
Resumo 

Actualmente, devido ao desenvolvimento tecnológico, exige-se que os materiais possuam um 

conjunto de propriedades que muitas vezes é impossível de existir num único material. Este problema 

é particularmente premente quando as propriedades desejadas à superfície do componente são 

incompatíveis com as do interior. Neste caso, a solução é revestir o material capaz de suportar as 

solicitações a que o componente está sujeito no seu interior, com um material que possua a(s) 

propriedade(s) desejada(s) à superfície. Assim, os revestimentos permitem a simbiose das 

propriedades características de dois ou mais materiais de modo a optimizar o comportamento do 

componente em serviço.  

Entre os materiais poliméricos, os designados vulgarmente por plásticos são materiais de eleição 

para aplicação como revestimentos de materiais clássicos, principalmente em situações em que a 

agressividade de ambientes corrosivos e/ou segurança e bom funcionamento de componentes 

eléctricos são factores determinantes.  

Os primeiros revestimentos de materiais convencionais por plásticos, foram efectuados com auxílio 

de técnicas clássicas - extrusão, laminagem, projecção ou por imersão do material a revestir em 

soluções poliméricas diluídas. No entanto, qualquer dos processos citados conduzem a filmes de 

espessuras superiores a 0,1 mm que não satisfazem os requisitos exigidos em muitas indústrias, em 

particular, aos inerentes à Indústria Electrónica.  

Em consequência, foram desenvolvidos estudos intensivos sobre técnicas de deposição de filmes 

finos, com espessuras da ordem do micrómetro e cujos resultados foram aplicados inicialmente no 

fabrico de condensadores, isolamentos, protecção e passivação de circuitos microelectrónicos (1-5) e 

posteriormente extrapolados a campos tão diversos como:  

- Superficies espectralmente selectivas (6)  

- Revestimentos anti-reflexão e resistentes à humidade (7)(8)  

- Revestimentos protectores de espelhos solares (9)  

- Biomedicina (10-12)  

- Indústria automóvel - chapas resistentes à corrosão (13)  

- Chumaceiras auto-lubrificantes (14)  

- Membranas permeáveis e selectivas (15-18)  

Entre todas as técnicas desenvolvidas para a preparação de filmes aquelas que conduzem a 

melhores resuItados são: a deposição em solução (19), a pirólise em vácuo (20-22), a polimerização 

em plasma (23-26), a evaporação em vácuo (27-29) e pulverização catódica (30-41), (14) e (8).  



A utilização em diversas aplicações de revestimentos poliméricos obtidos a partir de 

politetrafluoretileno (PTFE), deve -se essencialmente às propriedades físicas, químicas e mecânicas 

deste material plástico tais como:  

a - Elevado grau de cristalinidade (?98%)  

b - Elevada massa volúmica (2,3 gr/cm3)  

c - Alta resistividade (1011 Ω .m)  

d - Elevada resistência à degradação, quando sujeito a temperaturas compreendidas entre – 200ºC e 

327ºC  

e - Boa resistência química a ambientes ácidos e atmosferas ricas em cloro  

f - Baixo coeficiente de atrito (0,02).  

Apesar de possuir propriedades de grande aplicação industrial a utilização do P T F E no fabrico de 

componentes é limitada, devido à dificuldade de processamento - sinterização a temperaturas e 

pressões elevadas, embora estejam actualmente a serem desenvolvidos esforços no sentido de o 

processar por injecção, à semelhança de outros materiais plásticos. O problema de utilização do P T 

F E é minimizado quando este material é aplicado como revestimento de outros materiais, devido aos 

mecanismos postos em jogo pelas técnicas de deposição de filmes finos serem diversos dos 

utilizados actualmente no processamento de componentes constituídos unicamente por P T F E.  

