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Otimização da deposição de cobre e prata em acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) por Eletroless Plating 

_____________________________________________________________________________________________________ 

i 
 

Resumo 
 

Este tema de investigação, que foi sugerido pelo Professor Carlos Fonseca, surgiu 

na tentativa de validar e otimizar uma técnica de ativação de polímeros, seguida de 

deposição autocatalítica de prata e cobre. Neste caso, a técnica consistiu em 

mergulhar o substrato (polímero) numa solução constituída por um solvente, 

responsável por inchar a sua matriz interna, e PVP dissolvido. O PVP é um polímero 

solúvel em vários solventes e o seu papel é entranhar-se no substrato e criar uma 

espécie de revestimento polimérico. Como o PVP é mais hidrofílico que a maioria dos 

polímeros, consequentemente, o revestimento torna a amostra mais suscetível e 

capaz de atrair iões metálicos. Para além disso, o PVP é consideravelmente acessível 

(PVP 29000 - 100g/55€) o que faz com que a técnica de ativação também o seja. O 

mesmo não se verifica na maioria das técnicas usadas na indústria que tendem a ser 

dispendiosas como, por exemplo, a técnica que usa uma solução coloidal de estanho 

e paládio (nanopartículas de paládio – 500mg/650€).  

O estudo realizado consistiu, inicialmente, numa etapa de pesquisa sobre o 

estado-da-arte para criar fundamentos teóricos sobre o objeto de estudo. Seguiu-se 

um período de testes para constatar se o projeto seria exequível ou não. Depois de 

verificarmos que haveria boas possibilidades de revestir o ABS usando a nossa técnica 

de ativação (SPIN) deu-se início ao projeto. Seguidamente delineou-se o estudo, 

passo a passo, da influência dos parâmetros do tratamento SPIN na adesão do filme 

de cobre e prata. Os resultados foram obtidos através da aplicação do teste da fita-

cola (adesão), espectroscopia de infravermelhos com transformação de Fourier 

(identificação dos materiais) e microscopia eletrónica de varrimento (morfologia, 

topografia, e espessura dos filmes). Com este estudo foi possível otimizar os 

parâmetros do tratamento SPIN dos filmes revestimentos de prata e cobre e melhorar 

a adesão do revestimento de cobre por duas vias distintas: tratando termicamente a 

amostra revestida e adicionando sulfato de níquel no banho eletroless.  

 

Palavras-chave: Deposição, Autocatalítica, Filme, Revestimento, Cobre, Prata, 

Adesão, Metalização, Polímero. 
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Abstract 
 

This research topic, which was suggested by Professor Carlos Fonseca, appeared 

in the attempt to validate and optimize a polymer activation technique, followed by 

eletroless plating of copper and silver. In this case, the technique consists of 

immersing the substrate (polymer) in a solution constituted by a solvent, responsible 

for swelling its internal matrix, and dissolved PVP. PVP is a polymer soluble in various 

solvents and its role is to penetrate the substrate and create a kind of polymeric 

coating. As PVP is more hydrophilic than most polymers, therefore the coating makes 

the sample more susceptible and capable of attracting metal ions. In addition, the 

PVP is considerably accessible (PVP MW~29000 - 100g/55€) which makes the 

activation technique cheap as well. The same doesn’t happen with most techniques 

used in the industry which tend to be expensive, for example, the technique that 

uses a colloidal solution of tin and palladium (palladium nanoparticles - 500mg/650 

€). 

The study consisted, initially, in a state-of-the-art research stage to create 

theoretical foundations about the object of study. A period of testing followed to 

see if the project would be feasible or not. As we concluded that the possibilities of 

coating the ABS using our activation technique (SPIN) were good, the project was 

started. A step-by-step study of the influence of the SPIN treatment parameters on 

the adhesion of the copper and silver film was then delineated. The results were 

obtained by applying Scotch tape test, Fourier transform infrared spectroscopy 

(identification of materials) and Scanning electron microscope (morphology, 

topography, and film thickness). With this study, we were able to optimize the SPIN 

treatment parameters of the silver and copper coatings and to improve the adhesion 

of the copper coating by two distinct ways: thermall treatment of the coated sample 

and adding nickel sulfate in the electroless bath.  

 

 

Keywords: Eletroless, Plating, Film, Coating, Copper, Silver, Adhesion, 

Metallization, Polymer. 
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Otimização da deposição de cobre e prata em acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) por Eletroless Plating 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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1 Introdução 

Os revestimentos e a engenharia de superfícies têm um papel cada vez mais 

relevante no desenvolvimento de indústrias importantes para a sociedade de hoje 

em dia, como é o caso da indústria metalomecânica, automóvel, aeroespacial e 

têxtil, por exemplo. A realização de um revestimento normalmente visa aumentar a 

performance superficial e proteger o substrato contra a corrosão ou desgaste, porém, 

a redução de custos é um fator que tem cada vez mais ênfase e importância na hora 

da decisão. A metalização de polímeros é uma tecnologia que surge, em parte, para 

colmatar essa necessidade. Para além disso, esta técnica também foi desenvolvida 

para reduzir a densidade/peso de uma peça ou objeto.  

Com este estudo pretende-se garantir a eficácia e reprodutibilidade de uma 

técnica de ativação simples e barata para que, futuramente, possa vir a ser 

considerada como uma alternativa viável às técnicas de ativação atualmente 

utilizadas a nível industrial, visto que estas fazem uso de materiais poluentes e 

dispendiosos como é o caso do crómio e das nanopartículas de paládio, 

respetivamente. Por outro lado, também se pretende provar que a técnica de 

deposição autocatalítica (eletroless plating) de filmes metálicos finos em substratos 

não-condutores é válida. 

Os três objetivos principais desta dissertação são os seguintes: 

 Desenvolver uma forma barata, eficaz, rápida e simples de produzir 

revestimentos metálicos em substratos poliméricos;  

 Desenvolver e otimizar a técnica de ativação (Surface Physical 

Interpenetrating Network) do termoplástico Acrilonitrilo-butadieno-

estireno 

 Desenvolver e otimizar o processo de deposição (Eletroless Plating) de 

cobre e prata  

 

 Estrutura da Dissertação 

Capítulo 1: Enquadra-se o tema em estudo, estabelece-se a motivação, definem-

se os objetivos a atingir e a estrutura do documento. 
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Capítulo 2: Serve de base teórica para o trabalho experimental. Em termos 

gerais, o objetivo é fornecer e sintetizar toda a informação necessária para que o 

leitor fique conhecedor da área de estudo e do tema. A parte inicial visa enaltecer 

a importância e potencial da metalização de substratos não-metálicos para despertar 

o interesse do leitor sobre esta temática. Também são discutidas técnicas 

alternativas à deposição autocatalítica e os polímeros mais utilizados. De seguida, 

analisa-se especificamente a técnica de deposição autocatalítica quanto às suas 

caraterísticas, etapas e variáveis, vantagens e desvantagens e, sempre que possível, 

estabelecem-se relações comparativas com outras técnicas.  

Capítulo 3: Descrevem-se os procedimentos adotados durante cada etapa do 

processo.  

Capítulo 4: Apresentam-se todos os resultados obtidos através da aplicação dos 

procedimentos experimentais, inclusive alguns testes preliminares realizados. 

Também é feita uma análise e interpretação dos resultados. 

Capítulo 5: Enumeram-se as conclusões retiradas da interpretação dos 

resultados, indicam-se possíveis melhorias enumeram-se possíveis mercados-alvo. 
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2 Estado da Arte 
 

Este capítulo servirá para introduzir conceitos, descrever etapas e explicar 

metodologias associadas à metalização de polímeros por eletroless plating. 

Basicamente, o objetivo é fornecer o conteúdo teórico necessário e criar 

fundamentos para que seja possível compreender o estudo experimental. 

 

 Importância da Metalização de Polímeros 
 

A metalização de materiais não-condutores, tais como o vidro, plástico, madeira 

e cerâmico têm despertado interesse em várias áreas da ciência e engenharia desde 

o início do último século. Cada vez mais são publicados estudos sobre esta área de 

investigação sendo que, no fundo, o objetivo é conseguir combinar as melhores 

propriedades de dois ou mais materiais diferentes. 

 

2.1.1 Deposição de Filmes Metálicos 

A primeira técnica de deposição de filmes metálicos por “eletroless plating” foi 

inventada por Abner Berner na década de 1940. Inicialmente, as primeiras peças 

produzidas eram apenas destinadas ao ramo da decoração. Mais tarde, no início da 

década de 1960, devido aos avanços tecnológicos, a metalização de plásticos atingiu 

o nível comercial com o aparecimento das primeiras soluções complexas de cobre. 

Nessa altura, especialistas e investigadores aperceberam-se que seria interessante 

aplicar revestimentos metálicos em substratos baratos, leves e flexíveis sendo que, 

hoje em dia, em algumas aplicações os plásticos com revestimento metálico 

competem diretamente com latão, fundidos de liga de zinco e alumínio anodizado. 

Desde então começaram a surgir várias técnicas de metalização de substratos 

poliméricos sendo que todas elas funcionam segundo duas premissas: a) 

impossibilidade do uso de corrente elétrica como mecanismo de polarização e fonte 

de energia; b) o metal e plástico não apresentam afinidade entre si [1]. Por 

conseguinte, a eletrodeposição, no caso de substratos não-condutores, não pode ser 

utilizada mas existe um vasto leque de técnicas de metalização a nível industrial que 

estão divididas nas seguintes categorias [2]:  
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 Deposição química 

 Deposição a vácuo  

 Pulverização térmica 

Para além desta classificação, as técnicas podem-se dividir em deposição 

primária e secundária sendo que as técnicas primárias visam criar um filme condutor 

e não podem recorrer à corrente elétrica porque o plástico é um material isolador. 

Por outro lado, as técnicas secundárias podem usar corrente elétrica porque nesta 

etapa já existe uma camada condutora a envolver o substrato. A eletrodeposição é 

o exemplo mais conhecido. A metalização por “eletroless plating” é um processo de 

deposição autocatalítica que pertence à primeira categoria (deposição química) e 

permite realizar a deposição primária. Este processo será descrito e analisado em 

pormenor no capítulo 2.2 visto que será o processo utilizado durante o 

desenvolvimento do trabalho de investigação que irá decorrer no âmbito da 

dissertação, tal como já foi referido [2]. 

Na área da produção de filmes finos, existem várias técnicas e variantes como 

podemos ver na figura 1, porém, os dois métodos que fazem realmente concorrência 

à deposição autocatalítica na metalização de polímeros são a Deposição Física de 

Vapor (PVD) e a Deposição Química de Vapor (CVD) [3]. 

FIGURA 1 – PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE FILMES FINOS [3]. 
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No caso dos substratos poliméricos, como o CVD e PVD envolvem temperaturas 

elevadas, devem-se usar polímeros que também sustenham temperaturas elevadas. 

Caso não seja possível, o substrato deve levar um revestimento primário para 

proteger a superfície e servir de base para o revestimento final. Os parâmetros 

operacionais devem ser ajustados de acordo com o polímero utilizado. No caso da 

deposição química de vapor, o plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) 

é a técnica mais indicada para aplicar revestimentos em substratos poliméricos [4]. 
 
 

2.1.2 Polímeros 
 

Os polímeros têm sido utilizados com sucesso durante décadas em várias 

aplicações, incluindo a indústria ótica, automóvel, embalagens, microeletrónica, 

médica e outras, devido ao seu custo ser relativamente baixo, peso reduzido e a 

facilidade de formar detalhes complexos. Existe um conjunto particularmente 

importante na tecnologia POP (Plating on Plastics) que são os seguintes: acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS), polietileno tereflatado (PET), policarbonato (PC), 

termoplástico de poliimida (TPI), poliamida (Nylon), resina epóxi, 

polimetilmetacrilato (PMMA), entre outros. Cada um destes oferece certas vantagens 

e desvantagens para determinadas aplicações. Em quase todos os casos, o produto 

final deve satisfazer requisitos funcionais (por exemplo durabilidade, resistência à 

corrosão, quimicamente inerte) e aparência estética, simultaneamente. Para 

colmatar algumas falhas/lacunas dos polímeros para determinadas aplicações 

funcionais, desde o início do último século começaram a surgir técnicas de 

metalização de polímeros e outros substratos não-metálicos [5].  

Um dos primeiros polímeros a ser metalizado foi o polipropileno (PP). Apesar de 

a adesão ser satisfatória, problemas relacionados com o alto coeficiente de expansão 

térmica do substrato e com a elevada suscetibilidade de ocorrência de defeitos 

superficiais fizeram com que o polipropileno se tornasse desinteressante para 

receber um revestimento metálico. Por outro lado, o acrilonitrilo butadieno estireno 

(ABS) é o termoplástico mais usado neste tipo de revestimento pelo facto de ter 

baixo coeficiente de expansão térmica que faz com que não tenha grandes oscilações 

dimensionais quando sujeito a tratamentos térmicos. Na tabela 1 estão descritas 

várias informações acerca do termoplástico ABS e do polímero PVP que irão ser 

usados na parte experimental da dissertação como substrato e agente de 
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funcionalização, respetivamente [5]. Outras informações como o preço e o 

fornecedor são apresentadas no Anexo A. [6] [7] 
 

TABELA 1 - INFORMAÇÕES E CARATERISTICAS DO ABS E DO PVP [6,7]. 
 

Parâmetro Valor Unid. 

