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Resumo 
 

Este trabalho apresenta um estudo experimental sistemático onde foi analisada a 

morfologia de micro- e nanogotículas ou filmes finos de líquidos iónicos (ILs) depositados a vapor 

sobre diferentes substratos. O processo de deposição foi efetuado por um método de evaporação 

térmica sob pressão reduzida com grande reprodutibilidade e versatilidade para a deposição de 

filmes através de metodologias de deposição sequencial e/ou simultânea de diferentes materiais.   

Foram exploradas superfícies de óxidos transparentes condutores, filmes 

semicondutores orgânicos, microbalanças de cristal de quartzo revestidas com metais, e 

membranas porosas de alumina anodizada. A diversidade de morfologias, associada a diferentes 

propriedades químicas e estruturais dos materiais utilizados como substrato, permitiu avaliar os 

mecanismos de nucleação e crescimento de ILs em diferentes substratos, incluindo diversos 

espaços confinados, bem como a sua interação física e química com a superfície.  

Verificou-se uma maior mobilidade superficial por parte de líquidos iónicos com uma 

cadeia alquílica catiónica mais curta, possuindo assim uma maior capacidade de migrar para 

espaços confinados, bem como para se aglomerarem em gotículas independentes. A tendência 

obtida para líquidos iónicos de cadeia mais longa (mais apolares) foi para formar filmes 

coalescidos à superfície, existindo, em particular, uma forte afinidade destes ILs com compostos 

orgânicos poliaromáticos, tais como o perileno e o pentaceno. A baixa tensão interfacial entre 

estas substâncias deu origem a sistemas em que o líquido iónico procura maximizar a área de 

interface com os compostos orgânicos. Obteve-se uma forte relação entre o desenvolvimento de 

morfologias cristalinas de semicondutores orgânicos, e a modificação destas, através da 

presença de líquido iónico antes, após e durante a deposição destes compostos orgânicos. Este 

efeito foi relacionado com a dimensão da cadeia alquílica do líquido iónico, bem como as 

condições em que ocorreu a deposição dos compostos. 

O tratamento da superfície de filmes com sistemas de líquido iónico + composto orgânico 

poliaromático, através de plasma de árgon, recorrendo a um equipamento de sputtering, permitiu 

estabilizar e formar nanopartículas de prata sobre a superfície, bem como promover a migração 

de líquido iónico para espaços confinados.  

Palavras-Chave 
Líquidos iónicos; semicondutores orgânicos; deposição física a vapor; evaporação térmica; sputtering; 
filmes finos; micro- e nanogotículas. 
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Abstract 
 

This work reports a systematic experimental study in which the morphology of micro- and 

nanodroplets, as well as continuous thin films, of ionic liquids (ILs), deposited via physical vapor 

deposition over different surfaces, was analyzed. The deposition process was performed through 

a customized procedure of vacuum thermal evaporation. The method is characterized by its 

ample reproducibility and versatility for the deposition of films through sequential and/or 

simultaneous deposition methodologies of different materials. 

Transparent conductive oxide surfaces, organic semiconductor films, metal-coated quartz 

crystal microbalances, and porous anodized alumina membranes were explored. The diversity of 

morphologies, associated with different chemical and structural properties of the materials used 

as the substrate, allowed us to evaluate the nucleation and growth mechanisms of ILs on different 

surfaces, including various confined spaces, as well as their physical and chemical interactions 

with the surface. 

Greater surface mobility was displayed by ILs with a shorter cationic alkyl chain, therefore 

having a greater ability to both migrate to confined spaces and agglomerate into independent 

droplets. The behavior observed for ionic liquids with longer chains (more apolar) was to form 

coalesced films on the surface. These ILs exhibit a strong affinity with polyaromatic organic 

compounds, such as perylene and pentacene. The low interfacial tension between these 

substances originated systems in which the ionic liquid moves in order to maximize the interfacial 

area with the organic compounds. 

A strong link was observed between the development of crystal morphologies of organic 

semiconductors, and their modifications, and the presence of ionic liquid before, after, and during 

the deposition of these organic compounds. This effect was related to the size of the alkyl chain 

of the ionic liquid, as well as the conditions under which deposition of the compounds occurred. 

The surface treatment of films made up of IL + polyaromatic organic compound systems, 

through argon plasma, using sputtering equipment, promoted the stabilization and formation of 

silver nanoparticles on the surface, as well as precipitating the migration of the ionic liquid to 

underlying confined spaces. 

Keywords 
Ionic liquids; organic semiconductors; physical vapor deposition; vacuum thermal evaporation; sputtering; 
thin films; micro- and nanodroplets. 
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1. Motivação e Objetivos 
 

Nas últimas décadas a área do estudo dos líquidos iónicos ou fluídos iónicos tem tido um grande 

desenvolvimento científico por se ter verificado que estes possuíam propriedades e 

funcionalidades únicas, com um enorme potencial de aplicação. Dessa forma, é de esperar que 

estes venham a ter uma grande aplicabilidade em áreas tecnológicas inovadoras, em especial 

na área dos materiais funcionais avançados. O objetivo desta dissertação passa por explorar 

algumas das propriedades dos líquidos iónicos, em particular a sua estabilidade em vácuo, 

propriedades interfaciais e a tendência destes materiais se moverem para espaços confinados 

quando depositados por evaporação térmica sob pressão reduzida. Como estratégia 

experimental, foram realizadas deposições físicas de líquidos iónicos constituídos por diferentes 

pares catião-anião, formando micro- e nanogotículas e/ou filmes finos sobre diferentes 

substratos. A partir dos resultados experimentais, a interação química/física desses líquidos 

iónicos com diferentes superfícies foi avaliada. 

O estudo dos líquidos iónicos focou-se, principalmente, no efeito da dimensão da cadeia alquílica 

presente no catião imidazólio. A análise dos filmes finos de líquido iónico foi realizada 

essencialmente pela análise de imagens obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta 

resolução. Analisando as imagens foi possível relacionar as propriedades nanoestruturais do 

líquido iónico, bem como a morfologia e propriedades químicas do substrato, com a dinâmica 

superficial desse líquido iónico (formação de gotículas; formação de um filme coalescido; 

localização preferencial em espaços confinados; interação e alteração do estado e das 

propriedades do substrato). 
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2. Contextualização Teórica 

2.1. Líquidos Iónicos 
 

Os líquidos iónicos (LIs, ou ILs, do inglês “ionic liquids”) são compostos orgânicos ou inorgânicos 

iónicos líquidos e estáveis à temperatura de trabalho, geralmente a temperatura ambiente. Estes 

são geralmente formados por um catião assimétrico de grandes dimensões e um anião com uma 

elevada deslocalização da carga negativa. A elevada assimetria, dinâmica das espécies iónicas 

e dispersão de carga, condiciona por um lado o empacotamento eficiente da estrutura cristalina 

e leva a uma estabilização da fase líquida relativamente à fase sólida por razões entrópicas, 

resultando numa redução significativa da temperatura de fusão relativamente a sólidos iónicos 

constituídos por catiões e aniões com elevada simetria e localização de carga. 

Estas características permitem aos líquidos iónicos reunir em si um conjunto de propriedades 

únicas. Dentro dessas podem-se destacar: 

a) baixa pressão de vapor;  

b) condutividade iónica;  

c) alta estabilidade térmica e química;  

d) ampla janela eletroquímica;  

e) comportamento incomum de molhabilidade e propriedades interfaciais;  

f) localização preferencial em espaços confinados; 

g) existência de nanoestruturação. 

Isto faz com que os líquidos iónicos sejam muito promissores em várias áreas, já que se 

vislumbram muitas possíveis aplicações. Alguns dos iões presentes nos líquidos iónicos mais 

comuns encontram-se representados na figura 1. 
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Uma das famílias mais estudadas (em particular pelo grupo de investigação onde foi 

desenvolvida esta tese) é a dos líquidos iónicos formados por grupos catiónicos baseados no 

catião imidazólio. A capacidade de inserir cadeias alquílicas progressivamente maiores nestes 

catiões permite obter comportamentos e propriedades únicas. O anião e o núcleo do catião, na 

zona do imidazólio, têm propriedades polares. No entanto as cadeias alquílicas adicionadas a 

este tipo de catiões apresentam um comportamento apolar. Esta junção de comportamentos 

polares e apolares proporciona propriedades anfifílicas, semelhantes às de um surfactante. 

A nanoestruturação dos líquidos iónicos é uma das propriedades mais relevantes deste tipo de 

substâncias. Esta provém precisamente da conjugação de zonas polares e apolares na mesma 

molécula. Uma simulação computacional realizada em 2006 por Canongia Lopes et al. baseada 

em líquidos iónicos com o catião imidazólio ([CnC1im][PF6]) estudou o efeito do aumento da 

cadeia alquílica apolar [2]. Para valores de n progressivamente maiores apurou-se que as 

cadeias alquílicas tendem a agregar-se em domínios apolares. Da mesma forma, as zonas 

polares tendem a agregar-se também em domínios polares. É nesta agregação de domínios, 

análogo a uma separação de microfases, que se baseia o conceito de nanoestruturação de 

líquidos iónicos. Na figura 2 encontram-se as representações das caixas de simulação dos 

líquidos iónicos estudados computacionalmente neste trabalho.  

 

A B 

Figura 1 – Estrutura molecular de alguns catiões (A) e aniões (B) presentes nos líquidos iónicos mais comuns com as suas 
abreviaturas. Adaptado de [1]. 
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Figura 2 – Representação gráfica das caixas de simulação envolvendo 700 iões de líquidos iónicos da forma [CnC1im][PF6] com n 
progressivamente maior. É visível a heterogeneidade com a presença de domínios polares (vermelhos) e apolares (verdes). Adaptado 
de [2]. 

