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RESUMO 

 
Fibras de carbono são ideais para aplicações que exijam resistência mecânica, rigidez, baixa 
densidade e resistência à fadiga, sendo também aplicáveis em situações que necessitem de alta 
resistência à temperatura e química, alto amortecimento, boa condutividade elétrica e baixo 
coeficiente de expansão térmica. Porém, apresentam uma superfície inerte, gerando dificuldade 
para sua utilização em materiais compósitos, tornando a modificação da sua superfície 
fundamental. Por ser um tratamento versátil, rápido e livre de solventes, a funcionalização das 
fibras por plasma tem ganhado destaque. Contudo, apesar das vantagens, o bombardeamento 
iônico intenso da fibra durante o processo pode acarretar em uma perda significativa de algumas 
características da fibra, além de poder causar a dissociação dos grupos funcionais presentes no 
gás de trabalho. Nesse contexto, a funcionalização com as amostras inseridas em uma gaiola 
catódica pode ser a solução para esses problemas. Nesse sistema, a amostra fica isolada dos 
eletrodos do plasma, inserida em uma gaiola metálica que funciona como cátodo. Assim, esse 
trabalho tem por objetivo funcionalizar fibras de carbono através do bombardeamento por 
elétrons gerados nesse tipo de sistema. Para isso, caracterizações do plasma foram realizadas, 
para entender o comportamento eletrônico do sistema. Gaiolas com diferentes telas, de 
diferentes proporções de áreas abertas foram confeccionadas e o potencial flutuante medido em 
seu interior, em função da pressão do gás, tensão na gaiola e distância em relação ao centro da 
gaiola. Verificou-se, através de medidas realizadas com um osciloscópio, que gaiolas com 
pouca área de abertura, dadas certas condições de pressão e tensão, confinam elétrons, 
apresentando um potencial flutuante médio, em seu interior, próximo ao potencial de pico 
(negativo) aplicado à gaiola. Em seguida, utilizando-se uma chave eletrônica de alta frequência, 
fez-se escoar os elétrons que encontravam-se dentro da gaiola, gerando uma corrente elétrica 
pulsada. Esses elétrons passaram por um resistor em seu caminho para o sistema de aterramento, 
e, assim, foi possível medir a corrente resultando para cada frequência de fechamento da chave, 
que ficou entre 35mA e 80mA. Esse sistema foi utilizado, então, para alteração superficial de 
amostras de fibra de carbono, em atmosfera de argônio. Verificou-se, através de medicas de 
ângulo de contato e espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) que a fibra foi 
modificada de maneira significativa para todas as frequências de fechamento da chave testadas 
(5 kHz, 25 kHz,50 kHz, 75 kHz e 100 kHz). Por fim, utilizando-se as frequência de 
chaveamento de 5 kHz e 50 kHz, amostras de fibras foram funcionalizadas utilizando-se uma 
mistura argônio/anidrido maleico. Através de Microscopia de Força Atômica (AFM), 
espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) e microscopia eletrônica de 
varredura com emiss (FEG-MEV), verificou-se o aparecimento de grupos funcionais presentes 
no anidrido maleico na superfície da fibra e que as estruturas do AM são semelhantes às 
reportadas na literatura. Esse trabalho permite, portanto, verificar um aprisionamento eletrônico 
em gaiolas catódicas. Nota-se também um comportamento do tipo “capacitor” dentro da gaiola 
quando utilizada uma chave eletrônica para fechamento do circuito. Com isso, verificou-se 
também que esse tipo de sistema é capaz de gerar defeitos superficiais na estrutura de fibras de 
carbono, passo importante para sua funcionalização e também capaz de funcionalizar as fibras 
de carbono utilizando-se anidrido maleico na atmosfera do plasma. 

 

Palavras-chave: Fibras de Carbono. Funcionalização. Plasma. Gaiola Catódica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Carbon fibers are ideal for applications that require mechanical strength, stiffness, low density 
and fatigue resistance, and are also applicable to situations requiring high temperature, chemical 
resistance as well as high damping resistance. In addition, they area great electrical conductors 
and present low thermal expansion coefficient. However, they also show an inert surface, which 
hinders its use in composite materials. Thus, the surface modification turns out to be essential 
for synthesizing the composite material. As a versatile, fast and solvent-free technique, plasma 
functionalization has been studied as a possible solution for the issues mentioned. However, 
despite the advantages, an intense ionic bombardment of the fiber can result in a significant loss 
of some fiber characteristics, such as strength, and also cause a dissociation of the functional 
groups present in the working gas. In this context, the functionalization with the samples 
inserted in a cathodic cage may be a solution to these problems. In this kind of system, the 
samples are isolated from the electrodes. They are inserted in a metallic cage that works like 
cathode. Thus, this work aims to functionalize carbon fibers using the electrons generated in 
this sort of system. For this, plasma caractherizations were performed, in order to understand 
the electronic behavior system. Cages with different mesh sizes were prepared and the floating 
potential measured insied them, as a function of the gas pressure, potential applied to the cage 
and the distance to the center cage center. Measurements carried out with an oscilloscope, show 
that cages with small open area, under the right pressure and potential conditions, function as 
an electron trapper, displaying an average floating potential near the peak potential (negative) 
applied to the cage. Next, using a high frequency switch, the electrons trapped inside the cage 
were drained, which generated a pulsed electrical current. These electrons passed through a 
resistor on their way to the grounding system, thus, it was possible to measure the current for 
each switch frequency, which remained between 35mA and 80mA. This system was then used 
to modify carbon fibers in an argon atmosphere. Through X-ray Photoelectron Spectroscopy 
(XPS) and contact angle measurements, it was concluded that the fiber was significantly 
modified for all tested switch frequencies (5 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 75 kHz and 100 kHz). 
Eventually, using the switch frequencies of 5kHz and 50kHz, samples of fibers were treated 
using an argon / maleic anhydride mixture. Through Atomic Force Microscopy (AFM), X-ray 
Photoelectron Spectroscopy (XPS) and scanning electron microscopy (SEM), it was possible 
to verify MA functional groups present on the fibers surface as well as that the MA structures 
observed on the fibers are similar to those reported in the literature.Therefore, this work shows 
electrons confinement inside cathodic cages. Also, it demonstrates a “capacitor” behavior inside 
the cages whenever a electronic switch operating in high frequencies is used to close de circuit 
with the ground. As such, this sort of system presents itself as a way to generate defects in 
carbon fiber surfaces, which is an important process to attain a good surface functionalization 
and also shows the ability to functionalize the fibers when MA is used in the plasma 
atmosphere.  
 
 
Keywords: Carbon fibers. Functionalization. Plasma. Cathodic Cage (Active Screen).  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Fibras de Carbono consistem em pelo menos 92% , em massa, de carbono, normalmente 

em um estado não grafítico, manufaturadas pela pirólise controlada de uma fibra precursora de 

base orgânica apropriada (MORGAN, 2005). São ideais para aplicações que exijam resistência 

mecânica, rigidez, baixa densidade e resistência à fadiga, sendo também aplicáveis em situações 

que necessitem de alta resistência à temperatura, química e alto amortecimento. Além disso, se 

destacam pela condutividade elétrica e baixo coeficiente de expansão térmica (DONNET et al., 

1998). Por suas características tem sido utilizadas principalmente em materiais compósitos em 

diversas indústrias, tais como aeroespacial, militar, construção civil, médica e automotiva 

(PARK, 2015). 

Porém, a superfície das fibras de carbono são inertes. Assim, se utilizadas sem um 

processo de funcionalização, tende-se a ocorrer uma fraca adesão da fibra à matriz na qual está 

inserida, normalmente um polímero e, por consequência, o material compósito resultante acaba 

não apresentando os ganhos mecânicos esperados (TIWARI; BIJWE, 2014).  

Dessa maneira, torna-se essencial um tratamento superficial apropriado da fibra de 

carbono, a fim de se explorar todo seu potencial em materiais compósitos, principalmente nos 

de matriz polimérica. Esses tratamentos são classificados em duas categorias. A primeira 

melhora a adesão através de meios físicos, aumentando a rugosidade da fibra e por 

consequência a área de superfície. Já a segunda envolve reações químicas, também chamadas 

de funcionalização, que levam à inclusão de grupos funcionais que promovem ligações do tipo 

secundária ou covalentes com a matriz. Porém, é necessário que o tratamento superficial seja 

otimizado, de modo que a modificação da fibra seja suficiente para melhora a adesão com a 

matriz porém não danifique a sua estrutura de forma significativa (TIWARI; BIJWE, 2014).  

Nesse contexto, a funcionalização de fibras de carbono por plasma ganha destaque, pois 

as espécies ativas geradas no plasma colidem com a superfície exposta do material, rompendo 

ligações covalentes e criando sítios reativos. Essa superfície ativada pode ser então rapidamente 

recombinada com espécies excitadas do gás, gerando grupos funcionais. Uma vez que o 

tratamento por plasma causa alterações pouco profundas no material (algumas camadas 

moleculares) as propriedades mecânicas da fibra são mantidas, apesar da alteração superficial 

(DILSIZ, 2000). Além disso, o tratamento por plasma é versátil, podendo-se fornecer diferentes 

grupos funcionais alterando-se a combinação de gases de trabalho, sendo também rápida e livre 

de solventes (LOOS; NAHORNY; FONTANA, 2013). 
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Um dos gases que pode ser utilizado como agente funcionalizador no tratamento da fibra 

de carbono por plasma é o anidrido maleico (AM). Esse monômero é de especial interesse para 

o uso posterior das fibras com ele funcionalizadas em resinas de epóxi, uma vez que seus grupos 

funcionais reagem com as diaminas, que normalmente são utilizadas como agentes de cura da 

resina (TSENG; WANG; CHEN, 2007), formando uma ligação covalente entre a fibra 

funcionalizada e as cadeias poliméricas.  

