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RESUMO 

 

 Foi utilizado um reator cilíndrico de vidro “pyrex”  com 40 cm de altura e 

17 cm de diâmetro, contendo dois eletrodos circulares de 7,0 cm de diâmetro 

cada, separados por uma distância de 3,0 cm, e alimentados por uma tensão 

contínua compreendida entre 0 e 2 kV negativos, entre os quais o plasma foi 

produzido. A pressão de vapor do benzeno inserido no interior do reator variou de 

0,2 a 1,0 mbar, e o tempo de deposição do material polimérico foi de 60 minutos. 

 A temperatura eletrônica no plasma foi medida por uma sonda de 

Langmuir retrátil, cujo tempo de permanência no plasma foi da ordem de décimos 

de segundo em cada medida. Seus valores estiveram compreendidos entre 1,5 a 

4,3 eV  em função da pressão. Para um valor fixo de pressão, a temperatura 

eletrônica diminuiu nos primeiros minutos de descarga. 

 Na fase polímero, observou-se a formação de  filme fino contínuo entre 0,2 

e 0,4 mbar, e a formação de um composto filme fino/pó para pressões maiores. 

Ambos foram evidenciados por microscopia óptica. O primeiro aderiu bem aos 



  

substratos, tanto de vidro como de silício, enquanto que o segundo não teve boa 

aderência a nenhum dos substratos utilizados. 

 Na composição química dos materiais poliméricos produzidos, revelada 

por espectroscopia infravermelha, há uma predominância das ligações entre 

carbono e hidrogênio, evidenciada pela absorção de radiação infravermelha com 

frequências em torno de 2930 cm-1, o que caracteriza vibrações do tipo 

esticamento, e com  frequências em torno de 1440 cm-1, caracterizando vibrações 

do tipo deformação. 

 A taxa de deposição do material polimérico, medida por interferometria 

óptica e perfilometria, também variou conforme a pressão do vapor, aumentando 

de 40 para 160 A/min entre 0,2 e 0,4 mbar, e diminuindo para valores maiores de 

pressão. 

 Por fim, medimos a difusividade térmica dos materiais poliméricos  

através de uma técnica fototérmica que recorre a um efeito conhecido como lente 

térmica, e seus valores estão no intervalo de 1,0x10-3 cm2/s a 2,7x10-3 cm2/s.     
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ABSTRACT 

 

 This master degree monograph deals with the plasma polymerization 

process by DC discharges in Benzene atmospheres. A cylindrical PyrexTM reactor 

40 cm high and 17 cm in diameter with a parallel plane electrodes configuration 

was used. The two stainless steel disk-shaped electrodes are 7 cm in diameter 

separated by 3 cm. The discharges were generated using a DC power supply 

operating in the voltage range from 0 to – 2 kV, in Benzene atmospheres kept in 

the pressure range from 0,2 to 1,0 mbar. The polymeric films were grown in 

discharges with a time duration of 60 minutes. 

 The mean electronic temperature was measured using a movable Langmuir 

probe whose residence time within the discharge was kept in the order of 1/10th of 

second. The pressure dependence of the mean electronic temperature presented a 

variation between 1,5 eV and 4,3 eV. For a fixed value of the pressure the value of 

the mean electronic temperature falls at the beginning of the discharge.  



  

 It was observed that a thin continuous polymeric film was deposited in the 

pressure range varying from 0,2 mbar to 0,4 mbar, and the formation of a thin 

film/powder composite occured for higher pressures. Both structures were 

analyzed using optical microscopy. The polymeric films presented a good 

adhesion to glass and silicon substrates for all discharges investigated. The 

polymeric film/powder composite presented a very poor adhesion for all the 

substrates in any plasma condition. 

 The chemical composition of the polymeric films were studied using infra-

red spectroscopy. The spectra obtained revealed the predominance of C-H 

bonding through the strong absorption about 2930 cm-1 due to C-H stretching. The 

results were also corroborated by the strong absorption about 1440 cm-1 due to 

CH deformation. 

 The film deposition rate was measured using optical interferometer and 

micro-profiler techniques. The results obtained revealed that the film growth rate 

increased from 40 Angstrons/minute to  160 Angstrons/minute for 0,2 mbar and 

0,4 mbar respectively, decreasing for a further increasing of the gas pressure. 

 The polymeric film´s thermal diffusivity were measured using the thermal 

lens technique. The results obtained are in the range between 1,0 x 10-3 cm2/s to 

2,7 x 10-3 cm2/s.  
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Capítulo 1 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

 À partir da segunda metade do século XX, pesquisas relativas à confecção 

de novos materiais ganharam enorme impulso, de modo a atender as necessidades 

impostas pelo avanço tecnológico [1-7]. Dentro destas pesquisas, mais 

recentemente a fabricação de materiais e/ou tratamento de superfície a plasma tem 

recebido atenção destacada, visto que os mesmos apresentam propriedades físicas, 

químicas e biológicas que os tornam industrialmente aproveitáveis, da 

microeletrônica à indústria de fármacos e próteses [8-10]. 

 Nesta categoria, os polímeros orgânicos sintetizados a plasma são 

peculiares por aderirem bem a diversos tipos de substratos, não apresentarem 

microporos e resistirem a ataques de substâncias químicas como ácidos e bases 

fortes [11]. Tais propriedades os tornam extremamente úteis na fabricação de 

circuitos integrados, no revestimento e endurecimento de ferramentas e 

manufatura de materiais biocompatíveis, entre outras aplicações [12-19]. 

 A polimerização a plasma ocorre em um estado onde gases e/ou vapores 

orgânicos são fragmentados em espécies neutras, ionizadas, excitadas, além de 

elétrons livres, de modo que estas espécies posteriormente se recombinam por 
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mecanismos de cinética química complexa [20], resultando em materiais sólidos, 

seja na fase plasma ou na interação plasma-superfície. 

 Embora os processos que levam à deposição dos materiais poliméricos 

estejam bem estabelecidos, o conhecimento dos mecanismos envolvidos nestes 

processos em várias situações ainda são incipientes [20]. Desta forma, este campo 

de pesquisa se apresenta bastante favorável e fértil à investigação científica, tanto 

no estudo da fase plasma quanto do próprio material produzido por este meio, 

sejam pelas suas propriedades morfológicas e estruturais, quanto pelas suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas. 

 Assim sendo, no presente trabalho destacamos os seguintes objetivos, à 

partir de descargas elétricas de tensão contínua no vapor de benzeno mantido à 

baixa pressão: 

 - estudar o comportamento da temperatura eletrônica em função da pressão 

e do tempo de descarga; 

 - investigar o comportamento do crescimento do material depositado, 

tomando por  base sua taxa de deposição; 

 - medir uma propriedade física do material polimérico depositado, 

chamada difusividade térmica. 
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Capítulo 2 

 

 

A POLIMERIZAÇÃO A PLASMA 

 

 

 Polimerização a plasma é uma das maneiras de se obter um material 

polimérico na qual um monômero na forma de gás ou vapor orgânico, mantido à 

baixa pressão, é inserido no interior de um reator. Mediante excitações por tensões 

contínuas ou frequências variáveis neste gás ou vapor, tem-se o estado de plasma, 

o qual promove fragmentações no monômero, oriundas de vários canais, 

principalmente por intermédio de elétrons livres na descarga [11]. Como resultado 

destas fragmentações, são observadas espécies ionizadas, espécies excitadas, 

espécies neutras, elétrons e, dentre elas, especialmente radicais livres [21], que são 

os principais responsáveis pela formação do polímero, que pode ocorrer tanto na 

forma de filme fino quanto na forma de pó. 