 

É teorizado que a nanoestruturação se deve a interações de van der Waals entre as cadeias 

alquílicas. Quanto maiores estas cadeias maiores os domínios apolares. O comprimento alquílico 

crítico (CAS) é o comprimento a partir do qual as cadeias alquílicas são suficientemente longas 

de forma a adotarem um comportamento apolar. Esse comportamento apolar sustenta assim a 

nanoestruturação do líquido iónico. No caso dos catiões da forma [CnC1im], o CAS está definido 

em n=6, como representado na figura 3. O CAS marca a fronteira entre aquilo que se denominam 

líquidos iónicos de cadeia curta (n<6) e de cadeia longa (n>6). 

 
Figura 3 – Esquema representativo das zonas polares e apolares ao longo da cadeia alquílica do catião [C13C1im]. 

 

Um exemplo do efeito da nanoestruturação é representado num estudo que visou a mudança de 

comportamento da entalpia e da entropia de vaporização para uma série de líquidos iónicos do 

tipo [CnC1im][NTf2], com 2≤𝑛≤8 [3]. É sabido que a adição de grupos metileno a alcanos, 1-álcoois 

            n=4                                       n=6                                       n=8                                           n=12 

[CnC1im][PF6] 
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ou 1-amino alcanos gera um incremento regular em grandezas como as variações de entropia 

ou de entalpia na vaporização [4]. No estudo de Santos et al., para a série de líquidos iónicos 

analisada, esta mesma tendência na adição de grupos metileno ([CnC1im][NTf2]  

[Cn+1C1im][NTf2]) foi também verificada [3]. Contudo, esta apresenta uma quebra no CAS, em 

n=6. Os incrementos de ΔHvap e ΔSvap são diferentes nos regimes n<6 e n>6. Este efeito 

encontra-se esquematizado na figura 4. 

 

 
Figura 4 – Diagrama comparativo dos incrementos em propriedades termodinâmicas de vaporização por grupo metileno adicionado. 
Os incrementos da entalpia e da entropia apresentam uma mudança de comportamento em n=6 (CAS). A verde encontram-se os 
valores de referência para alcanos, 1-álcoois e 1-amino alcanos. Adaptado de [3]. 

 

 

 

Variação de comportamento 

Volatilidade 

Entalpia 

Entropia 

Região A Região B 

Incremento por -CH2- 

Alcanos, 1-álcoois e 1-amino alcanos 

ΔGvap 

ΔHvap 

ΔSvap 
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2.1.1. Exemplos de Aplicações dos Líquidos Iónicos 
 

Solventes Verdes 

Os líquidos iónicos são também muito usados como solventes verdes. As fortes interações 

iónicas tornam muitos compostos polares solúveis em ILs. Para além disso, os ILs podem ser 

alterados. É possível adicionar ou substituir certos grupos ou radicais. Isto torna-os 

extremamente versáteis, já que podem ser “desenhados” de forma a adaptarem-se à situação. 

Por isso, estes são chamados de “designer solvents“. A baixa pressão de vapor é uma grande 

vantagem sobre os solventes convencionais, que tendem a evaporar com facilidade. Muitos 

desses solventes são mesmo tóxicos ou irritantes, o que torna bastante inconveniente a sua 

evaporação. Por sua vez, a maioria dos ILs não são tóxicos (para além de, obviamente, não 

evaporarem em condições de pressão e temperatura padrão). Dessa forma, os ILs apresentam 

uma grande importância no campo da química verde.  

Recentemente foi demonstrada em vários trabalhos a solubilidade da celulose numa vasta gama 

de líquidos iónicos e de misturas binárias de IL + solvente convencional [1]. Os ILs revelam por 

isso ser extremamente relevantes, dado que a celulose é dos polissacarídeos mais comuns, e 

que os únicos solventes utilizados na dissolução deste composto são altamente tóxicos. 

Os líquidos iónicos são também muito promissores na área do tratamento de resíduos nucleares. 

Estes dissolvem iões de elementos actinídeos. Dessa forma é possível remover estes iões, 

remanescentes das reações nucleares, e muitas vezes reintroduzir este material num novo ciclo 

de reações nucleares [5]. 

 

Eletrólitos 

A baixa pressão de vapor aliada à ampla janela eletroquímica, estabilidade térmica e elevada 

condutividade iónica destes líquidos trazem também aplicabilidade, por exemplo, em baterias. A 

ampla janela eletroquímica e elevada condutividade iónica permitem que os ILs cumpram a sua 

função como eletrólito, no transporte de carga. O facto de ter baixa pressão de vapor e elevada 

estabilidade térmica faz com que este não vaporize mesmo a pressões relativamente baixas, 

mesmo perante um aumento de temperatura. Isto resulta num aumento do tempo de vida das 
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baterias. O desenvolvimento e desempenho de novas baterias é uma área com um forte 

interesse tecnológico e científico [6]. 

 

Catálise 

Apesar de existirem situações em que o próprio líquido iónico possa surgir como catalisador, a 

maior aplicação destes compostos na catálise é como solvente ou agente imobilizador do 

catalisador, formando um sistema catalítico heterogéneo relativamente aos reagentes. Para 

alcançar estes sistemas, duas técnicas são habitualmente utilizadas: SILPC (Supported Ionic 

Liquids Phase Catalysts) e SCILL (Supported Catalysts with Ionic Liquid Layer) [7]. Estes 

sistemas utilizam apenas uma pequena quantidade de líquido iónico, sob a forma de uma 

camada fina. Como nestes casos o sistema catalítico é heterogéneo, não existe o incoveniente 

de isolar o catalisador do meio reacional. 

Os líquidos iónicos são também usados na catálise do processamento de restos de biomassa, 

com o objetivo de obter compostos orgânicos úteis e valiosos [8] e também na dessulfurização 

dos combustíveis [9]. Mais uma vez, os ILs surgem no âmbito da química verde. 

 

Lubrificante 

Devido à forte polaridade das moléculas de IL, estas em geral têm boa adsorção com superfícies. 

Isso, em conjunto com a alta viscosidade, estabilidade térmica, baixa pressão de vapor e o facto 

de não serem inflamáveis, leva a que alguns ILs sejam já usados como fluidos lubrificantes para 

aplicações especiais. Apesar de já terem sido estudados como lubrificante base, recentemente 

os estudos têm-se focado mais em usar os ILs como aditivos a lubrificantes convencionais, já 

que muitos ILs são miscíveis noutros fluídos lubrificantes. Muitos estudos têm vindo a reportar 

para estes lubrificantes aditivados com IL uma diminuição tanto do desgaste como da fricção à 

escala laboratorial e em motores à escala real [10]. 

A estabilidade dos líquidos iónicos a baixas pressões permite antever também uma possível 

aplicação como lubrificante em condições de alto vácuo, por exemplo, no espaço. 
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Captura de CO2 

A captura e armazenamento de CO2 é um processo essencial no futuro do combate às alterações 

climáticas. Também aqui os líquidos iónicos aparentam ter aplicabilidade. Nos últimos anos 

muitos têm sido os estudos sobre os mecanismos através dos quais um vasto leque de líquidos 

iónicos pode capturar e armazenar CO2. 

Existem dois mecanismos pelos quais o CO2 pode ser armazenado em líquidos iónicos, a 

dissolução e a interação química. Na dissolução, o CO2 simplesmente dissolve-se no IL. A 

principal interação entre as moléculas de IL e CO2 é uma interação ácido-base de Lewis, onde o 

anião é a base e o CO2 o ácido. Em alguns casos, as forças de interação entre as moléculas de 

IL e o CO2 são predominantemente forças de van der Waals. Um aumento da cadeia alquílica do 

catião aumenta a quantidade de volume livre entre moléculas de IL, aumentando assim a 

capacidade deste de dissolver CO2 [11]. 

O CO2 pode ainda ser capturado através de uma reação química deste com o IL. Os líquidos 

iónicos mais explorados neste caso possuem um grupo amina adicionado ao catião ou ao anião. 

Este grupo reage com o CO2, incorporando-o assim na molécula. Contudo, os ILs funcionalizados 

com este grupo amina apresentam uma viscosidade muito elevada e, por isso, têm a sua área 

de aplicação muito restringida. Para além disso, a ligação formada é muito forte, o que dificulta 

a remoção do CO2 para a reutilização do líquido iónico [11]. Dessa forma, têm sido exploradas 

vias alternativas, como por exemplo, a funcionalização do anião com piridina [12]. O líquido iónico 

funcionalizado com piridina apresentou uma elevada capacidade de armazenar CO2 e uma 

excelente reversibilidade da reação. 

Geralmente, o CO2 capturado é depois introduzido em formações rochosas, ou transformado 

em minerais carbonatados, para armazenamento de longo prazo [13]. 

 

Telescópios Espaciais 

A baixa pressão de vapor proporciona uma grande estabilidade em vácuo. Isto permite aos 

líquidos iónicos manterem as suas propriedades, por exemplo, no espaço. Dessa forma, é 

estudado o uso de ILs em telescópios espaciais, na construção de espelhos. Não é prático 

transportar da Terra espelhos curvos de grandes dimensões. Os ILs proporcionam uma 
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alternativa, colocar uma camada de IL sobre o substrato curvo e depositar um filme metálico 

sobre este. Dessa forma, todo o telescópio pode ser montado no espaço [14].  

 

2.1.2. Propriedades Menos Conhecidas 
 

Para além das propriedades já mencionadas anteriormente, os líquidos iónicos possuem ainda 

muitas características pouco comuns e menos conhecidas. Numa review de 2019, Esperança et 

al. enumeraram algumas destes comportamentos anómalos menos conhecidos [15]: 

 

Coeficiente de expansão térmica isobárica negativo 

Para a maior parte dos líquidos, o coeficiente de expansão térmica isobárica, αp (que indica a 

magnitude da expansão de um líquido com a temperatura) é sempre positivo. Uma das exceções 

é a água, para a qual αp é negativo até 4 °C.  

Muitos líquidos iónicos partilham esta propriedade com a água, possuindo um αp negativo ao 

longo de uma determinada gama de temperatura. Um dos exemplos é a família [CnC1im][Ntf2] 

[16], que a baixas temperaturas apresenta um αp negativo. Tal como em todos os líquidos, para 

temperaturas suficientemente grandes, αp terá sempre que ser positivo, já que este diverge para 

+∞ no ponto crítico vapor-líquido. 