Contudo, mesmo utilizando-se um plasma em baixa potência, é possível a abertura do 

anel do AM, e os grupos enxertados podem conter em sua maioria produtos dissociados, ao 

invés dos grupos anidridos (MISHRA; MCARTHUR, 2010). Assim, a utilização do plasma 

pulsado surge como alternativa, pois a ativação das espécies químicas ocorre apenas quando o 

pulso está ligado, havendo a propagação da cadeia com o pulso desligado (FRIEDRICH, 2012). 

Porém, ainda assim o material a ser funcionalizado fica exposto à atmosfera reativa do plasma, 

dificultando a retenção dos grupos funcionais.  

Nesse sentido, a manutenção das amostras sob potencial flutuante, inserido em uma 

gaiola catódica, pode vir a minimizar esse efeito, produzindo partículas com os grupos 

funcionais desejados (GUINTER, 2016). Além disso, essa técnica tem sido utilizada para uma 

maior ativação das espécies químicas na atmosfera do plasma devido ao confinamento 

eletrônico que proporciona no interior da gaiola (DA SILVA et al., 2016). Esse confinamento 

pode ser aproveitado para um bombardeamento eletrônico da amostra, caso adicione-se ao 

sistema um circuito que direcione os elétrons para a amostra. Esse esquema pode ser obtido 

ligando-se uma chave eletrônica ao porta amostra e o outro lado da chave ao aterramento. Desse 

modo, quando aberta a chave, os elétrons movimentam-se livremente dentro da gaiola, e quando 

fechada os elétrons bombardeiam a amostra, buscando sair do sistema para o aterramento, caso 

a amostra seja condutora. Para o presente trabalho, elaborou-se um sistema como o descrito, 

utilizando-se uma chave eletrônica que pode trabalhar entre frequências de aproximadamente 

5kHz e 200 kHz. 

Diante disso, esse trabalho visa funcionalizar fibras de carbono, utilizando-se AM como 

gás funcionalizante, por plasma pulsado, deixando as amostras sob potencial flutuante, 

inseridos em uma gaiola catódica, na qual buscou-se aproveitar o confinamento eletrônico para 

bombardeio da amostra, utilizando-se uma chave pulsante, com frequência ajustável. 

Caracterizações do plasma foram realizadas para se verificar as melhores condições para 

funcionalização das fibras. Após a funcionalização, fez-se uma comparação entre as estruturas 

e propriedades das fibras não funcionalizadas e funcionalizadas.   
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo funcionalizar fibras de carbono através de 

bombardeamento eletrônico, cujos elétrons são gerados em um ambiente de plasma utilizando-

se gaiola catódica.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o potencial flutuante dentro da gaiola em função das seguintes variáveis: área 

aberta da gaiola, tensões aplicadas à gaiola (cátodo), pressão do gás de trabalho e posição em 

relação ao centro da gaiola; 

 

• Estudar a geração de corrente elétrica pulsada pelo escoamento de elétrons através de 

um eletrodo posicionado no interior da gaiola. Este é ligado à uma chave eletrônica que pulsa 

em várias frequências, fazendo fechar o circuito com o sistema de aterramento; 

 

• Avaliar a modificação superficial de amostras de fibra de carbono (posicionadas no 

interior da gaiola catódica) através de bombardeamento eletrônico pulsado, em duas 

atmosferas: argônio e argônio + anidrido maleico; 

 

• Analisar o efeito de duas frequências de chaveamento na morfologia e a modificação 

química superficial das fibras de carbono em atmosfera contendo anidrido maleico; 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 PLASMA 

 

Irving Langmuir, ganhador do Prêmio Nobel de química de 1932, foi o primeiro a 

utilizar o termo plasma para descrever um gás ionizado, em 1927. Langmuir relacionou a 

maneira que o plasma sanguíneo carrega glóbulos brancos e vermelhos com o modo que um 

fluído eletrificado carrega elétrons e íons (FITZPATRICK, 2014). 

O plasma é definido como um conjunto de partículas livres carregadas se movendo em 

direções aleatórias que está, na média, eletricamente neutro (LIEBERMAN; LICHTENBERG, 

2005). Outra definição para plasma é a de um gás parcialmente ionizado no qual pelo menos 

um dos elétrons em um átomo tenha sido removido, deixando um átomo/molécula carregado 

positivamente, chamado de íon. É por vezes considerado o quarto estado da matéria e, como é 

constituído de íons e elétrons, que são partículas dotadas de cargas elétricas, há ocorrência de 

vário campo elétrico. Desse modo, as partículas colidirão não apenas quando se chocarem umas 

com as outras, mas também quando estiverem há uma distância em que sejam influenciadas 

pelos campos elétricos de outras partículas (CHEN, 2015). 

Plasmas de laboratório são formados quando o gás é ionizado por uma corrente elétrica 

que o atravessa. Esse tipo de formação de plasma dá energia diretamente aos elétrons livres do 

gás, que em seguida colidirão com os átomos, liberando mais elétrons e mantendo a descarga 

(BRAITHWAITE, 2000). 

Um esquema simples de descarga para geração e manutenção do plasma é mostrado 

esquematicamente na Figura 1. Ele consiste em uma fonte que produz uma diferença de 

potencial entre dois eletrodos, que gera uma corrente elétrica através do gás, o qual se encontra 

em baixa pressão. Parte das moléculas (ou átomos) do gás perdem elétrons, ficando ionizadas 

e formando o plasma. Normalmente o plasma formado nessas circunstâncias é de baixa taxa de 

ionização, ou seja, um plasma cuja densidade de íons é apenas uma pequena fração da densidade 

do gás neutro (LIEBERMAN; LICHTENBERG, 2005). 

Os processos de colisão que ocorrem no gás são divididos em elásticos e inelásticos, 

considerando-se para essa divisão se a energia interna das partículas que colidem é ou não 

alterada (CHAPMAN, 1980). Se a energia interna de cada partícula que colidiu permanecer 

inalterada após a colisão então a soma das energias cinéticas das partículas envolvidas é 

conservada e a colisão é dita elástica. Se, caso contrário, a soma das energias cinéticas não for 

conservada, a colisão é dita inelástica (LIEBERMAN; LICHTENBERG, 2005). 
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Figura 1 - Representação Esquemática da Descarga para Geração e Manutenção do Plasma 

 
Fonte: Adaptado de LIEBERMAN; LICHTENBERG, 2005 

 

Considerando-se processos envolvendo a descarga em gases nobres, como o argônio, 

duas formas distintas de colisões podem ocorrer: elétrons colidindo com os átomos neutros e 

íons colidindo com átomos neutros (LIEBERMAN; LICHTENBERG, 2005). As reações que 

podem ocorrer no gás devido a cada tipo de colisão estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.    

 

Tabela 1 - Reações de Colisão entre Elétrons e Espécies Neutras 

Reação Descrição 

e- + A � A + e- Espalhamento Elástico 

e- + A � A+ + e-  +  e- Ionização  

e- + A � A* + e- Excitação  

e- + A* � e- + A + hv Relaxação 

e- + A* � e- + A* + e- Ionização em dois passos 

e- + AB � A + B + e- Fragmentação 

e- + AB � A+ + e- + B + e-    Ionização Dissociativa 

e- + AB � A-  + B  Captura Dissociativa 

Fonte: Adaptado de BRAITHWAITE, 2000 

 

 
 
 
 

Tabela 2 - Reações de Colisão entre Íons e Espécies Neutras 

      Reação Descrição 
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A+ + B � B+ + A  Troca de Carga 

A+ + B � B + A+  Espalhamento elástico 

A+ + B � A+ + B* Excitação 

A+ + B � A+ + B+ + e- Ionização 

A + B* � A+ + B + e-  Ionização Penning 

A+ + BC � A+ + B + C Fragmentação/Dissociação  

Fonte: Adaptado de BRAITHWAITE, 2000 

 

A variação do potencial elétrico em um plasma entre dois eletrodos, com ânodo aterrado 

(potencial zero), é apresentado na Figura 2. O cátodo é polarizado negativamente e apresenta 

um potencial elétrico negativo determinado pela fonte externa que alimenta o plasma. Esse 

potencial aumenta quase linearmente até atingir um potencial levemente positivo (Vp), chamado 

de potencial de plasma (positivo, devido ao fluxo de elétrons ser maior, por sua menor massa). 

Desse modo, a tendência é de que apenas íons se choquem com a superfície do cátodo e, na 

direção do anodo, ocorra fluxo tanto de íons quanto de elétrons. Os elétrons mais energéticos 

podem atingir o ânodo, uma vez que a barreira elétrica a ser vencida pelos elétrons para atingir 

esse eletrodo é menor. Um objeto eletricamente isolado, se suspenso no plasma, como na Figura 

2, será atingido inicialmente por elétrons, devido ao seu maior fluxo. Será medido, então, um 

potencial negativo, de cerca de dezenas de volts, que é chamado de potencial flutuante 

(CHAPMAN, 1980).  

 

Figura 2 - Variação do potencial elétrico em um reator de plasma 

 
Fonte: Adaptado de CHAPMAN, 1980 

 

Diferentes nomenclaturas são utilizadas para separar os diversos tipos de plasma, de 
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acordo com a característica a ser considerada. É comum, por exemplo, a divisão entre plasmas 

quentes e frios, relacionando-se as temperaturas do elétron e íons, Te e Ti, respectivamente, 

conforme o Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Diferenças de Temperatura entre Íons e Elétrons para Plasmas Quente e Frio 

 
Plasma Frio no Equilíbrio 
Térmico 
 

 
Plasma Frio fora do 
Equilíbrio Térmico 

 
Plasma Quente 

 
Te ≈ Ti ≈ T < 2×104 K  

 
Ti ≈ T ≈ 300 K  
Ti << Te ≈ 105 K 
 

 
Ti ≈ Te > 106 K 
 

Fonte: Adaptado de HARRY, 2010 

 

A Tabela 4 mostra a classificação do plasma de acordo com a frequência de onda 

fornecida pela fonte que o gera, sendo divididos em corrente contínua (DC), DC pulsado 

(também chamado de baixa frequência), rádio frequência (RF) e micro ondas (CHABERT; 

BRAITHWAITE, 2011). 