 O processo que se inicia com a fragmentação do monômero, passando 

pelas espécies reativas até a formação do filme sólido, é realizado básicamente 

através de duas vias: a Polimerização Induzida pelo Plasma (PIP) e a 

Polimerização a Plasma (PP). 
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 No primeiro caso o processo ocorre num caminho único desde o 

monômero até o polímero, de modo que a estrutura básica do monômero é 

conservada. No segundo caso, o monômero é completamente fragmentado, 

permitindo assim vários caminhos para as recombinações entre as espécies 

reativas, de modo que, neste caso, a configuração estrutural do polímero é 

completamente distinta daquela do monômero. 

 No processo de Polimerização a Plasma, obtém-se como resultado um 

filme ou pó cuja configuração polimérica é altamente entrelaçada e ramificada, 

como pode ser ilustrado numa estrutura hipotética mostrada na figura 1. 

 

 
FIGURA 1 – Representação hipotética de um polímero produzido por um plasma   
 
de acetileno [22] 
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 Além do processo de deposição, existem também processos competitivos, 

e que serão mais intensos quanto mais reativos forem os elementos presentes no 

plasma. Tais elementos reativos podem retirar  parte do material do filme através 

de combinações químicas, como num processo tipo “etching” [23]. No caso de 

elementos estáveis, como os gases nobres, o efeito de ablação fica por conta do 

bombardeamento da superfície do filme por íons destas partículas, de modo a 

arrancar pedaços da estrutura polimérica,  assim como acontece num processo tipo 

“sputtering” [24]. 

 Assim teremos reações competitivas entre deposição e ablação, onde esta 

última representa perda de material polimérico, além de algumas reações 

secundárias (RS) que resultam em gases e sub-produtos voláteis e que não 

tomarão parte nas reações de interesse. O saldo positivo deste conjunto de reações 

é o filme polimérico própriamente dito.  Tais processos encontram-se sumariados 

na figura 2.  

  As características estruturais do polímero resultante do plasma são 

fortemente influenciados por parâmetros externos da descarga, tais como:  

potência aplicada, pressão no interior do reator, fluxo do monômero, e ainda da 

configuração geométrica da câmara, além da posição e temperatura do substrato 

no interior do mesmo. Parâmetros internos como temperatura, densidade e energia 

eletrônicas e iônicas, também desempenham papel importante na estrutura e tipo 

do material polimérico depositado. 

 Como consequência do processo, a Polimerização à Plasma tem como 

característica importante a síntese de filmes poliméricos que podem ser bem 
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aderentes a diversos tipos de substratos, serem ainda filmes finos livres de 

“pinholes”, e a maioria dos polímeros obtidos por polimerização a plasma não se 

mostram solúveis a diversos meios agressivos tipo ácidos e bases fortes. 

 

     CATODO 

 

 

 

 

 MONÔMERO     RS         SAÍDA 

   PLASMA   

 

 

                PIP     PP           ABLAÇÃO 

            POLÍMERO 

            SUBSTRATO 

 

 

                                     ANODO 

 

FIGURA 2 – Esquema das principais reações que ocorrem dentro de um reator 

de plasma. 
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Capítulo 3 

 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

3.1 – Análise infravermelha 

 

 Na espectroscopia infravermelha – EI, a região principalmente estudada é 

aquela que constitui a região fundamental compreendida entre 2,5 a 25 µm, o que 

é equivalente ao intervalo 4000 – 400 cm-1. 

 E´ sabido que todas as moléculas são constituídas de átomos, os quais são 

unidos por ligações químicas. Além disso, estes átomos encontram-se em 

contínuo movimento vibratório. 

 Ressalta-se que cada molécula tem o seu conjunto próprio de frequências 

vibracionais, e diferentes conjuntos de frequências se vinculam a diferentes 

moléculas [25]. 

 À cada tipo de vibração está relacionada uma banda de absorção cuja 

característica é a sua intensidade e frequência, isto é, sua energia. 

 As vibrações moleculares classificam-se em duas classes: vibrações tipo 

esticamento, conhecidas ainda como estiramento, e vibrações de deformação. A 
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vibração de esticamento consiste numa oscilação rítmica ao longo do eixo de 

ligação entre dois átomos, enquanto que a vibração de deformação resulta em 

variações dos ângulos de ligação. Um esquema destas duas formas de vibração 

está mostrado na figura 3. 

         
  Ο---------⊗    Ο 
 
          ⊗       ⊗    
                  
           
FIGURA 3 – Representação de uma vibração tipo esticamento (esquerda) e de 
 
 uma vibração tipo deformação (direita) 
  
 
 Para cada um dos tipos acima mencionados existem casos particulares.  Na 

vibração de esticamento podemos ter o tipo simétrico e o assimétrico, conforme 

está mostrado na figura 4. 

 
 
            Ο            Ο  

            ⊗              ⊗ 

            Ο                                  Ο 

 

FIGURA 4 – Representação esquemática de uma vibração por esticamento 

simétrica (esquerda) e assimétrica (direita). 

 

 Nas vibrações angulares temos quatro tipos a destacar, conforme podemos 

ver na figura 5. 
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            Ο           Ο              Ο    

          ⊗           ⊗  

            Ο                                           

            TESOURA         LEQUE 

            

      Ο                   Ο     Ο  

   ⊗         ⊗  

       Ο      

              TORÇÃO         BALANÇO 

FIGURA 5 – Representação esquemática dos tipos de vibrações angulares. 

 

 O espectro infravermelho de absorção de uma molécula representa a sua 

“impressão digital” ou ainda sua característica própria. A identificação da 

estrutura molecular de um determinado material é feita, entre outras formas, da 

retirada do seu espectro de absorção e/ou transmissão, e comparado com espectros 

de outras substâncias conhecidas, até que seja encontrado aquele que corresponda 

ao da substância em estudo. Caso se trate de um material completamente 

desconhecido, o tipo de ligação e seu modo vibracional deve ser calculado à partir 

de considerações quânticas e teoria de grupo de conformações moleculares. 
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 Desta forma, a espectroscopia infravermelha é uma metodologia muito 

poderosa para qualificar e quantificar estruturas moleculares, além de ser ainda 

uma técnica de natureza não destrutiva. 

 Para quantificar as ligações químicas contidas em uma banda de absorção, 

frequentemente se faz uso do cálculo da densidade de ligações químicas na 

respectiva banda, mais conhecida como absorção integrada. 

 Em um gás rarefeito onde não existe interação entre as moléculas, a 

absorção numa banda, proveniente da interação infravermelha, é proporcional à 

concentração deste gás. Esta relação de proporcionalidade pode ser utilizada para 

se determinar a concentração de uma dada espécie de interesse. Idênticamente a 

este princípio, podemos encontrar a concentração de grupos funcionais de um 

determinado material, como no caso de um filme fino polimérico, à partir de suas 

bandas de absorção presentes em seu espectro infravermelho. 

O número de ligações químicas por unidade de volume, conhecido como 

densidade de ligações, proveniente de uma banda de absorção, é dado por [26]: 

∫ ω
ω
ωα

β=
banda

dN
)(

                                           (3.1)  

onde N é o número de ligações químicas por unidade de volume; 

β  é uma constante que depende da composição, do tipo de ligação e da estrutura 

do material; 

∫ ω
ω
ωα

=
banda

dI
)(

  é a absorção integrada sôbre uma banda de interesse;  

α é o coeficiente de absorção e ω é a frequência do fóton; 
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 De acordo com Lamford e Rand [27], a integral da eq.2.1 pode ser 

aproximada para 

máx

máxI
σ

σ∆α
=                                                       (3.2) 

com a qual pode-se determinar a densidade de ligações de uma dada espécie, 

quando se calcula a área integrada correspondente a uma banda de absorção do 

espectro infravermelho que contém aquela espécie. 