ABS 

Geral 

Sigla ABS - 

Nome  Acrilonitrilo-butadieno-estireno - 

Fórmula molecular (C8H8·C4H6·C3H3N)n - 

História 

Detalhes ABS foi patenteado em 1948 e introduzido no mercado 
por Borg-Warner Corporation em 1954 

- 

Propriedades Físicas 

Densidade a 20ºC 1,03-1,09 g/cm3 

Temperatura de fusão 220-260 ºC 

Coeficiente de expansão 
térmica (entre 20-80 ºC) 

0,00011 ºC-1 

Temperatura de 
transição vítrea 

102-107 (copolímero SAN); -58 (butadieno) ºC 

Ângulo de contato da 
água a 20ºC 

80,9-89,7 º 

Propriedades Mecânicas 

Módulo de Young 2300 MPa 

Resistência mecânica 25-65 MPa 

Resistência à 
compressão 

65-86 MPa 

Alongamento 8-20 % 

Propriedades Químicas 

Nenhuma resistência Ácidos concentrados, esteres, hidrocarbonetos 
aromáticos, hidrocarbonetos halogenados, cetonas 

- 

Solventes Acetofenona, anilina, benzeno, clorobenzeno, 
clorofórmio, dimetilformamida, dioxano, etilbenzeno, 
Dimetilformamida, tetra-hidrofurano 

- 

PVP 

Geral 

Sigla PVP - 

Nome  Polivinilpirrolidona - 

Fórmula linear (C6H9NO)n - 

História 

Detalhes Descoberto por W. Reppe, C. Schster e A. Hartmann em 
1941 

- 

Propriedades Físicas 

Densidade a 20ºC 1,23-1,29 g/cm3 

Temperatura de fusão 100-140 ºC 

Temperatura de 
transição vítrea 

175-180 ºC 

Propriedades Químicas 

Insolúvel Hidrocarbonetos, éteres, ésteres, cetonas e alguns 
hidrocarbonetos clorados 

- 
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 Metalização de Polímeros por Eletroless Plating  

A metalização de polímeros por eletroless plating é uma tecnologia bastante 

conhecida no mundo dos revestimentos e da engenharia de superfícies. Consiste na 

produção de um filme metálico por deposição autocatalítica (“eletroless plating” 

em linguagem anglo-saxónica) em substratos metálicos ou não metálicos. É realizado 

a temperaturas relativamente baixas (máximo 100ºC) e é mais económico que outros 

processos químicos e físicos de deposição de vapor. Esta tecnologia concede um filme 

uniforme e com baixa densidade de defeitos e algumas propriedades únicas que só 

são possíveis através deste processo. 

A metalização de plásticos para fins funcionais é um processo que se destaca 

pelo potencial que tem e pelo potencial que pode vir a ter em várias áreas da 

engenharia e ciência. Este potencial baseia-se na combinação de propriedades de 

metais e polímeros que faz com quem seja possível: 

 Diminuir o peso 

 Diminuir o custo 

 Maior liberdade de “design” 

 Inexistência de operações secundárias 

A maior liberdade no “design” está relacionada com dois fatores. Primeiro, o 

eletroless plating produz revestimentos mesmo em sítios de difícil acesso. Quanto 

ao último ponto, a inexistência de operações secundárias (para além da lavagem e 

secagem) deve-se ao bom acabamento proporcionado pela superfície do polímero e 

pelo processo de deposição que fazem com que não sejam necessárias etapas de 

correção ou acabamento [1, 8]. 
 

2.2.1 Funcionamento  

Esta metodologia é usada em grande parte das peças desta natureza (substrato 

poliméricos com revestimento metálico) na indústria automóvel [2, 9]. Para além do 

eletroless plating existem outras técnicas capazes de produzir um revestimento 

primário em substratos poliméricos. Porém, o eletroless plating é mais usado que as 

outras técnicas em muitas situações devido ao facto de ser mais rentável, mais 

versátil e mais económico [2]. É um método de deposição autocatalítica que consiste 
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em depositar filmes metálicos finos em substratos metálicos ou não-metálicos sem 

recorrer a energia elétrica. A redução dos iões metálicos na solução e a deposição 

do filme pode ser realizada através da oxidação de um composto químico presente 

na própria solução, isto é, agente redutor, que fornece uma corrente interna. O filme 

metálico é depositado através da redução dos iões metálicos presentes no banho 

sendo que o agente redutor é a fonte de eletrões. A ativação da superfície é uma das 

etapas do processo de deposição e é a mais importante porque como o plástico é um 

isolante não se pode recorrer à corrente elétrica, por isso é necessário ativar a 

superfície para que os iões metálicos da solução sejam atraídos para a superfície do 

substrato, ou seja, é necessário tornar a superfície catalítica. [10, 11]. 

O processo tradicional de deposição autocatalítica tem 6 etapas distintas [2]: 

1. Limpeza e decapagem 

2. Preparação da superfície 

3. Neutralização 

4. Ativação 

5. Aceleração 

6. Deposição autocatalítica 

 

(1) Limpeza e decapagem - Este processo é realizado por meios mecânicos e/ou 

químicos e pretende-se, tal como nome indica, limpar a superfície do substrato de 

todos o tipos de resíduos indesejáveis tal como óleo, sujidade ou gordura. A solução 

de limpeza normalmente é alcalina mas também pode ser neutra ou ácida. A 

temperatura da solução também é um fator importante. Alguns produtos de limpeza 

perdem rapidamente a eficiência abaixo duma determinada temperatura [2]. 

 

(2) Preparação da superfície – Esta etapa é importante para posteriormente 

obter um revestimento metálico de boa qualidade. O principal objetivo é aumentar 

a área da superfície através do aumento da rugosidade para posteriormente 

possibilitar uma ligação mais forte entre as camadas metálicas e o substrato. A 

superfície dos polímeros normalmente é hidrofóbica e no fim desta etapa passa a ser 

hidrofílica. Pode ser realizada através de métodos mecânicos ou químicos. No caso 

do termoplástico ABS, tal como já foi anteriormente referido, o ataque remove 

preferencialmente o monómero butadieno que está uniformemente distribuído pela 
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superfície criando assim uma superfície ideal para a deposição autocatalítica. Uma 

superfície bem atacada irá ter locais propícios ao alojamento das partículas 

catalisadoras, criando assim pontos de nucleação para a deposição do filme. O 

ataque consiste na imersão do substrato numa solução oxidante. O tempo de ataque 

depende principalmente das propriedades do polímero. A temperatura da solução de 

ataque normalmente é entre 50-70ºC. No fim desta etapa é necessário passar por 

água corrente para remover a solução de ataque [2]. 

 

(3) Neutralização – Nesta etapa pretende-se remover todos os resíduos 

provenientes da etapa anterior que ainda estejam alojados na peça. Caso esta etapa 

não seja bem-sucedida, a presença de vestígios da solução de ataque pode inibir 

completamente o funcionamento da solução de ativação. Por isso, o objetivo, tal 

como o nome indica, é limpar a superfície e torná-la neutra [2].  

 

(4) Ativação – A ativação da superfície é uma etapa fulcral em quase todos os 

processos de metalização de substratos não-condutores. Esta etapa tem como 

objetivo principal reunir as condições necessárias para que o metal deposite de 

forma deliberada porque se trata de um processo autocatalítico. Visto que a 

deposição não é forçada (ao contrário da eletrodeposição), o metal tem que ser 

atraído para a superfície do substrato para poder ser reduzido e aderir à superfície. 

Para atingir esse objetivo, procura-se tratar a superfície de forma aumentar energia 

superficial em, pelo menos, 0,015 J [12, 13]. O processo mais conhecido para ativar 

superfícies poliméricas é através de uma solução coloidal de paládio (Pd) e estanho 

(Sn), sendo que as partículas de paládio e estanho ficam alojadas na superfície 

rugosa. Como este é um processo dispendioso e pouco amigo da ambiente começam 

a surgir outras opções, mais viáveis mas ainda pouco difundidas pela industria, que 

tentam colmatar estas falhas. Existem várias metodologias de ativação de superfícies 

poliméricas que serão enumeradas e descritas mais à frente neste capítulo [2]. 

 

(5) Aceleração – Nesta etapa pretende-se aumentar a atividade das partículas 

alojadas na superfície e eliminar as partículas em excesso, se for esse o caso. A 

temperatura do banho normalmente ronda os 30ºC [2]. 
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(6) Deposição autocatalítica – O processo de deposição consiste na imersão 

da(s) peça(s) no banho “eletroless” durante um determinado tempo. Os banhos e 

outros assuntos relacionados são discutidos no próximo subcapítulo. Por exemplo, 

nos casos da deposição autocatalítica de prata e cobre com glucose e formaldeído 

como agentes redutores, respetivamente, as reações básicas são as seguintes [2]: 

 

Cu2+ + 2CH2O + 4OH- ⇒ 2HCOO- + 2H2O + H2 + Cu       (3) 

2Ag(NH3)2NO3 + C6H12O6 + H2O ⇒ C5H11O5-COONH4 + 2NH4NO3 + NH3 + 2Ag         (4) 

 

2.2.2 Métodos de Preparação da Superfície  

Tal como já foi acima referido, existem dois tipos de preparação das superfícies 

de substratos poliméricos: químicos e mecânicos. Cada polímero, segundo as suas 

caraterísticas, tem um conjunto de metodologias conhecidas que podem ser 

aplicadas para preparar a sua superfície, sendo que existe uma busca constante no 

sentido de encontrar novos métodos para melhorar a relação custo-benefício e por 

isso é normal surgirem novos métodos que, se forem realmente eficazes e baratos, 

ao longo de tempo começam a ser gradualmente aplicados a nível industrial. Quanto 

à preparação da superfície do ABS para a indústria POP (Plating on Plastics), os três 

métodos mais frequentemente usados são [13]:  

 

Abrasão  

1. Polimento com disco de granulometria média 

2. Lavagem 

3. Secar no forno a 90ºC durante 1 hora 
 

Ataque ácido 

1. Desengordurar com acetona  

2. Atacar durante 20 minutos com a solução da tabela 2 

 

 
 

 

 

Componentes da solução Partes por Peso 

Ácido sulfúrico (concentrado) 300 

Bicromato de Potássio 24 

Água destilada 24 

TABELA 2 - COMPOSIÇÃO DO ATAQUE QUÍMICO DO ABS [13]. 

 

FIGURA 17 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DA DEPOSIÇÃO AUTOCATALÍTICA (VOLUME DE VENDAS A 

AZUL; TAXA DE CRESCIMENTO A VERMELHO). DADOS DE JANEIRO DE 2017 [26].TABELA 2 - 

COMPOSIÇÃO DO ATAQUE QUÍMICO DO ABS [10]. 

 

FIGURA 18 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DA DEPOSIÇÃO AUTOCATALÍTICA (VOLUME DE VENDAS A 
AZUL; TAXA DE CRESCIMENTO A VERMELHO). DADOS DE JANEIRO DE 2017 [26]. 

 

FIGURA 19 - PRINCIPAIS CONSUMIDORES DE PLÁSTICO METALIZADO. DADOS DE 2016 [27].FIGURA 

20 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DA DEPOSIÇÃO AUTOCATALÍTICA (VOLUME DE VENDAS A AZUL; TAXA 

DE CRESCIMENTO A VERMELHO). DADOS DE JANEIRO DE 2017 [26].TABELA 2 - COMPOSIÇÃO DO 
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Ataque ácido #2 

1. Ataque químico com solução de ácido crómico e ácido sulfúrico 

concentrado durante 3-9 minutos a 65ºC 

2. Mergulhar em solução diluída de ácido clorídrico 
 

2.2.3 Métodos de Ativação 

Existem cinco vias principais para ativar a superfície de um polímero: radiação 

ultravioleta, tratamento com plasma, tratamento químico ou tratamento biológico. 

É importante entender que o mecanismo de ativação da superfície difere de polímero 

para polímero. Por exemplo, a ativação de PP e ABS é melhor conseguida pela adição 

de grupos carbonilo (C=O) na superfície, enquanto PMMA é mais facilmente ativado 

por plasma em atmosfera de azoto que cria grupos amina ou imina. [4, 12, 13]. 

Quanto ao tratamento de plasma, este pode ser realizado em atmosfera reativa (N2, 

O2) ou inerte (Ar). Tal como já foi referido, tratamento químico convencional 

consiste num processo de sensibilização e catalisação em que o ião "sensibilizante" 

(Sn2+ ou Sn4+) reduz o metal "ativo" da solução de catalisador, que normalmente é 

PdCl2 (soluções Au, Pt, Rh e Ag também podem ser usados) ficando o paládio 

depositado na superfície do polímero na forma de nanopartículas, de acordo com a 

seguinte reação [14]: 
  

Sn2+ + Pd2+ ⇒ Sn4+ + Pd0       (5) 
 

Ultimamente têm sido estudadas várias maneiras de ativar a superfície dos 

polímeros por métodos não-convencionais. Começam a surgir outros métodos bem-

sucedidos, mas o processo de aplicação destes métodos na indústria é bastante lento. 

Um novo processo de ativação de superfície foi proposto para o plástico ABS usando 

o biopolímero quitosano [15]. Este método proposto aumentou a resistência adesiva 

do filme e do substrato por adsorção química em vez da adsorção física no método 

de sensibilização/ativação convencional. Além disso, a preparação da superfície foi 

feita recorrendo a uma solução sem crómio para modificar a superfície do ABS de 

uma forma mais ecológica. Tang et al. [16] desenvolveram recentemente um novo 

processo de ativação superficial sem paládio, que é mais viável do ponto de vista 

ecológico, para o revestimento autocatalítico de Níquel. Neste estudo, a ativação foi 

realizada através da imobilização de nanopartículas de Ni na superfície do ABS. Este 
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é considerado um método de ativação económico. Garcia et al. [17] desenvolveram 

um processo simples de revestimento autocatalítico induzido por aminoácidos, 

combinado com um método de padronização, permitindo a produção de padrões 

metálicos seletivos com boas propriedades elétricas e mecânicas em folhas flexíveis 

e transparentes de PET. Foi também desenvolvido um processo novo, eficiente, 

isento de paládio e de ácido crómico para a deposição autocatalítica de níquel em 

placas de PET. O revestimento obtido neste pode passar pela lavagem ultrassónica 

sem sofrer danos, apresenta excelente aderência com o substrato PET [18]. Um outro 

processo de ativação foi utilizado com sucesso na deposição autocatalítica de cobre 

num substrato de resina fenólica através de um processo que não envolve estanho 

nem paládio, neste caso a ativação foi realizada com glucose e nitrato de prata. 