Plasmas do tipo DC pulsado foram incialmente usados com o objetivo de suprimir arcos 

voltaicos em  deposição de filmes e revestimentos, por sputtering, incluindo materiais 

dielétricos (KELLY et al., 1996).  Tanto na indústria quanto na pesquisa acadêmica, duas 

configurações gerais de pulso são utilizadas: unipolar e bipolar. O modo bipolar difere do 

unipolar, pois um potencial positivo (na casa de algumas dezenas de volts) é aplicado ao cátodo 

após o tempo de pulso ligado (ton). Desse modo, o tempo desligado (toff) no modo bipolar é 

também conhecido como fase reversa (BRADLEY; WETZEL, 2009). Nesse trabalho, a fonte 

utilizada foi do tipo bipolar Pinnacle Plus™ pulsed DC power supply (Advanced Energy Inc.), 

com a forma de onda representada pela Figura 3. Devido ao grande pulso positivo no início da 

fase reversa e o leve potencial positivo até seu término, há maior geração de elétrons devido ao 

choque de elétrons já existentes no plasma com o cátodo, uma vez que elétrons são mais 

eficientes na remoção de elétrons de uma superfície que íons  (CHAPMAN, 1980). 

 

 

Tabela 4 -  Frequência de Onda Para Cada Tipo de Plasma 

Tipo Frequência de Onda 

DC 0 (corrente contínua) 
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DC Pulsado f < 1 MHz 

RF 1 < f < 500 MHz 

Micro-ondas 500 MHz < f < 1GHz 

                         Fonte: Adaptado de CHABERT; BRAITHWAITE, 2011 

 

Figura 3 - Pinnacle Plus™ pulsed DC power supply (Advanced Energy Inc.) 

 
Fonte: Adaptado de SWINDELLS; KELLY; BRADLEY, 2008 

 

3.2 PLASMA COM GAIOLA CATÓDICA 

 

Uma das maneiras de se configurar uma descarga direta por corrente contínua (DC e 

DC Pulsado) é através de uma montagem utilizando-se gaiola catódica, o que é comum em 

processos de plasma para nitretação de peças metálicas. A principal diferença entre um 

tratamento ocorrendo em um reator de plasma convencional e um tratamento utilizando gaiola 

catódica é que, no primeiro, o componente a ser tratado serve como cátodo, sendo, portanto, 

um dos eletrodos do sistema. Assim, quando um potencial elétrico é aplicado, o plasma é 

formado de modo a contornar geometricamente a superfície do componente. Dessa maneira, o 

componente é aquecido por bombardeamento iônico e as espécies ativas (átomos e moléculas 

reativas) reagem com a superfície do componente e podem se difundir no corpo da peça   (LI, 

2010). 

  Por sua vez, em um sistema envolvendo gaiola catódica, uma gaiola metálica que 

envolve o local no qual está inserido o componente servirá como cátodo. Assim, o componente 

em tratamento estará colocado no interior da gaiola, permanecendo em um potencial flutuante, 

de maneira que o plasma será formado sobre a gaiola de metal ao invés de ser diretamente sobre 
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a superfície do componente. O plasma aquece a gaiola e, por radiação, ocorre o aquecimento 

do componente (LI, 2010).  A diferença de configuração entre um tratamento sem gaiola 

catódica e com gaiola catódica pode ser visto na Figura 4.  

 

Figura 4 – Configuração a) tratamento sem gaiola catódica b) tratamento com gaiola catódica 

 
Fonte: Adaptado de LI, 2010 

 

O uso de gaiola catódica em tratamentos por plasma foi desenvolvido devido à 

deficiências encontradas no método tradicional, tais como: danos por arco voltaico, temperatura 

heterogênea para partes do componente com diferentes dimensões e geometrias, 

superaquecimento de algumas partes devido ao efeito de cátodo oco e efeitos de borda 

(AHANGARANI; MAHBOUBI; SABOUR, 2006).    

A utilização de gaiola catódica tem sido relatada, na literatura, para aplicações em 

nitretação de superfícies sólidas e, mais recentemente, para funcionalização de superfícies com 

grupos moleculares. Por exemplo, Gallo, Charitidis e Dong (2017) modificaram a superfície de 

fibras de carbono com uma mistura H2/N2 na proporção de 75% e 25% respectivamente, 

utilizando uma configuração de gaiola catódica. O tempo de tratamento variou de 5 a 40 

minutos, a tensão aplicada à gaiola ente -200V e -400V, fixando-se a pressão de trabalho em 

50 Pa. Os autores verificaram que essa configuração foi efetiva na funcionalização das fibras 

de carbono, fazendo com que grupos funcionais ricos em nitrogênio fossem identificados 

através de XPS. Notou-se que, em geral, uma combinação de menor diferença de potencial e 

pressão de trabalho relativamente alta é favorável ao para formação de espécies excitadas NH 

e N*, identificadas pela espectroscopia de emissão ótica durante o tratamento. Por fim, 

verificou-se que os tratamentos reduziram significativamente o ângulo de contato da fibra, 

porém, as superfícies exibiram uma recuperação do ângulo, voltando a ser mais hidrofóbicas, 
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com exposição prolongada ao ar.  

Da Silva et al. (2016), utilizaram uma gaiola catódica em um reator PECVD (plasma-

enhanced chemical vapor deposition) para crescimento de filmes DLC (Diamond-like carbon). 

Nesse caso, o sistema de gaiola catódica visou melhorar o confinamento eletrônico, resultando 

em uma maior densidade iônica devido ao maior número de colisões.  Concluiu-se que é 

possível obter-se um plasma mais denso na região catódica, o que acarreta possivelmente em 

uma maior quantidade de espécies ativas. Além disso, os dois sistemas de gaiolas testados 

resultaram em filmes DLC com qualidade estrutural e homogeneidade, alta dureza e resistência 

ao desgaste. Resultados semelhantes já haviam sido reportados por Ramírez e colaboradores 

(2015). 

Outras aplicações dessa técnica, como a funcionalização de superfícies com materiais 

orgânicos, ainda não tem sido muito estudadas, constituindo-se, portanto, em um campo aberto 

para novas aplicações e descobertas técnico/científicas. 

A funcionalização de superfícies sólidas através inserção de moléculas nessa superfície 

já tem sido realizada com sucesso através de plasma convencional. Porém a funcionalização 

com moléculas de estruturas complexas ainda é um desafio pois essas moléculas podem ser 

modificadas quimicamente devido à alta energia das partículas no ambiente do plasma. Por 

exemplo, a molécula de anidrido maleico, Figura 5, pode ser degradada numa descarga em 

plasma convencional, porém poderia ser somente ativada quimicamente em um sistema de 

gaiola catódica (GUINTER, 2016). Outra aplicação possível da técnica de gaiola catódica é 

para a funcionalização de fibras de carbono, possibilitando um tratamento com a vantagem de 

danificar menos a fibra, modificando-a superficialmente, mas mantendo suas propriedades. 

 

Figura 5 - Molécula de Anidrido Maleico 

 
Fonte: Adaptado de RZAYEV, 2011 

 

 

3.3 FUNCIONALIZAÇÃO DE FIBRAS DE CARBONO POR PLASMA 

 

O principal objetivo da modificação superficial e funcionalização de fibras de carbono 

é modificar quimicamente e/ou fisicamente sua estrutura superficial, melhorando a interação 
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fibra-matriz em materiais compósitos sem influenciar as propriedades mecânicas além da 

superfície. Desse modo, vários mecanismos de adesão podem ser melhorados com um 

tratamento por plasma, entre eles: (a) remoção de possíveis contaminantes da superfície, 

melhorando o contato entre fibra e matriz; (b) elevação do grau de interação mecânica fibra-

matriz, pelo aumento da rugosidade superficial da fibra; (c) aumento da energia de superfície, 

favorecendo ligações com a matriz e (d) inserção de grupos funcionais para possíveis interações 

químicas entre a fibra e matriz (TIWARI; BIJWE, 2014).  

Jang e Yang (2000) estudaram o efeito de um tratamento em plasma RF de oxigênio na 

morfologia de fibras de carbono, variando o tempo de tratamento entre 1 e 5 minutos. Verificou-

se que a área superficial da fibra aumentava com o tempo de tratamento, atingindo seu máximo 

em 3 minutos, devido aos micro defeitos gerados, ocorreu uma maior interpenetração entre a 

fibra e a matriz de poli (succinato de buteno), sendo que a maior aderência mecânica se deu 

para o tratamento de 3 minutos. A rugosidade foi proporcional à área de superfície, contribuindo 

para a melhora da adesão. Foi proposto que as espécies ativas do plasma atacam de forma 

agressiva a superfície, gerando maior área superficial. Porém um tratamento muito severo leva 

à redução dessa área, devido à suavização da superfície. Percebeu-se, pela análise do XPS, que 

o tratamento por plasma produziu grupos funcionais contendo oxigênio, tais como hidroxílico, 

carbonílico e carboxílico.  

 Tiwari et al (2011) utilizaram plasma de nitrogênio/oxigênio nas proporções de 100/0, 

99,5/0,5 e 99/1 para modificar a superfície de fibras de carbono e em seguida analisar a adesão 

em diversas matrizes poliméricas. A espectroscopia Raman indicou uma pequena distorção na 

estrutura grafítica das fibras após o tratamento. Houve uma melhor adesão entre a fibra e a 

matriz, principalmente pelo aumento da rugosidade da superfície da fibra (verificado por MEV) 

e a inclusão de grupos funcionais (evidenciados por XPS e ATR-FTIR). Essa melhora, que foi 

mais significativa para os tratamentos com maior quantidade de oxigênio, levou à melhora das 

propriedades mecânicas dos compósitos, tais como resistência à tração, resistência à flexão e o 

módulo de elasticidade em tração e flexão.  

