com a obtenção 

de filmes sobre partículas de amido com aparência distinta ao filme depositado sobre 

silício ou com a estrutura aparentemente mais laminar do compósito HMDS/amido, 

resultados estes verificados por microscopia eletrônica de varredura. A maior 

preservação do monômero pode dever-se à maior adsorção da molécula sobre a 

superfície do amido.  

Nas análises por XPS, a deconvolução do pico de carbono apresenta uma 

grande concentração de CHn (posição do pico a 285,1 eV e porcentagem de 33,2), 

mas também oxidação dos radicais orgânicos da molécula com provável formação 

de  COH, CO, CN, C-O-Si (posição do pico a  286,2 eV e porcentagem de 10,2) ou 

COO, -(CO)N  (posição do pico a  288,6 eV e porcentagem de 1,9). Muito embora a 

oxidação seja muito provavelmente decorrente das reações em plasma, radicais 

como COH e CO podem também denotar amido próximo à superfície.  

Por fim, medidas de ângulo de contato nesses filmes indicam uma superfície 

organofílica (ângulo de contato zero com compostos polares e apolares), devido à 

presença do filme à base de HMDS na superfície, o que sugere que o compósito 

pode reter compostos orgânicos. O caráter organofílico é coerente com as medidas 

obtidas por microbalança de quartzo em fase gasosa e a Figura 63A apresenta 

resultado típico. A adição do amido aumentou a adsorção que o filme à base de 

HMDS apresenta para n-dodecano, porém, uma segunda injeção, mesmo com um 

hidrocarboneto de menor cadeia carbônica como n-hexano, não apresenta o mesmo 

comportamento, provavelmente devido à saturação das partículas. O cristal 

piezelétrico utilizado para as análises foi avaliado por microscopia óptica e apresenta 

uma superfície similar à obtida sobre silício. A Figura 62B, mostra uma microscopia 

feita do filme compósito de HMDS + amido, onde se observam grandes grupos 

(clusters) cercados pelo filme crescido com pequenas partículas.  

Portanto, esse filme fino compósito pode facilmente adsorver e reter material 

orgânico em fase gasosa. Assim, várias utilizações podem ser apropriadas para tal 

filme, tais como, pré-tratamento de amostras, fabricação de materiais avançados 

e/ou biocompatíveis, etc. 
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Figura 63 - Filme compósito de HMDS + amido: A) medida de QCM e B) microscopia de 

superfície (ampliação de 50x)

 

 

5.2.3 Modificação de Superfície 

 

Embora partículas de amido sejam altamente adsorventes para vários 

reagentes, elas são também muito sensíveis à água, o que impede seu uso com 

solução aquosa, por exemplo, para a formação de emulsões. Contudo, 

polissacarídeos têm uma série de usos para o desenvolvimento de sensores, por 

exemplo, como proteção do elemento sensor (LIU, 2008; PASIC, 2007). Porém, a 

produção dessa camada protetora em geral implica no uso de emulsões ou 

dispersões, para formação de um filme espesso. Celulose já foi modificada pela 

deposição do filme à base de HMDS para prevenir a permeação d’água; porém 

todos os testes foram realizados usando superfície planar (papel A4), o que não 

garante que a cobertura de partículas terá comportamento semelhante, ou seja, não 

impedirá a permeação de compostos orgânicos para dentro do grão. Assim, é 

necessário compreender o comportamento das partículas modificadas quando 

expostas à água, não só para determinar a eficiência do tratamento, mas também 

para sugerir possíveis dispersões para uso do material fabricado.  

Para estes testes, partículas foram tratadas com plasma de HMDS nas 

melhores condições de acordo com a Tabela 11, a saber: HMDS no sistema 

principal e HMDS+Ar no sistema auxiliar, 100 mTorr; 470 V; distância entre eletrodo 
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auxiliar e catodo de 3 mm, com ângulo de contato com água de 109º e taxa de 20 

nm/min.  

A eficiência da retenção das partículas dentro da câmara de vácuo e na 

região de plasma foi avaliada medindo-se a quantidade de partículas inseridas no 

sistema auxiliar e a quantidade coletada após o tratamento de plasma e, nesse 

caso, as partículas foram coletadas com eficiência maior que 90%.  

A avaliação da eficiência do recobrimento da superfície foi feita colocando-se 

0,1 g de partículas de amido na superfície da água contida em uma proveta 

descartável com volume total de 1 mL e monitorando-se a queda dessas partículas 

durante 10 min, tempo suficiente para que partículas com superfície não 

completamente tratada atingissem o fundo do recipiente d’água. Não foi possível 

observar partículas no fundo da proveta, o que significa que a eficiência de 

recobrimento também deve ser próxima de 90%.  

Testes de capilaridade foram processados utilizando-se soluções aquosas de 

iodo – o que permite ter contraste para verificar o caminho percorrido pela água - e 

um capilar, com 1 mm de diâmetro interno e 13 mm de comprimento. O capilar foi 

exposto a vapores de HMDS, para tornar suas superfícies hidrofóbicas. Após o 

tratamento de superfície, o capilar foi preenchido com partículas de amido apenas 

até 2/3 de seu comprimento, para facilitar a avaliação do momento que a solução 

encontra as partículas e o tempo decorrido após percorrer toda a amostra. Apenas 

para comparação, testaram-se também partículas sem qualquer tratamento e amido 

hidrolisado. A Figura 64, que apresenta resultados típicos, permite avaliar a 

diferença de comportamento. Nesta figura, enquanto as partículas tratadas não 

interagem com a água mesmo após 1 min, no mesmo período o amido hidrolisado 

teve toda a superfície exposta à solução. Portanto as partículas tornaram-se 

hidrofóbicas e na Figura 64 está ilustrado esse comportamento, com uma gota de 

água colocada na superfície das partículas coletadas da câmara de plasma.  
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Solução aquosa de iodo Água DI (gota de 4 L) 

    

 

Amido tratado Amido hidrolisado Amido tratado 

Figura 64 - Partículas coletadas e gota d’água sobre o pó. 

 

 

Testes de dispersão utilizando solução aquosa de iodo evidenciaram que as 

partículas tratadas não podem ser molhadas, mesmo após longo tempo (10 

minutos). A Figura 65A apresenta o comportamento de três amostras distintas - 

partículas tratadas, não tratadas e hidrolisadas - que foram adicionadas à solução de 

iodo, presente em uma proveta descartável. Após alguns segundos o amido 

hidrolisado encontra-se completamente misturado com a solução e a amostra de 

amido não tratado – que corresponde a um produto não hidrolisado – foi molhada e 

encontra-se no fundo do recipiente. As partículas tratadas, contudo, não são 

molhadas e mantêm-se na superfície indefinidamente, além disso, algumas 

pequenas manchas são vistas ao longo do tubo da proveta, e correspondem àquelas 

partículas não totalmente envolvidas pelo filme fino a base de HMDS; pela pequena 

quantidade existente pode-se verificar novamente a alta eficiência do recobrimento. 