 

Minimização da viscosidade em misturas binárias IL + solvente molecular 

Na maior parte das misturas binárias totalmente miscíveis em que a viscosidade dos dois 

componentes é idêntica, a viscosidade da mistura mantém esse valor para qualquer fração molar 

dos componentes. No entanto, algumas misturas de líquidos iónicos com solventes orgânicos 

apresentam o comportamento incomum de possuir uma viscosidade mais baixa que os seus 

componentes. 

Tariq et al [17] estudaram misturas binárias de ILs (com o catião [CnC1im]) com solventes 

orgânicos (2-amino-etanol e 1-amino-3-propanol). Para temperaturas previamente estudadas em 

que os dois componentes da mistura possuiam a mesma viscosidade, a viscosidade da mistura 

baixou. Este comportamento foi particularmente pronunciado quando a fração molar de líquido 
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iónico era alta. Pensa-se que este comportamento se deve às pontes de hidrogénio entre os 

líquidos iónicos e as moléculas orgânicas do solvente. Estas ligações alteram a estrutura que 

estes compostos possuem quando na forma pura, resultando numa viscosidade mais baixa. 

 

Proporcionalidade entre a capacidade térmica e o volume molar 

Uma propriedade curiosa é a relação linear entre a capacidade térmica molar e o volume molar 

para qualquer líquido iónico, independentemente da sua estrutura. Ou seja, ,  é constante, e o 

seu valor calculado é de 1.95 ± 0.02 (JK-1cm-3 ) [18]. Isto providencia por isso uma lei muito 

simples para o cálculo da capacidade térmica de um líquido iónico a partir do seu volume molar. 

Pares de líquidos iónicos com carga reversa 

Pares isoeletrónicos de iões são pares anião-catião com o mesmo número de eletrões. Estes 

divergem entre si dois números atómicos. Um exemplo bastante simples é o par Cl—K+. 

Analogamente a este exemplo, existem também pares isoeletrónicos em aniões e catiões de 

líquidos iónicos. Por exemplo, os iões 1-alquil-3-metilciclopentadienil (anião) e 1-alquil-3-

metilimidazólio (catião) são isoeletrónicos e isoestruturais. Isto porque a remoção de um protão 

e um neutrão dos dois nitrogénios presentes no imidazólio do catião transformam-no no anião. 

Isto abre a porta à descoberta de muitos novos líquidos iónicos, já que a partir de alguns líquidos 

iónicos conhecidos poderá ser possível, através de pequenas trocas na estrutura, obter um ião 

isoeletrónico que forme também um líquido iónico [19]. 

Este conjunto de propriedades particulares e menos conhecidas dos líquidos iónicos ilustra o 

quão únicas são estas substâncias, e o quanto é necessário continuar a explorar as suas 

propriedades. Como já vimos, os ILs possuem já uma vasta gama de aplicabilidade, e com a 

descoberta de mais líquidos iónicos e o estudo das suas propriedades, mais aplicações surgirão. 

É com esse intuito, de explorar o comportamento de diferentes líquidos iónicos, que surge esta 

tese. Em particular, serão estudadas as interações e dinâmica entre os líquidos iónicos e 

diferentes superfícies. 
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2.2. Filmes Finos 
 

Filmes finos são camadas de um dado material com espessura entre alguns nanómetros e alguns 

micrómetros. Quando sob a forma de filme o material em questão apresenta propriedades 

diferentes daquelas quando se encontra em bulk. Devido a esta diferença de propriedades e às 

dimensões na ordem dos nanómetros, estes possuem uma vasta gama de aplicabilidades [20]. 

Geralmente os filmes finos são metaestáveis já que, em bulk, existe uma maior densidade de 

ligações intermoleculares, tornando este estado energeticamente mais favorável. Já a sua 

estrutura varia bastante de acordo com o método de deposição e o respetivo processo de 

formação e crescimento do filme, tema que será abordado nos próximos subcapítulos. 

 

 

2.2.1. Técnicas de Deposição de Filmes 
 

As técnicas de deposição de filmes podem ser subdivididas em técnicas de deposição por 

métodos em solução e em técnicas de deposição a vapor. Esta classificação foca-se no meio 

através do qual o material é transportado e se deposita no substrato. Outra subdivisão típica 

considera técnicas de deposição química e técnicas de deposição física. As técnicas químicas 

envolvem uma alteração química junto a uma superfície sólida, que funciona como substrato, 

havendo a formação de uma camada sólida do composto pretendido. Já as técnicas físicas 

baseiam-se em processos mecânicos ou termodinâmicos para a formação de filme, não existindo 

uma alteração química do composto depositado durante o processo [20].  

 

2.2.1.1. Técnicas de Deposição a Vapor 
 

Muitas técnicas baseiam-se na passagem do material a depositar para a fase gasosa através de 

diversos processos, para consequentemente se depositarem no substrato que se pretende 

revestir sob a forma de um filme fino. Este grupo de métodos denominam-se de uma forma geral 

técnicas de deposição a vapor.  
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Evaporação térmica sob pressão reduzida 

A evaporação térmica sob pressão reduzida consiste na sublimação/vaporização de um 

composto num ambiente de alto vácuo, seguida da condensação num substrato sob a forma de 

um filme fino. Muitos materiais podem ser depositados através destas técnicas, como é o caso 

de compostos orgânicos, líquidos iónicos e até metais (apesar destes requererem temperaturas 

muito elevadas). 

Para uma deposição eficiente, os gases presentes no interior da câmara devem ser vestigiais, 

para que o caminho médio livre das partículas seja superior à distância que separa o material 

inicial do substrato. Nestes processos de deposição, o substrato encontra-se a uma temperatura 

bastante inferior, pelo que as moléculas condensam facilmente na sua superfície e o filme fino é 

formado. 

Os filmes formados apresentam elevada pureza devido à quantidade vestigial de gases existente 

no interior da câmara de deposição e verificam-se elevadas taxas de deposição. 

Comparativamente a outros métodos, é uma técnica de deposição barata e eficiente. 

Relativamente aos métodos de deposição através de solução, existe ainda a vantagem de serem 

possíveis deposições de materiais insolúveis. O maior benefício deste método é a 

reprodutibilidade e a possibilidade de se depositarem estruturas em multicamada. Algumas 

desvantagens deste método envolvem o difícil controlo da rugosidade dos filmes formados, a 

utilização de temperaturas bastante elevadas para a deposição de metais, a impossibilidade de 

deposição de alguns materiais orgânicos devido à baixa volatilidade e/ou decomposição térmica, 

a necessidade de utilização de bombas de vácuo altamente eficientes e a utilização de tempos 

de deposição bastante longos. Adicionalmente, a limpeza do sistema de deposição é geralmente 

dificultada devido à insolubilidade de muitos dos materiais depositados [20].  

Uma primeira subdivisão neste tipo de técnicas consiste na deposição física a vapor (PVD) e na 

deposição química a vapor (CVD). Na deposição física existe apenas uma mudança de estado 

do composto, primeiro para o estado gasoso, e depois para o estado sólido (ou líquido), no 

substrato, sob a forma de um filme fino. Já na vertente química, um ou mais compostos 

(precursores) sublimados ou vaporizados simultaneamente, quando na fase gasosa, reagem 

entre si e/ou com o substrato, formando um filme fino de uma espécie química diferente das 

inicialmente evaporadas. 
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De acordo com o processo de aquecimento, a deposição por sublimação/vaporização sob 

pressão reduzida pode ainda ser subdividida em deposição térmica (por efeito de Joule), 

deposição por feixe de eletrões e deposição por resistência. 

Na deposição térmica o composto a depositar passa ao estado gasoso devido ao aumento da 

sua temperatura/pressão de vapor. Para conseguir este efeito, o material é inserido no forno cuja 

temperatura é controlada. Na figura 5 encontra-se uma representação esquemática de um 

sistema de evaporação térmica por efeito de Joule. Muitas vezes a deposição térmica baseia-se 

num mecanismo de efusão de Knudsen para sublimar ou vaporizar o composto, como é o caso 

do dispositivo utilizado neste trabalho, que é detalhado no capítulo 3. 

 

 

 

Pode ainda destacar-se a epitaxia por feixe molecular. Esta é um tipo específico de deposição 

física a vapor por evaporação térmica que permite obter crescimentos cristalinos de elevada 

pureza através de feixes térmicos de moléculas ou átomos direcionados ao substrato. Estes 

filmes são criados lentamente, camada a camada. Este método é especialmente importante no 

Figura 5 – Representação esquemática da forma mais convencional de evaporação térmica. 
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fabrico de dispositivos semicondutores. Na deposição física por feixe de eletrões (EBPVD) são 

formados filmes finos de elevada pureza. Este mecanismo de deposição de filmes é idêntico à 

deposição térmica, divergindo apenas no processo que leva à vaporização/sublimação do 

composto. Um feixe de eletrões com elevada energia cinética incide na superfície do material, 

transferindo essa energia para o composto, cuja temperatura sobe. Este feixe é gerado a partir 

de uma pequena corrente elétrica que atravessa um filamento de tungsténio. Os eletrões do 

filamento são extraídos e redirecionados através de campos magnéticos e elétricos até ao 

cadinho com o material [21]. A figura 6 esquematiza o sistema de deposição física por feixe de 

eletrões. 

 

 
Figura 6 –  Representação esquemática de um sistema de deposição física por feixe de eletrões (EBPVD). Adaptado de [20]. 



16 FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

  
 
Pode ainda destacar-se  a deposição por resistência. Este processo consiste num filamento 

metálico, geralmente de tungsténio ou molibdénio, que contém o material a ser depositado 

(geralmente outro metal). A passagem de uma corrente através deste filamento aumenta a 

temperatura deste, induzindo a sublimação do composto inserido [22]. 

 

Pulverização Catódica (Sputtering) 

O sputtering é um dos métodos mais comuns de deposição a vapor de materiais, sendo muito 

usado para a formação de filmes finos e no revestimento de materiais. Este processo recorre a 

um gás inerte (geralmente árgon), que é ionizado, formando um plasma. A ionização ocorre 

através de uma diferença de potencial aplicada no sistema, entre o alvo, onde se localiza o 

material a depositar (cátodo) e o substrato (ânodo). Os iões do plasma embatem no alvo com 

elevada energia cinética, levando à ejeção de átomos da sua superfície (pulverização catódica). 