 Este cálculo pode ser ilustrado através do procedimento à seguir, levando 

em conta os parâmetros correspondentes ao número de onda e à transmitância 

mostrados na figura 6. 

 

        (T%)      

    T0 

               

               T’ 

        

                T     ∆σ 

              k (cm-1)   

σmáx               

FIGURA 6 – Curva da transmitância em função do número de onda no espectro 

de  absorção infravermelho 
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- Em primeiro lugar une-se os extremos da banda de absorção com uma 

linha pontilhada, de forma a seguir a tendência natural do espectro 

infravermelho; 

- Traça-se uma vertical que passa pelo valor mínimo da transmitância 

(T) na banda de absorção, de modo que ela cruze a linha pontilhada 

num ponto que indicará a transmitância máxima T0; 

- Traça-se uma tangente sôbre a linha pontilhada, passando por T0; 

- Traça-se uma paralela a esta tangente, de modo que ela corte a linha 

vertical num valor T ,́ definido por 

                 T´ = ( T.T0)1/2                                           (3.3) 

- A vertical, ao cortar o eixo do número de onda, determina o valor de 

σmax neste eixo; 

- Através dos pontos onde a paralela corta os dois lados da banda de 

absorção, determina-se a largura ∆σ da banda. 

 

Tendo a espessura S do filme, determina-se o valor de αmáx pela expressão: 

T
T

S
1 0

máx ln=α                                               (3.4) 

 Seguindo esse procedimento, obtemos todos os valores necessários  

para se calcular a densidade de ligações através da eq.3.2.    
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3.2 – Adesão polímero-substrato 

 

 Adesão é uma interação que mantém unidos uma superfície e um corpo 

qualquer que tenha contato físico com esta superfície. Como regra geral, conforme 

estabelece a “American Society for Testing and Materials”,  a adesão é uma 

condição em que duas superfícies se mantém unidas por ancoragem mecânica, por 

forças de valência ou ambas. Estas forças são do tipo van der Waals, eletrostáticas 

e/ou de aderência química atuantes na interface. 

 A figura 7 ilustra os tipos de camadas interfaciais possíveis de ocorrer 

entre um filme polimérico e um substrato. Elas são as seguintes: 

1) Monocamada sôbre monocamada 

 É uma interface caracterizada pela transição abrupta entre o material do 

polímero para aquele substrato, sem a ocorrência de difusão ou reações químicas. 

2) Ancoramento mecânico 

Observa-se este tipo de camada em substratos constituídos de poros e 

rugosidades, que são preenchidos pelo polímero durante o processo de deposição, 

formando um ancoramento mecânico. 

 3) Interface formada por ligações químicas 

          Esta interface é composta por uma camada que provém de reações químicas 

entre átomos pertencentes ao polímero e ao substrato, podendo contar ainda com a 

participação de gases residuais nestas reações. 
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FIGURA 7 – Esquema dos diferentes tipos de contato entre superfície e filme 

polimérico.              
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4) Difusão 

 E´ um tipo de interface que se caracteriza por uma modificação gradual na 

região de transição polímero/substrato. 

5) Pseudodifusão 

 E´ uma camada interfacial que normalmente ocorre em processos de 

síntese de material, promovidos por altas energias. Ela pode apresentar as mesmas 

características das interfaces de difusão, contudo, pode ser formada por materiais 

que não apresentam difusão mútua. 

 

 Vários fatores são determinantes na adesão entre dois materiais. O 

primeiro deles é o tipo de material que constitui o polímero e o substrato, onde o 

substrato pode ser metálico ou não metálico, com superfícies polidas, não polidas 

ou porosas. Um segundo fator é a preparação do substrato tal que a adesão seja 

influenciada pela estrutura física e química do mesmo. Um tratamento inicial da 

superfície como corte e polimento muda suas estruturas química e mecânica. 

Ressalta-se ainda que uma limpeza prévia no substrato, com a finalidade de 

remover gorduras e outras espécies de sua superfície, influenciam diretamente na 

adesão. E, um terceiro e importante fator constitui o tipo de método empregado 

para depositar o polímero sôbre o substrato. Aqui o substrato pode ser 

bombardeado por espécies reativas e não reativas com  baixas e altas energias, 

sendo capazes de remover camadas ou partículas indesejáveis ainda 

remanescentes da limpeza do substrato. 
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 Para se determinar o grau de adesão entre duas superfícies, são utilizados 

métodos mecânicos e não mecânicos com medidas qualitativas ou quantitativas. 

Uma medida qualitativa apresenta um resultado que pode ser caracterizado como 

adesão ruim, média ou excelente, portanto, comparativa. Já uma medida 

quantitativa é representada numéricamente. 

 Aqui será abordado apenas o método qualitativo conhecido como método 

“Scotch Tape”, utilizado neste trabalho. Neste método, utilizamos uma fita 

adesiva modelo “Scotch-600”, que é pressionada sôbre o filme. Após a fita ser 

retirada, o filme pode ficar aderido ao substrato, parcialmente retirado ou 

arrancado junto com a fita. Tal teste nos informa se a adesão foi excelente, média 

ou ruim. Para se ter  uma idéia semi-quantitativa, podemos calcular a energia 

necessária para remover a fita ou a porcentagem da camada de filme polimérico 

retirada 

 

 

3.3 – Lentes térmicas e difusividade térmica 

 

Quando uma amostra transparente tem seu índice de refração alterado pela 

incidência de um feixe de laser, temos como consequência uma distribuição radial 

de temperatura na mesma. 

Essa variação radial de temperatura altera o caminho óptico percorrido 

pelo feixe, de modo que a parte da amostra exposta acaba se comportando como 

uma lente, efeito conhecido como lente térmica.[28] 
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O tempo de formação da lente térmica é da ordem de milisegundos, até 

que se estabeleça o equilíbrio térmico. 

A variação de temperatura na amostra pode ser expressa por uma função 

de duas variáveis: a distância radial e o tempo, como está mostrado na expressão 

abaixo [29]: 

                 [ ] [ ] )(),(),( rQtrTKtrT
t

C 2
p =∆∇+∆

∂
∂

ρ                                 (3.5) 

onde Cp  é o calor específico da amostra em cal/g.oC 

ρ é densidade em g/cm3 

K é a condutividade térmica da amostra medida em W/cm.K 

Q(r) é o calor gerado por unidade de tempo e unidade de comprimento. 

 A solução geral da expressão 3.5, de acordo com a literatura [29] é dada  

por: 
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onde             

P é a potência do laser em W 

A é a absorbância da amostra em cm-1 

ω1 é o raio do feixe de laser na amostra em cm 

α
ω
4

2
1=ct  é uma constante temporal 

α é a difusividade térmica da amostra em cm2/s 
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 De acordo com Carslaw e Jaeger [30], a difusividade térmica é definida 

como a medida da mudança de temperatura que seria produzida sôbre uma 

unidade de volume de uma substância, levando em consideração a quantidade de 

calor que flui por unidade de tempo, através de uma unidade de área em uma 

camada desta substância de espessura unitária. 

 

 

3.4 – Sonda de Langmuir – medida da temperatura eletrônica 

 

 Um processo comumente utilizado para se medir a temperatura eletrônica 

de um plasma, é a utilização da sonda de Langmuir[31-32]. Básicamente a sonda 

consiste num fio metálico encapsulado e inserido no interior da descarga. Esta 

sonda é polarizada negativa e positivamente, e a corrente coletada por ela é 

constituída  de correntes iônica e eletrônica. 

  A curva característica tensão x corrente de uma sonda idealizada 

está mostrada na figura 8.  