 Lee e colaboradores (2014) utilizaram plasma de micro-ondas para alterar a superfície 

de fibras de carbono apenas em atmosfera de argônio, gerando micro defeitos e, em seguida, 

preparam compósitos com as fibras em matriz de poli(tereftalato de butila). Foi verificado que, 

em relação a matriz isolada, os compósitos produzidos com a fibra não tratada e com a fibra 

tratada apresentaram, respectivamente, um aumento na resistência a tração de 362,5% e 

436,3%, evidenciando a melhora na adesão fibra-matriz.  
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 Lee et al. (2016) investigaram o efeito do tratamento por plasma RF com atmosfera de 

oxigênio e hidrogênio em fibras de carbono e compósitos de matriz de poli(eterimida). A análise 

da espectroscopia Raman e XPS permitiram verificar não só o aparecimento de grupos 

funcionais com o tratamento, mas também a mudança estrutural da fibra, com mais ligações do 

tipo sp2 após o tratamento, melhorando a aderência com a matriz. As imagens de AFM 

mostraram que a rugosidade da fibra aumentou com o aumento do fluxo de hidrogênio. Todas 

as propriedades mecânicas estudadas apresentaram melhora em relação à matriz sem fibra, em 

até 30%., tanto em temperatura ambiente quanto em 150°C. 

 Nota-se que a funcionalização e modificação de fibras de carbono por plasma têm 

apresentado bons resultados, quando analisa-se o uso dessas fibras em materiais compósitos, 

principalmente de matrizes poliméricas. Essa técnica mostra-se versátil, especialmente pela 

possibilidade do uso de diversos gases durante a descarga do plasma. Um dos gases que pode 

ser utilizado, visando-se funcionalizar as fibras de carbono é o anidrido maleico, devido as sua 

estrutura funcional.  

 

3.4 ANIDRIDO MALEICO 

 

O monômero anidrido maleico é um componente chave para diversas aplicações devido 

a sua estrutura química, representada na Figura 6. Sabe-se que as ligações duplas são 

extremamente reativas, bem como os grupos de ácidos carboxílicos. Em contato com a água, o 

anidrido maleico pode sofrer hidrólise, formando uma estrutura com ácido di-carboxílico, 

conhecido como ácido maleico, que por sua vez, se desidratado, volta a forma de anidrido 

maleico.  Esses dois compostos químicos possibilitam variadas modificações químicas: desde 

de polimerização por radicais livres à reações com aminas (MUSA, 2016). 

Assim, ele tem sido utilizado em diferentes segmentos, como o de cuidados pessoais, 

sendo ingrediente de grande importância para produtos para o cabelo, pele e de cuidado bucal 

(MCMULLEN, 2016). Como revestimento, desde a indústria automotiva à aplicações anti-

microbianas e anti-adesivas, como pigmentos, modificadores reológicos e dispersantes 

(HOOD; MUSA, 2016a), além de resinas, entre outros (HOOD; MUSA, 2016b). Normalmente, 

sua função é de compatibilizante em blendas poliméricas, gerando uma blenda mais estável e 

criando interações entre os polímeros, até então imiscíveis (BAZLI et al., 2017; 

PONGSATHIT; PATTAMAPROM, 2018). 
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3.5 COMPORTAMENTO DO ANIDRIDO MALEICO COMO GÁS EM AMBIENTES DE 

PLASMA 

 

Diversos estudos já foram realizados analisando o comportamento do anidrido maleico 

em diferentes tipos de ambiente de plasma e, de maneira geral, esses estudos tem como foco a 

polimerização do monômero. Um consenso que parece emergir é de que a polimerização por 

plasma DC pulsado tende a melhorar a manutenção dos grupos funcionais do anidrido maleico, 

se comparada à polimerização em plasma DC contínuo. Além disso, em plasma pulsado, 

maiores tempos desligados (toff) parecem também melhorar a manutenção dos grupos, isso 

porque, durante ton haveria a ativação da molécula e durante toff a propagação da cadeia 

polimérica (MISHRA; MCARTHUR, 2010; RYAN; HYNES; BADYAL, 1996; URBAN; 

CRAVER, 1993). 

Uma das maneiras de verificar-se a manutenção do grupo anidrido na superfície ou filme 

polimerizado é através da técnica de XPS, especialmente analisando-se o espectro C1s. Nesse 

tipo de espectroscopia, o grupo anidrido está relacionado à energia de ligação de 

aproximadamente 288,9 eV, como mostrado na Figura 6 (CHOU; WANG; CHEN, 2009; 

MISHRA; MCARTHUR, 2010). Contudo, essa energia pode ser levemente deslocada, como 

também pode ser verificado pela Figura 6, devido as características das ligações vizinhas ao 

carbono estudado. Ryan, Hynes e Badyal (1996) e Siffer et al. (2005) associaram o grupo 

anidrido à energia de 289,4 eV.   

Porém, como essa energia de ligação está associada também aos grupos funcionais éster 

e ácido carboxílico além do grupo anidrido maleico, apenas o surgimento dessa energia de 

ligação na espectroscopia não é conclusivo sobre a manutenção do grupo anidrido, servindo 

apenas de indicativo de que houve mudança na composição da superfície com o aparecimento 

de grupos presentes no anidrido e não de que o grupo foi totalmente preservado. Uma das 

maneiras de se confirmar a presença do grupo anidrido é através da exposição do filme à 

trifluoretilamina: um aumento na quantidade de flúor e nitrogênio na superfície indica um maior 

número de grupos anidridos disponíveis para ataque nucleofílico pelo agente (MISHRA; 

MCARTHUR, 2010).  
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Figura 6 – Espectro XPS de filmes de anidrido maleico preparados com diferentes ton e toff 

 
Fonte: Adaptado de MISHRA; MCARTHUR, 2010 

 

Um estudo morfológico após a deposição, polimerização ou funcionalização por/do 

anidrido maleico pode também auxiliar na identificação do grupo anidrido na amostra. Brioude 

e caloradores (2015) estudaram a morfogênese da estrutura do anidrido maleico em plasma e 

propuseram um modelo para o crescimento dessa estrutura. Inicialmente, as espécies excitadas 

durante ton colidem com o substrato criando pontos de nucleação. Durante o toff os radicais se 

difundem e reagem com os pontos de nucleação, formando estruturas denominadas pelos 

autores de “gotas”. Com o tempo, acontece um equilíbrio entre o plasma e a superfície, e os 

radicais começam a reagir com as gotas, aumentando seu tamanho e formando estruturas do 

tipo agulha ou ramificada. Essa evolução pode ser visualizada através de AFM, como na Figura 

7, na qual as estruturas do tipo gotas estão circuladas.  
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Figura 7 - Variação da estrutura do anidrido maleico depositado por plasma em função do tempo. A) 2 minutos; 
B) 5 minutos; C) 10 minutos; D) 15 minutos; E) 20 minutos; F) 30 minutos; G) 50 minutos; H) 90 minutos 

 
Fonte: BRIOUDE et al., 2015 

 

Enfim, a revisão bibliográfica geral mostra avanços em relação à funcionalização e 

modificação de superfícies por plasma, bem como a polimerização do anidrido maleico nesse 

tipo de ambiente. Porém, nota-se que existem lacunas quanto à alguns fatores, como: os 

parâmetros do plasma a ser utilizado, os impactos de diferentes áreas de abertura da gaiola na 

atmosfera do plasma e na superfície da amostra, o comportamento do anidrido maleico em um 

ambiente de plasma de gaiola catódica, entre outros. Além disso, a lacuna na intersecção entre 

esses ramos de conhecimento também fica evidente, gerando o questionamento de como 

ocorrerá (se ocorrer) a funcionalização de fibras de carbono por anidrido maleico em um plasma 

DC pulsado de gaiola catódica, e quais os efeitos disso na superfície da fibra.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 CARACTERISTICAS GERAIS DO REATOR 

 

Os experimentos foram realizados em um reator do tipo home made apresentado de 

forma esquemática na Figura 8. Este é constituído por uma campânula de vidro sobre uma base 

de aço inoxidável, que encontra-se aterrada e, dessa maneira, funciona como ânodo do sistema, 

assim como o difusor de gás, que também permanece aterrado. O cátodo é constituído por uma 

gaiola de aço inoxidável, cujo percentual de área aberta da grade foi um parâmetro usado como 

uma variável de processo, variando de 42% à 74%.  

A gaiola está posicionada sobre um disco de aço inoxidável e possui uma tampa do 

mesmo material e de dimensões similares. O sensor de pressão utilizado foi o APG100-XM da 

empresa Edwards, cuja medida é independente do tipo de gás. A bomba de vácuo acoplada ao 

sistema foi a Adixen Pascal SD 2010 e a fonte de tensão foi a Pinnacle Plus™ pulsed DC power 

supply (Advanced Energy Inc.). A sonda é formada por um arame condutor de aço inoxidável, 

isolado do sistema por uma cerâmica. Cerca de 1 mm do arame encontrava-se para fora da 

cerâmica e inserido de fato dentro da gaiola, sendo ali, então, feitas as medidas de potencial 

flutuante.  

Uma chave eletrônica, com frequência regulável entre 1kHz e 200kHz foi ligada em 

série ao eletrodo central da gaiola (sonda). Quando fechada, conecta o eletrodo ao terra e 

permite a drenagem de partículas carregadas da parte interna da gaiola.  Essa chave permite 

variações tanto no tempo em que ela permanece fechada (ton_chave) quanto o tempo em que 

permaneceria aberto (toff_chave), resultando em uma frequência final de chaveamento 

(F_chave).  Mais informações sobre o dispositivo podem ser encontradas em Stryhalski, 2015. 
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Figura 8 - Representação do reator do tipo home made utilizado 

 

                                                          Fonte: O autor (2018) 

 

4.2 MATERIAIS 

 

O gás utilizado nas descargas para caracterização do plasma foi argônio com pureza de 

99,999%. O mesmo gás foi utilizado também no processo de funcionalização da fibra de 

carbono, em conjunto com o monômero anidrido maleico com pureza maior que 98,5%, na 

forma de briquetes, produzidos pela empresa Sigma-Aldrich.  