Estes são transportados até ao substrato, acumulando-se neste sob a forma de um filme fino.  

A câmara onde ocorre este processo tem de ser primeiramente evacuada, sendo utilizada para 

isso uma bomba de vácuo rotativa. Posteriormente é adicionado algum gás inerte. A quantidade 

de gás tem de ser suficientemente elevada para permitir que seja aplicada de forma consistente 

a descarga elétrica entre o ânodo e o cátodo. No entanto, esta tem de ser baixa o suficiente para 

que o livre percurso médio das partículas ejetadas do alvo seja superior à distância entre este e 

o substrato. Os equipamentos de sputtering são por isso programados para introduzir a 

quantidade ideal de gás na câmara. 

O sputtering é uma técnica bastante versátil pois proporciona elevadas taxas de deposição e 

possibilita um grande controlo da espessura dos revestimentos. Para além disso, os filmes  

formados são planos e possuem uma elevada homogeneidade e resistência mecânica. Este 

processo pode ser aplicado tanto à escala laboratorial como à escala industrial. A figura 7 

esquematiza o mecanismo de deposição física por pulverização catódica. 
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Figura 7 – Representação esquemática do sistema de deposição física por sputtering. Adaptado de [20]. 

 

A pulverização catódica pode ser subdividida em várias técnicas. A mais simples é o sputtering 

de díodo de corrente contínua, que consiste apenas nos princípios básicos já aqui referidos. 

Algumas variantes usam um alvo distinto do cátodo usado na formação do plasma. Dessa forma 

a geração do plasma e o sputtering são processos independentes numa mesma câmara. Essas 

variantes são denominadas de sputtering de tríodo de corrente contínua. 

O sputtering de magnetrão é uma evolução do sputtering de corrente contínua. Um magnetrão 

cria um campo magnético na câmara onde se encontra o plasma. Perante este campo magnético 

e o campo elétrico formado pela diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, os eletrões 

adotam uma trajetória helicoidal. Essa trajetória aumenta a sua distância percorrida desde o 

ânodo até ao cátodo, aumentando assim a probabilidade de colisão com uma molécula de gás e 

a sua consequente ionização. Dessa forma é possível obter, para uma mesma descarga elétrica, 

uma taxa de ionização bastante superior. A adição do campo magnético praticamente não afeta 
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a trajetória dos iões do plasma pois a sua massa é muito superior à massa dos eletrões. O 

sputtering de magnetrão é o método mais usado na produção de filmes metálicos. 

Os métodos referidos requerem um alvo condutor. Ou seja, só podem ser depositados materiais 

condutores, como metais e, crucialmente para a o fabrico de OLEDs e OPVs, óxidos 

transparentes condutores, como o ITO. No entanto, para materias dielétricos, acumular-se-ia 

uma quantidade perigosamente alta de carga nos elétrodos devido à dificuldade destes materiais 

em transportar cargas. Para colmatar este problema surgiu o sputtering por radiofrequência. Este 

método utliza um campo elétrico alternado, com frequência entre os 5 e os 30 MHz. Isto evita a 

acumulação de carga, já que os eletrões transportados na parte positiva do ciclo compensam os 

transportados no sentido oposto na parte negativa. Os iões de plasma, tendo uma grande razão 

massa-carga, não seguem este campo oscilante, e mantêm a sua trajetória, incidindo no alvo e 

ejetando o material a depositar. 

Pode ainda destacar-se o sputtering reativo, no qual outro gás, como O2 ou N2, é adicionado ao 

gás inerte. Os iões do gás adicionado reagem quimicamente com o material a depositar. A 

dimensão desta reação e o tipo de estruturas formadas depende da quantidade de gás 

adicionada ao gás inerte e à diferença de potencial aplicada. Filmes de óxidos, nitridos e carbidos 

são muitas vezes formados através deste processo. 

 

2.2.1.2. Técnicas de Deposição em Solução 
 

As técnicas de deposição em solução baseiam-se no uso de uma solução como meio de 

manipulação e localização do material a depositar. A solução é depois separada através de 

vários processos, ficando o material depositado no substrato sob a forma de um filme fino. 

Os métodos de deposição em solução são muito comuns, apesar de, de uma forma geral, não 

apresentarem um controlo tão grande sobre a espessura e morfologia do filme criado. Existe 

também o inconveniente de estes não permitirem o tratamento de materiais insolúveis nem a 

formação de filmes finos em multicamada. 
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Spin coating 

O spin coating é um método que consiste  na formação de um revestimento por centrifugação. É 

uma das técnicas de deposição em solução mais utilizadas para filmes finos 

orgânicos/inorgânicos e poliméricos. Este inicia-se com o posicionamento de um determinado 

fluído no centro de um substrato. Segue-se a rotação, cuja velocidade angular pode ser 

monitorizada (geralmente desde 0 a 8000 rpm), e, finalmente, a secagem. A aceleração promove 

o espalhamento do fluído ao longo do substrato, resultando na formação de um filme fino na 

superfície. No caso de um composto sólido, este é previamente solubilizado num solvente 

apropriado. A solução resultante é colocada no substrato, de acordo com o procedimento 

descrito. O solvente, geralmente volátil, é evaporado durante a secagem e o material sólido 

permanece depositado sob a forma de filme fino [23]. 

Este processo de deposição depende fortemente da solubilidade dos materiais, pelo que este 

não é um bom método para compostos insolúveis. No entanto, é uma técnica bastante vantajosa 

para vários materiais poliméricos e semicondutores orgânicos de baixa volatilidade e/ou baixa 

estabilidade a elevadas temperaturas. As propriedades estruturais, morfológicas, óticas e 

elétricas destes filmes dependem da natureza do material a depositar, bem como  das 

propriedades do solvente. Outros fatores que influenciam as propriedades dos filmes formados 

são a velocidade de rotação, a aceleração, a temperatura e a pressão. O processo de formação 

de filmes através de spin coating, bem como um instrumento de deposição através de spin 

coating (spin coater) encontram-se representados na Figura 8. 

 

 



20 FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

  
 

             
Figura 8 – Representação esquemática do processo de formação de filmes finos através de spin coating (esquerda) e o instrumento 

spin coater (direita). Adaptado de [20]. 

 

O spin coating pode consistir numa distribuição estática ou numa distribuição dinâmica. Na 

distribuição estática uma pequena gota de fluído é depositada no centro do substrato, que se 

encontra estático. De forma a garantir a cobertura total do substrato, as dimensões dessa gota 

inicial variam de acordo com a viscosidade do fluído, das dimensões do substrato e das 

interações interfaciais entre estes. Já no método dinâmico o líquido é vertido lentamente sobre o 

substrato enquanto este gira a baixa velocidade, por volta de 500 rpm. Isto espalha o fluído sobre 

o substrato e resulta num menor desperdício de material. Este método é particularmente 

vantajoso quando o fluído ou o substrato possuem baixa molhabilidade, impedindo que se 

formem espaços vazios sem material depositado. 

Após a deposição inicial do fluído, a rotação é iniciada (ou aumentada no caso do mecanismo 

estático) para valores que geralmente variam entre 1500 e 6000 rpm, de acordo com as 

propriedades do filme e do substrato. A combinação da velocidade de rotação e do tempo define 

a espessura final do filme. Normalmente a aplicação de maiores velocidades de rotação e tempos 

longos contribuem para a formação de filmes mais finos. 

Este método de deposição possui várias vantagens. Este é fácil de implementar, possui um baixo 

custo e é eficiente. É o método mais apropriado para a deposição de materiais poliméricos. 

Elevadas perdas de material durante a formação dos filmes, insolubilidade de alguns materiais 

em diversos solventes, dificuldade de formação de filmes bastante uniformes e estruturados, bem 

como a impossibilidade de se depositarem sistemas em multicamada, nomeadamente 

filme sol 

substrato 
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compósitos estruturados, são algumas das desvantagens do spin coating. Adicionalmente, a 

repetibilidade dos processos é bastante dificultada, visto que uma pequena variação de qualquer 

um dos parâmetros do mecanismo condiciona a morfologia, espessura e propriedades do filme 

formado. Os líquidos iónicos podem ser depositados através de spin coating ou podem servir de 

solvente na deposição de outra substância. Como exemplo, filmes finos de [C2C1im][PF6] foram 

utilizados entre uma camada de óxido de zinco e um filme de perovskita, no contexto do fabrico 

de uma célula solar [24]. O líquido iónico e a perovskita foram depositados sequencialmente 

através de spin coating com o auxílio de solventes precursores. Vários líquidos iónicos também 

foram depositados através de spin coating sobre superfícies de silício com o objetivo de estudar 

a aplicabilidade desses ILs como lubrificantes, já que estes diminuíram a fricção com o silício e 

aumentaram a resistência ao desgaste mecânico [25]. 

 

Sol-Gel 

O método de sol-gel permite a formação de filmes finos a partir de um sol (dispersão coloidal de 

um sólido num meio líquido). Esse sol, geralmente um gel polimérico, é formado através da 

dissolução dos monómeros precursores num solvente. Esses monómeros polimerizam-se 

aquando da evaporação do solvente ou com a adição de uma substância iniciadora. Através da 

evaporação do solvente e uma posterior calcinação, o gel condensa-se num filme fino sólido. Na 

figura 9 encontram-se representadas as várias etapas deste processo. 

 

 

Figura 9 – Representação das diferentes etapas do método de sol-gel. Adaptado de [26]. 
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Neste método os líquidos iónicos de cadeia alquílica longa surgem muitas vezes como 

solvente/meio dispersante. A sua nanoestruturação afeta o processo de gelificação, já que, com 

um aumento da cadeia alquílica, diminui o tempo de gelificação da solução (o tempo necessário 

para esta para de fluir sob ação da gravidade) [27].  

Adicionalmente, os líquidos iónicos são muito utilizados em catálise no contexto desta técnica. 