Uma vez que é possível produzir o recobrimento destas partículas, é 

recomendável o teste de fabricação de emulsões e posterior retenção de compostos 

no interior do grão, nesse caso, optou-se por testes com compostos de massa 

molecular média, o que em fase líquida corresponde a um interferente comum em 

medidas biológicas. 
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Hidrolisado Não- hidro Tratada Corante azul 

A B 

Figura 65 - Fotografia dos testes de: A) comportamento de três amostras distintas de amido 

- partículas tratadas, não tratadas e hidrolisadas, adicionadas à solução de iodo e B) 

simulação de minicoluna cromatográfica com partículas tratadas para a remoção do corante. 

 

Carvalho12 desenvolveu testes para avaliar a adsorção/permeação de 

compostos orgânicos nessas partículas usando corante azul (moléculas de tamanho 

médio, peso molecular menor do que 1000). O teste usou diferentes solventes 

(etanol, puro ou 46,2% em água; gel etanol – uma mistura comercial de 65% de 

etanol e Carbopol 940 – e butil álcool) e consistiu em misturar os solventes, o 

amido tratado e o corante por cinco minutos e aplicar a mistura em uma folha de 

papel A4 com aparelhos de silk screen (processo de impressão no qual a tinta é 

vazada – pela pressão de um rodo ou puxador – através de uma  tela). 

A pasta produzida foi examinada com microscópio e verificou-se que as 

partículas foram tingidas. Após a evaporação do solvente, a remoção do corante não 

foi possível usando água, devido à permeação deste corante para o interior das 

partículas. Além disso, se um promotor de aderência for usado é produzida uma tinta 

totalmente biodegradável. 

A Figura 65B apresenta o resultado de um teste desenvolvido com estas 

partículas para a remoção do corante. Na foto, o pequeno tubo corresponde a uma 

minicoluna cromatográfica, de 10 mm de comprimento e 1,5 mm de diâmetro interno, 

                                                 
12

 Desenvolvido em RAM Carvalho, Uso de filmes obtidos pela polimerização por plasma de 

tetraetilortossilicato na fabricação de dispositivos miniaturizados, tese, EPUSP, 2008 



127 

 

 

produzida com as partículas tratadas. As partículas foram expostas ao corante e 

posteriormente tentou-se a eluição utilizando água, que ainda preenche o canal 

nessa fotografia. Foi possível observar apenas uma pequena mudança na 

coloração. Desta forma, esse material consiste em um meio simples para reter 

moléculas de tamanho médio presentes em matrizes complexas. Possíveis 

aplicações dessa modificação de superfície envolvem, entre outras, o pré-tratamento 

de amostras, uso como filtro de reagentes bioquímicos, processos químicos de 

inserção e liberação de drogas no organismo, etc. 

 

 

 

 5.2.4 Conclusão Parcial 

 

Esse trabalho mostrou que com modificações simples na câmara de plasma 

DC é possível formar compósitos e/ou produzir modificações superficiais em filmes 

finos. As principais diferenças entre esses dois produtos são os parâmetros que 

regem a movimentação das partículas, favorecendo a permanência no plasma - 

como leito fluidizado - ou as dirige para o catodo, formando um filme compósito.  

Os dois materiais, partículas ou compósito, produzidos nessa câmara 

apresentaram boas características de retenção, para moléculas orgânicas de médio 

tamanho em fase líquida e VOC’s em fase gasosa, respectivamente. Esses materiais 

foram obtidos em único passo, o que reduz o tempo de produção e favorece 

misturas de materiais adsorventes não usuais. 

 

 

 5.3 FILME RESISTENTE À CORROSÃO  

 

O uso de filmes fluorados, como abordado anteriormente, é comum para 

proteção de superfície. Contudo, um filme adsorvente e resistente à corrosão, ao 

que tudo indica, ainda não foi produzido por plasma. Por outro lado, a polimerização 

por plasma de HFE®, usada neste trabalho para melhor compreender os 

mecanismos de deposição na câmara de plasma projetada, produziu um filme com 

taxa de deposição adequada – diferentemente do que ocorre com vertrel® - e 

presença de flúor, detectada por espectroscopia de infravermelho. Portanto, esse 
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filme foi melhor estudado e possíveis usos foram determinados. Os procedimentos 

deste item são semelhantes aos desenvolvidos para obtenção de dupla camada e 

intermixing com filmes à base de HMDS e de vertrel®. É importante observar que 

para compostos fluorados normalmente a deposição depende de espécies neutras 

(KUROSAWA, 2000). 

A Tabela 12 resume as melhores condições onde foram obtidos filmes finos 

pela polimerização por plasma do éter fluorado (HFE®). Para comparação, 

deposições com HMDS também são indicadas.  

 

Tabela 12 - Principais resultados dos filmes finos obtidos com catodo aterrado e eletrodo 

auxiliar flutuante. 

Admissão de 
reagentes Pressão 

(mTorr) 
Tensão 

(V) 

Taxa de 
deposição 

(Å/min) 

Distância 
entre 

anodo/catodo 
(mm) 

Ângulo 
de 

contato 
médio (º) 

Principal Auxiliar 

Metil nonafluoro(iso)butil éter 

X   100 550 230 65 80 

X   10 400-500 Muito baixa 51 -- 

X X 100 550 20 65 80 

HMDS 

X X 100 400 30 60 110 

Intermixing: HMDS e metil nonafluoro(iso)butil éter 

Éter HMDS 100 500 350 65 75 

Dupla camada: HMDS como substrato para metil nonafluoro(iso)butil 
éter 

Éter HMDS 100 400-450 
Fino/ 

descontínuo 
60 100 

Com partículas 

Éter 
Ar + 

amido 
150 440 Rugoso 60 100 

 

Para polimerização por plasma de HFE®, quando a admissão do reagente 

ocorre pelo sistema principal, a taxa de deposição é muito dependente da pressão, e 

a menor taxa é obtida em 10 mTorr, cujo resultado foi adicionado apenas para 

permitir comparação. Pressões menores não levam à deposição e pressões maiores 

que 100 mTorr, devido ao alto valor de tensão necessário para manter o plasma, não 

são reprodutíveis, pois o plasma não se mantém estável. Observe-se que essa baixa 
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taxa de deposição foi obtida mesmo após a diminuição da distância catodo/ânodo. A 

dependência da taxa de deposição com a pressão é um indicativo de que a 

deposição é dependente de espécies neutras. O alto valor de tensão necessário 

pode decorrer da dificuldade da molécula em sofrer dissociação, já que sua estrutura 

apresenta principalmente ligações CF e CO. Por fim, o tempo de residência pode 

aumentar, já que a distância entre eletrodo auxiliar e cátodo foi reduzida, o que pode 

levar ao consumo de espécies ativas.  