A fibra de carbono utilizada foi a “Panex 30 Carbon Fiber Fabrica”, da empresa Zoltek 

Carbon Fiber. Ela possui 99% de carbono, uma densidade de 1,75g/cm3, espessura de 0,508mm, 

diâmetro do filamento de cerca de 9µm (medido por microscopia eletrônica de varredura), além 

de uma resistividade elétrica de 0,0014Ωm. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DO INTERIOR DA GAIOLA 
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4.3.1 Efeito da área aberta da tela no potencial flutuante dentro da gaiola  

 

 Inicialmente, quatro gaiolas catódicas com telas de diferentes percentuais de áreas 

abertas, conforme Tabela 5 foram construídas. Para cada uma delas, mediu-se o potencial 

flutuante em seu interior, através de uma sonda. Para a medida do potencial na sonda, utilizou-

se um osciloscópio (TDS 2024B, Tektronix), deixando-se a chave sempre aberta e variando-se 

a tensão aplicada à gaiola, a pressão de trabalho e a posição da sonda dentro da gaiola de acordo 

com a Tabela 6. Para as diferentes condições variou-se a distância x entre a sonda e a tampa da 

gaiola, conforme a Figura 9. A frequência da fonte foi fixada em 100 kHz e o ciclo de trabalho 

em 60%, calculado pela Equação 1. O tempo desligado (toff) é selecionado diretamente na fonte 

Pinnacle Plus, sendo que 4 µs gera o menor ciclo de trabalho possível de ser realizado pela 

fonte. A câmara foi evacuada até a pressão base de 1,3x 10-1 Torr, e, em seguida, o fluxo de 

argônio foi aberto, até chegar-se à pressão de trabalho de cada condição.  

 

���

��� +  ����

�100 =
6μs

6 μs + 4μs
 � 100 = 60%                     (1) 

 

Tabela 5 - Malhas utilizadas na confecção das gaiolas e nomenclatura 

Número da malha Área aberta (%) Gaiola 

5 74 G_74 

10 60 G_60 

16 55 G_55 

35 42 G_42 

                                                                       Fonte: O Autor (2018) 

 

Tabela 6 - Condições para medição do potencial flutuante no interior das gaiolas, com a chave aberta 

Tensão 
Média           
-(V) 

Dist. 
(mm) 

Pressão     
(Torr) 

 Gaiolas   

100 a 200 55 0,5  Todas   

150 55 0,3 a 1,5  Todas   

150 3 a 55 0,5  G_42   

150 3 a 55 0,5 e 1,0  G_55   

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 9 - Variação da posição da sonda dentro da gaiola 

  

Fonte: O autor (2018) 

 

4.3.2 Efeito da frequência de chaveamento (F_chave) dentro da gaiola catódica 

 

Como será mostrado, há acúmulo de cargas elétricas no interior da gaiola catódica, 

assim, os elétrons podem ser drenados do sistema através de uma chave pulsante de alta 

frequência. No instante em que a chave é fechada, as cargas elétricas são drenadas para a 

mesma, gerando uma corrente elétrica através de um resistor ligado em série no circuito de 

modo que a curva de descarga é semelhante à descarga de um capacitor. Se o período de tempo 

fechado for suficientemente longo (da ordem de µs), o excesso de cargas é drenado e o valor do 

potencial dentro da gaiola tende à se assemelhar ao valores de potencial flutuantes 

convencionais. Se o tempo não for suficientemente longo, o interior da grade é parcialmente 

descarregado. Dessa forma, a ponta da sonda é bombardeada por partículas carregadas durante 

a descarga, conforme indica a Figura 10. A intensidade desse bombardeamento pode ser 

controlada pela frequência de chaveamento e consiste em uma forma de promover a ativação 

da superfície de uma peça acoplada ao eletrodo central da gaiola. Sendo essa a estratégia usada 

neste trabalho para a funcionalização de fibras de carbono. 

Desse modo, obteve-se a forma de onda do potencial flutuante para diversas frequências 

de chaveamento (F_chave), conforme Tabela 7. Para isso, alguns parâmetros foram fixados:  

frequência da fonte em 100 kHz, ciclo de trabalho em 60%, tensão média da fonte -150 V, 

pressão de trabalho de 1,0 Torr, a distância da sonda para a tampa da gaiola, em 55mm (centro 

da gaiola) e tempo de chave fechada de 1500 ns. Nesse caso, a variação da frequência final 

F_chave é resultado da variação apenas do tempo da chave aberta. 
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Figura 10 – Comportamento dos elétrons dentro da gaiola. A) Com a chave aberta; B) Com a chave fechada 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Um resistor de 1 kΩ foi colocado na saída da chave para o terra, com o objetivo de medir 

a diferença de potencial e estimar a corrente drenada pela sonda, utilizando-se a Equação 2, 

sendo ΔV a diferença de potencial entre as pontas do resistor, R a resistência do resistor e i a 

corrente que passa pelo sistema. Utilizou-se um resistor com valor relativamente elevado (se 

comparado à um resistor tipo shunt ) para que o interior da gaiola não descarrega-se de forma 

muito rápida.  

 

ΔV = R. i                                      (2) 

 

Tabela 7 - Condições para a obtenção das formas de onda 

                 Ensaio F_chave (kHz) 

E_5 5,35 

E_25 25,04 

E_50 50,26 

E_75 75,76 

E_100 100,2 

Fonte: O autor (2018) 
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4.4 MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DAS FIBRAS DE CARBONO 

 

 Para verificar se um tratamento com a configuração do aparato experimental estudado 

(gaiola G_42 e chave) seria capaz de modificar a superfície da fibra de carbono, experimentos 

de 2 minutos de duração, utilizando-se apenas argônio como gás de trabalho no plasma, sob as 

mesmas condições estudadas na seção 4.3.2 foram realizados.   

 Amostras de fibra foram posicionadas sobre uma base condutora de cobre, fixada na 

sonda, de modo que a superfície das amostras fosse bombardeadas com partículas carregadas, 

durante o período da chave fechada.  

 Após o tratamento de funcionalização na gaiola catódica, mediu-se o ângulo de contato 

estático de cada uma das amostras em função do tempo, nos instantes 10 min, 24 h, 168h e 336 

h após o tratamento. Para isso, o aparelho utilizado foi um goniômetro 590 da Ramé-hart 

instruments, com a utilização de água deionizada e volume da gota de 1µl. Dez medidas 

automáticas foram retiradas de cada medição assim que o procedimento de gotejo era realizado 

pelo equipamento.   

 Além disso, buscou-se verificar mudanças na composição da superfície da fibra através 

da espectroscopia de fotoelétrons por raio-x (XPS) para as condições E_5 e E_50, uma vez que 

a variação do ângulo de contato permitiu concluir que todos os tratamentos alteram a superfície 

da fibra.  A análise de XPS foi realizada utilizando-se um espectrômetro comercial marca 

Thermo Scientific, modelo K-Alpha  (UDESC/CCT) com pressão base abaixo de 10-7 mBar. A 

linha Al Kα (hν = 1486,6 eV) foi utilizada como fonte de ionização e a energia de passagem do 

analisador foi ajustada para 200 eV para o Survey e 50 eV para os Scans. 

 

4.5 FUNCIONALIZAÇÃO DA FIBRA DE CARBONO COM ANIDRIDO MALEICO 

 

A funcionalização da fibra de carbono com anidrido maleico foi executada para as 

condições E_5 e E_50, com tempo de tratamento de 2 minutos. Incialmente, as amostras foram 

colocadas dentro da gaiola, de maneira similar à feita para os ensaios da modificação 

superficial. O sistema foi evacuado até a pressão base de 7,9 x 10-2 Torr e o gás Ar foi liberado 

no reator até atingir-se a pressão de trabalho de 1,0 Torr.  

Uma válvula agulha foi instalada entre o reservatório de anidrido maleico e o reator, 

permitindo controlar seu fluxo. Para esse trabalho, fixou-se a abertura da válvula em meia volta 

(ALONSO, 2016; GUINTER, 2016). Para evaporação do anidrido, usou-se uma manta 
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aquecedora, mantendo sua temperatura em 77°C ± 2°C. Após atingidas todas as condições, e o 

reator já estar na pressão de 1,0 Torr com Ar, abria-se a válvula do anidrido e iniciava-se o 

tratamento. O medidor de pressão possui precisão de 0,1 quando atinge 1,0 Torr e, permaneceu 

em 1,0 Torr após a abertura do anidrido. Desse modo, conclui-se que a pressão final parcial de 

anidrido foi menor que 0,1 Torr.  

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS FUNCIONALIZADAS COM ANIDRIDO 

MALEICO 

 

4.6.1 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-x (XPS) 

 Semelhante às amostras tratadas em plasma de argônio puro, a análise de XPS foi 

realizada utilizando-se um espectrômetro comercial marca Thermo Scientific, modelo K-

Alpha  (UDESC/CCT) com pressão base abaixo de 10-7 mBar. A linha Al Kα (hν = 1486,6 eV) 

foi utilizada como fonte de ionização e a energia de passagem do analisador foi ajustada para 

200 eV para o Survey e 50 eV para os Scans.      

 A deconvolução foi executada no software Origin 9. A linha base foi removida 

utilizando-se um modelo para XPS do próprio software, baseado no método Shirley. O modelo 

de curvas utilizado para fitting foi gaussiano, selecionando-se os centros estimados dos picos 

manualmente deixando-se as iterações serem realizadas automaticamente pelo software até 

atingir-se o valor mínimo de 0,99 para R2. 