Filmes finos de líquidos iónicos são adsorvidos em redes porosas, formando ionogéis. Estas 

porosidades funcionam como reatores no âmbito da catálise. No líquido iónico é dissolvido um 

catalisador, que assim fica fixo à estrutura. Estes ionogéis permitem assim a realização de 

reações catalíticas em maior escala e de uma forma mais eficiente [28]. 

 

Electrospray e Electrospinning 

O electrospray e o electrospinning são métodos de deposição de filmes que consistem num 

campo elétrico aplicado a um líquido, condutor elétrico, ou a uma solução polimérica, presentes 

num capilar. Este campo elétrico deforma o líquido. À medida que a intensidade do campo 

elétrico é aumentada, a força elétrica sobre as partículas torna-se semelhante à da tensão 

superficial do líquido, e começa a formar-se um cone, cone de Taylor. Quando um certo limite de 

tensão é atingido a ponta ligeiramente arredondada deste cone inverte-se e emite um jato de 

líquido. Denomina-se de eletrospray quando, através de um sucessivo aumento da diferença de 

potencial aplicada ao sistema, o jato se desintegra em microgotículas, muitas vezes com 

dimensões na ordem dos nanómetros. Estas microgotículas formarão um filme contínuo e 

homogéneo sobre o substrato. Na figura 10 encontra-se representado o mecanismo de 

deposição através de electrospray.  
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Figura 10 – Representação esquemática do processo de formação de filmes finos através de eletrospray. 

 

No entanto, se o jato mantiver a sua morfologia (filamentos), verifica-se, após secagem e 

evaporação do solvente, a formação de fibras de diâmetro micro/nanométrico (filmes finos) sobre 

o substrato. A esta segunda modalidade denomina-se electrospinning. As propriedades físicas 

da solução, em particular a tensão superficial, influenciam também a desintegração (ou não 

desintegração) do jato em microgotículas [29]. 

Vários líquidos iónicos são utilizados neste tipo mecanismo de propulsão de líquidos. A forma 

como estes se comportam ao longo das várias etapas do método depende fortemente das suas 

propriedades, em particular a sua condutividade elétrica e a sua tensão superficial. Existe, 

contudo, uma limitação: um dos iões do IL tende a aderir ao elétrodo junto do capilar (no caso do 

sistema na figura 10 seria o catião). Já foi proposta uma solução para este problema, o uso de 

um campo elétrico alternado de baixa frequência [30]. Este campo seria o mais intenso possível 

sem que houvesse decomposição eletroquímica, de forma a garantir um fluxo apreciável de 

líquido iónico. As oscilações entre ciclos positivos e negativos evitariam a acumulação de uma 

das espécies de ião sobre o elétrodo. 
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Eletrodeposição 

A eletrodeposição (também designada de galvanoplastia) é um processo de revestimento de 

uma superfície por meio de iões metálicos. Este baseia-se em reações químicas de oxidação-

redução, mais comumente em meio aquoso, através da eletrólise. A eletrodeposição necessita 

de energia elétrica, visto que as reações não são espontâneas.  

O substrato, que se pretende galvanizar (revestir através de eletrodeposição), liga-se ao cátodo 

e a fonte de partículas do filme (metal) ao ânodo. A oxidação do metal é responsável pela 

formação de um filme fino sobre o substrato. Outros materiais de importância tecnológica, 

nomeadamente o óxido de zinco (ZnO), podem também ser depositados através deste método 

[31]. Na figura 11 encontra-se representado o processo de eletrodeposição, em particular da 

deposição de um filme de cobre num determinado substrato. 

 

 

Figura 11 – Representação esquemática do processo de eletrodeposição de um substrato com um filme de cobre. 

 

Este método não pode ser usado para a formação de filmes finos de líquidos iónicos. Contudo, 

estes podem servir de meio de deposição. O uso de líquidos iónicos com esta finalidade, ao invés 

da água, traz várias vantagens, que variam de situação para situação. A ampla janela 

eletroquímica dos ILs permite uma maior gama de processos e/ou estabilidade dos filmes 

formados. Estes podem, por exemplo, prevenir a oxidação do metal, que aconteceria em meio 

aquoso. Para além disso, em certas soluções, torna-se mais fácil extrair, ou mesmo evitar a 

formação de substâncias tóxicas [32].  
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Método de Langmuir–Blodgett 

Quando uma pequena quantidade de uma substância anfifílica é espalhada sobre água, esta 

forma uma camada com uma molécula de espessura (monolayer) na interface água-ar. Este filme 

denomina-se de filme de Langmuir. Certos líquidos iónicos com propriedades anfifílicas podem 

formar filmes de Langmuir. 

A partir de filmes de Langmuir é possível, através do método de Langmuir-Blodgett, transferir o 

filme para uma outra superfície. Este método consiste em atravessar um objeto em forma de 

barra, onde se pretende criar o filme da substância anfifílica, através da água. Este é introduzido 

no fundo do recipiente, e sobe lentamente até à superfície. Quando este cruza o filme de 

Langmuir, este adere à barra, como ilustrado no esquema da figura 12. Este processo pode ser 

repetido múltiplas vezes, cada repetição adicionando uma nova monolayer sobre a anterior. 

Os filmes de Langmuir-Blodgett são geralmente depositados em dispositivos denominados de 

calhas (ou vales, ou ainda balanças) de Langmuir-Blodgett (Langmuir-Blodgett throughs). 

Nestes, para além do substrato onde se deposita o filme existe também uma barreira (ou duas, 

uma de cada lado) que se movimenta de forma a comprimir e garantir a consistência do filme de 

Langmuir, já que muitas moléculas são removidas, para o substrato. Geralmente estes aparelhos 

possuem também uma placa de Wilhelmy para a medição da tensão superficial do filme de 

Langmuir, sobre a água.  

O desenvolvimento deste método, no início do século XX, foi revolucionário, pois permitia formar 

filmes homogéneos de uma única monolayer. Foi uma entrada inicial na nanotecnologia. Com o 

passar das décadas, este perdeu importância como método de deposição, já que foram surgindo 

outros métodos de deposição de filmes. Contudo, este continua relevante, principalmente para a 

medição da tensão superficial através da placa de Wilhelmy, a partir da qual se podem calcular 

outras grandezas, como a pressão superficial do filme (a diferença da tensão superficial da água 

com e sem o filme). 

A isotérmica de pressão superficial - área (ou isotérmica π-A, ou ainda isotérmica de Langmuir) 

apresenta a pressão superficial da monolayer em função da área média disponível por cada 

molécula do filme (para uma dada temperatura, mantida constante). Este é talvez o indicador 

mais importante sobre as propriedades e a interação das moléculas presentes na monolayer. 

Essa isotérmica é obtida ao comprimir lentamente o filme a uma taxa constante (reduzindo a 
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área superficial com as barreiras compressoras). Simultaneamente, a pressão superficial é 

continuamente monitorizada através da placa de Wilhelmy.  

É com o intuito de obter isotérmicas π-A que este método tem vindo a ser aplicado recentemente 

a líquidos iónicos. Como já foi referido, para formarem monolayers sobre a água, os líquidos 

iónicos têm de possuir propriedades anfifílicas. Isto pode ser conseguido através da 

funcionalização destes com grupos hidrofóbicos. 

 

 
Figura 12 – Funcionamento de uma calha de Langmuir-Blodgett. 1- filme anfifílico; 2- substrato sólido onde ocorre a deposição; 3- 
barreira compressora. 

 

2.2.2. Processos de Formação de Filmes 
 

O processo de formação de um filme fino depende fortemente do tipo de método utilizado na sua 

produção. Este subcapítulo será mais focado na formação de filmes por processos a vapor, já 

que estes foram cruciais neste trabalho. 

Na deposição a vapor existe o transporte do material em pequenas quantidades (pequenos 

clusters ou até mesmo molécula a molécula) desde a fonte até ao substrato, formando um filme. 

A primeira fase da formação desse filme é a acomodação térmica. A acomodação térmica 

consiste em trocas de energia durante a colisão das partículas de gás com a superfície. O 

coeficiente de acomodação térmica quantifica a extensão desta troca de energia, e pode ser 

definido como: 
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                                                            𝛼 =                                                      (1) 

 

onde 𝛼 é o coeficiente de acomodação térmica, 𝑇  a temperatura da superfície, 𝑇  a temperatura 

das partículas incidentes e 𝑇  a temperatura das partículas refletidas [33]. Quanto maior for 𝛼 

maior será a fração de energia cinética das partículas absorvida pela superfície. Isto promove a 

condensação da substância gasosa no substrato.   

A condensação, seguida da adsorção no substrato, iniciam o processo de formação do filme. A 

adsorção pode ser física ou química. No caso da adsorção física, as moléculas adsorvidas 

interagem com o substrato exclusivamente através de interações intermoleculares. Dessa forma 

não existe uma alteração da espécie química, apesar dos campos de forças do substrato 

poderem deformar as moléculas. Já a adsorção química pressupõe a formação de ligações 

moleculares das moléculas adsorvidas com o substrato, havendo uma perda da identidade da 

espécie química depositada. 

Por vezes, durante a adsorção, surge um mecanismo essencial para a compreensão dos 

mecanismos de nucleação e crescimento de filmes, a difusão superficial. A difusão superficial 

consiste num movimento térmico de partículas depositadas sobre a superfície. Isto permite que 

essas partículas se movam através da superfície do substrato. Geralmente este movimento 

culmina na deposição definitiva da partícula num local de menor potencial. Esses locais de menor 

potencial consistem em, por exemplo, defeitos na rede do substrato ou, crucialmente, clusters 

formados por outras partículas já depositadas. Estes clusters formam um local de baixo potencial 

onde as partículas móveis podem estabilizar. A extensão da mobilidade superficial depende 

maioritariamente de dois fatores: a temperatura das moléculas depositadas e a afinidade destas 

com o substrato [20]. 