Quando o éter é injetado simultaneamente pelo sistema principal e auxiliar, 

ocorre um decréscimo na taxa de deposição, provavelmente devido ao mecanismo 

de reação. A adição do novo fluxo de reagente na câmara de plasma não deve ser o 

principal responsável pela mudança da taxa, pois, como verificado pela simulação, 

essa adição não afeta severamente o regime de fluxo. O eletrodo auxiliar foi 

projetado para admitir reagente próximo à região de plasma e esse acesso é usado 

para misturar dois reagentes que não polimerizam na mesma condição de plasma. 

Se a deposição ocorrer devido principalmente às reações íon/molécula essa 

configuração torna-se muito interessante, como verificado para a polimerização de 

HMDS, pois o íon pode ser acelerado em direção ao catodo e colidir com as 

moléculas do reagente. Como para compostos fluorados a deposição normalmente 

depende de radicais livres, o principal parâmetro torna-se não o fluxo, mas o livre 

caminho médio desses radicais livres. Na admissão simultânea o regime de fluxo 

não deve mudar, mas o tempo de residência pode aumentar e os radicais serem 

perdidos na região de plasma, ou seja, sem reação no catodo. Além disso, como a 

posição da coluna de plasma pode ser alterada pelo uso do sistema de admissão 

auxiliar, o mais provável é que ocorreu o consumo dos radicais livres antes que 

esses atingissem o catodo.  

Nos dois casos, o ângulo de contato com água indica que as amostras são 

medianamente hidrofóbicas, provavelmente devido ao oxigênio contido na molécula 

do éter, que não é totalmente perdido na formação das espécies ativas, como 

observado por espectroscopia de infravermelho e por XPS. 

Para a amostra obtida por intermixing, o ângulo de contato e a taxa de 

deposição mostram valores semelhantes aos de deposições de compostos 

fluorados, o que é uma indicação de que deve prevalecer a química dos compostos 

fluorados na câmara de plasma.  
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Filmes em dupla camada de éter/HMDS são descontínuos; portanto, não foi 

possível determinar a taxa de deposição, porém, a espessura média obtida indica 

que deve ser menor que a observada com o éter depositado em superfície de silício, 

provavelmente devido às diferenças nas propriedades do substrato e na adsorção 

dos reagentes. Além disso, o filme à base de HMDS como substrato aumenta o 

ângulo de contato com água, já que este não é totalmente recoberto pela deposição 

do éter.  

Compósitos (filme fino de éter + partículas de amido) mostraram superfície 

rugosa, que impede também a determinação da taxa de deposição e ocorre o 

aumento no ângulo de contato com água.       

Análise da superfície por microscopia eletrônica de varredura indicou que o 

filme à base de éter é bastante uniforme, onde a aparência de fratura advém da 

deposição de ouro sobre o filme fino (Figura 66A). Filmes obtidos por intermixing 

apresentam alguma descontinuidade, provavelmente devido ao filme à base de 

HMDS e exemplos podem ser encontrados na Figura 66B. A foto maior apresenta 

um degrau, formado no filme pelo uso de um pequeno pedaço de silício sobre a 

superfície da amostra. A aparência, nesse caso, é um filme mais uniforme que os 

obtidos com HMDS como reagente. Observação com maior ampliação (detalhes da 

figura) apresenta um filme com pequenas alterações, muito provavelmente devido à 

polimerização de HMDS, ou seja, provavelmente o filme à base de éter planariza a 

superfície, muito embora não impeça a deposição de clusters do filme à base HMDS 

nesta. O filme obtido em dupla camada apresenta os clusters do filme à base de 

HMDS, porém, novamente o filme à base de éter produziu uma superfície mais 

uniforme, como pode ser notado na Figura 66C onde o detalhe apresenta o degrau 

do filme. Assim, os resultados obtidos são coerentes com uma deposição baseada 

em espécies neutras e adsorção destas na superfície da amostra. 
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A B C 

Figura 66 - Análise por microscopia eletrônica de varredura da superfície de filmes obtidos 

por polimerização por plasma de: (A) éter fluorado; (B) intermixing éter/HMDS; (C) dupla 

camada de filme à base de HMDS e posterior deposição com éter fluorado 

 

Análise por microscopia óptica dos filmes finos a base de éter e de HMDS 

também mostram, tanto para intermixing como dupla camada, uma distribuição 

uniforme dos clusters, como pode ser observado nas Figuras 67A e 67B, 

respectivamente. Na Figura 67C, são vistos agrupamentos de amido (foto maior) 

surgindo de um filme fino crescido com partículas. Devido à pequena dimensão, não 

há suficiente resolução no máximo da ampliação do microscópio para estimar o 

tamanho da partícula, o que indica que provavelmente muitas partículas não 

coalesceram na região de plasma.    

  

 

A B C 

Figura 67 - Microscopia óptica de filmes finos (ampliação de 50x): A) intermixing éter 

+HMDS; B) dupla camada de éter e filme à base de HMDS como substrato e C) éter 

fluorado+amido 
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 5.3.1 Caracterização dos Filmes Depositados 

 

Análise de FTIR do filme fino fluorado aponta espécies CF (principalmente 

nas faixas entre 3400-2200 cm-1 e 500-1200 cm-1) e eventualmente CO (limite de 

detecção em 1100 cm-1 ou 1700 cm-1), porém CHn (2900 cm-1) é a maior espécie, 

como pode ser visto na Figura 68A. Devido às diferenças nas taxas de deposições, 

para intermixing a polimerização de éter é mais favorecida e espécies advindas do 

HMDS, como SiCH3, são mais evidentes (Figura 68B). Esse resultado está em boa 

concordância com a taxa de deposição mostrada na Tabela 12. Por outro lado, a 

produção em dupla camada requer adsorção de moléculas de éter na superfície do 

filme obtido com HMDS, o que provavelmente não ocorrerá facilmente; portanto a 

taxa de deposição decresce e espécies CF são menos evidentes (Figura 68C). 

Devido à grande quantidade de amido no compósito (amido no filme de éter), análise 

de FTIR mostrou principalmente espécie CO, de modo similar ao que ocorre quando 

da produção de compósito com HMDS como reagente. 
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Figura 68 - Espectro de infravermelho de filmes finos depositados por plasma: A) éter; B) 

intermixing; C) dupla camada (HMDS como substrato) 

 

Para a análise por XPS, a Tabela 13 apresenta a composição atômica e a 

Tabela 14 a deconvolução do pico de carbono para filmes a base de éter fluorado e 

de HMDS.   
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Para a deposição com éter fluorado, as relações C/F e C/O indicam que 

durante a deposição a molécula perdeu flúor e sofreu oxidação, respectivamente. 

Como silício não foi detectado, o filme deve cobrir todo o substrato, como também foi 

verificado por microscopia eletrônica de varredura e a detecção de nitrogênio deve-

se à contaminação com o gás residual. A deconvolução do pico de carbono revela a 

presença de CF2, CF3 além de estruturas oxigenadas.  