4.6.2 Microscopia de força atômica (AFM) 

 

Utilizou-se um equipamento da marca NanoSurf, modelo Nanite B, situado no 

laboratório de análise térmica da Universidade do Estado de Santa Catariana – UDESC para a 

obtenção das imagens de microscopia de força atômica. A configuração de varredura da 

superfície do filme foi pelo modo contato com uma carga de 11,16mN. As imagens de 

topografia foram adquiridas pelo software NanoSurf CETR AFM com dimensões de 3µm x 

3µm e tamanho de pixel de aproximadamente 6nm.  

 

4.6.3 Microscopia eletrônica de varredura com emissão por efeito de campo (FEG-

MEV) 
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 O equipamento utilizado para a obtenção das imagens de microscopia eletrônica de 

varredura foi um FEG-MEV da marca JEOL modelo 6701F com uma diferença de potencial de 

5 kV, que está localizado no laboratório de microscopia eletrônica da Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC.       
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 EFEITO DA ÁREA ABERTA DA TELA NO POTENCIAL FLUTUANTE DENTRO 

DA GAIOLA CATÓDICA 

 

A Figura 11 apresenta medidas de potencial flutuante em função da pressão de trabalho, 

para gaiolas com diferentes proporções de área aberta. Como o potencial aplicado para a 

geração do plasma é pulsado, os valores médios do potencial flutuante são diferentes dos 

valores de pico. Para a gaiola G_74, com maior área aberta, os valores de potencial flutuante 

médio (entre -10V e -20V) e de pico (entre -20V e -30V) são similares àqueles obtidos na região 

luminescente do plasma, para todas as pressões de trabalho. Esse comportamento está 

relacionado ao alcance de um estado de equilíbrio entre a corrente de elétrons e de íons para a 

sonda (corrente total igual a zero), semelhante ao que ocorre na região luminescente entre o 

cátodo e o ânodo (CHAPMAN, 1980). Dessa maneira, o potencial negativo entre os fios da 

malha que compõe a gaiola não representa uma barreira intransponível para os elétrons, que 

podem se mover com facilidade em direção oposta ao cátodo.  

 

Figura 11 - Efeito da pressão de trabalho no potencial flutuante dentro da gaiola. Tensão média e mínima 
aplicada à gaiola de -150 V e -312 V respectivamente (linhas apenas para auxílio visual) 

 
Fonte: O autor (2018) 
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A gaiola G_42, com a menor área aberta, exibiu um potencial flutuante médio mais 

negativo que o potencial médio aplicado à gaiola. O potencial flutuante, neste caso, foi muito 

próximo ao potencial de pico na grade, pela fonte de geração do plasma: próximo a -300V, 

conforme indica a Figura 12. Uma hipótese para esse fenômeno é o confinamento de elétrons 

dentro da gaiola devido à barreira elétrica produzida pelas paredes da gaiola. A colisão de 

partículas carregadas com o cátodo (gaiola) gera elétrons secundários, que aceleram para longe 

do potencial negativo do cátodo e acabam aprisionados dentro da gaiola, onde a sonda estava 

posicionada, conforme a Figura 13 (a). Nota-se ainda, de acordo com a Figura 12, que o 

potencial flutuante atinge o valor de pico (negativo) quando o módulo da tensão fornecida à 

gaiola (cátodo) também é máximo (tensão negativa), ou seja, durante ton. O módulo do potencial 

flutuante tem um pequeno decréscimo quando a fonte está com o potencial zero ou levemente 

positivo (toff). Esse comportamento pode ser devido à tendência dos elétrons irem em direção à 

gaiola quando esta se encontra neutra ou levemente positiva. Porém, percebe-se que somente 

uma quantidade relativamente pequena de elétrons saem do espaço interno da gaiola, pois o 

potencial flutuante tem apenas um pequeno decréscimo durante toff,. Isso possivelmente se deve 

à baixa difusividade dos elétrons no meio gasoso, ou seja, o gás constitui uma barreira para 

muitos elétrons, fazendo com que eles se choquem com outras partículas, percam energia e não 

alcancem a grade. Dessa forma o potencial flutuante continua negativo mesmo durante toff.  

 

Figura 12 - Formas de onda do potencial flutuante e do potencial na gaiola 

 

Fonte: O autor (2018) 
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G_60 apresentou, para pressões de trabalho de até 0,9 Torr, valores de potenciais 

flutuantes de pico e médios semelhantes a G_42. Porém, a partir de 0,9 Torr, seu 

comportamento se alterou significativamente, mostrando valores mais próximos a G_74. A 

mesma transição pode ser observada para G_55, porém com uma pressão de transição de 1,0 

Torr. Essa transição ocorre de forma abrupta, assim que a barreira entre a parte luminosa do 

plasma e o interior da gaiola é rompida. Ela ocorre com a formação de um túnel condutor no 

espaço entre os fios que compõe a tela, conforme esquema representado na Figura 13 (b). Os 

resultados sugerem que há uma pressão de trabalho na qual a repulsão entre os elétrons presos 

dentro da gaiola dá a eles uma energia suficiente para romper a barreira elétrica imposta pelas 

paredes da gaiola. Outra hipótese é que, devido à alta pressão, os elétrons sofrem maior 

confinamento entre os arames da grade e geram elevada taxa de ionização nessa região. Uma 

alta densidade de íons positivos blinda o potencial elétrico negativo da grade, diminuindo a 

barreira de potencial para os elétrons, formando um caminho para os mesmos, em direção à 

região luminescente do plasma (positiva). Esse aprisionamento elétrico dos elétrons nos furos 

da grade é similar ao bem conhecido efeito de “cátodo-oco” em processos a plasma. O 

tunelamento aumenta a temperatura da tela, devido à corrente elétrica que ali atravessa e o 

intenso bombardeamento das paredes pelos íons nessa região, por esse motivo, apenas três 

medições foram feitas para cada gaiola (G_55 e G_60) após o “rompimento”, a fim de se evitar 

a fusão dos arames da grade, e, dessa forma, preservar a gaiola.  

Nota-se, contudo, que, excetuando-se as transições devido ao tunelamento, variações na 

pressão de trabalho não acarretam em variações nos potenciais medidos dentro da gaiola, 

sugerindo que, se houver uma correlação entre essas grandezas, essa correlação é fraca. 
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Figura 13 –Representação esquemática da geração e distribuição de elétrons no interior da gaiola catódica 
durante ton; a) gaiolas com baixa proporção de área aberta; b) gaiolas com grande proporção de área aberta e 

gaiolas com pequena proporção de área aberta após túnel condutor. 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

 O efeito da tensão aplicada às diferentes gaiolas no potencial flutuante médio e de pico 

é apresentado Figura 14. Não foi possível abrir o plasma para módulos de tensão menores que 

120V, para G_55 e G_42 e 130V para G_74 e G_60. Para todas as tensões, G_74 apresentou 

potenciais flutuantes com valores próximos aos verificados no estudo referente à variação da 

pressão de trabalho. Como há uma “ligação” entre o interior da gaiola com a região 

luminescente do plasma (através do túnel condutor formado na grade) o potencial flutuante 

dentro da gaiola tende a assumir valores similares àqueles da região luminescente.  

 Por outro lado, para as demais gaiolas, a correlação entre tensão aplicada e potencial 

flutuante é mais evidente: maiores tensões aplicadas exibem maiores potenciais flutuantes, 

tanto de pico quanto médios. Além disso, percebe-se que G_42, G_55 e G_60 (a última até o 

limiar de -420V) apresentam potenciais flutuantes similares à tensão de pico no cátodo. Porém, 

em -420V, G_60 apresentou um comportamento semelhante a G_74, com valores menores, em 

módulo, de potencial flutuante. Nessa condição, o tunelamento de elétrons estava presente, o 

que sugere um possível limite para a tensão aplicada à gaiola, antes que haja a “ruptura” de 

maneira análoga ao que acontece com a variação da pressão de trabalho. É possível que G_55 

também apresente uma tensão de transição, porém ela se encontra além da faixa de valores do 

estudo aqui realizado. O aumento no módulo do potencial do cátodo faz crescer a taxa de 

emissão de elétrons secundários do material da grade, devido ao bombardeamento por íons mais 

energéticos e, também, aumenta a barreira de potencial para os elétrons aprisionados dentro da 

gaiola. Isso faz com que a densidade de elétrons aumente no espaço interno da gaiola e, 
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consequentemente, aumenta o módulo do potencial flutuante proporcionalmente ao módulo do 

potencial do cátodo. 

 

Figura 14- Efeito da tensão aplicada à gaiola (cátodo) no potencial flutuante para pressão de trabalho de 0,5 Torr 
(linhas apenas para auxílio visual) 

 
Fonte: O autor (2018) 

  

Na Figura 15 observa-se a relação entre o potencial flutuante (médio e de pico) em 

função da distância da sonda em relação a tampa das gaiolas G_55 e G_42. O comportamento 

de G_55 foi analisado em duas pressões de trabalho, 0,5 Torr e 1,0 Torr, para verificar a 

influência do túnel condutor nos valores dos potenciais. Nota-se que, para 0,5 Torr, ambas as 

gaiolas apresentam um potencial cada vez mais negativo quanto mais para o centro da gaiola 

encontra-se a sonda. Esse efeito pode estar relacionado à maior repulsão eletrônica quanto mais 

se aproxima da grade, que está no menor potencial elétrico. Desse modo, os elétrons tendem a 

se afastar da gaiola, em direção ao seu interior. Na pressão de 1,0 Torr, G_55 não apresentou 

variações significativas no potencial flutuante em função da distância, conforme esperado. Isso 

porque, quando há o túnel condutor o potencial passa a ser mais homogêneo, já que não há um 

acumulo maior de elétrons dentro da gaiola.   
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Figura 15 - Potencial flutuante para G_55 e G_42 em função da posição da sonda (linhas apenas para auxílio 
visual) – centro da gaiola: 55mm 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Os resultados da caracterização do interior da gaiola em função da abertura da gaiola 

mostram que, para qualquer pressão de trabalho e tensão aplicada, a gaiola G_42 apresenta o 

potencial flutuante médio mais negativo, ou seja, apresenta um maior acúmulo de elétrons no 

seu interior, que é máximo quando medido no centro da gaiola. Elétrons, devido à transferência 

de momento mais eficiente, podem gerar um grande número de sítios reativos na fibra de 

carbono, quando chocam-se contra ela. Sítios reativos são necessários para que os grupos 

funcionais se liguem à fibra, sendo portanto essenciais para que haja a funcionalização do 

material. Além disso, o choque de elétrons com a molécula de anidrido maleico pode levar a 

quebra de ligações químicas, gerando os grupos funcionais desejados durante a funcionalização. 