Após a adsorção ocorre a nucleação e o crescimento de clusters. A forma como se dá este 

crescimento depende das propriedades da substância depositada e do substrato. Podem definir-

se três modelos que descrevem as formas distintas como este processo ocorre. O Modelo de 

Volmer-Webber (3D) consiste no crescimento por ilhas. Isto indica que o composto tem uma 

maior afinidade consigo mesmo do que com o substrato. Dessa forma, este tende a mover-se 

até se aglomerar a um cluster já formado. Já no Modelo de Frank-Van der Merwe (2D) existe um 

crescimento por camadas, na qual o composto tem uma maior afinidade com o substrato do que 
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consigo próprio. Nesta situação, as moléculas depositadas tendem a mover-se até um ponto 

onde contribuam de forma ordenada na expansão da camada em crescimento. Existe ainda o 

modelo de Stranski-Krastanov (2D/3D), em que existe um comportamento misto, havendo 

crescimento de ilhas e de camadas [20, 34]. Estes três modelos encontram-se representados na 

figura 13. Eventualmente, todo o substrato estará coberto com o material depositado. Segue-se 

então o crescimento contínuo do filme fino, camada a camada.  

 

 

 

 

2.2.3. Filmes Finos de Líquidos Iónicos 
 

Como já foi referido anteriormente, filmes finos de líquidos iónicos podem ser formados através 

de vários processos. No entanto este subcapítulo aborda filmes finos de líquidos iónicos 

depositados através de deposição física a vapor, já que estes foram o principal foco deste 

trabalho. 

A evaporação térmica sob pressão reduzida dos líquidos iónicos leva à formação de micro- e 

nanogotículas cuja distribuição de tamanhos e forma das gotículas depende do fluxo molecular, 

tempo de deposição e, especialmente, da afinidade filme-substrato. A afinidade filme-substrato 

é normalmente avaliada pela análise do ângulo de contacto, o qual depende das tensões 

interfaciais substrato-vapor, gotícula-vapor e substrato-gotícula. 

É importante definir o conceito de monolayer. Uma monolayer (monocamada, ML) de 

revestimento é uma camada com uma molécula de espessura (assumindo uma distribuição 

homogénea do material depositado). Esta forma de quantificar a espessura é tipicamente usada 

para caracterizar filmes finos de líquidos iónicos [35], mesmo que estes consistam em 

microgotículas independentes, e não num filme homogéneo, contínuo.  

A partir da espessura de um filme em nanómetros é possível estimar a quantidade de monolayers 

do composto. Realizando a aproximação de que as moléculas têm uma forma cúbica, a 

Figura 13 – Representação esquemática dos modelos de nucleação e crescimento de filmes finos: (A) Volmer-Webber (3D); (B) 
Frank-Van der Merwe (2D); (C) Stranski-Krastanov (2D/3D). 

A B C 
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espessura da monolayer é a altura desse cubo, ou seja, a raiz cúbica do seu volume. Dessa 

forma, a espessura de uma monolayer é dada pela seguinte relação: 

                                                 ℎ =  𝑀
𝜌·𝑁𝐴

3                                               (2) 

onde ℎ representa a espessura de uma monolayer, 𝜌 a densidade do material, 𝑀 a sua massa 

molar e 𝑁  a constante de Avogadro [36].  

 

Filmes finos de líquidos iónicos: micro e nanogotículas 

A formação de gotículas de líquidos iónicos através de PVD foi explorada por Costa et al. [34]. 

Neste estudo, foram depositados a vapor filmes de [C4C1im][NTf2] e [C4C1Pyrr][NTf2] em 

superfícies de vidro, óxido de índio dopado com estanho (ITO), grafeno/níquel e quartzo revestido 

a ouro. Concluiu-se que a formação de gotículas consiste em três etapas principais: existência 

de uma área livre mínima para promover a nucleação; coalescência de primeira ordem; 

coalescência de segunda ordem. Nos primeiros segundos de deposição, as moléculas de IL 

condensam na superfície do substrato através de processos de acomodação térmica e difusão 

superficial, descritos no subcapítulo anterior. Os aglomerados de IL estarão localizados em locais 

de menor potencial, energeticamente mais favoráveis. Para se aglomerarem, as moléculas de IL 

devem exibir um tamanho mínimo (raio de nucleação crítico). A contínua vaporização e 

deposição de mais moléculas leva a que a minimização da energia superficial seja favorecida 

pela aglomeração do LIs em clusters com volumes cada vez maiores. A capacidade de formação 

do conjunto inicial de clusters dependente de uma área mínima livre. 

Segue-se um consequente mecanismo de coalescência dos aglomerados. Inicialmente ocorre 

uma coalescência entre duas ou mais gotículas nativas (coalescência de primeira ordem). 

Posteriormente, as gotículas assim formadas coalescem de novo, formando clusters 

progressivamente maiores (coalescência de segunda ordem). Estes mecanismos encontram-se 

representados da figura 14. 
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Figura 14 – Representação esquemática dos mecanismos de nucleação e crescimento de gotículas de líquidos iónicos depositadas 
através de PVD. Adaptado de [34]. 

 

Após a coalescência surgem locais vazios, ficando estes disponíveis para novos processos de 

nucleação. Com a constante ocorrência destes processos de nucleação e coalescência, existe 

um aumento da área total ocupada por gotículas. Para maiores tempos de deposição, estes 

mecanismos resultam numa grande cobertura de superfície e a consequente estruturação do 

filme fino de líquido iónico. Apesar de, a certa altura, todo o substrato estar coberto por líquido 

iónico, continuam a ser visíveis as fronteiras entre as microgotículas que, ao entrarem em 

contacto, não coalescem. 

 

Filmes finos de líquidos iónicos: filmes contínuos coalescidos 

Como vimos anteriormente, a deposição física a vapor de líquidos iónicos gera nano e 

microgotículas. Contudo, mesmo para deposições de grandes quantidades de IL, o filme 

permanece dividido em domínios, mesmo que em contacto uns com os outros, não havendo a 

formação de um filme contínuo coalescido. Como exemplo, num estudo de 2020 de Campos et. 

al. [37], filmes finos de [C2C1im][Ntf2] sob a forma de microgotículas foram alvo de um 

bombardeamento de nanopartículas de ouro-paládio através de sputtering de magnetrão. As 

microgotículas coalesceram, formando um filme fino contínuo. Este efeito terá sido causado pelas 

nanopartículas de ouro-paládio e/ou pelos iões do plasma de árgon, formados durante o 

sputtering. Estas partículas extremamente energéticas colidem com as microgotículas 

previamente depositadas, transferindo alguma energia para estas. Isto causa um grande 

aumento da mobilidade superficial das moléculas de líquido iónico. A ejeção de várias moléculas 

de cada microgotícula facilita a coalescência destas, culminando num filme contínuo. Na figura 

15 encontram-se imagens SEM de filmes finos de [C2C1im][Ntf2] antes e depois de serem 

bombardeados através de sputtering. 

Nucleação Coalescência de 1ª ordem Coalescência de 2ª ordem 
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Figura 15 – Imagens topográficas de filmes finos de [C2C1im][Ntf2] com 35 ML depositados a vapor sobre um substrato de ITO. A 
imagem A representa o filme tal como foi depositado, enquanto em B este sofreu um tratamento de superfície através de plasma de 
árgon e nanopartículas de AuPd. Imagens adquiridas através de microscopia eletrónica de varrimento (SEM). Adaptado de [36, 37].  

 

 

2.2.4. Confinamento de Líquidos Iónicos 
 

O confinamento de líquidos iónicos em espaços confinados com geometrias à nanoescala, com 

dimensões comparáveis à dimensão do par catião-anião, coloca estas moléculas em condições 

diferentes relativamente ao estado em bulk. A interação com as paredes da matriz confinante 

leva a uma alteração das suas propriedades físico-químicas e estruturais. Já foram reportados 

efeitos sobre a transição de fase, molhabilidade, estruturação, mobilidade e transição vítrea de 

líquidos iónicos em espaços confinados [38]. 

As propriedades da superfície confinante e da sua geometria afetam o comportamento do IL 

confinado. O confinamento pode ser a uma, duas ou três dimensões. Na figura 16 encontra-se 

um esquema onde estão representados vários tipos de áreas onde poderá existir confinamento 

de líquidos iónicos. 

 

A B 
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Figura 16 – Representação esquemática de líquidos iónicos sob nanoconfinamento em espaços com diversas geometrias. Adaptado 
de [38]. 

 

A equação de Gibbs-Thomson prevê uma diminuição da temperatura de fusão de um fluído em 

confinamento. Essa diminuição é inversamente proporcional ao diâmetro do poro onde o fluído 

se encontra nanoconfinado. Dessa forma, muitas vezes líquidos iónicos confinados são líquidos 

a temperaturas em que o bulk se encontra sólido. Em alguns espaços confinados com geometrias 

irregulares, e com diferentes vizinhanças moleculares, a solidificação pode não ser total e o IL 

pode adotar um estado amorfo [39]. 

Num estudo de Zuo et al. [40] foi estudada a forma como a temperatura de transição vítrea, Tg, 

de dois líquidos iónicos, [C4C1im][BF4] e [C8C1im][BF4], era alterada quando estes ILs se 

encontravam sob confinamento. Para isso, estes foram introduzidos em várias membranas de 

alumina anodizada, com poros de várias dimensões. Concluiu-se que, para poros 
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progressivamente mais pequenos, a temperatura de transição vítrea aumentava. Este efeito foi 

atribuído às fortes interações atrativas entre o óxido de alumínio, que possui um potencial positivo 

na sua superfície, e os aniões dos líquidos iónicos, [BF4]. As interações atrativas favorecem um 

empacotamento mais próximo e ordenado das moléculas na proximidade das superfícies de 

confinamento, havendo assim uma minimização da energia livre do sistema. Quanto menor for o 

poro, menor é a quantidade de moléculas suficientemente afastadas da interface para terem um 

comportamento de bulk. A distância crítica de confinamento (distância a partir da qual a variação 

da Tg se torna significativamente maior) foi superior para [C8C1im][BF4], devido à maior dimensão 

das moléculas deste. Tendo uma maior dimensão, os efeitos do confinamento surgem com poros 

com um maior diâmetro e, tal como se comprovou, terá um maior deslocamento da Tg à medida 

que a dimensão dos poros diminui. 