Obteve-se uma melhor adesão ao substrato do que através dos métodos de 

sensibilização e ativação convencionais [19]. O custo do paládio tem aumentado nos 

últimos anos, o que faz com que os preços dos revestimentos “eletroless” também 

aumentem. Assim, é muito importante desenvolver técnicas de ativação baratas mas 

eficazes, tal como já foi referido [10].  

 

2.2.3.1 SPIN - Surface Physical Interpenetrating Network  

Esta técnica foi originalmente proposta em 1991 num estudo onde se pretendia 

incorporar polímeros (solúveis em água) na superfície de biomateriais [20]. 

Adaptamo-la para servir de método de ativação de superfícies poliméricas no 

processo de revestimento metálico. Neste caso, o substrato (polímero base) é 

“revestido” com uma camada de PVP (polímero secundário) porque torna a superfície 

mais hidrofílica devido à presença de grupos amida que permitem absorver e fixar 

metais. Para além disso é relativamente barato (ver Anexo A) e é solúvel em várias 

solventes. O processo é realizado de acordo com as seguintes etapas: 
 
 

 

(1) Definir solvente que seja capaz de inchar o substrato e dissolver o PVP; 

(2) Preparar solução com solvente (definido no passo 1) e PVP; 

(3) Mergulhar o substrato no banho de ativação durante um tempo e 

temperatura previamente definidos; 

(4) Mergulhar durante 1-2 segundos em água destilada (Quenching); 

(5) Secar as amostras à temperatura previamente estabelecida; 
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Durante o tempo de imersão no banho, a matriz do substrato é inchada por ação 

do solvente, permitindo assim que o PVP se entranhe na sua matriz. O quenching 

tem como objetivo fixar esse PVP no ABS provocar a redução de volume súbita da 

matriz polimérica e o consequente ancoramento do PVP, tal como se pode ver na 

figura 2 [20]. 

Trata-se de uma técnica de ativação barata, simples e pouco morosa. É barata 

porque usa poucos recursos. A combinação destas três vantagens faz com que seja 

uma técnica bastante promissora, mesmo para aplicação a nível industrial. Para além 

disso também é uma técnica “eco-friendly” porque o banho de ativação pode ser 

usado várias vezes e não são produzidos nenhuns resíduos ou subprodutos tóxicos. 

 
 

2.2.4 Banhos 

Os componentes do banho eletrolítico incluem uma solução aquosa de iões 

metálicos, agente(s) redutor(es), agente(s) complexante(s) e estabilizador(es). Cada 

banho opera a uma gama de temperatura e de pH específica. Um agente 

complexante ajuda a controlar o pH e manter o controlo sobre os iões metálicos 

"livres" disponíveis na solução, permitindo assim maior estabilidade da solução. Os 

estabilizadores atuam como inibidores catalíticos, retardando a potencial 

descomposição espontânea do banho. Poucos estabilizadores são utilizados em 

concentrações superiores a 10 ppm, porque cada banho tem uma tolerância máxima 

a um determinado estabilizador. Os agentes complexantes e estabilizadores 

determinam a composição e o brilho do filme. A utilização excessiva deste 

componente pode resultar na redução da taxa de revestimento e da vida do banho e 

também gerar propriedades mecânicas fracas do revestimento. O catalisador é um 

aditivo opcional que é adicionado quando se pretende acelerar o processo de 

ABS 

 
PVP 

 
ABS + PVP 

 
Quenching 

 

FIGURA 2 - ESQUEMA SEQUENCIAL DA TECNICA DE ATIVAÇÃO DE POLIMEROS SPIN. 

 



 

14 
 

deposição [10, 21]. A concentração de iões metálicos e do agente(s) redutor(es) deve 

ser monitorizada e controlada a fim de manter as proporções adequadas, bem como 

o equilíbrio químico global do banho. A taxa de deposição é controlada pela 

temperatura, pH e concentração dos iões metálicos e redutor. Cada uma das reações 

específicas tem gamas ótimas nas quais o banho deve ser operado, como podemos 

ver na tabela 3. Na tabela 4 estão apresentados os principais constituintes dos banhos 

mais usados no “eletroless plating”: níquel ácido e alcalino, ouro, cobre, paládio, 

cobalto e prata [21, 22]. 

 
 

TABELA 3 - CONDIÇÕES GERAIS DE OPERAÇÕES DOS BANHOS [21, 22]. 

Banhos Temperatura (ºC) pH Taxa de Deposição/hora (μm/h) 

Níquel  26 - 95  8,5 - 14  10 – 12,7  

Cobre 26 - 70  9 - 13  1,7 - 5  

Ouro 65 - 88  10 - 13  2 - 5  

Cobalto 85 - 95  9 - 11  2,5 - 10  

Prata 20 - 50 10 - 11 2 - 5 

 

TABELA 4 - CONSTITUINTES DOS PRINCIPAIS BANHOS [21, 22]. 

Banho Sal Agente 
Redutor 

Agente 
Complexante 

Estabilizador Ajustador de 
pH 

Cobre Sulfato de 
cobre; 
Carbonato 
de cobre; 
Nitrato de 
cobre 

Cloreto de 
paládio; 
Brometo de 
paládio; 
Formaldeído; 

EDTA; 
Hidróxido de 
amónio; 
 

MBT; 
Cianeto de sódio; 
Pentóxido de 
vanádio; 
Ferrocianeto de 
potássio 

Ácido clorídrico; 
Hidróxido de sódio; 
Hidróxido de 
potássio 

Prata 
Nitrato de 
prata;  

Glucose; 
Formaldeído 

Amónia; 
Ácido tartárico; 

Citrato de sódio; Hidróxido de sódio;  

Níquel  
Sulfato de 
Níquel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cloreto 
de Níquel 

Borohidreto 
de sódio; 
Hipofosfito de 
sódio; 
Hidrazina 

Ácido cítrico; 
Citrato de sódio; 
Ácido lático; 
Ácido glicólico; 
Acetato de sódio; 

Tioureia; 
Sais de metais 
pesados; 
Sais de tálio; 
Selênio 

Hidróxido de 
amónio; 
Ácido sulfúrico; 
Hidróxido de sódio 

Ouro 
Cianeto 
de ouro; 
Cloreto 
de ouro 

DMAB; 
Hipofosfito de 
sódio; 
Borohidreto 
de potássio;  
 

Fosfato de sódio; 
Citrato de potássio; 
Borato de sódio; 
Tartrato de 
potássio; 
EDTA 

Cianeto de metal 
alcalino; 
Hidrogénio 
alcalino 
Fluoreto; 
Acetilacetona 

Hidróxido de 
potássio; 
Ácido fosfórico; 
Ácido sulfúrico 

Paládio Cloreto 
de 
paládio; 
Brometo 
de 
paládio 

Hipofosfito de 
sódio; 
DMAB; 
 

Amônia; 
Melilamina; 
EDTA 

Cianetos 
orgânicos; 
Tioureia; 
Tiocianato 

Hidróxido de 
amónio; 
Ácido clorídrico 

Cobalto Cloreto 
de 
cobalto; 
 

Hipofosfito de 
sódio 

Citrato de sódio; 
Ácido cítrico; 
Cloreto de amónio; 
Ácido succínico 

Ureia 
Hidróxido de 
amónio; 
Hidróxido de sódio 
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2.2.5 Deposição de Cobre 
 

A reação de deposição ocorre inicialmente na superfície do substrato e 

subsequentemente no próprio depósito. A partir da tabela 5, fica claro que o potencial 

redox para o agente redutor deve ser mais negativo do que o do metal que está a ser 

depositado. A seleção do agente redutor é ainda limitada pelo facto de que as reações 

eletroquímicas só deverem ocorrer no substrato e não causar uma redução homogénea 

(decomposição) na solução. Um exemplo de decomposição na solução é a adição de 

formaldeído (ER = +0,056V a pH=0) à solução de nitrito de prata, o que provoca a 

precipitação espontânea de prata metálica. Um resumo dos agentes redutores comuns 

que podem ser utilizados para o revestimento de cobre não eletrolítico é apresentado 

na tabela abaixo [23]. 

 

As condições teóricas para o revestimento “eletroless” de um metal podem ser 

determinadas a partir dos diagramas de Pourbaix para o metal e o elemento principal 

no agente redutor. Os diagramas de Pourbaix mostram os intervalos de potencial e 

pH sobre os quais vários iões, óxidos, metais puros, entre outros, são 

termodinamicamente estáveis. Em potenciais superiores a +0,1V, em solução ácida, 

o ião cobre é termodinamicamente estável. Para a deposição do metal ocorrer, o 

potencial do substrato deve ser inferior a este valor, para a região onde o cobre 

metálico é estável. No sistema de carbono-água, a oxidação de formaldeído para 

ácido fórmico ou formiato anião ocorre em potenciais cima de +0,05V sobre toda a 

gama de pH (Fig. 4) [23]. 

 

 

Reação 

 

 

Potencial 

(V vs SHE) 

TABELA 5 - POTENCIAIS REDOX A 25ºC [23]. 
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Através da análise dos diagramas Pourbaix carbono-água (Fig. 4) e cobre-água 

(Fig. 3) pode-se concluir que a gama ideal de pH para o formaldeído reduzir o cobre 

é entre 0 e 6, ou seja, em meio ácido. Porém, a força termodinâmica da deposição 

de cobre aumenta com o pH mas o ião de cobre tende a precipitar em meios alcalinos 

por isso adiciona-se um agente complexante para estabilizar o ião de cobre e permitir 

aumentar o pH sem que ele precipite. A oxidação do agente redutor que ocorre 

durante a deposição autocatalítica de cobre envolve invariavelmente a formação do 

ião hidróxido (OH-) ou do ião hidrogénio (H+) e, consequentemente, ocorrem 

alterações no pH do banho que, por sua vez, provocam variações na taxa de 

deposição e nas propriedades do filme. Para contornar este fenómeno adicionam-se 

ajustadores de pH como por exemplo, ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio [23]. 

 

 

 

2.2.6  Deposição da Prata 

Existem muitos estudos sobre o mecanismo de reação do revestimento 

autocatalítico. Afirma-se, de forma unanime, que a reação de deposição progride 

com a combinação de uma redução catódica de um catião (do metal a depositar) e 

uma oxidação anódica do agente redutor. Pensa-se que um ião metálico é 

FIGURA 3 – DIAGRAMA DE POURBAIX PARA O 
SISTEMA COBRE-ÁGUA [23]. 
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 FIGURA 4 – DIAGRAMA DE POURBAIX PARA O 
SISTEMA CARBONO-ÁGUA [23]. 
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catodicamente reduzido a metal na superfície, o qual é ativado por um catalisador. 

Esta teoria também se aplica a deposição autocatalítica de prata, sendo que possui 

o potencial bastante elevado (+0,8V), tal como se pode ver na tabela 5, por isso é 

mais fácil iniciar o processo de deposição, em comparação com outros metais, e 

podem ser usado um conjunto alargados de redutores, entre eles: formaldeído, 

glucose, dextrose, tartarato de sódio e potássio, glioxal, sulfato de hidrazina, KBH, 

DMAB, sulfureto de sódio, entre outro. Porém, é sabido que o banho de prata é 

bastante instável. Este decompõe-se assim que se inicia a reação de prata. Por 

conseguinte, acreditava-se que deposição ocorre através da redução dos iões de 

prata existentes na solução. Com isto em mente, foram feitas tentativas para 

melhorar o banho de prata estabilizando as partículas finas de prata na solução com 

um coloide protetor. Gelatina, goma-arábica, ácidos orgânicos, sulfato de cobre, sais 

inorgânicos de zinco e chumbo foram utilizados como reagentes coloides protetores 

[24].  

Na deposição autocatalítica de prata, a solução de ião de prata e a solução de 

agente redutor devem ser preparadas separadamente e combinadas imediatamente 

antes do revestimento. Na solução de iões de prata e amoníaco (agente 

complexante), produz-se um precipitado castanho que se dissolve com a adição de 

amoníaco até a solução voltar à transparência inicial. Cada agente redutor é 

preparado segundo um método específico. A energia de ativação da deposição de 

prata pelo método da glucose (agente redutor) é de 27,1 kcal/mol. O agente redutor 

tem influência direta na cinética da reação de deposição, sendo que cada redutor 

tem uma velocidade de deposição caraterística, como se pode ver na figura 5 [24]. 
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2.2.7 Vantagens e Desvantagens 

Apesar de ter várias vantagens, e algumas já foram mencionadas, a deposição 

autocatalítica tal como qualquer outra técnica de deposição metálica, tem os seus 

problemas e inconvenientes que surge principalmente devido à complexidade e 

natureza do banho. Como é um processo de natureza autocatalítica, os eletrólitos 

tendem a ser mais complexos e dispendiosos do que os utilizados na eletrodeposição. 

Para além disso também têm tempo de vida curto pois são consideravelmente 

instáveis. Geram vários gases e subprodutos tóxicos. Quanto às vantagens, este 

processo permite revestir peças com geometria complexa e é um processo sequencial 

simples que consome pouca ou nenhuma energia externa porque não faz uso da 

eletricidade como é o caso da eletrodeposição [11].  

 

2.2.8 Aplicações 

A deposição autocatalítica pode ser realizada em diferentes tipos de substratos 

(metal, polímero, vidro, compósito, entre outros) e com variados revestimentos 

(níquel, cobre, ouro, cobalto, prata, crómio e paládio) independentemente do 

FIGURA 5 - INFLUÊNCIA DA GLUCOSE, FORMALDEÍDO E 

TARTARATO NA CINÉTICA DA DEPOSIÇÃO DE PRATA [24]. 
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tamanho, forma e condutividade elétrica do substrato. A adaptabilidade e 

versatilidade deste processo conjugadas com o facto de ser económico faz com que 

seja aplicado em várias indústrias relacionadas com tecnologia. Convém enaltecer 

que uma das principais aplicações da deposição autocatalítica de metais em 

polímeros é na indústria automóvel sendo que é utilizada na fase inicial do processo 

de revestimento onde se pretende apenas formar uma camada condutora sobre o 

substrato não-metálico. Nesta indústria, o revestimento “eletroless” é sempre 

seguido pela eletrodeposição, de modo a ter um revestimento mais espesso [8, 10, 

14]. 