 A dependência da corrente eletrônica coletada numa sonda de formato 

cilíndrico com o potencial da mesma, pode ser expressa [33] pela eq.2.7: 

∫ 











 −







 π
=
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vdvneAVI                (3.7) 

n:  densidade de elétrons 

e:   carga do elétron 

me:  massa do elétron 
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A:  área total da sonda 

vx:  velocidade do elétron na direção x  

k:  constante de Boltzmann 

Te:  temperatura eletrônica 

 Sendo a expressão de vmin dado por: 

( ) 2/1

e

Sp
min m

VVe2
v 







 −
=                                         (3.8) 

a eq.2.7 se reduz a: 
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π

= ∞        (3.10) 

é a corrente de saturação eletrônica, e ne∞ é a densidade de elétrons do plasma. 

A temperatura eletrônica Te é obtida à partir de: 

ekT
e

dV

Id
=

ln
                                               (3.11) 

ou seja, seu valor pode ser obtido pelo cálculo do inverso do coeficiente angular 

sôbre a curva desenhada no gráfico lnI x V. 
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FIGURA 8 - Curva característica corrente x tensão de uma sonda de Langmuir, 

onde Vp é o potencial do plasma. 
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Capítulo 4 

 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 O arranjo experimental para a deposição dos polímeros, incluindo o reator 

de processamento e a sonda eletrostática, bem como os respectivos parâmetros de 

operação, são apresentados neste capítulo. 

 É mostrada ainda a montagem experimental do sistema de determinação da 

difusividade térmica dos mesmos. 

 

 

4.1 – A câmara de deposição 

 

 A câmara de deposição é de formato cilíndrico constituída de vidro Pyrex, 

medindo 17,6 cm de diâmetro por 40 cm de altura. Nela encontram-se janelas que 

dão acesso a medidores de pressão, janelas ópticas e sonda eletrostática. 

 Uma visão global de todo o sistema está mostrado no diagrama da figura 9, 

e a fotografia mostrada na figura 10 ilustra a câmara de deposição, a sonda 

eletrostática. 
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             CATODO 

       

      

      PIRANI 

 

JANELA ÓPTICA                        SONDA 

 

 

         JANELA 

                   ÓPTICA 

 

                       Ar         REFRIGERAÇÃO 

MONÔMERO         

   ENTRADA DE AR    ANODO ATERRADO  

  

             VÁLVULAS 

 

                BOMBA      REFRIGERAÇÃO 

              MECÂNICA 

      BOMBA DIFUSORA 

 FIGURA 9 – Esquematização do sistema de deposição polimérica 
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FIGURA 10 – Foto do sistema de deposição polimérica, utilizado no Laboratório 

de Física dos Plasmas da FE-Guaratinguetá – SP. 
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 Interno à câmara de deposição encontram-se dois eletrodos de aço inox, 

medindo ambos 7 cm de diâmetro, dispostos de forma paralela e com regulagem 

de espaçamento entre os dois. O eletrodo superior é fixo e o inferior móvel. 

 Uma fonte de tensão contínua de 0 a 2 kV negativos alimenta o eletrodo 

superior. O eletrodo inferior é aterrado. 

 O sistema de bombeamento na câmara de deposição é feito por uma 

bomba difusora modelo OFJ-25 Tokio Vacuum Machinery, cuja capacidade de 

bombeamento é de 320 l/min, sendo a mesma refrigerada à água. Uma bomba 

rotativa Edwards modelo E2M8 de duplo estágio é conectada à bomba difusora e 

à câmara de deposição, e tem capacidade de bombeamento de 200 l/min. 

 Vapores e gases orgânicos são admitidos à câmara através de tubulações 

metálicas e de teflon. Os fluxos destes vapores e gases são controlados por válvula 

tipo agulha de alta precisão. As pressões são lidas em medidores tipo Penning e 

Pirani. 

 A admissão do vapor de benzeno à câmara é feita por diferença de pressão 

entre a câmara e uma garrafa de aço de 15 cm3, na qual o benzeno é colocado na 

forma líquida. 
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4.2 – A sonda eletrostática 

 

 Para medida da temperatura eletrônica, utilizamos uma sonda de Langmuir 

retrátil controlada por um circuito de acionamento comandado por um 

computador PC 486, o qual serviu ainda para estocagem de dados. 

 Trabalhamos com uma sonda retrátil devido ao fato da ponta da sonda ser 

contaminada pela deposição de polímero, o que prejudica e mascara a aquisição e 

confiabilidade de dados. Com a sonda retrátil, o tempo de permanência dessa no 

interior do plasma de vapor orgânico foi da ordem de décimos de segundo, para 

aquisição de cada sinal, tempo inferior ao que seria preciso para contaminar a 

sonda. 

 A sonda de Langmuir foi confeccionada com ponta de tungstênio, 

medindo 7,0 mm de comprimento por 0,2 mm de diâmetro. A mesma foi 

polarizada com tensões negativas e positivas através de um gerador de rampa. Os 

sinais foram medidos por um osciloscópio digital Tektronix modelo TDS-310. 

 Na figura 11 está ilustrado o esquema do sistema de medida da 

temperatura eletrônica. 
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                          CATODO                OSCILOSCÓPIO 

 

        COMPUTADOR 1 

            REATOR                             SONDA 

        COMPUTADOR 2 

 

           

                        ANODO         GERADOR DE RAMPA 

 

FIGURA 11 – Esquema do sistema de medida da temperatura eletrônica à partir 

da sonda retrátil. 

 

4.3 – Medida da espessura do polímero 

 

 Os polímeros obtidos à partir do plasma de benzeno foram depositados 

sôbre substratos de lâminas de vidro de planicidade óptica. 

 Está ilustrado na figura 12  um degrau feito no filme, à partir de uma 

segunda  lâmina de vidro colocada sôbre o substrato anterior. A espessura deste 

polímero foi medida com um microperfilômetro Tencor 300, à partir da medida da 

profundidade do degrau.  
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 DEGRAU            FILME                                                      FILME 

          ⇒  

          SUBSTRATO          SUBSTRATO 

FIGURA 12 - Formação de degrau sôbre o substrato para medida da espessura 

do filme polimérico 

        

 

4.4 – Determinação da estrutura molecular do polímero 

 

 Para a determinação dos espectros infravermelhos medidos em função da 

transmitância, os polímeros foram depositados sôbre substratos de silício planos e 

com polimento óptico em ambas as faces. Estas medidas foram feitas à partir de 

um espectrofotômetro com Transformada de Fourier, modelo Perkin-Elmer. O 

intervalo da radiação ficou compreendido entre 4000 e 500 cm-1 . 

 

 

4.5 – Morfologia da superfície polimérica 

 

 Para investigar a natureza contínua do filme e concomitante encrustração 

granular de polímero ao composto filme-pó, depositamos os polímeros sôbre 

substratos de lâmina de vidro com planicidade óptica e observamos o material 

através de microscopia óptica, com ampliações de 80 a 500 vezes. 
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4.6 – Parâmetros operacionais na câmara de deposição 

 

 Os polímeros na forma de filme fino e/ou composto filme fino-pó foram 

depositados sob as seguintes condições gerais: 

- monômero utilizado: benzeno com 99% de pureza; 

- pressão de operação: de 0,2 a 1,0 mbar; 

- tensão de operação: 800 a 2000 V negativo sôbre o catodo; 

- tempo de deposição: os polímeros foram depositados no intervalo de 

tempo de 60 min. 