O confinamento de líquidos iónicos em matrizes nanoconfinantes poderá originar um ionogel. Os 

ionogéis são uma nova classe de materiais, ainda emergente, com um grande potencial de 

aplicabilidade em diversas áreas. A matriz geralmente consiste em carbono ou sílica 

nanoporosos, ou ainda em MOFs. A escolha apropriada do IL e da matriz confinante possibilitam 

a estruturação à escala nanométrica, podendo originar novas propriedades. Estes também têm 

a vantagem de permitir a reutilização do IL, que fica restrito aos espaços confinados da matriz 

[41]. 

 

2.2.5. Tensão Superficial e Interfacial, Afinidade e Molhabilidade 

 

A tensão superficial é um efeito físico que surge na interface de um líquido, no qual este tende a 

deformar-se de forma a minimizar a sua área de superfície. Dessa forma, existe um aumento da 

quantidade de moléculas no interior do líquido, totalmente rodeadas por outras moléculas. Devido 

ao aumento de interações moleculares o sistema torna-se energeticamente mais estável. No 

esquema da figura 17 é ilustrada a forma como moléculas no interior de uma gota de água 

possuem mais interações intermoleculares do que as moléculas à superfície, originando assim a 

tensão superficial dessa gota. 
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De um ponto de vista mecânico, a tensão superficial pode ser quantificada a partir de um 

retângulo de arame contendo um filme do líquido a analisar, sendo um dos lados movível (figura 

18). A força necessária para mover o lado movível, a velocidade constante, é dada por: 

 

                                                    𝐹 = 2𝐿𝛾                                                 (3) 

onde 𝐿 é o comprimento do lado movivel e 𝛾 a tensão superfícial do fluído. A tensão superficial 

tem assim unidades de [Força/Comprimento]. 

Figura 17 – Esquema de moléculas de água à superfície e no interior de uma gota e as respetivas interações moleculares. 
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De outro ponto de vista, o trabalho realizado pela força 𝐹 ao longo de uma distância 𝑑𝑥, é dado 

por: 

                                             𝛿𝑤 = 𝛾2𝐿 𝑑𝑥 = 𝛾2𝑑𝐴                                  (4) 

 

Onde 2𝑑𝐴 representa o incremento na área total da superfície do filme (o dobro do incremento 

da área do retângulo, já que o filme possui duas faces). A tensão superficial pode assim ser vista 

como a constante de proporcionalidade entre a área de superfície formada e o trabalho realizado 

para conseguir este aumento. 

A tensão superficial pode então ser estimada a partir da entalpia de vaporização do composto, a 

sua densidade e a sua massa molar. Imaginando as moléculas como cubos alinhados, para 

mover um cubo para a superfície é necessário quebrar um sexto das suas interações 

intermoleculares. Calculando a área de uma face de um desses cubos e a energia para levar ao 

estado gasoso uma molécula (quebrar todas as suas ligações intermoleculares), é possível obter 

uma boa estimativa para a tensão superficial [42]. 

Existem vários métodos para a determinação experimental da tensão superficial de um fluído. 

Os mais comuns são o método da placa de Wilhelmy, anel de Noüy e ascensão capilar. 

Figura 18 – Representação esquemática de um filme de um fluído contido num arame com um lado movível. A força necessária para deslocar 
o lado movél é duas vezes o produto do comprimento desse lado pela tensão superficial. 
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A placa de Wilhelmy é uma placa fina vertical, geralmente feita de platina, platina-irídio, mica ou 

vidro. Esta é colocada em contacto com a superfície horizontal do líquido. Devido à afinidade do 

líquido, este cria um menisco sobre a placa. O peso do líquido presente nesse menisco, acima 

da superfície horizontal, é medido através de uma balança. A força medida por essa balança, 

juntamento com as dimensões da placa e o ângulo entre esta e o menisco, podem ser usados 

para calcular a tensão superficial do líquido. Na Figura 19 encontra-se uma representação 

esquemática do método, bem como a equação para o cálculo da tensão superficial. 

 

Figura 19 – Representação esquemática de uma placa de Wilhelmy. A equação para o cálculo da tensão superficial encontra-se à 
direita. Legenda: 𝛾 – tensão superficial; 𝐹 – força aplicada na balança; 𝐿 e 𝑡 – dimensões da placa; 𝛩 – ângulo criado pelo menisco 
na placa. Adaptado de [43]. 

 

O método do anel de Noüy baseia-se num anel de platina ou platina-irídio submergido no líquido. 

Este é posteriormente levantado até emergir. Ao emergir, o líquido irá subir juntamente com o 

anel, criando um menisco circular conectado a este. Através da força exercida no anel, do ângulo 

do menisco com a superfície e as dimensões do anel, é também possível calcular a tensão 

superficial desse líquido. Na figura 20 encontra-se uma representação esquemática do método, 

bem como a equação para o cálculo da tensão superficial. 

𝛾 =
𝐹

2(𝐿 + 𝑡) cos(𝛩)
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Figura 20 – Representação esquemática de um anel de Noüy. A equação para o cálculo da tensão superficial encontra-se à direita. 
Legenda: 𝛾 – tensão superficial; 𝐹 – força aplicada na balança; 𝑅 – raio do anel; 𝛩 – ângulo criado pelo menisco no anel; 𝑓 – fator 
corretivo. Adaptado de [43]. 

 

Já o método da ascensão capilar baseia-se no princípio da capilaridade. Um capilar fino (com 

um raio muito menor que a sua altura) é introduzido num líquido. Devido às forças de adesão 

desse líquido com as paredes do capilar, este sobe até ser atingido um equilíbrio com a força da 

gravidade. No topo o líquido forma um menisco. Na figura 21 encontra-se esquematizado o 

método da ascensão capilar, bem como a equação de cálculo da tensão superficial. 
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Figura 21 – Representação esquemática do método de ascensão capilar. A equação para o cálculo da tensão superficial encontra-
se à direita. Legenda: 𝛾 – tensão superficial; 𝛥𝜌 – diferença entre a densidade do líquido e a densidade do ar; 𝑟 – raio do capilar; 𝛩 
– ângulo criado pelo menisco no capilar; ℎ – altura do menisco relativamente à superfície do líquido; 𝑔 – aceleração da gravidade. 
Adaptado de [43]. 

 

Em certas situações em que a tensão superficial é muito elevada, como no mercúrio, o líquido 

desce no capilar, e a concavidade do menisco é inversa. Nesse caso, a equação apresentada 

continua válida, sendo que a altura adota um valor negativo e o ângulo do menisco torna-se 

obtuso. 

O conceito de tensão superficial surge também em superfícies de separação entre duas 

substâncias diferentes, sendo nesse caso denominada tensão interfacial. Contrariamente à 

tensão superficial de um líquido, a tensão interfacial entre duas substâncias pode ser negativa. 

Nessa situação, a área de contacto entre os dois líquidos aumenta espontaneamente, já que as 

interações interfaciais sobrepõem-se às forças coesivas. Um desses exemplos é o de óleos 

minerais que, quando sobre água, tendem a espalhar-se até formarem uma camada 

monomolecular (monolayer) [42].  

A afinidade entre um líquido e uma superfície sólida pode ser definida como a existência de um 

conjunto de forças adesivas entre os dois materiais. Essas forças adesivas promovem o 
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espalhamento do líquido sobre o sólido. A afinidade contraria, portanto, a tensão superficial do 

líquido, já que as forças coesivas promovem a formação de gotas esféricas. O resultado do 

balanço destes dois efeitos pode ser analisado através do ângulo de contacto do líquido com o 

sólido. Na figura 22 encontra-se um esquema com algumas gotas e a representação do seu 

ângulo de contacto. 

 
Figura 22 – Representação esquemática de várias gotas com diferentes ângulos de contacto. É visível a relação da afinidade e da 
tensão superficial com a molhabilidade. 

 

O ângulo de contacto de uma gota sobre uma superfície sólida, como representado na figura 

22, pode ser calculado através das tensões interfaciais entre as três fases presentes (gota de 

líquido, superfície sólida, vapor). Esta relação é dada pela equação de Young: 

 

                                      𝛾 =  𝛾 + 𝛾 cos(𝜃)                                   (5) 

 

onde 𝛾  representa a tensão sólido-vapor, 𝛾  a tensão sólido líquido, 𝛾  a tensão líquido-

vapor e 𝜃 o ângulo de contacto da gota. Na figura 23 encontra-se representada uma gota sobre 

uma superfície com uma representação da aplicação das forças provenientes das tensões 

interfaciais, presentes na equação de Young. 
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Figura 23 – Representação esquemática de uma gotícula com as respetivas tensões interfaciais e o ângulo de contacto. As tensões 
interfaciais sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor são representadas respetivamente por 𝛾𝑠−𝑙, 𝛾𝑙−𝑣, 𝛾𝑠−𝑣. 

 

A medição da tensão superficial de líquidos iónicos é um tópico de grande interesse que permite 

tirar conclusões acerca das suas propriedades estruturais. Ao contrário da maioria dos solventes 

moleculares, que exibem tensões superficiais à temperatura ambiente que rondam os 25 mN m-

1 (ou ainda menores), líquidos iónicos apresentam valores entre os 20 mN m-1 e os 80 mN m-1. 

Esses valores acima do usual diminuem muito lentamente com o aumento temperatura [44]. 

 

2.2.6. Líquidos Iónicos em Materiais Semicondutores Orgânicos 
 

Os semicondutores orgânicos são uma classe de materiais sob a forma de cristais moleculares 

ou filmes finos amorfos. Em geral estes são isolantes elétricos, mas adquirem propriedades 

semicondutores quando existe injeção de cargas através de elétrodos, ou através de dopagem 

ou fotoexcitação. As propriedades semicondutoras surgem através de uma rede de eletrões e de 

lacunas, que permitem o transporte de cargas. 