 

Tabela 13 - Composição atômica, obtida em análise por XPS, dos filmes a base de éter 

fluorado e HMDS 

FILME 
Concentração Atômica 

C1s N1s O1s F1s Si2p 

Éter fluorado 51,5 1,0 9,1 38,5 0,0 

Dupla camada HMDS/éter 47,7 1,1 4,7 46,5 0,0 

Intermixing HMDS/éter 41,1 1,0 33,0 3,0 21,9 

 

Para os filmes em dupla camada a proporção C/F está mais próxima da 

encontrada para o monômero (C:F com proporção de 31:56), além de haver menor 

proporção de oxigênio. Por fim, a deconvolução do pico de carbono apresenta maior 

proporção de CF2 e CF3, mas a proporção (CF3/C total) é menor do que a 

encontrada na molécula, sugerindo que houve perda de pelo menos um flúor, ou 

seja, devem ter ocorrido ligações cruzadas (cross link). Assim, nessa deposição a 

estrutura do monômero é melhor preservada, o que é coerente com a hipótese de 

adsorção sobre substrato à base de HMDS e posterior reação com espécies neutras, 

mas o bombardeamento não é nulo e além de oxidação ocorrem ligações cruzadas.   

O intermixing muda completamente a composição atômica, ocorrendo, de 

modo geral, grande perda de flúor e oxidação dos radicais carbônicos. Assim, CHF, 

CF2 e CF3 não são detectados, ou seja, se existirem encontram-se no limite de 

detecção.  Além disso, a relação Si/N indica que o filme à base de HMDS perde 

nitrogênio. A alta concetração de CHn é coerente com a análise por FTIR.   
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Tabela 14 - Deconvolução do pico de carbono (284-293 eV) obtido em análise por XPS para 

filmes a base de éter fluorado e HMDS 

FILME Éter 
Dupla camada 

HMDS/éter 

Intermixing 

HMDS/éter 

Posição do pico 

(eV) 
284,6 284,4 284,2 

% atômica 9,6 5,5 36,6 

Possíveis espécies CHn 

Posição do pico 

(eV) 
286,0 286,0 286,1 

% atômica 13,8 10,8 3,5 

Possíveis espécies COH, CO, CN, C-O-Si 

Posição do pico 

(eV) 
287,7 287,4 - 

% atômica 9,4 5,9 - 

Possíveis espécies CHF - 

Posição do pico 

(eV) 
289,1 288,7 288,7 

% atômica 7,0 7,6 0,9 

Possíveis espécies COO, -(CO)N-, (C*O-CF2) 

Posição do pico 

(eV) 
290,9 290,9 - 

% atômica 6,2 12,0 - 

Possíveis espécies CF2 - 

Posição do pico 

(eV) 
293,0 293,0 - 

% atômica 5,6 5,9 - 

Possíveis espécies CF3 - 

 

Filmes à base de éter são resistentes à exposição a ácidos e bases. Após um 

minuto exposto à solução aquosa concentrada de KOH ou HNO3, não ocorreram 

mudanças significativas nas superfícies desses filmes e a remoção de um filme fino, 

de 200 nm, requer mais de cinco minutos para ocorrer. No entanto, em intermixing e 

em dupla camada a deposição é descontínua ou de pequena espessura; assim, em 

nenhum desses dois casos houve resistência à solução aquosa de ácido ou de base 

e a Figura 69 ilustra esses comportamentos. Nas Figuras 69A e 69B observam-se as 

superfícies dos filmes após um minuto de exposição à solução aquosa de HNO3; 

enquanto o filme fluorado não reage, o filme formado pela mistura de HMDS e éter 

(intermixing) é quase completamente removido no mesmo período de tempo.  
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A B 

Figura 69 - Superfície de filmes após um minuto em exposição à solução aquosa de HNO3: 

A) éter e B) intermixing HMDS/éter 

 

 Filmes fluorados são organofílicos (molhabilidade com n-hexano e 2-

propanol). Por outro lado, óleos apresentaram pouca ou baixa interação, com óleo 

mineral (ângulo de contato entre 20º e 30º) tendo menor afinidade que óleos 

siliconados e Fonblim® (ângulo menor do que 10º), provavelmente devido à 

presença do radical CF na superfície. A Figura 70 ilustra o comportamento do filme 

com gotas de água DI e óleo, que permanecem bem formadas na superfície do filme 

fluorado.  

 

  
A B 

Figura 70 - Gotas de água DI (A) e óleo (B) observadas por microscopia óptica 

 

 
Testes de QCM indicaram que o filme fino formado por dupla camada (éter 

fluorado no topo e HMDS como substrato) adsorve 2-propanol. A Figura 71 

apresenta seqüências de injeções de n-hexano e 2-propanol em medidas de QCM 
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onde o cristal piezelétrico foi recoberto com o filme em dupla camada. O retorno 

lento da curva após a primeira injeção (2-propanol) indica permeação através do 

filme apesar de não haver sensibilidade para n-hexano ou água. A segunda injeção 

(2-propanol) é menos efetiva devido à prévia retenção. Portanto o filme tem potencial 

para desenvolvimento de sensores, por exemplo, na área ambiental, e também pode 

ser usado como membrana seletiva. Além disso, esse comportamento também 

indica que filmes fluorados protegem a superfície de HMDS, mas não impede a 

adsorção, provavelmente devido à sua pequena espessura.  
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Figura 71 - Medidas de QCM diretamente em cristal de quartzo recoberto com o filme em 

dupla camada (éter fluorado em cima de HMDS). As setas indicam injeções de 10 µL de 2-

propanol (P) ou n-hexano (H) 

 

Como esses filmes fluorados são resistentes à corrosão e podem ser usados 

como membranas seletivas, foram feitos testes de adesão em outros substratos. 

Neste caso optou-se por substratos poliméricos e flexíveis, ou seja, adequados à 

tecnologia roll-to-roll (NASCIMENTO FILHO, 2005). Foram testados, quanto à 

permeação, os substratos PE (polietileno) PTFE (politetrafluoro etileno) e PVC 

(cloreto de polivinila). Depositou-se sobre tais substratos filme à base de intermixing 

e taxa de deposição sobre silício de 35 nm/min. Este filme sobre silício, 

provavelmente devido ao conteúdo de oxigênio, apresenta índice de refração de 

1,45 e, pela presença do filme à base de HMDS na superfície, é organofílico para 

compostos polares e apolares. 
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A adesão e a resistência mecânica desses filmes sobre os substratos 

orgânicos foram testadas por risco e por descolamento13. Todos os filmes mostraram 

adesão, porém não apresentam resistência mecânica, o que é coerente com o alto 

conteúdo de radicais orgânicos presentes, ou seja, formação do filme fluorado na 

superfície da amostra, como observado por XPS.   