2.2.8.1 Cobre 

A principal aplicação da deposição autocatalítica de cobre é na produção de 

placas de circuitos impressos (PCB, ver Fig. 6). Uma placa de circuito impresso é um 

objeto familiar à maioria das pessoas porque é um constituinte de todos ou quase 

todos produtos eletrónicos da atualidade. Consiste na deposição do filme de cobre 

sobre os caminhos pré-estabelecidos do circuito em substrato de material compósito 

(vidro-epóxi, papel-fenólica, papel-fenólica, poliéster-vidro ou poliimida), no 

método classificado como “aditivo”. Também é utilizado para revestir os furos e 

conectar os dois lados externos e as camadas internas do substrato dielétrico, no 

método classificado como “subtrativo”. Normalmente, o processo inicial de 

deposição por eletroless plating é complementado com eletrodeposição. Através dos 

desenvolvimentos desta técnica nos últimos anos, a indústria dos circuitos internos 

consegue agora produzir filmes com espessura mínima de 15 micrómetros. O material 

utilizado para o substrato depende das propriedades pretendidas, por exemplo, se a 

circuito impresso estiver sujeito a elevadas temperaturas de trabalho e esforços de 

flexão, então o substrato deve ser a poliimida. Para aumentar a flexibilidade pode-

se também diminuir a espessura do substrato, independentemente do tipo de 

material. Outra aplicação do cobre por deposição autocatalítica é a tecnologia 

integrada de grande ou ultra grande escala (VLSI/ULSI). Como o cobre tem maior 

resistência à migração de eletrões e menor resistividade que o alumínio, o cobre foi 

aplicado para substituir o alumínio como o material de interconexão em circuitos 

integrados. Outras aplicações incluem blindagem eletromagnética (EMI) e 
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revestimento decorativo, para além de outras aplicações relacionadas com a 

condutividade elétrica do cobre [25].  

 

2.2.8.2 Prata 

O revestimento de prata produzido por deposição autocatalítica tem várias 

aplicações práticas sendo que as principais áreas são: 

1. Ótica e decoração; 

2. Condutividade elétrica ou para revestimento interno/primário. 

Um bom exemplo da primeira categoria é um espelho. Existem muitos relatos 

sobre esse processo. A segunda aplicação faz o melhor uso das características do 

filme obtido por deposição autocatalítica de prata, que é usado em vários isoladores 

porque a camada obtida tem condutividade elétrica. Por exemplo, costuma ser usado 

como revestimento primário para o revestimento de ouro e cobre por “eletroless 

plating”, para revestimentos cerâmicos, para revestimento de ligas Sn-Pb e 

revestimentos eletrolíticos. Segundo vários estudos, o revestimento primário de 

prata melhora consideravelmente a adesão do revestimento final e a sua 

uniformidade. Em outros casos, o revestimento de prata em cerâmica é usado para 

possibilitar a realização do SEM. Este revestimento também é usado em casos mais 

específicos como na análise quantitativa de arsênico, para a determinação do 

diâmetro de poros de uma membrana e para a recuperação de mercúrio [24]. 

 

FIGURA 6 - EXEMPLO DE UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO  
[Retirado de http://www.ourpcbte.com/products-detail/pcb-
board-design-layout]. 
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2.2.9 Medição da Adesão do Filme 

A adesão pode ser classificada de duas formas: (a) adesão básica ou teórica que 

está relacionada com as forças de ligação entre os dois materiais e essas forças 

podem ser de valência primária (iónica, covalente e metálica), de valência pseudo-

primária (ligação de hidrogénio) ou de valência secundária (forças de Van der Waals), 

(b) adesão prática ou experimental que tem a ver com a trabalho necessário para 

separar os dois materiais. Quanto às técnicas de avaliação da adesão, existem 

aproximadamente 350 e podem ser divididas em cerca de 3 categorias [26]:  

 Técnicas qualitativas e quantitativas 

 Técnicas destrutivas e não-destrutivas 

 Técnicas mecânicas e não-mecânicas 

Os testes mais usados para quantificar a adesão são o teste da fita e o teste do 

risco, sendo que o primeiro envolve, originalmente, a aplicação de uma fita adesiva 

ao filme. É um processo simples com boa reprodutibilidade mas não é muito preciso 

porque tem muitas variáveis incertas que podem ter influência direta nos resultados. 

O procedimento está descrito de forma pormenorizada na norma ASTM D 3359. 

Depois da remoção da fita-adesiva, o resultado é quantificado por comparação. 

Quanto menos material tiver sido arrancado, maior é a adesão do filme. O segundo 

envolve, originalmente, a fricção de um objeto duro sobre a superfície do filme. O 

número de tentativas necessárias para expor o substrato é uma medida do grau de 

adesão do filme. Convém referir que este teste tem menos reprodutibilidade que o 

teste da fita. Conforme referido, várias variações refinadas destes testes são 

amplamente praticadas. No caso do teste da “casca”, o uso de uma 

máquina/medidor de tração para medir a força necessária para remover uma película 

de um substrato é bastante comum. Como já foi anteriormente referido, existem 

vários outros métodos que incluem, por exemplo: ciclos térmicos (devido ao elevado 

coeficiente de expansão térmica dos polímeros) e testes com ácidos fortes (para 

analisar a resistência à corrosão), entre outros [1, 14]. 
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 Mercado 

Segundo um estudo recente acerca da utilização do eletroless plating a nível 

industrial, o volume de vendas tem vindo a aumentar de forma constante desde 2011. 

A taxa de crescimento, por outro lado, tem tido uma variação irregular nos principais 

países produtores, como se pode ver na figura 7. O Estados Unidos da América é o 

país com maior volume de vendas a nível mundial [27]. 

 

Quanto ao mercado dos plásticos metalizados, segundo um estudo, a indústria 

automóvel (Fig. 8) é a maior consumidora deste tipo de peças e estima-se que o 

volume de vendas cresce aproximadamente 7% a nível mundial até 2023, o 

equivalente a 305 milhões de euros. Em geral, a cromagem é o revestimento mais 

aplicado [28]. 

FIGURA 8 - PRINCIPAIS CONSUMIDORES DE PLÁSTICO METALIZADO (DADOS DE 2016) [28]. 
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FIGURA 7 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DA DEPOSIÇÃO AUTOCATALÍTICA (DADOS DE 2017) [27]. 
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3 Metodologia  

Este capítulo consiste no estudo das metodologias utilizadas em cada estágio do 

trabalho experimental. Também são enumerados e descritos todos os procedimentos 

adotados onde estão reunidas todas informações sobre cada uma das etapas.  

Convém mencionar que todas as informações necessárias sobre os materiais e 

reagentes usados neste estudo estão na tabela 27 (Anexo A).  

 

 Procedimentos Experimentais  

Neste capítulo serão abordados os procedimentos adotados antes e após a 

deposição do filme, de acordo com a ordem real. 

 

3.1.1 Preparação das amostras 

 O procedimento inicial passou por preparar as amostras que serviram de 

substrato para a deposição do filme, neste caso, prata e cobre. O ABS, fornecido 

pela empresa Sign Materials Direct, veio sob forma de placa com 1mm espessura 

(297 x 210mm). Começou-se por cortar as amostras segundo as dimensões 

pretendidas (20 x 25mm) recorrendo a uma guilhotina. De seguida, as amostras foram 

furadas no topo (2mm diâmetro), recorrendo a uma furadora de coluna, tal como se 

pode ver na figura 9.  

 

3.1.2 Preparação da superfície 

A segunda etapa de preparação das amostras consiste em tornar a superfície mais 

rugosa para facilitar a etapa seguinte, ou seja, o tratamento de ativação da 

superfície com PVP. Começou-se por polir as amostras, manualmente, recorrendo a 

2
5

 

20 

2
1

0
 

29

7 FIGURA 9 – PLACA COM A DIMENSÕES INICIAIS (ESQUERDA) E AMOSTRA COM AS 
DIMENSÕES FINAIS (DIREITA). 
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uma lixa de granulometria 400mesh. De seguida, as amostras foram lavadas com água 

destilada para remover o pó em excesso, resultante do polimento. Depois foram 

submetidas a 10 minutos num banho de ultrassons, numa solução de etanol. 

Posteriormente foram secas, primeiro de forma manual com papel absorvente e 

depois através de uma estufa, onde permaneceram a 90ºC durante 1 hora. Terminado 

o processo de secagem, amarrou-se um fio de teflon a cada uma das amostras a fim 

de facilitar a sua manipulação. Seguiu-se o processo de identificação das amostras 

em que foi atribuído um número e uma letra, por exemplo “3E” (Fig. 10). 

Finalmente, fez-se a pesagem das amostras recorrendo a uma balança analítica. 

 

3.1.3 Tratamento SPIN 
 

Este tratamento de ativação consiste na aplicação da técnica Surface Physical 

Interpenetrating Network, que já foi explicada no capítulo 2.2.3.1, usando o PVP 

como agente de funcionalização da superfície do polímero.  

Quanto ao procedimento adotado, começou-se por preparar o banho (Fig. 11) e, 

de seguida, mergulhou-se as amostras no mesmo (tempo e temperatura 

predefinidos). O tratamento para revestimento de prata foi realizado através de uma 

solução de DMSO (50%) e etanol (50%) e o tratamento para o revestimento de cobre 

foi realizado através de uma solução de ácido acético (100%) como solvente. A 

concentração de PVP, a temperatura do banho e o tempo de imersão são parâmetros 

variáveis que serão alvos de um estudo de otimização de modo a obter a melhor 

adesão possível. No fim do tratamento, as amostras foram retiradas do banho e 

FIGURA 10 – INDICADOR DE TEMPERATURA DA ESTUFA DURANTE O 
PROCESSO DE SECAGEM (ESQUERDA) E AMOSTRA PRONTA PARA O 
TRATAMENTO SPIN (DIREITA). 
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mergulhadas, durante 1 segundo, em água destilada (quenching) para que as cadeias 

moleculares do ABS se fechem e o PVP fique ancorado. Finalmente, foram colocadas 

na estufa a 90ºC1 ou a 60ºC2 durante 24 horas e depois foram pesadas, recorrendo a 

uma balança analítica. 

 

3.1.4 Deposição do filme 

A deposição do filme metálico por eletroless é, neste caso, um processo 

sequencial com três passos principais. O primeiro passo consistiu em mergulhar as 

amostras na solução de Nitrato de Prata (1M) durante 30 minutos à temperatura 

ambiente. Depois de as retirar da solução anterior, mergulhou-se durante 1 segundo 

em água destilada. O segundo passo, por sua vez, consistiu em mergulhar as amostras 

na solução de Borohidreto de Sódio (0,1M) durante 20 minutos à temperatura 

ambiente. Depois de as retirar da solução anterior, foram submetidas a 3 minutos de 

ultrassons em água destilada. Seguidamente, mergulhou-se a amostras no banho 

eletroless de prata ou de cobre (Fig. 12). As condições de operação e a composição 

química foram as seguintes: 

                                                           
1 Quando o tratamento SPIN é realizado com uma solução de DMSO e etanol como solvente, a 
secagem pós-SPIN é realizada a 60ºC porque, segundo testes anteriormente realizados, trata-se 
da temperatura limite acima da qual as amostras de ABS empolam devido ao facto do ponto de 
ebulição do etanol ser, aproximadamente, 78ºC. 
2 Quando o tratamento SPIN é realizado com uma solução de ácido acético como solvente, a 
secagem pós-SPIN é realizada a 90ºC porque, segundo testes anteriormente realizados, trata-se 
da temperatura limite acima da qual as amostras de ABS empolam devido ao facto do ponto de 
ebulição do ácido acético ser, aproximadamente, 118ºC. 

FIGURA 11 – SOLUÇÃO DO TRATAMENTO SPIN (ESQUERDA) E AMOSTRA NA ESTUFA 
APÓS O TRATAMENTO SPIN (DIREITA). 



 

26 
 

 Cobre (bath loading = 15ml/cm2): 10min a 40ºC numa solução de Sulfato 

de cobre (1,5g/100ml), Tartarato de sódio e potássio (2,4g/100ml), 

Hidróxido de sódio (1,2g/100ml) e Formaldeído (1ml/100ml). Baseado no 

artigo de M. C. Zhang et al. [29] 

 Prata (bath loading = 15ml/cm2): 24h à temperatura ambiente numa 

solução de Nitrato de Prata (1g/100ml), Amónia (até ficar transparente + 

1ml), Citrato de sódio (1g/100ml) e Glucose (6g/100ml). Baseado no artigo 

de A. Mota et al. [30] 

 

 

 Técnicas de Caraterização 

Nesta secção, encontram-se as técnicas e processos que foram utilizados para 

caraterizar a força de adesão, a eficácia do tratamento de ativação, a espessura e 

morfologia do filme, bem como a sua resistividade elétrica. 

3.2.1 Método da sonda de quatro pontas 

A sonda de quatro pontas é um aparelho simples usado para medir a resistividade 

elétrica de materiais. Ao passar uma corrente (I) através de duas sondas externas e 

medir a tensão (ΔV) através das duas sondas internas, permite a medição da 

resistência [31]. Em termos experimentais, como a distância entre uma das pontas e 

extremidade mais próxima da amostra é inferior a 5s (s=4mm corresponde à distância 

entre as pontas, ver figura 13), a resistividade é calculada através da fórmula 

seguinte [32]:  

FIGURA 12 – BANHO ELETROLESS DE COBRE (ESQUERDA) E DE PRATA (DIREITA). 
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𝜌 = 𝑅 × 
𝜋

𝑙𝑛2
𝑡      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠 ≫ 𝑡          (5) 

 

Em que t corresponde à espessura do filme (valor obtido por microscopia 

eletróncia de varrimento) e R que corresponde à resistência do filme (valor obtido 

pelo teste da sonda de quatro pontas). 