Assim, apenas a gaiola G_42 foi utilizada para a caracterização do interior da gaiola em relação 

a frequência de chaveamento, bem como para a geração de sítios reativos e funcionalização das 

fibras de carbono.  

 Porém, para que os elétrons acumulados na gaiola bombardeiem a fibra durante o 

tratamento, é necessário que haja um fluxo preferencial desses elétrons em direção à fibra. 

Buscou-se obter esse fluxo com uma chave eletrônica acoplada à haste/sonda. Assim, enquanto 

a chave permanece aberta, os elétrons se acumulam no interior da gaiola, e quando fechada, os 

elétrons vão em direção a fibra, que encontra-se sobre uma base de cobre ligada à sonda Figura 
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10. Isso pode gerar sítios reativos na fibra e produzir grupos funcionais nas moléculas de 

anidrido maleico que encontram em seu caminho até o alvo.  

 Com base nisso, buscou-se caracterizar a forma de onda a qual estava submetida a fibra 

de carbono durante o tratamento, bem como verificar a corrente que a atravessa a cada ciclo de 

bombardeamento.  

 

5.2 EFEITO DA FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO (F_CHAVE) NO PLASMA 

 

A Figura 16 apresenta a forma de onda à qual está submetida a fibra de carbono (tensão 

no porta amostras, em relação ao terra) e a corrente que atravessa o resistor ligado em série com 

a chave, dada pela Equação 2. Como as medidas foram feitas em momentos distintos, nota-se, 

em algumas figuras da corrente através do resistor, picos em tempos diferentes à correspondente 

frequência para forma de onda no porta amostra. Porém pode-se verificar que o período dos 

picos é similar, mostrando que trata-se portando da mesma frequência.  

Verifica-se no interior da gaiola, para o ensaio E_5, um comportamento similar a um 

capacitor, no qual há um carregamento de elétrons até uma tensão de aproximadamente -160V 

e, quando há o fechamento da chave, o potencial sobe rapidamente para cerca de -40V. Isso 

indica que parte dos elétrons que estavam acumulados no interior da gaiola fluem em direção 

ao aterramento, quando a chave fecha. Percebe-se durante cada ciclo de fechamento da chave 

pequenas oscilações na forma de onda, isso se deve a variação no potencial dentro da gaiola 

devido à fonte que alimenta o sistema, que está com uma frequência de 100kHz, e acaba 

interferindo. Referente à corrente que atravessa o sistema durante cada fechamento da chave, 

nota-se seus valores estão entre 70mA e 80mA.  

Comportamentos semelhantes são observados também para E_25, porém com uma 

alteração perceptível nos valores. No interior da gaiola, novamente existe o processo de 

carregamento de elétrons e um descarregamento parcial quando há o fechamento da chave, 

porém a tensão mínima foi de cerca de -120V. Uma possível explicação para a queda, em 

módulo, nesse valor, em relação à E_5, é que, com a frequência de fechamento da chave maior, 

há menos tempo para que o interior da gaiola se carregue de elétrons, tornando o potencial 

mínimo menos negativo. A corrente medida também é menor, estando entre 60mA e 70mA. 
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Figura 16- 1) Forma de onda da tensão no porta amostras (eletrodo no centro da gaiola) durante o 
descarregamento pulsado da carga cumulada no interior da gaiola; 2) Corrente através do resistor para A) E_5; 

B) E_25; C) E_50; D) E_75 e F) E_100 
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Fonte: O autor (2018) 

 

Analisando-se também os demais ensaios, verifica-se que a corrente que atravessa o 

resistor diminui, com o aumento da frequência de fechamento. Isso provavelmente ocorre pois 

também verifica-se um potencial menos negativo na sonda para frequências maiores.  Isso faz 

com que menos elétrons saiam do sistema, pois há menos elétrons no interior da gaiola. Nota-

se que a frequência de pulso da fonte passa a influenciar de maneira significativa a forma de 

onda medida na sonda, pois começa a se assimilar à frequência de fechamento da chave. Pode-

se dizer que, a frequência de saída de elétrons do sistema, faz com que o potencial da gaiola 

não chegue ao mínimo possível (medido na primeira caracterização do plasma) e é cada vez 

menor (em módulo) conforme aumenta-se a frequência de fechamento.  

 

5.3 MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DAS FIBRAS DE CARBONO 

 

 Para verificar se o tratamento sob as configurações propostas são capazes de modificar 

a superfície das fibras de carbono, gerando sítios reativos, mediu-se o ângulo de contato estático 

de tratamentos realizados em todas as condições da caracterização da frequência de 

chaveamento no plasma (seção anterior).  

 A fibra de carbono sem tratamento (ST) apresentou um ângulo de contato estático médio 

de 129°, sendo portanto considerada hidrofóbica (AC > 90°) (LOBO et al., 2012) e foi o ponto 

de partida para todas as linhas no gráfico, conforme Figura 17. Após todos os tratamento, houve 

uma significativa redução nos valores dos ângulos, tornando todas as amostras hidrofílicas (AC 

< 90°) (LOBO et al., 2012). A menor redução no ângulo de contato ocorreu para a condição 

E_5, sendo de 42%, e a maior redução ocorreu para E_75, que foi de 58%. Isso sugere que o 

bombardeamento, preferencialmente eletrônico, da fibra de carbono ataca a superfície, criando 

sítios reativos, com alta energia livre, e, portanto, aumentando a molhabilidade da fibra. Um 
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processo semelhante, considerando-se bombardeamento iônico de nanotubos de carbono já foi 

previamente proposto (ÁVILA-ORTA et al., 2013) 

  

Figura 17 - Variação do angulo de contato estático para cada tratamento em função do tempo 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Com o tempo, nota-se uma tendência à recuperação do ângulo de contato inicial, da 

fibra sem tratamento, uma vez que a superfície tenderá sempre a sua menor energia livre. Esse 

comportamento é também observado em outros materiais, com a taxa de recuperação 

dependendo de fatores como o tipo de substrato, as condições do plasma e o ambiente em que 

a amostra está inserida (BRENNAN et al., 1991; JORDÁ-VILAPLANA et al., 2016; 

MERENDA et al., 2016). Em geral, mudanças nas propriedades de superfícies funcionalizadas 

por plasma são atribuídas a dois fatores: oxidação da superfície, através da reação com o 

oxigênio da atmosfera e adaptação da superfície através da difusão de espécies da superfícies 

nas camadas mais internas do material, sendo esse último considerado quase inexistente em 

substratos de carbono (HEGEMANN, 2015; SIOW et al., 2006). As variações da interação da 

gota de água com a fibra em função do tempo decorrido após os tratamentos são mostrados na 

Figura 18.  
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A Figura 19, 20 e 21 mostram os espectros de alta resolução de XPS para a banda C1s 

para a fibra sem tratamento, E_5 e E_50, respectivamente. Na fibra sem tratamento identificam-

se dois picos, o primeiro referente à energia de ligação de 284,34 eV, que está associado há 

hibridização sp2 do carbono, e é esperado, dada a estrutura da fibra de carbono, e na amostra 

corresponde à 77% da superfície. Já o segundo, na energia de 285,2 eV está associado há 

hibridização sp3 e pode ser entendido com o grau de defeitos na estrutura da fibra ou carbono 

amorfo presente na superfície, sem necessariamente estar ligado à estrutura da fibra, e está 

presente na fração de 23%. (CHOU; WANG; CHEN, 2009; LASCOVICH; GIORGI; 

SCAGLIONE, 1991; LEE et al., 2016).  

Com o tratamento E_50 outro pico, em 286,44 eV está presente, além dos dois já 

apresentados na fibra sem tratamento. Esse pico está levemente deslocado e é associado à 

ligação C-O (286,6 eV) (LEE et al., 2016; SIFFER et al., 2005). O surgimento dessa ligação 

sugere a geração de defeitos na superfície da fibra, gerando sítios ativos, que posteriormente se 

ligam com o oxigênio presente no ar ao que fica exposta a fibra entre o período de 

funcionalização e a realização do XPS. Porém, não se pode descartar a possibilidade da 

existência de oxigênio suficiente no reator para que essas ligações ocorram, devido a pressão 

base ser de 1,3x10-1 Torr, maior que a normalmente utilizada em reatores de plasma.  As frações 

nas superfície foram: 29% para o carbono sp2, 42% para o carbono sp3 e 29% para C-O. Essa 

porcentagens mostrar que o tratamento gerou um grande número de defeitos na estrutura sp2 da 

fibra, fazendo com que mais carbono sp3 se encontrasse na superfície.   
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Figura 18 - Interação da gota com a fibra para os diferentes tratamentos em função do tempo 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Já no tratamento E_5, além do aparecimento da ligação C-O, a ligação C=O/O-C-O, 

associada a energia de 287,82 eV (CHOU; WANG; CHEN, 2009; SIFFER et al., 2005). As 

frações foram 69% para o carbono do tipo sp2, 10% para o carbono com hibridização sp3, 11% 

para C=O/O-C-O e 10% para C-O. Esse resultado mostra que uma frequência menor de 

chaveamento manteve mais a estrutura sp2 da fibra. 