Os filmes fluorados produzidos apresentaram boa adesão em todos os 

substratos testados também ao longo do tempo, pois, após um ano da deposição, 

observação por microscopia óptica indicou que não ocorreu descolamento do filme 

(peeling). Os filmes formados por intermixing ou dupla camada não mostraram 

problemas de adesão, devido provavelmente à presença do filme à base de HMDS; 

contudo, adesão de filmes fluorados é mais difícil, e nesse caso pode ter sido 

privilegiada pelo bombardeamento do substrato, que gera sítios ativos e facilita a 

ligação química de espécies ativas na superfície. 

Os testes de permeação utilizaram cavidade dupla. Essa é uma adaptação da 

cavidade selada descrita por Carvalho (2008d), abordada anteriormente em Materiais 

e Métodos, porém adaptada para a adição do sensor baseado em óxido de estanho 

e para medidas de permeação e retenção, o que implica que o detector está no lado 

oposto ao de admissão da amostra. A adaptação feita também é utilizada para 

testes de partículas. A cavidade dupla tem 10 mm de diâmetro e 250 m de 

espessura na região em que ocorre admissão do fluido, melhor compreendido 

através da Figura 72.  

                                                 
13

 Resistência mecânica (scratch test) – risca-se a amostra utilizando-se uma caneta esferográfica e observa-se 

em microscópio. 

Adesão – cola-se fita adesiva sobre parte da amostra, removendo-se em seguida, com posterior observação em 

microscópio. 
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Figura 72 - Ilustração esquemática com as principais dimensões (mm) do conjunto da 

cavidade para testes de retenção ou permeação  

 

Esta estrutura é composta por quatro partes distintas: um recipiente de 

acrílico para coleta de fluidos que possam ter permeado. Este recipiente pode ser 

conectado ao sistema detecção de gases (CARVALHO, 2008ª) e, nesse caso, faz-se 

necessário que a entrada do sensor e a região de coleta do fluido não sejam 

concêntricas, para evitar que a permeação de líquidos atinja o detector. Acima desse 

reservatório encontra-se a base da cavidade que consiste de 5 telas superpostas, de 

aço inoxidável AISI 304L (50 fios por polegada com fios de 0,18 mm). Estas telas 

suportam os filmes espessos ou as partículas de amido tratado ou não por 

polimerização por plasma de compostos organo-silano e/ou orgânicos fluorados. A 

borda do conjunto de telas – que foi prensada - corresponde ao espaçador de 250 

m. Uma terceira peça na parte superior, que consiste de uma tampa de PVC (para 

visualização) com furos para entrada e saída de fluidos, sela o conjunto. A selagem 

é feita com fita dupla face de ~5 m de espessura (3M, YR-9767, Brasil). Formando 

o sistema de injeção têm-se capilares, em aço inoxidável de 1,2 mm de diâmetro, 

que permitem a conexão com o sistema de injeção de líquidos ou gases.  Após cada 

experimento o sistema é desmontado e limpo evitando-se assim prováveis 

contaminações.  
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   Nesse arranjo, os substratos poliméricos, quando recobertos pelo filme, 

mostraram seletividade entre n-hexano e 2-propanol e os principais resultados são 

apresentados na Figura 73, onde se encontram os gráficos obtidos pela medida no 

sensor de óxido de estanho em função do tempo quando uma solução aquosa 

contaminada é inserida na cavidade. Aparentemente o parâmetro mais importante 

para a separação dos compostos é a porosidade do substrato. A melhor condição de 

separação para 2-propanol foi obtida com polietileno recoberto pelo filme. Neste 

caso também é possível separar 2-propanol de óleo mineral, o que é uma condição 

adequada para controle de uma série de amostras ambientais importantes, por 

exemplo, no estudo de biodiesel.  
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Hexano 2-propanol 

  A 

  
B 

 

 

 

 

Continua na próxima página 
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Hexano 2-propanol 

  
C 

  
D 

Figura 73 - Medidas de permeação, com gráficos obtidos pela medida de resistência no 

sensor de óxido de estanho em função do tempo quando uma solução aquosa contaminada, 

com n-hexano (esquerda) ou 2-propanol (direita), é inserida na cavidade: usando como 

substratos: A) papel, B) polietileno, C) PVC e D) Teflon ®. As flechas indicam o tempo de 

injeção da amostra. 

 

Testes em fase líquida usando partículas em lugar de substratos flexíveis 

também foram efetuados. Para estes testes depositaram-se compósitos diretamente 

sobre as telas de aço inoxidável que formam a base da cavidade dupla. Os 
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compósitos em questão são formados por partículas de amido e filmes à base de 

HMDS ou de composto fluorado. Para controle, testes sem o filme ou com partículas 

de amido sem tratamento foram igualmente realizados e a Figura 74 apresenta 

resultados típicos. Para a tela sem filme ou com partículas sem tratamento (Figura 

74A), imediatamente após a injeção ocorre um aumento rápido no sinal em função 

tempo, contudo para as amostras com compósitos depositados (Figura 74B) há um 

atraso na detecção da medida além de uma menor taxa de aumento em função do 

tempo. Este atraso é maior em filmes a base de HMDS que de fluorado. A Figura 74 

também apresenta, apenas para facilitar a avaliação da taxa de variação do sinal, a 

equação da curva para a região linear. Em todos os casos a equação linear 

apresentou 98% de correlação em relação às medidas. 

Os resultados observados podem ser explicados em função da adsorção na 

superfície dos filmes. Quando não há qualquer tratamento de superfície, as 

partículas de amido não impõem qualquer dificuldade ao fluído e parte deste fluxo 

atinge a região do sensor e o vapor é detectado. O uso dessas partículas é restrito 

no tempo, uma vez que o amido será molhado e dissolverá em curto espaço de 

tempo. Quanto ao filme compósito, devido ao caráter hidrofóbico, este não permite 

que o fluido atinja a região do sensor; por outro lado, devido à adsorção, uma 

quantidade apreciável do composto orgânico que é adsorvido na superfície do filme 

migra para a região do sensor, evapora-se e é detectado. Assim, quanto maior a 

adsorção e menor a permeação, maior a taxa de remoção de amostra e mais 

rapidamente o composto é detectado. Nesses testes não se observou a degradação 

da amostra sobre as telas pela interação com a solução aquosa. Esses resultados 

sugerem o uso dos filmes compósitos em pré-tratamento de amostras.  
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A B 

Figura 74 - Medidas de membrana seletiva usando solução aquosa de 2-propanol 1:200 vol. 

(ou água, linha tracejada): A) sem filme ou partículas de amido não modificadas  e B) filme 

compósito, à base de fluorado  ou de HMDS e amido  

 

 

5.3.2 Utilização dos Filmes Finos  

 

A propriedade de adsorver seletivamente 2-propanol, verificada para o filme 

fluorado utilizando QCM e medidas em fase gasosa, pode ser útil no 

desenvolvimento de microcolunas cromatográficas e/ou sistemas de retenção, como 

já abordado anteriormente. 