O procedimento consiste em ligar os quatro terminais (Fig. 13, A) ao 

potencióstato GAMRY Interface 1000 (Fig. 13, B) seguida do posicionamento da 

amostra na sonda, como se pode ver na figura 13. Através do software GAMRY 

Instruments Framework, é aplicada um corrente elétrica selecionada (entre as duas 

pontas exteriores) e é medida a diferença de potencial (entre as duas pontas 

interiores). Estes valores são recolhidos e tratados de forma encontrar o valor de 

resistência (R) do filme metálico. 

 

 

3.2.2 Teste da fita adesiva  
 

Este teste, mais conhecido por Scotch Tape Test (STT), é usado para avaliar a 

adesão de revestimentos metálicos ou tintas, tanto a nível industrial como a nível 

académico, devido à sua elevada reprodutibilidade, simplicidade e rapidez do 

processo. Trata-se de um teste regulamentado pela American Society for Testing and 

Materials (norma ASTM D 3359–08 - método B). O procedimento, que corresponde ao 

recomendado pela norma, é o seguinte [33]: 

1. Depois de secar o revestimento, conduza o teste de fita à temperatura 

ambiente conforme definido na especificação D 3924, a menos que seja 

FIGURA 13 – ASEMBLAGEM DA SONDA E DO POTENCIOSTATO (ESQUERDA) E ZONA DE TESTE (DIREITA). 

s 

A 

B 
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necessária uma temperatura padrão ou uma temperatura acordada entre 

os responsáveis; 

2. Selecione uma área livre de imperfeições e ou com menos imperfeições 

possíveis, coloque numa base firme e, sob a iluminação, faça cortes 

paralelos da seguinte forma: faça seis cortes separados por 2mm na 

vertical e seis cortes separados por 2mm na horizontal, centrados nos 

cortes iniciais de forma a criar uma grelha com 25 quadrados de 2 x 2mm. 

Fazer todos os cortes com um movimento estável e contínuo, utilizando 

apenas força suficiente para alcançar o substrato; 

3. Depois de fazer os cortes necessários, escove o filme levemente com uma 

escova macia ou um tecido para remover flocos isolados ou outros 

resíduos; 

4. Remova duas voltas completas de fita-cola e descarte. Remova um 

número adicional de fita com cerca de 75 mm a uma taxa constante (isto 

é, sempre puxar) e corte; 

5. Coloque o centro da fita sobre a grelha e na área e fazer pressão 

suavemente, com o polegar, nessa zona. Para garantir o bom contato 

com o filme, se for necessário, pressione a fita-cola com uma borracha;  

6. Esperar cerca de 1 minuto e 30 segundos; 

7. Remover a fita-cola, num gesto contínuo, a um ângulo de 180º 

8. Volte a inspecionar a área de grelha e remove resíduos que estejam 

soltos; 

9. Avalie a adesão de acordo com o seguinte escala ilustrada na tabela 6: 
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3.2.3 Espectroscopia de Infravermelhos com 

Transformação de Fourier (FTIR) 

Esta técnica é usada para se obter espectros de absorção e emissão de 

infravermelhos de um sólido, líquido ou gás. Convém enaltecer que, no caso dos 

sólidos, a análise é superficial. Um espectrómetro FTIR recolhe dados de uma vasta 

gama espectral mas mede a intensidade num intervalo muito estreito de números de 

onda em cada medição. Cada material tem um conjunto de números de onda 

caraterísticos, ou seja, que servem de identificação para esse mesmo material. Cada 

pico de um espetro FTIR está associado a um grupo específico que, ao vibrar, absorve 

energia. Estes grupos, por norma, vibram porque são os que estão mais isolados e 

expostos na cadeia [34, 35].  

As amostras foram preparadas e colocadas no espetrómetro JASCO FT/IT-4100 

acoplado de acessório ATR PRO410-M para analisar a sua superfície. Cada espetro foi 

obtido com 64 scans (4cm-1 de resolução). 

   Classificação 
% de filme 

removido 

TABELA 6 - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
MÉTODO B, SEGUNDO A NORMA ASTM D 3359–08 [29]. 

Representação gráfica dos possíveis 

resultados por categoria 
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3.2.4 Microscopia Eletrónica de Varrimento com 

Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios 

X (EDS) 

Esta técnica de caraterização foi usada para produzir imagens de alta resolução 

que permitem avaliar a estrutura superficial tanto em termos topográfico, através 

de eletrões secundários (SE), como em termos de número atómico, através dos 

eletrões retrodifundidos (BSED). O objetivo foi examinar a topografia e morfologia 

da superfície do filme mas também a sua espessura. As amostras relativas a análise 

da espessura foram mergulhadas em azoto líquido e partidas de modo a fazê-lo sem 

danificar o filme. Estas tiveram de levar um revestimento de Au/Pd (gerado por 

pulverização catódica utilizando o equipamento SPI Module Sputter Coater) para 

garantir a condutividade elétrica requerida. Os exames de SEM foram realizados com 

o equipamento Quanta 400FEG ESEM / EDAX Genesis X4M no Centro de Materiais da 

Universidade do Porto (CEMUP) [36]. Este equipamento permite fazer análises EDS 

em simultâneo com microscopia eletrónica. Trata-se de uma técnica de análise 

elementar que se baseia na investigação da energia dos raios X refletidos pela 

amostra. No presente estudo, foram analisadas particularmente as contaminações e 

impurezas microscópicas presentes nos filmes metálicos. 
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4 Análise e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados relativos ao processo de 

otimização dos filmes de cobre e prata. O objetivo principal consistiu em manipular 

os parâmetros do tratamento SPIN de forma a obter uma melhor adesão possível. 

Porém, no caso do revestimento de cobre foram realizados estudos complementares 

para tentar aumentar as forças de adesão entre o filme e o substrato. Convém referir 

que através dos dados presentes no Anexo B pretendeu-se provar a reprodutibilidade 

de todo o processo. 

Os parâmetros do tratamento SPIN encontram-se descritos nas legendas das 

imagens associadas ao teste da fita-cola. 

 

 Seleção dos Solventes  

Neste estudo, o solvente é o veículo que promove a dissolução do PVP e, em 

simultâneo, o inchamento (“swelling”) da matriz do ABS. Por conseguinte, é 

necessário encontrar um solvente que combine essas duas funções da melhor forma, 

sendo que tem que ser compatível com os dois polímeros em causa. Tendo em conta 

as condicionantes do ABS e do PVP quanto à solubilidade e resistência química, fez-

se uma seleção dos solventes capazes de inchar a matriz do ABS e ao mesmo tempo 

dissolver o PVP. É importante referir que cada solvente tem diferentes níveis de 

agressividade relativamente ao ABS, ou seja, alguns são capazes de o dissolver 

enquanto outros apenas conseguem penetrar na sua estrutura, provocando o 

inchamento. Os solventes que respondem a esses requisitos são: ácido acético, ácido 

fórmico, clorofórmio, cloreto de metileno, diacetona de álcool, dimetilsulfóxido 

(DMSO), dimetilformamida, etanol (a 50ºC), fenol (a 50ºC), isopropanol e metanol 

[37-39]. 

 

 Inchamento do Polímero 

No seguimento da pesquisa anterior, foram realizados testes para analisar a 

capacidade de inchamento do ABS por ação dos solventes selecionados, tendo como 

pressuposto que quanto mais dilatada estiver a matriz do ABS, mais facilmente o PVP 

se entranhará e, consequentemente, maior será a probabilidade do processo de 
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ativação ser bem-sucedido. Convém enaltecer que neste teste o inchamento é 

quantificado de acordo com a quantidade (gramas) de solvente absorvido no interior 

da matriz do ABS (ver Anexo C). Na figura 14 estão apresentadas as soluções que 

foram capazes de inchar o ABS, sem danificar a superfície, e a respetiva taxa de 

inchamento. Para garantir a comparabilidade dos resultados, o tempo de imersão foi 

igual para todos os solvente, nomeadamente, 30 minutos. Como se pode verificar, a 

solução de ácido acético (100%) e a solução de DMSO (50%) e etanol (50%) são as mais 

promissoras porque proporcionam taxas de inchamento superiores aos outros 

solventes testados. 

 
 Revestimento de Cobre 

A otimização do revestimento foi baseada no estudo da influência dos parâmetros 

do tratamento de ativação (SPIN) e da influência dos tratamentos térmicos na adesão 

do filme, tendo como base os resultados do teste da fita-cola (STT), da espetroscopia 

de infravermelhos com transformação de Fourier (FTIR), da microscopia eletrónica 

de varrimento (SEM), da espectroscopia por dispersão de energia de raios X (EDS) e 

da resistividade elétrica. 

 

4.3.1 Escolha do solvente 

O ácido acético, clorofórmio e dimetilformamida (DMF) foram testados e, 

segundo os resultados obtidos, entendemos que o ácido acético era o solvente mais 

promissor porque permitia produzir filmes de cobre com melhores propriedades do 

que os outros solventes. Por conseguinte, o tratamento de ativação para o filme de 

cobre passou a ser realizado com ácido acético (100%). 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Metanol (100%)

Etanol (100%) a 50ºC

Clorofórmio (25%) + Etanol (75%)

DMF (50%) + Etanol (50%)

Ácido Acético (100%)

DMSO (50%) + Etanol (50%)

Ganho de massa (%)

FIGURA 14 - GANHO DE MASSA (%) POR INCHAMENTO POR AÇÃO DOS SOLVENTES. 
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Para comprovar se a ativação foi bem-sucedida, pretendeu-se confirmar que 

existe PVP na superfície da amostra e não existe ABS, depois do tratamento SPIN. 

Recorrendo ao FTIR, foi possível verificar que, como se pode ver pela tabela 7 e pela 

figura 15, os picos característicos do PVP estão presentes no espectro e não 

aparecem picos característicos do ABS por isso pode-se afirmar que existe de facto 

uma funcionalização com PVP. Apenas não aparece um pico característico do PVP no 

espetro (1957 cm-1 associado ao grupo CH2) dos quatro existentes. No Anexo D 

encontra-se um gráfico onde estão combinados todos espetro FTIR deste estudo, 

inclusive o do ABS, para tornar mais fácil compará-los entre si. 

 

TABELA 7 – COMPARAÇÃO DOS VALORES EXPERIMENTAIS E VALORES BIBLIOGRÁFICOS DE NÚMERO DE ONDA. 

Material Grupos  
Número de onda 
([35, 40]) 

Número de onda 
obtido 

Observações 

ABS 

C - H 2926 cm-1 - Não aparece 

700 cm-1 - Não aparece 

C = C 1450 - 1600 cm-1 - Não aparece 

C ≡ N 2237 cm-1 - Não aparece 

PVP 

CH2 1465 cm-1 1461,78 cm-1 Aparece 

1957 cm-1 - Não aparece 

C = O 1660 cm-1 1657,52 cm-1 Aparece 

C - N 1289 cm-1 1290,14 cm-1 Aparece 

FIGURA 15 – RESULTADO DA ESPETROSCOPIA (FTIR) REALIZADA SOBRE UMA AMOSTRA TRATADA 
COM PVP E ÁCIDO ACÉTICO (100%) COMO SOLVENTE (SPIN). 
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No gráfico da figura 16 é possível confirmar o que foi acima referido por 

comparação dos dois espetros, um realizado ao substrato (ABS) e o outro é o espetro 

da figura 15. Como se pode ver nenhum dos picos característicos do ABS (laranja) 

surge no espetro do PVP (azul). 

 

4.3.2 Influência da concentração de PVP do tratamento 

SPIN na adesão do filme 

Começou-se por testar a influência da concentração de PVP na adesão do filme. 

Definiu-se uma temperatura e um tempo (60min a 70ºC) para garantir a 

comparabilidade dos resultados das diferentes percentagens de PVP (5%, 10% e 20%).  

Após a deposição do cobre, os resultados do teste da adesão (Fig. 17 e 18) 

indicam que a concentração de PVP que produz filmes com maior adesão é 20%, ou 

seja, amostra 3B (as mancha mais claras correspondem a partes onde o filme foi 

arrancado). A perda de massa (%) também apoia esta afirmação, visto que é menor 

na amostra 3B. Quanto aos valores de ganho de massa registados, estão de acordo 

com o que era esperado visto que aumenta com a concentração de PVP (Tab. 8).  
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FIGURA 16 – JUNÇÃO DA ESPETROSCOPIA (FTIR) REALIZADA SOBRE UMA AMOSTRA TRATADA COM PVP E 
ÁCIDO ACÉTICO (100%) COMO SOLVENTE (SPIN) E DA ESPETROSCOPIA REALIZADA SOBRE O SUBSTRATO DE 
ABS. 
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TABELA 8 - CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 
 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1B 0,5444 0,5699 4,7 - - - - 

2B 0,5469 0,5765 5,4 0,5820 0,5758 1,1 1B 

3B 0,5503 0,5876 6,8 0,5949 0,5896 0,9 2B 
 
 

A amostra 1B, que corresponde ao tratamento com solução de 5% PVP, empolou 

tal como se pode ver na figura 19. Atribuímos este acontecimento ao facto de o PVP 

atenuar a agressividade do solvente, ou seja, quanto maior for a concentração de 

PVP menor será o impacto do solvente no substrato. Pensa-se que como a 

concentração de PVP é baixa na amostra 1B, a absorção de solvente foi superior 

quando a amostra foi sujeita à temperatura de secagem (90ºC), como a quantidade 

FIGURA 18 - AMOSTRA 3B COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 60MIN COM 20%PVP, 
 ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 

FIGURA 17 - AMOSTRA 2B COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 60MIN COM 10%PVP,  
ANTES (1) E DEPOIS (1) DO STT. 