Uma das aplicações que se poderá revelar de grande interesse para os fiImes P T F E será a sua 

utilização no revestimento de painéis solares. Na realidade, o desenvolvimento crescente da energia 

solar como forma de energia, implica a utilização de materiais que por um lado possuam boas 

características de emissividade e de absorção e por outro que sejam capazes de manter essas 

propriedades por períodos de tempo consideráveis. Devido aos painéis solares se encontrarem 

expostos a atmosferas agressivas eles têm tendência a sofrerem corrosão, o que Ihes altera 

rapidamente as suas características ópticas. Sendo o P T F E um polímero com características anti-

corrosivas, passível de ser depositado em fiImes muito finos, não deverá alterar as características 

ópticas das superfícies espectralmente selectivas e aumentará necessariamente o tempo de vida dos 

painéis solares em serviço.  

Entre as técnicas possíveis de serem utiIizadas para a produção de fiImes de P T F E, a pulverização 

catódica parece ser a mais adequada. Esta técnica pode permitir:  

1. O controle da espessura dos revestimentos, se se proceder à optimização dos parâmetros em jogo 

no processo.  

2. A colocação do substrato em qualquer posição. A elevada energia que possuem os átomos 

ejectados do alvo na pulverização catódica permite por si só a deposição do material pulverizado 

sobre o substrato, ao contrário das outras técnicas que necessitam da acção da gravidade para 

promoverem a deposição do material.  



3. Minimizar a contaminação quer do alvo quer do substrato, conduzindo a depósitos de melhores 

características. A eliminação das impurezas existentes nas camadas superficiais daqueles 

componentes é facilmente conseguida pela pré-pulverização do alvo e do substrato.  

4. Filmes uniformes, devido à facilidade de aplicação de campos magnéticos, que evitam a dispersão 

dos átomos ejectados do alvo.  

5. Boa aderência do filme ao substrato, motivada pela elevada energia que possuem os átomos 

quando atingem o substrato.  

6. Revestimentos de P T F E de variáveis composições estequiométricas, função da percentagem de 

CF4 na atmosfera da câmara de deposição.  

Embora seja a pulverização catódica uma técnica de eleição para a deposição de P T F E, os 

resultados obtidos por diferentes investigadores não conduzem a valores concordantes, em particular 

no que respeita às taxas de deposição. Alguns autores que utilizaram a técnica de pulverização 

catódica para deposição de P T F E, apenas conseguiram espessuras duas a três vezes inferiores às 

obtidas nos outros processos de deposição de fiImes finos, nomeadamente de evaporação e 

polimerização em plasma (7) (38) (42). Em contrapartida, outros autores comparando as taxas de 

deposição obtidas por aqueles processos com as observadas por pulverização catódica concluiram 

que os valores obtidos eram semelhantes ou até superiores aos conseguidos por evaporação ou 

polimerização em plasma (31) (35-37).  

Este antogonismo de resultados é essencialmente devido aos múltiplos parâmetros em jogo durante o 

processo de pulverização catódica. Torna-se então, imperativo, para a prossecução da utilização da 

pulverização catódica na obtenção de filmes finos de P T F E com características reprodutíveis, um 

estudo rigoroso das variáveis condicionantes deste processo.  

Em consequência, são objectivos deste trabalho o projecto e construção de um aparelho de 

deposição por pulverização catódica, a optimização dos parâmetros de deposição de P T F E e o 

estudo da aplicação dos filmes finos de P T F E,a superfícies espectralmente selectivas.  

Assim,  

- no primeiro capítulo, far-se-á uma breve descrição teórica do método de pulverização catódica . 

- no segundo capítulo apresentar-se-á as diferentes etapas de montagem da aparelhagem necessária 

à pulverização catódica.  

- o terceiro capítulo consiste na experimentação e optimização do equipamento.  

- o quarto capítulo é consagrado à aplicação de técnicas experimentais à caracterização dos filmes de 

P T F E.  

- no quinto e último capítulo far-se-á o estudo das características ópticas dos revestimentos de P T FE.  