O uso de filmes fluorados em membranas é útil, mas a cavidade selada exige 

uma área de coleta de amostra grande e o fluxo, dentro da cavidade, não será 

laminar, o que impede o uso dessa cavidade em várias situações, por exemplo, em 

sistemas de admissão contínua de amostras. O uso de partículas tratadas em lugar 

de um filme fino é possível, porém exige a adaptação do sistema porque o tempo de 

residência nesse arranjo torna-se longo. Assim, o uso do microcanal com as 

partículas, formando uma microcoluna empacotada, corresponde a uma condição de 

retenção, não separação (HERNANDEZ, no prelo), como já se verificou com filme à 

base de acetaldeído. Além disso, o uso em fase líquida é dificultado pela perda de 

carga do sistema.  

Dentro deste contexto, o microcanal foi testado quanto à retenção apenas em 

fase gasosa e uma nova estrutura foi proposta para testes em fase líquida.  
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 5.3.2.1 Testes em Fase Gasosa  

 

 Em fase gasosa, um microcanal com filme à base de éter fluorado depositado 

em sua superfície é útil para a remoção de contaminantes, já que a permeação pode 

ocorrer.  

O microcanal foi testado por QCM e a Figura 75 ilustra medidas típicas. Após 

a primeira injeção, o micro-reator é saturado e o reagente rapidamente deixa a 

coluna, portanto o sistema mostrou-se capaz de reter 10 L de 2-propanol (9.10-4 

g/cm2). 

 

 

Figura 75 - Medidas em QCM para microcanal com filme à base de éter fluorado depositado 

em sua superfície. Cada seta indica a injeção de 10 µL de 2-propanol. (Na segunda injeção 

já ocorre a saturação) 

 

 Microcanais, com filmes a base de HMDS ou intermixing depositados em sua 

superfície, além de compósito com amido, foram também testados pela admissão 

contínua de um fluxo de 1,5 sccm de ar saturado com vapor de acetona e a Figura 

76 apresenta resultado típico. O procedimento foi sempre o mesmo: ar saturado é 

admitido durante 4 minutos e a saída do microcanal é monitorada durante 10 

minutos. Nessas medidas, a variação do sinal em tensão é proporcional à 

concentração dos reagentes. O uso do filme à base de HMDS é para permitir 

comparação, já que seu comportamento já foi previamente estudado. É relevante 

observar que a máxima variação do sinal no início da admissão (setor entre 1 e 2 
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nos gráficos) é semelhante, e em torno de 1 mV, para todos os casos, possivelmente 

porque o fluxo da microbomba define a quantidade de material acessível para a 

superfície do filme. 

Para o filme à base de HMDS, o sinal reduz-se continuamente durante todo o 

ciclo de admissão (Figura 76A pontos 1 e 2). Após a microbomba ser desligada 

(ponto 2), contudo, o sinal não retorna ao valor original e, após uma breve subida, 

continua a diminuir por vários minutos. O filme à base de HMDS é adsorvente; 

assim, muito embora nem toda a contaminação seja removida do fluxo gasoso, 

grande quantidade de composto orgânico é aderida à sua superfície e a remoção 

requer vários minutos.      

Para os filmes produzidos por intermixing (Figura 76B), o comportamento do 

sinal durante o ciclo de admissão foi semelhante ao filme à base de HMDS, mas a 

resposta difere após a microbomba ser desligada, pois neste caso o sinal retornou 

aos valores anteriores mais facilmente. Nesse filme a superfície compõe-se por uma 

mistura de filme à base de HMDS e de éter, onde o filme à base de éter é menos 

sensível à acetona. Assim, o filme à base de HMDS favoreceu a adsorção, mas não 

tão eficientemente devido à menor quantidade presente na superfície, e o sinal pôde 

retornar mais rapidamente ao valor inicial.  

A admissão de partículas ao filme à base de éter (formação de compósito) 

criou um filme poroso e com propriedade de permeação de compostos orgânicos. 

Portanto, inicialmente o filme já possui vários compostos aprisionados em seu 

interior e a admissão de acetona eluiu estas moléculas, o que fez com que a linha de 

base não mostrasse constância ao longo do tempo (Figura 76C). 

O comportamento desses filmes sugere o uso de filme à base de HMDS para 

retenção de amostras, como já testado anteriormente, e o mesmo para o filme 

compósito, desde que amostras anteriores sejam previamente eluidas, ou seja, o 

uso requer o condicionamento prévio da microcoluna. 
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A B C 

Figura 76 - Variação de tensão como função do tempo para admissões contínuas de ar 

saturado com vapor de acetona com fluxo de 1,5 sccm. A) HMDS (ΔV= 1,3 mV); B) 

intermixing (ΔV= 1 mV); C) compósito [amido + éter fluorado], (ΔV= 1,3 mV). As setas 

indicam: microbomba ligada (1) e microbomba desligada (2)   

 

5.3.2.2 Testes em Fase líquida 

  

O uso de partículas atuando como uma membrana para a remoção de 

compostos em fase líquida, especialmente se a amostra for corrosiva ou apresentar 

contaminação por óleos, pode ser útil no desenvolvimento de sensores, pois, devido 

à perda de carga não se pode utilizar um microcanal longo, o que aumenta o limite 

de detecção, a maior área das partículas pode compensar esse aumento.  

Uma montagem possível para as partículas no microcanal e admissão 

contínua da amostra é apresentada na Figura 77. Nesse caso o fluxo percorre um 

canal circular, empacotado com as partículas, caso exista contaminação por 

composto orgânico que possa ser adsorvido na superfície, o vapor deste atingirá o 

centro, onde existe um orifício e será detectado pelo sensor.  
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Figura 77 - Possível sistema de teste para fluxo contínuo, com uso de amostras corrosivas 
ou com presença de óleo 

 

Os mecanismos que ocorrem nesse canal podem ser explicados pelas 

simulações apresentadas na Figura 78. O desenho em 2D corresponde a um canal 

com pequena margem para fluxo de líquido e partículas em toda a sua extensão 

além de um pequeno orifício, alocado abaixo da coluna de partículas e a 2/3 da 

saída do fluxo principal. A simulação supôs o uso de água e fluxo de 1mL/min; além 

disso, as duas saídas encontram-se à mesma pressão, existindo um diferencial de 

pressão entre entrada/saídas de 1 atm, ou seja, é permitido ao fluido deixar o canal 

por qualquer dos dois caminhos. O software utilizado permite três tipos distintos de 

interação com as paredes, denominado: 

*neutral – onde não se estabelece previamente nenhuma condição de contorno. 