1 2 
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de solvente no substrato era elevada e ao tentar sair do interior da amostra na forma 

de vapor empolou a amostra.  

O estudo prosseguiu usando o valor de concentração de PVP que produziu 

melhores resultados, ou seja, 20%. 

 

4.3.3 Influência do tempo e da temperatura do 

tratamento SPIN na adesão do filme 

Nesta etapa, foi estudada a influência de dois parâmetros importantes (tempo e 

temperatura) na adesão e integridade do filme de cobre. As temperaturas estudadas 

(25ºC, 70ºC e 90ºC) foram escolhidas de forma a abranger o maior número de 

possibilidades visto que quanto maior for a temperatura do tratamento SPIN, maior 

é o inchamento do substrato e, por conseguinte, maior será a probabilidade do PVP 

ficar ancorado na sua matriz. 

 90ºC 

Através da análise das figuras 20, 21 e 22 é possivel concluir que a adesão do 

filme decresce com o aumento da duração do tratamento SPIN a 90ºC. Na amostra 

3C, quase 100% da área do filme foi arrancada, provavelmente, devido ao facto do 

tempo e temperatura do tratamento SPIN serem exageradamente elevados, o que 

fez com que o filme apresentasse fraca adesão. Porém, mesmo para tempos mais 

curtos (amostra 2C) o filme já apresentava elevada densidade de defeitos 

superficiais. Quanto ao ganho de massa, este foi semelhante em todas amostras 

apesar da duração do tratamento SPIN variar entre 10-60 minutos (Tab. 9). 

1 2 

FIGURA 19 - AMOSTRA 1B COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 60MIN COM 5%PVP,  
ANTES (1) E DEPOIS DO TRATAMENTO SPIN (2). 
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TABELA 9 - CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 
 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1C 0,5539 0,5846 5,5 0,5930 0,5899 0,5 2B 

2C 0,5949 0,6324 6,3 0,6365 0,6308 0,9 1B 

3C 0,5297 0,5666 7,0 0,5703 0,5647 1,0 0B 

1 2 

3 

FIGURA 20 - AMOSTRA 1C COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 90ºC DURANTE 10MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 21 - AMOSTRA 2C COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 90ºC DURANTE 30MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 22 - AMOSTRA 3C COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 90ºC DURANTE 60MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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 70ºC 
 

Ao contrário do que se verificou no tratamento SPIN a 90ºC, neste caso a força 

de adesão aumenta com a duração do tratamento, tal como se pode ver pelas figuras 

23, 24 e 25, embora a adesão não seja satisfatória em nenhuma delas. Esta afirmação  

também é apoiada pelos valores de perda de massa (Tab. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 - AMOSTRA 2D COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 60MIN COM 20%PVP,  
ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 

1 2 

FIGURA 23 - AMOSTRA 1D COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 30MIN COM 20%PVP, 
 ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

FIGURA 25 - AMOSTRA 3D COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO A 70ºC DURANTE 120MIN COM 20%PVP, 
 ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 
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TABELA 10 – CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1D 0,5675 0,5950 4,8 0,5977 0,5901 1,3 0B 

2D 0,5698 0,6019 5,6 0,6052 0,6000 0,9 0B 

3D 0,5839 0,6219 6,5 0,6229 0,6185 0,7 1B 

 

 Temperatura ambiente 
 

À temperatura ambiente a capacidade de inchamento do solvente sobre o 

polímero é mais baixa, por isso aumentou-se a duração do tratamento SPIN para 2h, 

4h e 24h. O ganho de massa das amostras 1E e 2E (Tab. 11) comprovam isso mesmo 

porque consideravelmente menores que todas as outras amostras estudadas até 

agora. 

Analisando os resultados do STT apresentados nas figuras 26, 27 e 28 é possível 

concluir que há um aparente aumento da adesão ao passar de 2h (amostra 1E) para 

4h (amostra 2E). Por outro lado, o tratamento de 24h (amostra 3E) pode ser 

excessivamente grande visto que a área de revestimento removida é quase 100% e o 

filme parece apresentar empolamento e outros tipos de defeitos (Fig. 28). 

1 2 

3 

FIGURA 26 - AMOSTRA 1E COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 120MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 27 - AMOSTRA 2E COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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TABELA 11 - CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 
 
 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1E 0,4998 0,5087 1,8 0,5126 0,5099 0,5 1B 

2E 0,5606 0,5764 2,8 0,5797 0,5770 0,5 2B 

3E 0,5637 0,6031 7,0 0,6070 0,6011 1,0 0B 

 

O PVP entra no polímero por difusão, dissolvido no solvente, portanto quanto 

mais aberta a estrutura (pelo solvente) tanto mais PVP entra e quanto mais PVP na 

solução e maior o tempo de imersão tanto mais PVP é absorvido (maior ganho de 

massa esperado). Mas só o que fica na superfície conta para a funcionalização e, 

portanto, para melhorar a adesão. Por exemplo, a 90ºC o maior ganho de massa 

(amostra 3C) com o tempo não se traduz numa maior adesão, o que pode querer 

dizer que o PVP não ficou na superfície, misturando-se com o polímero.  
 

Em suma, as amostras que registaram melhores resultados (perda de massa de 

0,5% no STT e classificação 2B segundo a norma) são a 1C, que corresponde ao 

tratamento de 10 minutos a 90ºC com 20% PVP, e 2E que corresponde ao tratamento 

de 4 horas à temperatura ambiente com 20% PVP. O fator que condiciona a escolha 

é o aspeto do filme que é consideravelmente melhor na amostra 2E. Posto isto, o 

estudo prosseguiu usando os parâmetros da amostra 2E. 

1 2 

3 

FIGURA 28 - AMOSTRA 3E COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 24ºC DURANTE 1440MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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4.3.4 Influência de tratamentos térmicos na adesão do 

filme 

A ideia de que um tratamento térmico poderia melhorar a adesão de 

revestimentos metálicos em substratos poliméricos foi retirada de um artigo de Shin 

Horiuchi e Yukimichi Nakao [41] no qual os autores aplicam tratamentos térmicos a 

vários tipos de polímeros após o revestimento com ouro, a fim de melhorar a adesão. 

A razão pela qual os tratamentos térmicos melhoram a aderência do revestimento 

deverá estar associado ao aumento da mobilidade das cadeias do polímero por ação 

do calor, que permite ao cobre entranhar-se na matriz do ABS, criando assim mais 

pontes de ligação entre o revestimento e o substrato. Foram realizados cinco 

tratamentos térmicos diferentes (Tab. 13). A amostra com melhores resultados é a 

4G da Fig. 32 (30min a 130ºC) cuja percentagem de área de filme arrancada é muito 

baixa. 

1 2 

3 

FIGURA 30 - AMOSTRA 2G COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 29 - AMOSTRA 1G COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO ST (3). 
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1 2 

3 

FIGURA 33 - AMOSTRA 5G COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 31 - AMOSTRA 3G COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 32 - AMOSTRA 4G COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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TABELA 12 - CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1G 0,5558 0,5726 3,0 0,5754 0,5745 0,16 3B 

2G 0,6188 0,6333 2,3 0,6373 0,6365 0,13 3B 

3G 0,5669 0,5835 2,9 0,5901 0,589 0,10 4B 

4G 0,5831 0,5990 2,7 0,6023 0,6020 0,05 5B 

5G 0,6125 0,6325 3,3 0,6350 0,6344 0,09 4B 

 
TABELA 13 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO TÉRMICO. 

 

 

 

 

 
 

Tendo em conta que o objetivo de obter um filme de cobre com classificação 5B 

no teste da fita-cola segundo Norma ASTM D3368, ou seja, com 0% de área removida, 

procedeu-se à análise do filme quanto à sua topografia e espessura através da 

microscopia eletrónica de varrimento (SEM).  

Tal como já foi referido, a amostra analisada foi a 4G. Verificou-se a existência 

de alguns poros, característicos dos filmes produzidos por eletroless plating, e de 

alguns cristais salientes na superfície do filme (Fig. 34). 

 

 

Amostra Temperatura (ºC) Tempo (min) 

1G 120 10 

2G 120 30 

3G 130 10 

4G 130 30 

5G 140 10 

2 1 

FIGURA 34 – IMAGENS DA SUPERFICIE DO FILME DE COBRE COM TRATAMENTO TÉRMICO DE 30 MINUTOS A 130ºC 
OBTIDA POR EMISSÃO DE ELETRÕES SECUNDÁRIOS (AMOSTRA 4G), AMPLIAÇÃO 2000x (1) E AMPLIAÇÃO 20000x (2). 
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A figura 35 traduz a variação do número atómico médio ao longo da superfície 

do filme, ou seja, quanto mais escuro menor será o número atómico médio. As zonas 

a cinzento claro correspondem ao cobre e as zonas mais escuras são consideradas 

impurezas ou poros. A causa mais provável das impurezas é a natureza química do 

processo de deposição (eletroless plating) que permite a incorporação de impurezas 

orgânicas. Estas têm caraterísticas isolantes e, por sua vez, contribuem para o 

aumento da resistividade elétrica do filme. Na figura 36, em que a parte escura é o 

substrato e a parte claro é o filme de cobre, o filme aparenta estar em boas 

condições e isento de defeitos internos. Quanto à espessura do filme, é 

aproximadamente 1 micrómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como foi referido anteriormente, também foram realizadas análises EDS com 

o intuito de fazer uma caraterização química e também para investigar a presença 

de impurezas ou contaminações. Na imagem de cima (figura 37), analisou-se uma 

das zonas escuras que correspondem a um número atómico médio mais baixo que o 

do cobre e na imagem de baixo analisou-se uma zona com número atómico médio 

constante e uniforme correspondente ao cobre. Por comparação é possível verificar 

que o espetro da zona 1 tem teores de carbono e oxigénio mais elevados. Ora, como 

estes são os principais constituintes dos compostos orgânicos é provável que as zonas 

mais escuras correspondam a aglomerados de compostos orgânicos, ou seja, de 

impurezas. Tal como já foi anteriormente referido, a causa do aparecimento destas 

impurezas é a natureza química da deposição (eletroless plating) que leva a que 

FIGURA 35 – IMAGEM DA SUPERFICIE DA AMOSTRA 4G 
OBTIDA POR EMISSÃO DE ELETRÕES RETRODIFUNDIDOS.  

FIGURA 36 – IMAGEM DA SECÇÃO TRANSVERSAL DA 
AMOSTRA 4G COM MEDIÇÕES DA ESPESSURA DO FILME. 
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estes compostos fiquem aprisionados no interior do filme aquando da deposição 

metálica.  

 

Procedeu-se ao estudo da resistividade elétrica do filme que foi calculada 

recorrendo ao método da sonda de quatro pontas e à microscopia eletrónica de 

varrimento, para obter a espessura do filme (t), tal como se pode ser na tabela 14. 

O valor de resistividade do filme da amostra 4G (2,93 × 10-8 Ω.m) é maior que o 

observado para o cobre puro (1,71 × 10-8 [42]), uma diferença de 70%. Conforme 

sugerido por SEM, este aumento de resistividade deve ficar a dever-se aos poros e à 

presença de impurezas orgânicas isolantes. No entanto este valor está próximo dos 

valores obtidos por outros autores, por exemplo, para um filme de cobre (200nm) 

gerado por eletroless plating sobre um substrato de vidro obteve-se um resistividade 

elétrica de 3,5 × 10-8 Ω.m [43] e noutro caso, um filme de cobre (60nm) gerado por 

pulverização catódica reativa por magnetrão obteve-se 4 × 10-8 Ω.m [44].  

FIGURA 37 – IMAGENS SEM ASSINALADAS COM ZONAS ANALISADAS ATRAVÉS DE EDS E RESPETIVO ESPETRO. 
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TABELA 14 – DADOS RELATIVOS AO CÁLCULO DA RESISTIVIDADE DA AMOSTRA 4G. 

 Espessura média 
do filme (μm) 

Resistência 
elétrica (Ω) 

Resistividade 
elétrica (Ω.m) 

Filme de Cobre 1,076 0,006 2,93 × 10-8 
 

 

4.3.1 Influência de outros parâmetros nas 

propriedades do filme de cobre 
 

4.3.1.1 Influência da preparação superficial na adesão 

do filme 

Esta etapa teve como objetivo saber se o tratamento SPIN seria bem-sucedido 

sem fazer preparação superficial prévia. Para isso foram realizados dois 

revestimentos de cobre com as mesmas condições que estão descritas na legenda 

mas uma das amostras não foi preparada, sendo a sua superfície usada tal qual. A 

preparação da superfície, tal como está descrito no capítulo 3.3, consiste em polir a 

amostra, lavar com água destilada, submete-la a 10min nos ultrassons em etanol e 

secagem a 90ºC durante 1h.  

O ganho de massa (Tab. 15) da amostra que teve preparação prévia da superfície 

(2F) é consideravelmente superior ao ganho de massa da amostra que não teve 

preparação superficial (1F) e isso deveu-se ao facto de, neste caso, o filme só ter 

depositado parcialmente. De referir, que este filme exibia uma adesão quase 

inexistente visto que podia ser removido com o simples passar do dedo sobre a 

superfície. Na imagem 2 da figura 38 é possível ver a fragilidade do filme, e também 

o facto de este só ter sido parcialmente depositado. Em suma, pode-se afirmar que 

para o processo de deposição funcionar é necessário fazer a preparação prévia da 

superfície. Este facto é apoiado pela bibliografia que diz que a adesão depende 

diretamente da topografia microscópica do substrato [3]. Há que enaltecer que, caso 

a peça a revestir tenha uma geometria complexa, será necessário preparar a 

superfície (aumentar a rugosidade) por via química visto que será impossível polir 

toda a superfície da amostra nesse caso. 
 