 

 

4.7 – Montagem para a medida da difusividade térmica 

 

 O aparato experimental onde foi medida a  difusividade térmica, 

pertencente ao Laboratório de Fotoacústica do Departamento de Eletrônica 

Quântica do Instituto de Física da UNICAMP, consiste de duas fontes  laser. Uma 

de argônio,  atuando como feixe de excitação, e outro de hélio-neônio, atuando 

como feixe de prova. Consiste ainda de uma célula contendo a amostra, dois 

fotodiodos, um obturador, um registrador para aquisição de dados, um conjunto de 

espelhos para aumentar o caminho óptico do feixe de laser, um conjunto de lentes 

para ajustar as cinturas dos feixes, e um conjunto de filtros que serve para atenuar  
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a potência dos feixes ou para permitir a passagem de um laser com um 

determinado comprimento de onda para os detetores. 

 Todo este conjunto é disposto sôbre uma mesa óptica horizontal, e os 

feixes de prova e excitação são direcionados para que se cruzem  no modo 

descasado exatamente sôbre a amostra. O diagrama esquemático desta montagem 

experimental está mostrado  na figura 13: 

 

    LASER DE PROVA 

          AMOSTRA 

               DETETOR 1  

  LASER DE EXCITAÇÃO          FEIXES 

                                                

     DETETOR 2     

  

 

           REGISTRADOR 

 

FIGURA 13 – Diagrama esquemático do conjunto experimental para a medida 

da difusividade térmica.  
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Capítulo 5 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 – Estrutura molecular e composição do polímero  

 

 Os filmes finos obtidos à partir da polimerização do vapor de benzeno, 

quando sintetizados em tensão fixa, estabelecida a 1000 V negativos no catodo, e 

sujeitos a diferentes pressões, isto é, variando entre 0,2 e 1,0 mbar, apresentaram 

uma característica comum, que foi a preservação de alguns grupos funcionais em 

todos os seus espectros infravermelhos. 

 A figura 14 ilustra um espectro infravermelho representativo deste 

polímero, ao ser depositado na pressão de 0,4 mbar. 

 Neste espectro infravermelho observamos duas regiões com acentuadas 

absorções vinculadas a vibrações carbono-hidrogênio, estando elas centradas em 

2900 cm-1 e 1400 cm-1. Esta primeira banda em 2900 cm-1 é representativa de 

vibrações tipo esticamento C-H. Em 2950 cm-1 identificamos um esticamento 

simétrico de C-H em grupos CH3. Em 2930 cm-1  também ocorre esticamento 
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simétrico C-H mas vinculados em grupos CH2, e em 2890 cm-1 encontramos 

esticamento assimétrico C-H ligados a grupos CH3. 

 

 

FIGURA 14 -  Espectro infravermelho típico do polímero proveniente do vapor 

do benzeno polimerizado a plasma. Aqui o plasma foi excitado a 1000 V 

negativos e mantido numa pressão de 0,4 mbar, durante um tempo de deposição 

de 60 minutos, resultando num polímero de 9600 angstrons de espessura. 

 

 Já na segunda banda, de grande importância, porém de menor intensidade 

de absorção, identificamos os modos vibracionais tipo deformação carbono—

hidrogênio. Em 1440 cm-1 a vibração corresponde a deformação assimétrica C-H 

em grupos CH3 e em 1375 cm-1 temos deformação simétrica C-H em grupos CH3. 

                Número de onda (cm -1) 
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 Duas outras bandas bem mais fracas ou menos intensas que as anteriores 

também foram encontradas na estrutura molecular de alguns de nossos filmes. Ao 

contrário dos anteriores, elas constituem bandas largas, caracterizando hidroxila 

OH na região entre 3600 – 3200 cm-1 e carbonila CO entre 2300 – 1700 cm-1 . É 

importante notar aqui a presença do oxigênio ligado estruturalmente no polímero. 

Na sua forma inicial, ou quando admitido no reator, o monômero é apenas 

constituído de ligações que envolvem carbono e hidrogênio, pois se trata do vapor 

de benzeno. Logo a presença de ligações químicas entre átomos de hidrogênio e 

oxigênio e ainda entre átomos de carbono e oxigênio na matriz polimérica, está 

associada principalmente a dois fatores. O primeiro deles leva em consideração a 

presença eventual de oxigênio residual no reator, mesmo estando a câmara de 

deposição sujeita a baixas pressões durante o mecanismo de limpeza, antes do 

estabelecimento do plasma de polimerização. Estabelecido o estado de 

polimerização, o oxigênio residual que poderia encontrar-se adsorvido às paredes 

do reator, passaria a fazer parte do ambiente de polimerização e, desta forma, em 

função das complexas reações de fragmentações e recombinações, ele ficaria 

ligado químicamente à estrutura molecular do polímero formado. 

 O segundo fator a ser considerado consiste no fato da caracterização 

estrutural ter sido feita nos polímeros fora do ambiente do reator. Houve um 

intervalo de tempo entre a retirada deles do reator e a posterior caracterização 

estrutural. Neste período eles estiveram em contato com o ar ambiente. Embora a 

cinética química envolvida nos mecanismos de polimerização à plasma seja 

bastante complexa e pouco compreendida, é sabido da literatura [34] que a 
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participação de radicais livres oriundos da fragmentação do monômero pelo 

plasma, são as principais fontes a formarem o polímero. Assim sendo, é bastante 

provável que haja incorporação de oxigênio ao polímero, mesmo em estado 

ligado, quando estes filmes poliméricos encontram-se expostos ao ar ambiente, 

pois nem todos os radicais livres que comporiam o polímero estariam ligados, 

quando este polímero fosse retirado do reator. 

 A figura 15 mostra espectros infravermelhos do benzeno polimerizado a 

0,2, 0,6 e 0,8 mbar. Nesta figura observamos a presença de vibrações de 

esticamento C-H nos polímeros crescidos nas pressões de 0,2 a 0,8 mbar. Já as 

vibrações do tipo deformação C-H não foram evidentes em todos os espectros. 

Todavia, a presença delas se manifestou a pressões de deposição do material 

superiores a 0,2 mbar. 

 A hidroxila e traços de carbonila, como se vê na figura 15, foram 

progressivamente desaparecendo, indicando que a estrutura molecular dos 

materiais polimerizados a pressões mais elevadas não contiveram estas espécies 

químicas. Isto possivelmente pode ser creditado ao fato de existir uma baixa 

quantidade ou até inexistir radicais livres na estrutura dos polímeros depositados 

em pressões mais elevadas, ou ainda, de ocorrer uma rápida recombinação entre 

os próprios radicais livres, tendendo a uma saturação dos mesmos. 

 Utilizamos o método da absorção integrada, descrito no Capítulo 3, para 

calcular a variação relativa das ligações carbono-hidrogênio nos polímeros 

depositados em pressões de operação do plasma que variaram de 0,2 a 1,0 mbar. 

Para estimar a variação relativa destas espécies, utilizamos a banda centrada em 
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2930 cm-1, correspondentes aos modos de vibrações de esticamento C-H. A banda 

centrada em 1400 cm-1 não foi levada em consideração nos cálculos, por ela ser de 

muito menor intensidade em confronto com aquela de 2900 cm-1. O mesmo 

ocorreu para as bandas envolvendo ligações carbono-oxigênio e hidrogênio-

oxigênio, visto que em alguns polímeros elas eram extremamente fracas e 

inexistentes em outros. 

 

 

 

FIGURA 15 – Evolução da estrutura molecular do benzeno polimerizado a 

plasma, em função da pressão de deposição do material polimérico. 
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 A figura 16 mostra a tendência do comportamento para a evolução da 

densidade integrada tomada em unidades arbitrárias, correspondente às ligações 

carbono-hidrogênio nos filmes poliméricos crescidos a diferentes pressões de 

vapor de benzeno no reator, mantido a uma tensão fixa de 1000 V negativos. 
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FIGURA 16 – Comportamento evolutivo das ligações carbono-hidrogênio 

centradas em 2930 cm-1, contendo vibrações de esticamento. 