Nesse caso, situações como a existência de efeitos de capilaridade não é 

considerada; 

*slip – que significa que há interação entre a parede e o fluido, não importa o tipo de 

regime de fluxo que se estabeleça; assim, esse sistema é adequado para simular 

adsorção; 

*no slip – que significa que não há interação entre a parede e o fluido, não importa o 

tipo de regime de fluxo que se estabeleça; assim, esse sistema é adequado para 

avaliar efeitos de capilaridade; 

Quando não se estabelece previamente que haverá alguma dificuldade para a 

passagem do fluxo (Figura 78A), o fluido distribui-se uniformemente por todo o canal, 

a velocidade e a pressão diminuem e a amostra pode sair, mesmo que com baixa 

velocidade pela região abaixo das partículas. 
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Se uma interação ocorre com a superfície das partículas (Figuras 78B e 78C), 

o líquido percorre preferencialmente o canal, além de ocorrer o aumento da pressão, 

uma vez que não é favorecida a saída do fluido após a região das partículas.  

 

 

 

A (neutral) 

 

 

B (slip) 
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C (no slip) 

Figura 78 - Simulações utilizadas para explicar os mecanismos ocorrendo no canal de 

detecção de contaminação em fase líquida, perfil de velocidade (figura em 2d, cores) ou 

variação de pressão (figura em 3d, eixo na vertical) considerando : A) condição em que o 

efeito de capilaridade não é importante; B) condição em que adsorção pode ocorrer; C) 

condição em que o efeito de capilaridade pode aparecer 

   

Para os testes optou-se por uma construção com vários canais, para que o 

limite de detecção pudesse ser diminuído; assim, tem-se tanto na entrada como na 

saída do fluxo um canal na forma de anel, que funciona como distribuidor ou coletor 

do fluido, respectivamente.   

 O micro-reator construído é apresentado na Figura 79A. Este é composto por 

24 microcanais dispostos paralelamente, com 100 m de largura e 14 mm de 

comprimento cada. Dois microcanais de 200 m cada são dispostos 

perpendicularmente aos de 100 m e separados por 14 mm um do outro, para 

melhor distribuição do fluido na entrada e na saída (1,6 cm2 de área e 2.10-2 cm3 de 

volume, relação área / volume  de 80).  Próximo à saída existe um terceiro canal de 

300 m de largura com 200 m de profundidade. Neste microcanal foram feitos furos 

que se encontram na radial e, por fim, no centro dessa estrutura existe uma segunda 

saída de material (Figura 79B). Esses canais (furos) são preenchidos com partículas 

tratadas em plasma, assim, apenas os compostos que permeiam podem passar e 

ser coletados e/ou detectados pelo sensor de gases, criando-se uma barreira com 

tais partículas e formando-se uma membrana seletiva. Reagentes gasosos que 
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permeiam são analisados como previamente descrito e o líquido é descartado pela 

saída principal. No caso de coleta de compostos que permearam a estrutura tem a 

função de filtração, mas, quando usada em conjunto com a detecção, a estrutura 

funciona como controle de contaminação em fluxo contínuo; por exemplo, para 

sistemas FIA (flow injection analysis). 

 

  

A B 

Figura 79 - Ilustrações da microestrutura com canais paralelos, para análise de líquido: A) 

Desenho em perspectiva (setas de entrada e saída de reagentes líquidos e saída de gases 

para detecção) e vista explodida; B) Detalhe da estrutura com microcanais 

 

Os micro-reatores foram recobertos com filmes compósitos à base de HMDS 

ou de fluorado e amido. Enquanto o filme fluorado atua como membrana seletiva, o 

filme à base de HMDS corresponde a um padrão, já que é adsorvente. O uso de 

amido sem qualquer tratamento não é eficiente como padrão de comparação porque 

as partículas são rapidamente removidas do canal.  

Testes realizados com solução aquosa de 2-propanol em fluxo contínuo 

mostraram que moléculas orgânicas podem ser facilmente detectadas em fase 

gasosa (na saída abaixo das partículas) e a Figura 80 apresenta resultados típicos. 

A variação do sinal como função do tempo para os filmes a base de HMDS (Figura 

80A) apresenta uma rápida resposta, com sensibilidade até para solução aquosa de 

2-propanol em 1:200 vol. Contudo, o sinal obtido parece ser aleatório, 

provavelmente devido à adsorção, que facilita a remoção do composto orgânico de 

kkkkkkk 
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dentro da solução aquosa, mas dificulta sua liberação, na forma de vapor, para a 

fase gasosa.  

Resposta do sensor para o composto fluorado é encontrada na Figura 80B. 

Também ocorre uma resposta rápida nas amostras testadas e, se comparado a filme 

à base de HMDS, um sinal de maior intensidade com soluções concentradas, tal 

como 1:50. Por outro lado, o sinal não parece apresentar oscilações significativas no 

início das curvas. Neste caso, a menor afinidade da superfície pelo composto 

orgânico pode ter favorecido sua eliminação para a fase gasosa. 

 O sistema torna-se saturado para proporção de 2-propanol:água de 1:20 em 

vol., como pode ser notado na Figura 80C, se a exposição for por longo tempo. 

Portanto, a deposição desses filmes em microcanais pode ser uma maneira 

simples de detectar contaminações em soluções aquosas em fluxo contínuo, por 

exemplo, em micro-reatores para processos químicos. 
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Figura 80 - Resultados típicos dos testes com micro-reator usando solução aquosa de 2-

propanol (proporção de 1:200; 1:100; 1:50; 1:10 em vol.): A) amido tratado com filme fino a 

base de HMDS ou B) éter fluorado e C)saturação com proporção de 1:20 em vol. por 

exposição longa ao álcool    
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 5.3.3 Conclusão Parcial 

 

 A obtenção de filme fino a base de éter fluorado, e posterior caracterização, 

demonstrou não só algumas vantagens do equipamento projetado como também 

alguns usos importantes, como membranas com capacidade de impedir a passagem 

de óleo, etc.  

 

 

 5.4 CONCLUSÕES 

 

 Esse capítulo demonstrou que o equipamento produzido é adequado para a 

obtenção de novos filmes e compósitos com as características desejadas: são 

adsorventes de compostos orgânicos, podem ser utilizados em ambientes inóspitos, 

etc. Além disso, alguns desses filmes são oleofóbicos, o que favorece outros usos, 

tais como proteção de superfície. Apenas para permitir a comparação entre os filmes 

adiciona-se a Figura 81 onde são encontrados os ângulos de contato com vários 

tipos de óleos para alguns filmes produzidos neste trabalho.  
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Figura 81 - Comparação entre ângulos de contato (4 L) com vários tipos de óleos para 

todos os filmes produzidos  

Com uma microestrutura de construção simples foi proposto um teste para 

contaminação em sistema de fluxo contínuo, sem qualquer perturbação no fluído 

principal, que pode ser muito útil em testes anteriores à admissão de reagente em 

micro-reatores. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Este trabalho teve como objetivo a obtenção de um equipamento de plasma 

que permitisse a produção de novos materiais úteis no desenvolvimento de 

sensores.  