 

TABELA 15 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 
 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Ganho de 
massa (%) 

1F 0,5935 0,6070 2,3 0,6089 0,3 

2F 0,5699 0,5858 2,8 0,5908 0,9 
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4.3.1.2 Influência da adição de Nitrato de Níquel no 

banho eletroless na adesão do filme 

Segundo alguns autores, por exemplo Jun Hyun Han [45], a co-deposição de 

níquel com cobre ajuda a aliviar as tensões internas que são muito frequentes no 

revestimento de cobre produzido por “eletroless plating”. Decidimos, por isso, 

avaliar o seu impacto na aderência do filme. Quanto aos resultados obtidos, através 

da análise da figura 39, é possível verificar a adição de NiSO4 (3g/L) no banho 

eletroless de cobre teve um impacto bastante positivo na adesão do filme 

comparativamente com a amostra de cobre (Fig. 27), visto que a área de filme 

arrancada é quase inexistente. A origem das manchas presentes no filme é 

desconhecida. 
 

 

TABELA 16 – CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D 3368 

1H 0,6395 0,6648 4,0 0,6669 0,6663 0,09 5B 

 

 

FIGURA 38 – AMOSTRA 2F COM PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE (1) E AMOSTRA 1F SEM PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE (2) 
SENDO QUE AMBAS SOFRERAM O MESMO TRATAMENTO SPIN (25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP). 

2 1 
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Comparativamente com a amostra de cobre (Amostra 4G) esta tem mais 

irregularidades e poros. Na imagem 2 da figura 40, pode-se verificar que os cristais 

metálicos são mais pequenos e a topografia é mais regular, ou seja, menos 

acidentada.  

2 1 

FIGURA 40 – IMAGENS DA SUPERFICIE DO FILME DE COBRE COM NIQUEL POR EMISSÃO DE ELETRÕES SECUNDÁRIOS 
(AMOSTRA 1H), AMPLIAÇÃO 2000x (1) E AMPLIAÇÃO 20000x (2). 

1 2 

3 

FIGURA 39 - AMOSTRA 1H COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 240MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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 A imagem 1 da figura 41 evidencia uma densidade elevada de poros no filme. O 

ponto branco assinalado na figura 41 foi analisado via EDS no seguimento deste 

estudo para se obter informações relativas à sua constituição química, visto que o 

número atómico médio da partícula é superior ao do cobre. Convém referir que estas 

partículas brancas estão presentes em todas as amostras de cobre e a sua origem é 

desconhecida. Quanto à espessura do filme (Fig. 42), mantem-se na mesma ordem 

de grandeza das amostras anteriores. 

 

A zona 1 (Fig. 43) corresponde a uma partícula pequena (~1μm) com número 

atómico médio superior às zonas circundantes. Como se pode ver pelo espetro 

correspondente, a partícula é de prata. A razão pela qual estas partículas se 

encontram espalhadas pela superfície dos três filmes de cobre estudados pode estar 

relacionada com a primeira etapa do processo de deposição onde se criam pontos de 

nucleação através da imersão da amostra numa solução de nitrato de prata (AgNO3). 

De notar que no espetro correspondente à zona 2 aparecem vestígios de níquel 

tal como seria de esperar visto que o banho eletroless com o qual o filme foi 

produzido tinha 3g/L de sulfato de níquel. 

FIGURA 41 – IMAGEM DA SUPERFICIE DA AMOSTRA 1H 
OBTIDA POR EMISSÃO DE ELETRÕES RETRODIFUNDIDOS.  

FIGURA 42 – IMAGEM DA SECÇÃO TRANSVERSAL DA 
AMOSTRA 1H COM MEDIÇÕES DA ESPESSURA DO FILME. 
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 Revestimento de Prata 

Tal como se sucedeu no estudo do cobre, a otimização do revestimento de prata 

também foi baseada na investigação da influência dos parâmetros do tratamento de 

ativação (SPIN) tendo como base as mesmos métodos de avaliação e as mesmas 

técnicas de caraterização, nomeadamente, o teste da fita-cola (STT), a 

espetroscopia de infravermelhos com transformação de Fourier (FTIR), a microscopia 

eletrónica de varrimento (SEM), a espectroscopia por dispersão de energia de raios 

X (EDS) e o método da sonda de quatro pontas. Basicamente, o procedimento 

adotado neste caso foi o mesmo do cobre mas menos extensivo porque o filme de 

prata tem naturalmente melhores propriedades por isso o processo de otimização 

não é tão longo. 
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FIGURA 43 – IMAGENS SEM ASSINALADAS COM ZONAS ANALISADAS ATRAVÉS DE EDS E RESPETIVO ESPETRO. 
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4.4.1 Escolha do solvente 

O procedimento de escolha do solvente foi semelhante ao do cobre visto que 

também foram realizados testes preliminares para encontrar os solventes que 

funcionam melhor com base na taxa de inchamento do substrato e no grau de 

afinidade com o PVP e com a própria prata. O ácido acético, dimetilsulfóxido (DMSO) 

e DMF foram testados e, segundo os resultados obtidos, entendemos que o DMSO 

(diluído com etanol porque o DMSO puro é muito agressivo e dissolve o ABS) era o 

solvente mais promissor porque permitia produzir filmes de prata com melhores 

propriedades do que os outros solventes. Consequentemente, o estudo prosseguiu 

usando e uma solução de DMSO (50%) e etanol (50%) como solvente no tratamento 

SPIN. 
 

Recorrendo à espetroscopia de infravermelhos conseguiu-se comprovar a eficácia 

do solvente visto que as bandas do PVP encontravam-se presentes mas as bandas do 

ABS não (Tab. 17). 
 

TABELA 17 – COMPARAÇÃO DOS VALORES EXPERIMENTAIS E VALORES BIBLIOGRÁFICOS DE NÚMERO DE ONDA. 

Material Grupos  
Número de onda 
([35, 40]) 

Número de onda 
obtido 

Observações 

ABS 

C - H 2926 cm-1 - Não aparece 

700 cm-1 - Não aparece 

C = C 1400 - 1600 cm-1 - Não aparece 

C ≡ N 2237 cm-1 - Não aparece 

PVP 
CH2 1465 cm-1 1461,78 cm-1 Aparece 

1957 cm-1 - Não aparece 

86

88

90

92

94

96

98

100

60011001600210026003100

Tr
an

sm
it

ân
ci

a
(%

)

Número de onda (cm-1)

FIGURA 44 – RESULTADO DA ESPETROSCOPIA (FTIR) REALIZADA SOBRE UMA AMOSTRA TRATADA 
COM PVP E UMA SOLUÇÃO DE DMSO (50%) E ETANOL (50%). 

 

1
4

6
1

 

1
6

5
8

 

1
2

8
9

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

O gráfico que segue (Fig. 17) permite confirmar que nenhuma das bandas do ABS 

surge no espetro da amostra relativa à figura 45. 

4.4.2 Influência da concentração de PVP do tratamento 

SPIN na adesão do filme 

Começou-se por testar a influência da concentração de PVP na solução de 

inchamento do ABS na adesão. Definiu-se uma temperatura e um tempo (20min a 

25ºC) fixos para garantir a comparabilidade dos resultados das diferentes 

percentagens de PVP (10% e 20%). A amostra 1I (Fig. 46), cujo tratamento SPIN foi 

realizado com 10% PVP, teve piores resultados no teste da fita adesiva.  

As zonas escuras do filme da amostra 1I na imagem 3 da figura 46 continuam a 

ser condutivas, ou seja, o filme não chegou a ser rompido durante STT mas é visível 

C = O 1660 cm-1 1658,48 cm-1 Aparece 

C - N 1289 cm-1 1289,18 cm-1 Aparece 
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FIGURA 45 – JUNÇÃO DA ESPETROSCOPIA (FTIR) REALIZADA SOBRE UMA AMOSTRA TRATADA COM PVP E 
DMSO (50%) ETANOL (50%) COMO SOLVENTE (SPIN) E DA ESPETROSCOPIA REALIZADA SOBRE O SUBSTRATO 
DE ABS. 
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que ficou ligeiramente deteriorado sendo que houve uma ligeira perda de massa 

(Tab. 18). 

 

TABELA 18 – CLASSIFICAÇÃO DO STT E VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 
 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D3368 

1I 0,5434 0,5721 5,3 0,5791 0,5768 0,40 5B 

2I 0,5588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,5836 4,4 0,5908 0,5898 0,17 5B 

 

 

 

4.4.3 Influência do tempo e da temperatura na adesão 

do filme 

Nesta etapa, foi estudada a influência da duração do tratamento SPIN à 

temperatura ambiente na aderência do filme de prata. 

 25ºC (temperatura ambiente) 
 

Em síntese, o melhor revestimento de prata é o da amostra 1J (Fig. 48) na medida 

em que tem a menor percentagem de massa perdida no STT (Tab. 19) pelo que, é o 

1 2 

3 

FIGURA 47 - AMOSTRA 2I COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 20MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

FIGURA 46 - AMOSTRA 1I COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 20MIN COM 10%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 
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único que não tem nenhum defeito superficial, manchas ou qualquer tipo de dano 

relativo ao STT. 

 

TABELA 19 – CLASSIFICAÇÃO DO STT VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa  
pós-SPIN 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

Classificação 
ASTM D3368 

1J 0,6156 0,6375 3,6 0,6476 0,6469 0,11 5B 

2J 0,5939 0,6182 4,1 0,6305 0,6295 0,16 5B 

3J 0,61343 0,6492 5,8 0,6635 0,6623 0,18 5B 
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Na etapa que se segue o revestimento da amostra 1J foi analisado com SEM, EDS 

e também quanto à sua resistividade elétrica. 

1 2 

3 

FIGURA 48 - AMOSTRA 1J COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 10MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 49 - AMOSTRA 2J COM TRATAMENTO SPIN 
REALIZADO A 25ºC DURANTE 20MIN COM 20%PVP, DEPOIS 
DO PLATING (1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 50 - AMOSTRA 3 COM TRATAMENTO SPIN REALIZADO 
A 25ºC DURANTE 40MIN COM 20%PVP J, DEPOIS DO PLATING 
(1) ANTES DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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Na figura 51, o filme de prata aparente ausente de porosidades (Imagem 1). Os 

cristais são bastante facetados e tem um formato quase esférico (Imagem 2). 

Na figura 52 é possível verificar que o filme de prata tem pouco teor de 

impurezas, porém, a zona mais escura localizada no canto superior esquerdo será 

analisada via EDS para que se possam tirar algumas conclusões sobre seus os 

constituintes. Na figura 53 pode-se verificar que o filme aparenta ser coeso, livre de 

defeitos e bem aderente ao ABS, tendo uma espessura média de 1 micrómetro. 

 

 

2 1 

FIGURA 51 – IMAGENS DA SUPERFICIE DO FILME DE PRATA POR EMISSÃO DE ELETRÕES SECUNDÁRIOS (AMOSTRA 1J), 
AMPLIAÇÃO 2000x (1) E AMPLIAÇÃO 20000x (2). 

FIGURA 52 – IMAGEM DA SUPERFICIE DA AMOSTRA 1J 
OBTIDA POR EMISSÃO DE ELETRÕES RETRODIFUNDIDOS.  

FIGURA 53 – IMAGEM DA SECÇÃO TRANSVERSAL DA 
AMOSTRA 1J COM MEDIÇÕES DA ESPESSURA DO FILME. 
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 Os espetros da figura 54 também mostram que existem poucas impurezas no 

revestimento de prata, relativamente ao revestimento de cobre. Para além da prata 

só existe um pequeno pico de carbono. Apesar de a imagem ser bastante uniforme e 

constante em termos de número atómico médio, existe uma zona mais escura no 

canto superior esquerdo (Z1) e por comparação é possível perceber que na zona 

escura o teor de carbono é mais elevado, devendo corresponder a uma impureza 

orgânica provinda do banho de deposição. 

Por fim, foi calculada a resistividade elétrica do filme tendo a espessura do filme 

sido determinada por microscopia eletrónica de varrimento (Fig. 53). O valor obtido, 

relativo à amostra 1J, foi 8,61 × 10-8 Ω.m. Comparativamente com a resistividade da 

prata pura (1,61 × 10-8 Ω.m [42]) verificou-se um aumento de 430%. Apesar deste 

aumento considerável, a resistividade obtida continua a ser bastante baixa. Quanto 

a filmes de prata de outros estudos, por exemplo, um filme de prata produzido via 
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eletroless plating sobre fibra de carbono obter um valor experimental de 8,99 × 10-

6 Ω.m [46]. Noutro caso, em que foi produzido um filme de prata (200nm) via 

pulverização catódica obteve-se um valor de resistividade de 2,7 × 10-7 Ω.m [47]. 

 

TABELA 20 – DADOS RELATIVOS AO CÁLCULO DA RESISTIVIDADE DA AMOSTRA 1J. 

 Espessura média 
do filme (μm) 

Resistência 
elétrica (Ω) 

Resistividade 
elétrica (Ω.m) 

Filme de Prata  0,826 0,023 8,61 × 10-8 
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5 Conclusões 
 

A técnica de eletroless plating tem vindo a ser usada a nível industrial sendo que 

a tendência é crescer e alastrar a sua aplicabilidade a outros mercados porque se 

trata de uma técnica com um funcionamento intuitivo, produz filmes uniformes e de 

espessura constante e permite revestir materiais não-condutores. Porém, tem um 

ponto fraco no que toca aos banhos eletroless porque tendem a ser quimicamente 

instáveis, dispendiosos, poluentes e degradam-se rapidamente. Na última década 

têm sido publicados vários estudos cujo foco central é a otimização do banho dando 

sempre importância ao aspetos ambiental e ecológico, bem como a redução dos 

custos. Esta dissertação também se enquadra nesse grupo porque a técnica de 

ativação utilizada é barata e o banho também foi produzido segundo um ideal 

minimalista. Trata-se de um atributo muito importante que abre caminho para várias 

aplicações funcionais em vários ramos da engenharia nomeadamente 

microtecnologia, microfabricação, entre outros. Convém enaltecer a possibilidade 

de uso desta técnica para revestir peças produzidas por impressão 3D, que são 

maioritariamente de ABS.  