 

 A curva apresentada nesta figura ilustra um decréscimo na variação 

relativa de ligações C-H nas estruturas moleculares dos polímeros, quando na 

síntese destes a pressão aumenta de 0,2 para 0,4 mbar. Por outro lado, observamos 
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uma inversão deste comportamento, ou seja, um aumento na densidade de 

ligações C-H naqueles polímeros crescidos em pressões superiores a 0,4 mbar. 

Embora os mesmos tipos de vibrações moleculares estejam presentes nos 

polímeros depositados a pressões de 0,2 mbar e/ou 1,0 mbar, isto não reflete um 

mesmo tipo de estrutura molecular para todos os polímeros, independentemente 

do valor da pressão do monômero que foi responsável pela deposição do 

polímero. Isto é fortemente observado na figura 16,  onde se vê as diferentes 

proporções de C-H nos diferentes polímeros. Por outro lado, se traçarmos uma 

linha paralela ao eixo das pressões, correspondente à figura 16, podemos obter 

dois valores iguais para a densidade integrada C-H em dois valores distintos de 

pressão. Contudo estamos tratando de estruturas moleculares diferentes, como 

mostra a figura 15. 

 Aliado a este fato, temos duas composições poliméricas para o produto 

formado naquele intervalo de pressões, como pode ser visto nas fotografias 

apresentadas nas figuras 17 e 18. 

 Os polímeros formados nas pressões de 0,2 e 0,4 mbar apresentam uma 

estrutura característica de filme fino contínuo, como pode ser observado na 

fotografia da figura 17. Já a fotografia da figura 18 mostra uma estrutura 

composta por um filme contínuo, crescido conjuntamente com encrustrações de 

pó, ambos poliméricos. Estes detalhes estão reforçados nas fotografias ilustradas 

nas figuras 19 e 20, ambas com fator de ampliação de 500 vezes. Na figura 19 

temos um filme fino contínuo e na figura 20 um composto polimérico filme fino 

contínuo/pó. 
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FIGURA 17 – Fotografia representativa típica de um polímero depositado em 

pressões menores que 0,4 mbar, na tensão negativa de 1000 V. Aqui o polímero é 

a parte clara da fotografia, apresentando ampliação de 80 vezes. Observa-se uma  

interface entre o polímero e o substrato de vidro onde ele foi depositado. 
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FIGURA 18 – Fotografia representativa típica de uma mistura polimérica 

contendo filme contínuo e pó, depositado a pressões superiores a 0,4 mbar. A 

mistura polimérica filme fino/pó é a parte clara da figura, e a parte escura é o 

substrato de vidro onde o material foi depositado. A ampliação é de 80 vezes. 
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FIGURA 19 – Filme fino contínuo polimérico, ampliado em 500 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Composto polimérico filme fino contínuo/pó, ampliado em 500 

vezes. 
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 Podemos fazer uma imediata comparação entre a absorção integrada C-H 

da figura 16 com as fotografias das figuras 19 e 20. 

 Os filmes depositados nas pressões de 0,2 e 0,4 mbar são contínuos e 

constituídos de uma única fase, cuja densidade de ligações químicas envolvendo 

as espécies C-H decrescem com o aumento da pressão. Já o acréscimo acentuado 

nas densidades de ligações químicas C-H, caracterizadas pelas absorções 

integradas à direita da linha tracejada mostrada na figura 16, está diretamente 

relacionado a um mecanismo simultâneo de competição na formação de um 

polímero composto por filme fino e pó. 

 Portanto, para justificar as diferenças estruturais e a composição entre os 

polímeros depositados nas pressões de 0,2 a 1,0 mbar, devemos ressaltar que 

vários processos energéticos estão ocorrendo enquanto o polímero é crescido, e 

eles podem afetar de forma drástica sua composição e suas propriedades. Em 

pressões menores que 0,4 mbar o plasma de deposição é mais comportado que 

aquele observado em pressões de 0,4 mbar e valores superiores. Nesta última 

condição, o aumento da pressão propicia a formação mais rápida de pontos 

poliméricos e/ou mesmo de filme no eletrodo polarizado negativamente. Observa-

se na sequência a formação de pequenos faiscamentos e/ou arcos, os quais estão 

associados a campos elétricos locais intensos e que são determinantes na formação 

de polímeros com estrutura de pó, que juntamente com o próprio plasma fazem 

crescer a mistura polimérica composta de filme fino/pó. 
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5.2 – O crescimento do polímero 

 

 Conforme já foi apresentado no Capítulo 1, o polímero obtido à plasma é 

proveniente de recombinações de fragmentos atômicos e moleculares no interior 

de um plasma que contém vapor e/ou gás orgânico em sua composição. Assim 

sendo, este polímero pode ser tanto crescido numa interação plasma-superfície, 

como seria em um substrato qualquer e/ou nas paredes do reator em contato com o 

plasma, bem como ele poderia ser formado também em suspensão, sem qualquer 

contato com alguma superfície. 
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FIGURA 21 – Evolução da taxa de deposição do benzeno polimerizado tomada 

em função da pressão. Para esta medida, os polímeros foram depositados sôbre 

substratos de vidro, onde cada deposição totalizou um tempo de 60 min.  
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 A figura 21 mostra a evolução da taxa de deposição média tomada a 

diferentes pressões do vapor de benzeno, estando o plasma excitado por uma 

tensão contínua de 1000 V negativos. Para medir a taxa de deposição média, 

dividimos o valor da espessura do filme, conforme descrito em 4.3, pelo tempo 

total de deposição. 

Entre 0,2 e 0,4 mbar observamos um acentuado acréscimo na taxa de 

deposição, valores estes de pressão nos quais o material polimerizado se 

encontrava na forma de filme fino. Para a interpretação do aumento da taxa de 

deposição do filme fino polimérico neste intervalo, devemos lembrar que os 

elétrons, entre os vários canais presentes no plasma, são muito importantes nos 

processos de fragmentação das moléculas de benzeno. Como resultado das 

fragmentações, este tipo de plasma tem na espécie química ou radical CH na fase 

plasma, um dos responsáveis pela formação do polímero.  

Traçando um paralelo com as ligações químicas C-H no polímero, 

mostradas na figura 16, temos que as taxas de deposições médias apresentam 

comportamento inverso daquele apresentado para as densidades de ligações C-H 

no material sólido. É sabido da literatura [35-36], tais como em descargas 

envolvendo hidrocarbonetos e etileno-glicóis/éter, que o comportamento das 

densidades de ligações químicas C-H num polímero é inverso ao comportamento 

das densidades da espécie precursora CH na fase plasma para determinadas 

pressões do monômero e potências da descarga. Logo o aumento da taxa de 

deposição até 0,4 mbar pode ser resultado de um crescente aumento de espécies 

CH na fase plasma, e por serem radicais livres os principais precursores na 
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formação do polímero, estes estariam em maior quantidade disponível, seguida de 

concomitante recombinação para aumentar a taxa de formação polimérica. 

Acima de 0,4 mbar, como mostra a figura 21, o comportamento da taxa de 

deposição média é acentuadamente decrescente. Vimos anteriormente que nas 

deposições feitas para pressões superiores a 0,4 mbar, há uma concorrência na 

formação do material sintetizado. Parte dele estava na forma de filme fino e parte 

na forma de pó. Estes dois processos ocorreram simultaneamente, sendo a taxa de 

deposição medida em função da espessura do composto formado em um intervalo 

de tempo pré-estabelecido. 