A comparação entre os resultados de ângulo de contato e XPS entre a fibra não tratada 

e as tratadas permite concluir que a configuração proposta é capaz de alterar a superfície das 

fibras de carbono de maneira significativa. Como já exposto, a alteração da superfície é de 

extrema importância para que ocorra a funcionalização, pois abre espaço que ocorram ligações 

com os grupos funcionais desejados.  
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Figura 19 - Espectro de alta resolução C1s da fibra sem funcionalização/tratamento 

  

Fonte: O autor (2018) 

 

Figura 20 - Espectro de alta resolução C1s para E_5  

 
Fonte: O autor (2018) 
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Figura 21 - Espectro de alta resolução C1s para E_50 

 

 
Fonte: O autor (2018) 

 
 

5.4 FUNCIONALIZAÇÃO DA FIBRA DE CARBONO COM ANIDRIDO MALEICO 

 

Espectros de alta resolução para a banda C1s também foram analisados para os 

tratamentos E_5 e E_50 em atmosfera contendo anidrido maleico, e são apresentados na Figura 

22 e 23, respectivamente. Ambos os tratamentos apresentaram os mesmos picos após a 

deconvolução das curvas obtidas do equipamento, sendo eles atribuídos à: carbono sp2 (~284,36 

eV), carbono sp3 (~285 eV), C-O (~286,6 eV) e O-C=O (~288,9 eV) (CHOU; WANG; CHEN, 

2009; LEE et al., 2016; MISHRA; MCARTHUR, 2010). 

Com o anidrido, E_5 apresentou frações de sp2 e sp3 de respectivamente 70% e 8% e 

E_50 valores de 48% e 35%. Esses resultados condizem com os já apresentados para as fibras 

funcionalizadas em atmosfera de argônio, no qual uma frequência menor de chaveamento 

manteve mais a estrutura da fibra. Além disso, em ambas as frequências, a porcentagem da 

estrutura sp2 mantida foi maior para os tratamentos em atmosfera contendo anidrido maleico.  

Em ambos os espectros é possível visualizar o “ombro” no gráfico, advindo do grupo 

O-C=O, como também reportado na literatura (MISHRA; MCARTHUR, 2010). Assim é 

possível afirmar que o grupo funcional contido na molécula de anidrido maleico foi incorporado 
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à superfície da fibra de carbono nos dois tratamentos, porém não é possível afirmar que esse 

grupo se mantém preservado, uma vez que essa ligação está também presente no grupo 

funcional de ácido carboxílico e éster, de maneira que o anel pode ter se aberto. Contudo, trata-

se de um indicativo de que o tratamento possivelmente fez com que grupos funcionais de 

anidrido aderissem à superfície da fibra. Em ambos os tratamentos a fração de O-C=O se 

manteve em 8%. 

A execução da microscopia de força atômica na fibra de carbono mostrou-se um desafio, 

devido à diferença de altura entre os diversos fios que compõe a fibra. Na Figura 24A é possível 

ver uma estrutura regular, bem como a orientação da fibra sem tratamento. Contudo, o 

tratamento E_5, Figura 24B modifica de forma significativa a superfície do material. Na 

imagem, encontram-se diversas estruturas de forma semelhante as estruturas relatadas na 

literatura como o estágio inicial da polimerização do anidrido maleico, chamadas de gotas 

(BRIOUDE et al., 2015). Essa alteração é também visível na imagem de microscopia eletrônica 

de varredura, na Figura 25B2 com resolução similar. A imagem com menor resolução, Figura 

25B1,  apresenta, por sua vez, que essa estrutura encontra-se distribuída por todo material de 

forma relativamente homogênea, apesar de apresentar algumas estruturas maiores. 

 

Figura 22 - Espectro de alta resolução C1s para o tratamentos E_5 em atmosfera com anidrido maleico 

 
Fonte: O autor (2018) 
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Figura 23 - Espectro de alta resolução C1s para o tratamentos E_50 em atmosfera com anidrido maleico 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Figura 24 - AFM da fibra de carbono. A) sem tratamento; B) E_5 e C) E_50 

 

Fonte: O autor (2018) 
 

Já a imagem de AFM, Figura 24C, para o tratamento E_50 mostra apenas duas estruturas 

de “gota”. Porém, a imagem de MEV de maior resolução, Figura 25C2,  mostra que existe um 

grande aglomerado desse tipo de estrutura na fibra de carbono e a de menor resolução, Figura 

25C1, mostra que essa estrutura está presente por toda a fibra, porém de forma não tão 

homogênea, como aconteceu com E_5.   

Os resultados sugerem que ambos os tratamentos, em atmosfera contendo anidrido 

maleico, alteram a superfície da fibra de carbono, com o aparecimento de grupos funcionais 



59 

 

 

presentes em sua molécula. Contudo, o tratamento com frequência de fechamento de 5 Khz 

parece ser o mais indicado quando se deseja a retenção do grupo anidrido completo, por 

degradar menos a estrutura sp2 da fibra e por apresentar uma maior quantidade da estrutura 

reportada na literatura como a fase inicial da polimerização do anidrido maleico.  

 

Figura 25 - Microscopia eletrônica de varredura da fibra de carbono. Superior: Não tratada; Centro: E_5; 
Inferior: E_50 

 
 

Fonte: O autor (2018) 
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6 CONCLUSÕES 
 

Esse trabalho pode ser dividido em duas partes, sendo a primeira a caracterização do 

plasma para gaiolas com diferentes áreas abertas, e a segunda a análise morfológica do sistema 

proposto na funcionalização das fibras de carbono em atmosfera de argônio e anidrido maleico. 

Em relação à caracterização do plasma, quanto à pressão de trabalho, verificou-se que a gaiola 

com maior área aberta (74%) apresentou um potencial flutuante na casa de dezenas de volts 

para todas as pressões de trabalho, valores similares aos reportados na região luminescente do 

plasma(CHAPMAN, 1980)(CHAPMAN, 1980). A gaiola com menor área aberta (42%) 

apresentou para todas as pressões um potencial flutuante médio similar ao potencial catódico 

de pico (potencial aplicado na grade), sugerindo-se um aprisionamento eletrônico na gaiola. As 

gaiolas com áreas intermediárias (55% e 60%) apresentaram uma transição de comportamento, 

de modo que, a partir de um certo limiar de pressão, os elétrons conseguiram romper a barreira 

de potencial imposta pela gaiola. Nesse momento, formou-se um “túnel condutor” em algum 

furo da grade da gaiola, sugerindo que ali seria o lugar pelo qual os elétrons saem da gaiola. 

Comportamento semelhante se deu para o potencial flutuante em função tensão aplicada à 

gaiola. Porém apenas a gaiola com 60% de área aberta apresentou a transição de comportamento 

dentro das faixas estudadas. Em relação à distância ao centro, a gaiola com 42% de área aberta 

apresentou um potencial mais negativo quanto mais próximo ao centro estava a sonda que 

media o potencial, sugerindo que os elétrons mostram maior concentração mais próximo ao 

centro, “fugindo” do potencial negativo da gaiola. Esse comportamento não notou-se para a 

gaiola de 55% de área aberta.  

As medidas de potencial flutuante para diferentes frequências de fechamento da chave 

permitiram observar um comportamento do tipo “capacitor” do interior da gaiola com menor 

área aberta: quando a chave está aberta, a gaiola fica eletricamente carregada, quando a chave 

fecha o potencial flutuante sobe rapidamente e cai gradativamente quando a chave se fecha 

novamente.  Esse efeito é mais visível em frequências de fechamento mais baixas, pois em 

frequências mais altas a frequência da chave e do potencial aplicado à gaiola são muito 

similares, o que dificulta verificar o carregamento e descarregamento eletrônico.  

Quando submetidas à atmosfera de argônio, as amostras de fibra de carbono 

apresentaram redução do ângulo de contato e aumento de defeitos na sua estrutura, observados 

no XPS, para todas as frequências de fechamento da chave, características úteis quando deseja-

se funcionalizar a fibra. Desse modo, pode-se concluir que ambos os tratamentos modificam a 
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superfície das fibras e que o tratamento de 50 kHz gera um número maior de defeitos na 

superfície que o de 5 kHz.  

O ombro característico da estrutura do anidrido maleico foi verificado pelos gráficos de 

XPS para ambas as frequências utilizadas (próximas a 5 e 50 kHz) e a estrutura sp2 da fibra foi 

mais conservada durante esse tipo de tratamento (70% e 48% respectivamente), se comparado 

ao tratamento apenas com argônio. Para ambas as frequências, a quantidade de O-C=O nas 

amostras após o tratamento foi de 8%. Além disso, imagens de microscopia de força atômica e 

de microscopia eletrônica de varredura mostram a estrutura do tipo “gotas” para o anidrido 

maleico, reportadas pela literatura. 

Diante disso, esse trabalho permite verificar um aprisionamento eletrônico em gaiolas 

catódicas, dadas as condições adequadas de pressão, tensão e área aberta da gaiola. Nota-se 

também um comportamento do tipo “capacitor” dentro da gaiola quando utilizada uma chave 

eletrônica para fechamento do circuito e direcionamento dos elétrons para o aterramento. Com 

isso, verificou-se também que esse tipo de sistema é capaz de gerar defeitos superficiais na 

estrutura de fibras de carbono, passo importante para sua funcionalização. Por fim, pode-se 

observar também que esse tipo de sistema é capaz de funcionalizar as fibras de carbono 

utilizando-se anidrido maleico na atmosfera do plasma.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Funcionalizar fibras de carbono no mesmo sistema, porém com a chave aberta 

durante todo tratamento, comparando-se com os resultados desse trabalho; 

 

• Produzir compósitos com fibras de carbono tratadas em atmosfera de anidrido 

maleico e verificar se há mudanças nas propriedades mecânicas se comparadas 

a um compósito preparado com fibra sem funcionalização;  

 

• Variar a quantidade de argônio na atmosfera durante o tratamento e avaliar 

possíveis variações nas estruturas de anidrido encontradas na fibra após o 

tratamento.  

 
• Analisar o comportamento do potencial flutuante para distâncias mais próximas 

à grade, buscando entender a transição de um potencial cada vez mais negativo 

dentro da gaiola par ao potencial mais negativo da própria gaiola (cátodo);  
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