O produto final deste estudo consistiu em dois revestimentos metálicos em 

substratos poliméricos, obtidos por um novo processo de funcionalização da 

superfície do ABS. O objetivo era otimizar a adesão dos filmes através da 

manipulação dos parâmetros do tratamento SPIN, tratamentos térmicos e adição de 

outros compostos químicos ao banho. Quanto aos resultados de adesão, o melhor 

filme de cobre corresponde à amostra 4G que foi imersa numa solução de ácido 

acético com 20%PVP durante 4 horas à temperatura ambiente (tratamento SPIN) e o 

filme foi tratado termicamente durante 30 minutos a 130º. O melhor filme de prata 

corresponde à amostra 1J que foi imersa numa solução de DMSO e Etanol (50/50) 

durante 10 minutos à temperatura ambiente. Através da análise do ganho de massa 

(pós-SPIN) conclui-se que este não tem influência direta na adesão porque o PVP 

entra no polímero por difusão, dissolvido no solvente, portanto quanto mais aberta 

a estrutura (pelo solvente) tanto mais PVP entra mas só o que fica na superfície conta 

para a funcionalização, daí a discrepância que existe entre o ganho de massa e a 

adesão. Os resultados das análises FTIR evidenciam a eficácia do tratamento SPIN 

visto que foi possível confirmar a presença de PVP e ausência de ABS em toda a 
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superfície da amostra. Quanto aos resultados de SEM pode-se concluir que, ao 

contrário do que seria de esperar, a adesão do filme de cobre não diminuiu com o 

número de poros, antes pelo contrário. O filme que foi tratado termicamente e o 

filme com níquel tinha maior densidade de poros que o filme de cobre standard, 

contudo detinha de uma melhor adesão. Por outro lado também é notável o facto 

dos filmes de cobre terem mais defeitos e imperfeiçoes superficiais que o filme de 

prata. Quanto aos resultados das análises EDS, estas permitiram afirmar que existem 

mais impurezas nos filmes de cobre do que no filme de prata. Porém, a resistividade 

elétrica do filme de prata é consideravelmente maior que do filme de cobre. 

Apesar da otimização dos revestimentos ter sido bem-sucedida e também ter 

sido possível tirar algumas conclusões fundamentadas, existem algumas alterações e 

melhorias que se podiam fazer, começando por substituir o teste da fita-cola por um 

teste mais objetivo (por exemplo, 100 Series TestResources com acessório acoplado 

GTB030 90 Degree Peel Test) para se poder quantificar a adesão. Por outro lado, 

seria interessante realizar o teste de corrosão porque foi possível notar que os filmes 

de cobre começavam a escurecer ao fim de alguns dias exposto ao ar atmosférico. 

Convém mencionar a impossibilidade de calcular as taxas de deposição, que é um 

indicador importante da cinética de deposição de um filme, devido ao facto do 

substrato perder massa durante o processo de deposição relativa à dissolução do PVP. 

Por esta razão impossível obter um valor real de “massa depositada de metal”. 

Quanto à dureza dos filmes, devido ao facto de terem em média 1 micrómetro de 

espessura torna-se impossível medir a dureza, independentemente da massa e do 

tipo de dureza. 
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Anexo A 

 

Materiais 

 

TABELA 21 – LISTA DE MATERIAIS USADOS E RESPETIVAS INFORMAÇÕES. 

Material  Sigla Fórmula  Preço P. Mol. 
(g/mol) 

Fornecedor 

Acrilonitrilo  
butadieno estireno  

ABS (C8H8·C4H6·C3H3N)n 4.5€ / placa 
A4 (1mm 
espessura) 

- Sign 
Materials 
Direct 

Polivinilpirrolidona  
 

PVP (C6H9NO)n 55.5€ / 100g 29000 Sigma-
Aldrich 

Ácido Acético  
(99,8%) 

- CH3COOH 42.2€ / 1L 60,05 Sigma-
Aldrich 

Dimetilsulfóxido 
(99,5%) 

DMSO C2H6OS 143€ / 1L 78,13 Sigma-
Aldrich 

Dimetilformamida 
(99,8%) 

DMF C3H7NO 135.5€ / 1L 73,09 Sigma-
Aldrich 

Clorofórmio 
(99,8%) 

- CHCl3 90€ / 1L 19,38 Sigma-
Aldrich 

Nitrato de Prata 
 

- AgNO3 2075€ /1Kg 169,87 Sigma-
Aldrich 

Borohidreto de 
Sódio 
 

- NaBH4 64.7€ / 100g 37,63 Sigma-
Aldrich 

Sulfato de Cobre  
(penta-hidratado) 

- CuSO4·5H2O 79.8€ /1Kg 246,68 Carlo Erba 
Reagents 

Hidróxido de Sódio 
 

- NaOH 36.1€ / 1Kg 39,99 Sigma-
Aldrich 

Formaldeído (37%) 
 

- CH2O 37.3€ / 1L 30,03 Sigma-
Aldrich 

Citrato de Sódio  
(di-hidratado) 

- Na3C6H5O7·2H2O 190.5€ / 1Kg 258,06 ChemLab 

Glucose - C6H12O6 46.4€ / 1Kg 180,16 Scharlau 
Chemicals 

Amónia 
(25%) 

- NH3 117€ / 1L 35,05 VWR 
Chemicals 

Sulfato de Níquel  
(hexa-hidratado) 

- NiSO4·6H2O 201.6€ / 1Kg 262,85 Fisher 
Chemical 

Tartarato de sódio 
e potássio (tetra-
hidratado) 

- KNaC4H4O6·4H2O 61.1€ / 1kg 282,22 Sigma-
Aldrich 
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Anexo B 
 

Reprodutibilidade 

Tal como já foi referido, este anexo visa comprovar a reprodutibilidade do 

processo e comprovar a legitimidade dos resultados apresentados e, para isso, estão 

aqui apresentados testes feitos com as mesmas condições mas amostras diferentes. 

Nas tabelas estão descritos as condições do tratamento de cada amostra e dos 

respetivos ganhos e perdas de massa. 
 

 

Influência da concentração de PVP na adesão do 

filme de Cobre 
 

TABELA 22 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

4B 0,5469 0,5765 5,4 0,5820 0,5728 1,6 

5B 0,5422 0,5748 6,0 0,5808 0,5768 0,7 
 

TABELA 23 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

Amostra %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

4B 10 
70 60 

5B 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 55 - AMOSTRA 4B, ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 
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Influência do tempo e temperatura na adesão do 

filme de Cobre 

 
 90ºC  

TABELA 24 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

4C 0,5666 0,6040 6,6 0,6098 0,6073 0,4 

5C 0,5439 0,5789 6,4 0,5832 0,5802 0,5 

6C 0,5712 - - - - - 

 
TABELA 25 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

Amostra %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

4C 

20 90 

10 

5C 30 

6C 60 

FIGURA 56 - AMOSTRA 5B, ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 
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 70ºC 

 

TABELA 26 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

4D 0,5799 0,6101 5,2 0,6151 0,6113 0,6 

5D 0,5357 0,5676 6,0 0,5698 0,5671 0,5 

6D 0,5711 0,6074 6,4 0,6090 0,6069 0,3 
 

 

TABELA 27 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 

 

Amostra %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

4D 

20 70 

30 

5D 60 

6D 120 

1 2 

3 

FIGURA 58 - AMOSTRA 5C, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 57 - AMOSTRA 4C, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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 25ºC 

 

TABELA 28 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

4E 0,5569 0,5682 2,0 0,5731 0,5707 0,4 

5E 0,5496 0,5652 2,8 0,5689 0,5663 0,5 

6E 0,5556 0,5943 7,0 0,5981 0,5956 0,4 

FIGURA 60 – AMOSTRA 5D, ANTES (1) E DEPOIS DO STT (2). 

1 2 

FIGURA 59 - AMOSTRA 4D, ANTES (1) E DEPOIS (2) DO STT. 

1 2 

FIGURA 61 - AMOSTRA 6D, ANTES (1) E DEPOIS (DIREITA) DO STT (2). 

1 2 
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TABELA 29 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

4E 

20 25 

120 

5E 240 

6E 1440 

1 2 

3 

FIGURA 63 - AMOSTRA 5E, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 62 - AMOSTRA 4E, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 64 - AMOSTRA 6E, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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Influência da preparação superficial na adesão do 

filme de Cobre 

 

TABELA 30 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Ganho de 
massa (%) 

3G 0,5840 0,5985 2,5 0,6010 0,4 

4G 0,6188 0,6333 2,3 0,6383 0,8 

 
TABELA 31 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

Influência do sulfato de níquel na adesão do 

filme de Cobre 

 

TABELA 32 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

 

 

 
TABELA 33 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 

 

Amostras Preparação da superfície %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

3G Não 
20 25 240 

4G Sim 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

2I 0,6023 0,6279 4,3 0,6295 0,6285 0,16 

Amostra Quantidade de NiSO4  
(g/L) 

%PVP Temperatura  
(ºC) 

Tempo  
(min) 

2I 3 20 25 240 

2 1 

FIGURA 65 - AMOSTRA 4G COM PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE (1) E AMOSTRA 3G SEM PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE (2). 
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Influência da concentração de PVP na adesão do 

filme de Cobre 

TABELA 34 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

3J 0,5176 0,5498 6,2 0,5555 0,5522 0,60 

4J 0,5588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,5836 4,4 0,5908 0,5898 0,17 
 

TABELA 35 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 Amostra %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

3J 10 
25 20 

4J 20 

1 2 

3 

FIGURA 66 - AMOSTRA 2I, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES DO 
STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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Influência do tempo e temperatura na adesão do 

filme de Cobre 
 

 25ºC 

TABELA 36 - VARIAÇÃO DE MASSA AO LONGO DOS PROCESSOS DE ATIVAÇÃO DE DEPOSIÇÃO. 

Amostra Massa 
inicial 

Massa 
c/PVP 

Ganho de 
massa (%) 

Massa  
pós-plating 

Massa  
pós-STT 

Perda de 
massa (%) 

4L 0,6322 0,6506 2,9 0,6526 0,6522 0,06 

5L 0,6048 0,6324 4,6 0,6437 0,6429 0,12 

6L 0,6306 0,6695 6,2 0,6888 0,6875 0,19 
 

TABELA 37 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

Amostras %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

4L 

20 25 

10 

5L 20 

6L 40 

1 2 

3 

FIGURA 68 - AMOSTRA 4J, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES DO 
STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 67 - AMOSTRA 3J, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES DO 
STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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1 2 

3 

FIGURA 71 - AMOSTRA 6L, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 70 - AMOSTRA 5L, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 

1 2 

3 

FIGURA 69 - AMOSTRA 4L, DEPOIS DO PLATING (1) ANTES 
DO STT (2) E DEPOIS DO STT (3). 
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ANEXO C 
 

Quantificação do inchamento  
 

TABELA 38 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 

TABELA 39 – VARIAÇÃO DA ESPESSURA DO ABS DURANTE O TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 

Nesta etapa pretendia-se quantificar o impacto dimensional que o tratamento 

SPIN tem no substrato de ABS, causado pelo inchamento. Para esse efeito foram 

produzidas amostras com o tratamento SPIN (previamente selecionado segundo a 

melhor combinação de parâmetros) do cobre e da prata e foram feitas medições 

precisas da sua espessura, antes e depois do tratamento. No caso da amostra do 

ácido acético, a expansão registada foi de 12,2% (Tab. 39). 

Amostras Solvente %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

1F Ácido Acético 
(100%) 

20 25 240 

Espessura média (mm) Expansão (%) 

Antes 0,9881 

12,2 
Depois 1,1091 

1medições feitas através do software ImageJ 

FIGURA 72 – (1) VISTA LATERAL DA AMOSTRA 1F, ANTES DO TRATAMENTO SPIN; (2) VISTA LATERAL DA AMOSTRA 1N, 
DEPOIS DO TRATAMENTO SPIN; (3) IMAGEM REPRESENTATIVA DA VARIAÇÃO DE ESPESSURA DA AMOSTRA 1N (ZOOM); 

1 

2 

3 

Antes Depois 
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TABELA 40 - PARÂMETROS DO TRATAMENTO SPIN. 

 

 

 

 
                                          

  TABELA 41  – VARIAÇÃO DA ESPESSURA DO ABS DURANTE O TRATAMENTO SPIN. 
 

Espessura média (mm) Expansão (%) 

Antes 0,9451 

5,6 
Depois 0,9981 

1medições realizadas através do software ImageJ 

 

Quanto á amostra tratada com a solução DMSO e etanol (1M), a expansão 

registado foi de 5,6% (Tab. 41). Comparativamente com a amostra tratada com 

ácido acético (1F) a expansão é bastante superior, o que permite concluir que o 

tratamento SPIN realizado com ácido acético causa uma taxa de inchamento, 

aproximadamente, 2 vezes superior ao do tratamento SPIN realizado com DMSO e 

etanol, ou seja, o impacto dimensional que tem na amostra/substrato é maior. 

 

Amostras Solvente %PVP Temperatura (ºC) Tempo (min) 

1M 
DMSO (50%)  
Etanol (50%) 

20 25 10 

FIGURA 73 – (1) VISTA LATERAL DA AMOSTRA 1M, ANTES DO TRATAMENTO SPIN; (2) VISTA LATERAL DA AMOSTRA 2N, 
DEPOIS DO TRATAMENTO SPIN; (3) IMAGEM REPRESENTATIVA DA VARIAÇÃO DE ESPESSURA DA AMOSTRA 2N (ZOOM); 

1 

2 

3 

Antes Depois 
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Anexo D 
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ABS + 20% PVP (DMSO)

ABS

 

FIGURA 74 – CONJUNTO DOS TRÊS ENSAIOS DE ESPETROSCOPIA (FTIR) REALIZADOS. 