A formação de polímeros com pó na sua composição foi inicialmente 

observada por Kobayashi e Bell [37], em seus primeiros trabalhos à partir de 

descargas elétricas em etileno. O efeito do pó se tornou mais marcante quando se 

aumentou a pressão na câmara de polimerização. 

D’Agostino [38] cita o efeito da pressão na formação de pó em polímeros 

provenientes de descargas elétricas em compostos carbonofluorados. 

Para a formação do pó, salientamos que fatores tais como alta potência 

injetada no plasma, monômeros com alta taxa de reação, alta taxa de fluxo porém 

com longo tempo de residência e pressão alta são extremamente determinantes. 

Quando o livre caminho médio diminui com o aumento da pressão, 

diminui-se a frequência de colisão entre as espécies ativas com a superfície 

responsável pela formação do filme, e aumenta o mecanismo colisional entre as 

espécies na fase gás. Na fase gás, ao se aumentar a pressão, o mecanismo de 

nucleação se torna enormemente competitivo com a deposição do filme. O pó 
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polimérico é formado num plasma na fase gás e não na interface gás/superfície, 

onde o filme cresce por interação direta entre radical-superfície. Em muitas das 

vezes as partículas se tornam enormes e são influenciadas pela gravidade. Pode-se 

observar que filmes depositados em substratos colocados horizontalmente a 

eletrodos paralelos no plasma, apresentam mais pó embebido em sua estrutura que 

aqueles filmes crescidos em substratos colados na configuração vertical. 

Desta forma, a queda na taxa de deposição média é consequência direta 

entre os mecanismos competitivos de formação polimérica envolvendo interações 

na fase plasma-gás e na fase gás-superfície. Para grandes concentrações de pó em 

suspensão, parte será embebida e/ou crescida junto ao filme fino, e parte será 

expelida do reator através do sistema de bombeamento. Como resultado, tem-se 

um decréscimo da espessura do material polimérico resultante para mais altas 

pressões, o que reflete na queda da taxa de deposição média do material. 

 

 

5.3 – Adesão polímero-substrato 

 

Testes de adesão dos polímeros, provenientes da polimerização a plasma 

do benzeno, foram realizados quando estes polímeros foram depositados sôbre 

substratos de silício e vidro. Utilizou-se o método da fita adesiva Scotch 600 para 

verificar a qualidade da adesão polímero-substrato. Não se preocupou aqui da 

realização de uma análise quantitativa por não interessar aos objetivos deste 

trabalho. Contudo, buscamos discutir a adesão polímero-substrato de forma 
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qualitativa na interação com os substratos onde os polímeros foram depositados, 

essencialmente aqueles utilizados nas caracterizações da composição e estrutura 

polimérica, bem como aqueles destinados às medidas da espessura, ambos com 

polimento e planicidade óptica. 

Como foi discutido no estudo da estrutura molecular, abaixo da pressão de 

0,4 mbar o material depositado se encontrava  na forma de filme fino, e sua 

adesão, tanto no vidro como no silício, pode ser considerada excelente, pois em 

ambos os substratos não se observou descolamento do filme nem mesmo parcial. 

Para o composto polimérico filme fino/pó, a adesão deste material sôbre o mesmo 

tipo de substrato pode se enquadrar nas categorias de média para ruim, 

progressivamente com o aumento da pressão responsável pela deposição. 

Para os polímeros obtidos na forma de filme, a boa adesão entre estes 

materiais e os substratos de vidro e/ou silício, pode estar associada a 

ancoramentos mecânicos e forças de interação entre as superfícies de ambos. 

Contudo, relevância maior deve ser dada à forças de interação do tipo van der 

Waals, eletrostáticas ou pequenas ligações químicas. Isto porque o nível de 

polimento com dimensões nanométricas não favorece a ancoragem mecânica. 

A crescente diminuição da adesão para os polímeros depositados em 

pressões cada vez maiores, está intimamente relacionada com o tipo do polímero 

formado em pressões mais elevadas. Nestas pressões, como foi discutido 

anteriormente, é preponderante a formação de polímero na forma de filme/pó, 

caminhando para pó. Com isto, obtém-se uma menor área de contato entre a 

superfície do substrato e o polímero ali depositado. Parte da região não preenchida 
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pelo polímero pode ser ocupada por bolsas de ar, o que torna frágil uma relação de 

vínculo polímero-substrato. Em decorrência destes fatores, a adesão é diminuída. 

 

 

5.4 – A temperatura eletrônica do plasma  

 

A polimerização do benzeno é proveniente de um ambiente de vapor 

parcialmente ionizado, porém, macroscópicamente neutro. Este ambiente é 

caracterizado pela elevada concentração de espécies instáveis e reativas. As 

partículas mais rápidas são os elétrons que adquirem energia e a transferem por 

colisões a outras espécies mais massivas, como átomos, íons, radicais e 

moléculas. Neste estado de plasma, conhecido como plasma frio, não há um 

equilíbrio termodinâmico, principalmente a pressões menores do que 2 Torr [39]. 

Aqui a energia não é eficazmente distribuída ao sistema, devido ao elevado livre 

caminho médio dos elétrons, e ainda pela ineficácia das colisões elásticas entre 

elétron e partícula neutra.  Os processos colisionais inelásticos são mais eficazes e 

responsáveis pela produção de íons, radicais e outras espécies reativas. 

As medidas de temperatura eletrônica nos plasmas de benzeno foram feitas 

utilizando uma sonda de Langmuir retrátil, cujo tempo de permanência na zona de 

influência da descarga foi inferior a décimos de segundo. Com isto buscou-se 

evitar uma rápida formação de uma camada polimérica sôbre a sonda, o que 

interferiria nos resultados. Por outro lado, os dados obtidos são produtos de 

valores médios para as temperaturas eletrônicas. 
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 A figura 22 apresenta uma foto tirada da tela do microcomputador 

utilizado na experiência, onde vê-se a saída gráfica mostrando  resultados típicos 

de uma medida obtida pela sonda eletrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22 – Dados típicos retratados na tela do microcomputador : 

temperatura eletrônica 3,2 eV , potencial espacial 5,4 V e densidade eletrônica 

9,9 x 1012 m-3 , obtidos respectivamente à partir dos gráficos I (corrente) x V 

(tensão), ln I x V e I2 x V. 
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Na figura 23 está mostrada a tendência do comportamento médio da 

temperatura dos elétrons, tomada em função da pressão para o primeiro minuto de 

cada descarga polimerizante. 
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FIGURA 23 – Valor médio da temperatura eletrônica em função da pressão do 

vapor de benzeno no primeiro minuto de cada descarga, excitada a uma tensão de 

1000 V negativos. 

   

Como visto anteriormente, nas pressões inferiores a 0,4 mbar o plasma se 

mostrou relativamente comportado, cujo resultado deu origem à formação de um 

filme fino polimérico contínuo. Neste intervalo de pressão, a temperatura 

eletrônica média se elevou de 2,4 a 4,3 eV. Embora houvesse a diminuição do 

livre caminho médio dos elétrons com o aumento da pressão de 0,2 a 0,4 mbar, 
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muitos elétrons poderiam apresentar temperaturas altas, resultando num aumento 

da temperatura média. Por outro lado, este intervalo de pressão pode ter sido 

favorecido por processos colisionais plasma-superfície, que deram origem a taxas 

de deposições poliméricas mais elevadas. Isto pode ser observado à partir de um 

confronto no lado esquerdo, para pressões menores do que 0,4 mbar, mostrado no 

comportamento das curvas da evolução da taxa de deposição na figura 21, e na 

temperatura eletrônica média da figura 23. 