Foi construído um reator de plasma capacitivo com polarização DC que 

possui uma câmara de plasma cujo design é diferenciado dos comerciais. O projeto 

da câmara pode ser facilmente implementado e permitiu a deposição com boa 

uniformidade de filmes finos e compósitos, além do tratamento de superfície de 

partículas adicionadas ao plasma. Os filmes produzidos podem apresentar várias 

camadas ou serem formados por compósitos, com partes orgânicas e inorgânicas ou 

com filmes finos e partículas. Todas essas possibilidades foram obtidas em 

processos contínuos, ou seja, em uma única etapa (sem abertura da câmara para a 

atmosfera e/ou com interrupção do processo). Assim, o processo apresenta um bom 

controle dos parâmetros além de menores custo e tempo de processo. Ademais, a 

mistura de reagentes que não costumam polimerizar nas mesmas condições de 

plasma é possível e, no presente caso, foi utilizada para fabricar um filme fino em 

dupla camada que se mostrou útil na pré-concentração de compostos orgânicos. Por 

fim, a variação entre deposição de um filme+partículas e a modificação superficial 

dessas partículas encontra-se principalmente na distância catodo/ânodo, um 

parâmetro de fácil controle.  

Filmes finos obtidos pela polimerização por plasma de hexametildissilazana 

(HMDS) e 2,3-dihidrodecafluoropentano, em camada dupla ou intermixing, são 

medianamente hidrofóbicos e adsorventes para compostos orgânicos. O uso do 

filme em uma microcoluna permite a retenção de compostos orgânicos, ou seja, é 

possível fabricar-se uma pré-coluna, miniaturizada e de baixo custo, para 

microcromatógrafos.  

Partículas de amido modificadas pela polimerização por plasma de HMDS são 

úteis para a retenção de moléculas orgânicas de peso molecular médio, tanto em 

fase líquida quanto gasosa. 

A polimerização por plasma de metil-nonafluoro(iso)butil-éter permite produzir 

um filme fino que resiste a ambientes agressivos, tais como soluções aquosas 
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ácidas e básicas, e é oleofóbico além de adsorvente para compostos orgânicos. 

Assim, esse filme é útil na produção de membranas. 

Os filmes produzidos são úteis para a construção de dispositivos para pré-

tratamento de amostras e várias estruturas miniaturizadas foram construídas e 

testadas, para uso tanto em fase líquida como em fase gasosa. Observe-se que os 

reagentes utilizados para todos esses testes são ambientalmente corretos, pois não 

são tóxicos e causam pouco impacto ambiental.  

As potencialidades desse equipamento não foram esgotadas, quer seja 

quanto aos reagentes a serem utilizados e/ou misturados, quer seja quanto aos 

modos de deposição; assim, vários trabalhos futuros são possíveis. 

Utilizando-se HMDS, foram produzidos filmes bem porosos, contudo, o filme 

obtido com a maior porosidade não se mostrou reprodutível. Portanto, é interessante 

variar as condições de tensão no eletrodo auxiliar e no cátodo em condições 

próximas às que se mostraram não reprodutíveis para avaliar se é possível obter 

esse filme poroso. Até mesmo as condições já estudadas poderiam ser melhor 

exploradas, para verificar possíveis variações entre condições muito próximas de 

deposição.  

Observou-se uma dependência entre bombardeamento e a estrutura porosa 

do filmes; assim, novos organo-silanos podem ser testados, uma vez que a 

deposição nessa classe de compostos em geral é dependente de reações 

íon/molécula. 

Pode ser vantajoso obter filmes em substratos do tipo fita, isto é, que são 

adaptados para a tecnologia roll-to-roll. Este equipamento pode ser utilizado nessa 

configuração sem necessidade de grandes adaptações. Considerando-se o design 

da câmara de plasma e os respectivos resultados desse trabalho, algumas regiões 

parecem ser mais indicadas para a alocação de uma amostra para testes em roll-to-

roll: imediatamente sobre o catodo, a pequena distância (poucos milímetros) deste e 

no eletrodo auxiliar. Assim, pode- se variar o bombardeamento colocando-se a 

amostra sobre ou próxima ao catodo e pode-se variar a tensão aplicada a ela 

acoplando-a ao eletrodo auxiliar, além, nesse último caso, de ser possível 

aproximar-se bastante da coluna de plasma. Espera-se, considerando-se os 
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resultados já obtidos, que as estruturas dos filmes depositados sejam bem 

diferentes.   

 Muitos filmes adsorventes foram produzidos em freqüência de 40kHz, por 

isso uma fonte DC pulsada foi projetada e preliminarmente testada. Essa fonte pode 

ser rapidamente adaptada ao equipamento, por exemplo, para verificar se os 

reagentes fluorados aqui testados produzem filmes com maior taxa de deposição 

nestas condições. Um teste interessante pode ser a produção de filmes sobre 

substratos flexíveis, uma vez que a possibilidade de manter o “plasma desligado” 

durante um ciclo longo, em torno de segundo, facilita a adsorção de molécula na 

superfície de um substrato poroso e permite a fabricação de membranas seletivas.    

 A adaptação feita em equipamento de teste com sensor de óxido de 

estanho pode ser utilizada para a produção de um minicromatógrafo para ensino e, 

igualmente, as novas estruturas aqui propostas podem ser úteis para o ensino de 

conseitos na área de mecânica de fluídos.   
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APÊNDICE A 
(DESENHOS TÉCNICOS) 



179 

 

 

 

Detalhes mais importantes relacionados a câmara de vácuo para polimerizacão por 

plasma. Esses são desenhos técnicos que foram utilizados para a confecção das peças e todas 

as dimensões estão em milímetros. 

 
Câmara de vácuo – Principais dimensões. 
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Vista superior da câmara de vácuo. 
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Base da câmara de Vácuo em Aço inoxidável AISI 304L. 
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Tampa em duro alumínio da câmara de Vácuo, sistema de fluxo de reagente (principal) e 

ânodo .  
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Vista superior e corte A-A do disco de titânio para confecção do chuveiro. 



184 

 

 

 
Câmara para distribuição de fluxo de reagentes (ânodo). 
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Eletrodo Auxiliar – Peça em aço inoxidável AISI 316L. 
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 Tubo de borossilicato – tubo menor 

 

  
Tubo de borossilicato – tubo maior 
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Conjunto Porta substrato. 

 

 

Base Porta amostra 

Entrada e 

saída do fluxo 

d’água 

Passador de 

alta tensão 
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Porta substrato em cobre OFHC. 

 
Guia para movimentação do sistema de o’ring dinâmico. 
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Anel de aperto de o’ring do sistema de o’ring dinâmico (aço inox AISI 304L). 

 
Peça recartilhada para trava/destravar sistema o’ring dinâmico (aço inox AISI 304L). 
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Passador cerâmico de alta tensão do catodo. 

 
 Passador cerâmico de alta tensão do ânodo. 
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Peça adaptadora Câmara de vácuo (flange maior), sistema de o’ring dinâmico e sistema de 

vácuo (flange menor). 

 

 

 
 