Em pressões superiores a 0,4 mbar, observou-se uma acentuada queda na 

temperatura eletrônica média. Entre os fatores possíveis, esta queda da 

temperatura pode ser associada a uma progressiva diminuição da energia cinética 

dos elétrons, à medida que o livre caminho médio é diminuído com o aumento da 

pressão. Um outro confronto, agora no lado direito das figuras 21 e 23, e para 

pressões acima de 0,4 mbar, revela um decréscimo tanto na taxa de deposição 

polimérica quanto na temperatura média dos elétrons. Assim, a temperatura 

eletrônica medida na fase plasma é um bom indicativo para o comportamento do 

crescimento do material polimérico. 

Um fato comumente observado no reator, cujo plasma polimerizante é 

estabelecido por tensão contínua entre dois eletrodos planos e paralelos, é a 

diminuição da potência aplicada na descarga ao longo do tempo. Sob esta 

condição, foram feitas medidas da temperatura eletrônica nas pressões de 0,2 e 0,4 

mbar. Os resultados são mostrados nas figuras 24 e 25. 
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FIGURA 24 – Evolução temporal da temperatura eletrônica numa descarga de 

benzeno, mantida na pressão de 0,2 mbar 
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FIGURA  25 - Evolução temporal da temperatura eletrônica numa descarga de 

benzeno, mantida na pressão de 0,4mbar 
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Em ambas as figuras observamos uma queda na temperatura eletrônica nos 

primeiros minutos das descargas, e em tempos posteriores um aumento desta 

temperatura.  

Como foi discutido no Capítulo 1 deste trabalho, o polímero à plasma se 

deposita em qualquer região do reator  onde o plasma tenha contato com ela. 

Assim, o material polimérico ao longo do tempo vai se depositando também sôbre 

os eletrodos, sob os quais a descarga é estabelecida. Desta forma, vai se criando 

uma camada dielétrica, inclusive no eletrodo negativo, o que modifica o campo 

elétrico e a eficiência da descarga. A energia disponível para o processo de 

fragmentação molecular que resultaria em posterior recombinação e formação do 

polímero é diminuída, o que resulta na queda da temperatura dos elétrons no 

interior do plasma. 

Ao passar do tempo, porém, a camada dielétrica sôbre o eletrodo negativo 

se torna mais espessa, e tem início um lento processo de descolamento de partes 

da mesma, da superfície do eletrodo negativo. À partir deste momento o plasma 

polimerizante começa a apresentar vestígios de instabilidade, refletido nos picos 

de temperatura eletrônica mostrados nas partes mais à direita das figuras 24 e 25. 

No entanto, a baixas pressões, as flutuações nestas temperaturas não alteram as 

estruturas e composições dos materiais poliméricos depositados. Porém, para 

pressões mais altas, nas quais observa-se a formação de pó polimérico, o plasma 

se torna mais instável, e a medida temporal de sua temperatura fica dificultada, em 

decorrência do surgimento de faiscamentos e pequenos arcos na região que 

compreende os eletrodos, e onde está inserida a sonda eletrostática.  
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5.5 – A difusividade térmica do material polimérico 

 

Para os materiais depositados na pressão de 0,2 mbar foram realizadas 

medidas da difusividade térmica dos mesmos, ficando elas compreendidas entre 

os valores de 1,0.10-3 e 2,7.10-3 cm2/s, conforme a Tabela 1. 

 

DIFUSIVIDADE (cm2/s)            1,02 X 10-3            2,70 X 10-3 

PRESSÃO  (mbar)                             0,2                         0,2 

CORRENTE  (mA)        1,0         2,0 

VOLTAGEM FINAL                  - 1280,0                  - 1935,0 

DA DESCARGA (V) 

 

TABELA 1 – Valores da difusividade térmica correspondentes aos parâmetros 

pressão, corrente e voltagem  final da descarga. 

 

Esta mudança da difusividade térmica pode estar associada à uma 

modificação estrutural do material polimérico, em razão da mudança da potência 

aplicada na descarga. 

Estes resultados estão dentro da mesma ordem de grandeza da difusividade 

térmica encontrada por técnica fotoacústica [40], cujo valor foi de 1,64.10-3 cm2/s, 

para o polímero obtido à partir do acetileno, via plasma, também sintetizado por 

tensão contínua. 
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Capítulo 6 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 A estrutura molecular e a morfologia do material polimérico apresenta 

uma estreita relação com a pressão do vapor do monômero e da temperatura 

eletrônica do plasma. 

 A uma mesma potência, a pressão utilizada no processo de deposição do 

material polimérico influenciou diretamente o comportamento da temperatura 

eletrônica do plasma, bem como a estrutura e a morfologia do material obtido, o 

que foi observado na formação de uma estrutura polimérica tipo filme fino 

contínuo depositado a pressões mais baixas, e numa progressiva formação de 

filme contínuo contendo pó e sintetizados em pressões mais elevadas. Esta 

modificação ocorre em virtude da diminuição do livre caminho médio entre as 

espécies químicas presentes no plasma e fundamentalmente aquelas que 

participam da formação do polímero. 

 O aumento da taxa de deposição até uma pressão próxima de 0,4 mbar 

pode ser creditado a uma maior interação plasma-superfície, onde o aumento da 
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pressão poderia favorecer um maior número de espécies fragmentadas que 

subsequentemente estariam disponíveis para formar o polímero, principalmente na  

fase filme contínuo. Em pressões superiores a 0,4 mbar, a queda da taxa de 

deposição, que é medida pela relação espessura do material depositado num 

intervalo de tempo, é decorrente da formação simultânea de filme contínuo na 

superfície e pó no reator. 

 A interação plasma-superfície é diminuída e ainda parte considerável do 

pó pode ser expelida do reator, não participando do material depositado. Em 

pressões extremamente altas, o livre caminho médio dos elétrons não favoreceria 

o processo de fragmentação, o que resultaria em baixas taxas de deposição ou 

mesmo a ausência de formação polimérica. 

 Em pressões mais elevadas os íons poderiam não ter energia suficiente 

para liberar o oxigênio residual das paredes internas do reator, o que reflete na 

diminuição ou mesmo ausência de hidroxila e carbonila na estrutura molecular do 

material depositado a altas pressões. Para que na estrutura molecular do polímero 

formado a altas pressões não esteja presente ligações envolvendo oxigênio, 

mesmo após estar em contato com o meio ambiente, acreditamos que em altas 

pressões os radicais já estejam saturados após combinados químicamente. 

 No intervalo de 0,2 até 0,4 mbar, o aumento da temperatura eletrônica 

pode ser atribuído à predominância de processos colisionais elásticos entre 

elétrons e outras espécies presentes no plasma, onde os elétrons ganham energia 

do campo elétrico. À partir  de 0,4 mbar ou mais, a queda da temperatura 
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eletrônica se deve principalmente à diminuição do livre caminho médio entre as 

espécies dentro do plasma, além dos elétrons. 

 Em pressões mais baixas, ou de 0,2 a 0,4 mbar, observamos uma queda na 

temperatura eletrônica durante o tempo de permanência da descarga. Isto ocorre 

em virtude do decréscimo da densidade de energia proveniente do campo elétrico, 

consequente de uma redistribuição de potencial entre os eletrodos, provocada pela 

presença de uma formação crescente de camadas dielétricas sôbre os mesmos. 

 Após um certo intervalo de tempo, ocorrem descargas em arcos, devido à 

rupturas localizadas da rigidez dielétrica do material polimérico depositado nos 

eletrodos, em pontos localizados aleatóriamente sôbre os mesmos. Nestas 

condições a utilização da sonda de Langmuir como referência para medida da 

temperatura eletrônica torna-se inviável. Este fenômeno ocorreu em todas as 

pressões de operação, sendo mais acentuado em intervalos de tempo cada vez 

menores para pressões mais elevadas, à partir do início da descarga. 
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