Os semicondutores orgânicos têm vindo a tornar-se cada vez mais apelativos em termos de 

aplicabilidade, já que combinam propriedades semicondutoras com, por exemplo, leveza, 
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flexibilidade, baixo custo e abundância. Estes materiais, sob a forma de filmes finos, deram 

origem à eletrónica orgânica, de onde se destaca o fabrico de díodos orgânicos emissores de luz 

(OLEDs), transístores orgânicos de efeito-campo (OFETs) ou células solares orgânicas (OPVs). 

Neste contexto surgem os líquidos iónicos como substâncias presentes na interface dos filmes 

orgânicos. Através do efeito de campo de dupla camada elétrica, os líquidos iónicos permitem 

não só melhorar o transporte de carga na interface com o semicondutor orgânico, mas também 

facilitam alguns processos, tais como reações químicas, transições de fase, ordenação 

magnética ou supercondutividade [45]. Dessa forma, filmes de líquido iónico são por vezes 

adicionados a dispositivos eletrónicos orgânicos de forma a aprimorar as suas propriedades [46, 

47]. 

Os líquidos iónicos são também estudados com vista a alterar e manipular o processo de 

cristalização de semicondutores orgânicos. Um desses exemplos é o do rubreno. O rubreno é 

um semicondutor orgânico muito estudado devido às suas propriedades eletrónicas, em 

particular a sua alta mobilidade de Hall. Contudo, este geralmente encontra-se sob uma forma 

amorfa quando depositado a vapor, o que implica uma grande diminuição do valor da mobilidade 

de Hall. Através da deposição a vapor do rubreno sobre substratos contendo gotículas de líquido 

iónico ([P13][TFSI]), foi possível iniciar a nucleação de cristais de Rubreno [48]. 

Num outro trabalho de Takeyama et al. [49] foi estudada, de forma análoga ao rubreno, a 

deposição a vapor de pentaceno sobre microgotículas de [C8C1im][NTf2], [C4C1im][NTf2] e de 

[C4C1im][PF6]. No primeiro líquido iónico o pentaceno desenvolveu cristais rasos, sob a forma de 

placas. Já os dois outros ILs deram origem a cristais na forma de dendrites. Concluiu-se, 

portanto, que é possível promover a cristalização do pentaceno recorrendo a líquidos iónicos. 

Um outro estudo da mesma equipa [50] revelou que, para pentaceno depositado a vapor num 

substrato com microgotículas de líquido iónico ([C8C1im][NTf2]), o crescimento de cristais de 

pentaceno dá-se predominantemente no interior da gotículas. Para além disso, as dimensões 

desses cristais eram sensivelmente as mesmas das microgotículas. Isto sugere que o 

crescimento dos cristais pode ser manipulado através do controlo do posicionamento e da 

dimensão das gotículas de IL pré-depositadas. O processo de crescimento dos cristais no filme 

de líquido iónico foi teorizado pelos autores e encontra-se representado na figura 24. 
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Figura 24 – Representação esquemática do processo de crescimento de cristais de pentaceno num filme de líquido iónico. Adaptado 
de [50]. 

 

Também o grupo de investigação onde se insere esta dissertação já se debruçou sobre este 

tema [37]. Foram depositados simultaneamente através de PVD, pentaceno e líquido iónico 

([C2C1im][NTf2] e ([C2C1im][OTF]). Foi reportada a formação de nanocompósitos em que o 

pentaceno confina microgotículas de líquidos iónico, demonstrando assim a existência de uma 

grande afinidade entre estas substâncias. 
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3. Metodologias e Estratégia 
 

Este trabalho focou-se centralmente na deposição física a vapor por evaporação térmica pelo 

método de efusão de Knudsen, realizada através de um equipamento construído e otimizado em 

anos anteriores no grupo de investigação [20, 51]. Esse equipamento foi usado para depositar 

filmes finos de diferentes líquidos iónicos sobre diferentes substratos. O leque de substratos com 

propriedades muito diversas, diferentes morfologias e propriedades químicas diferenciadas 

apresenta-se como um factor crucial para este trabalho. Alguns foram diretamente adquiridos, 

como foi o caso do cristal de quartzo revestido a ouro, o óxido de índio dopado com estanho 

(ITO) ou a alumina nanoporosa. Outros substratos eram constituídos por filmes finos de 

substâncias depositadas sobre ITO ou sobre ouro através de PVD, com o mesmo equipamento 

usado para deposição de ILs. Estas substâncias incluem vários compostos orgânicos 

poliaromáticos. 

Algumas dessas amostras foram introduzidas no sistema de sputtering, onde sofreram 

tratamento superficial através de um plasma de árgon, havendo também deposição de prata que 

na superfície forma nanopartículas. 

A análise morfológica foi feita maioritariamente através de imagens de microscopia eletrónica de 

varrimento (SEM) dos filmes obtidos. Adicionalmente, recorreu-se também à microscopia ótica 

de luz polarizada, para uma visão complementar e mais geral das amostras. 

O esquema seguinte (figura 25) apresenta os métodos experimentais aplicados no decorrer desta 

dissertação. 
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Figura 25 – Apresentação esquemática da metodologia e estratégia experimental. 
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3.1. Líquidos Iónicos 
 

Neste trabalho foram usados diferentes líquidos iónicos de forma a comparar as diferenças entre 

os resultados para cada um deles com as respetivas diferenças estruturais. Trabalhos anteriores 

desenvolvidos neste grupo já se tinham focado neste tema. Foram estudados líquidos iónicos 

com diferentes pares catião-anião, e avaliado este efeito na diferença de comportamento destes 

líquidos iónicos quando depositados em diferentes superfícies. Esta dissertação foca-se no 

estudo de diferentes catiões, em particular catiões com cadeias alquílicas longas e curtas. 

Inicialmente, foram estudados dois líquidos iónicos: [C8C1im][NTf2] e [C2C1im][NTf2]. Estes 

possuem o anião bis(trifluorometanosulfonil)imida. Já o catião destes ILs é da forma 1-alquil-3-

metilimidazólio. As propriedades destes líquidos iónicos dependem do tamanho da cadeia 

alquílica no catião, que será um dos focos deste estudo.  

Vários estudos já exploraram a diferença das propriedades ao longo da série de líquidos iónicos 

baseada no catião [CnC1im] e a sua dependência com o tamanho da cadeia alquílica. Por 

exemplo, no regime de cadeia curta, um aumento de uma unidade na cadeia alquílica gera um 

aumento regular tanto da entropia como da entalpia de vaporização. Essa regularidade existe 

também para cadeias longas. No entanto esse incremento, apesar de regular, é inferior ao 

incremento para cadeias curtas. Determinou-se que o comprimento de cadeia alquílica crítico 

(CAS), em que ocorre uma transição de regime de cadeia curta para cadeia longa, se encontra 

em n=6 [3]. 

Como estratégia experimental foi utilizado um líquido iónico de cadeia curta e um outro de cadeia 

longa de forma a avaliar o efeito do comprimento da cadeia alquílica na deposição e na interação 

deste com o substrato. Posteriormente, outros líquidos iónicos foram também usados, mantendo 

o anião [NTf2].  

A estrutura molecular de todos os 5 líquidos iónicos encontra-se representada na figura 26. 

Adicionalmente, na Tabela 1 encontram-se também os valores de algumas propriedades físicas 

e termodinâmicas desses líquidos iónicos [3,52-61]. 
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Tabela 1 – Algumas propriedades relevantes dos líquidos iónicos usados. 

 

 

 
Figura 26 – Representação da estrutura molecular dos líquidos iónicos utilizados. O anião, bis(trifluorometanosulfonil)imida, é comum 
aos 5. Os catiões são 1-octil-3-metilimidazólio (A), 1-octil-3-etilimidazólio (B), 1,3-dipentilimidazólio (C),1-butil-3-metilimidazólio (D), 
1,3-dietilimidazólio (E). 

Líquido Iónico 

Densidade 
(25oC) 

Entalpia de 
vaporização (25oC) 

Tensão superficial 
(25oC) 

Viscosidade 
(25oC) 

Ponto de 
fusão 

g/cm3 kJ/mol mN/m mPa.s K 

[C2C1im][NTf2] 1.52[52] 133.2[3] 36.9[52] 33.0[53] 260.0[54] 
[C4C1im][NTf2] 1.43[55] 139.2[3] 33.6[56] 50.6[53] 270[57] 
[C8C1im][NTf2] 1.31[58] 155.2[3] 31.9[56] 93.1[53] 250-264[59] 
[C2C2im][NTf2] 1.48[55] 129.0[60] 35.8[61] 30.8[55] 286.5[54] 
[C5C5im][NTf2] 1.29[55] 150.6[60] 30.1[61] 95.0[55] - 
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3.2. Substratos 
 

Denomina-se por substrato, a superfície sobre a qual se realiza uma deposição. Esta revela 

grande importância na dinâmica da deposição, já que as suas propriedades influenciam os 

processos de nucleação e crescimento, alterando as propriedades do filme depositado. Dessa 

forma, foram escolhidos diferentes substratos, com diferentes morfologias e diferentes 

propriedades físico-químicas, de forma a explorar a dinâmica da deposição de líquidos iónicos 

em condições variadas. Neste subcapítulo serão abordados os substratos utilizados, de forma a 

apresentar as suas principais propriedades bem como os motivos que levaram à sua escolha. 

 

3.2.1. Semicondutores Orgânicos 
 

Os semicondutores orgânicos possuem sistemas de eletrões π conjugados capazes de conduzir 

corrente elétrica, apresentando elevada deslocalização eletrónica. Estão a receber cada vez 

maior atenção devido às suas propriedades muito apelativas como, por exemplo, a sua leveza, 

flexibilidade, baixo custo e abundância. Neste contexto, o grupo de investigação tem vindo a 

estudar nos últimos anos este tipo de materiais. Dessa forma, existia à priori muita informação 

sobre este tema. Existe alguma experiência no grupo de investigação relativamente a filmes finos 

de semicondutores orgânicos, formados através de deposição física a vapor por evaporação 

térmica. O conhecimento e experiência na fabricação deste tipo de filmes permitiu, em primeiro 

lugar, elegê-los como substratos adequados à subsequente deposição de líquidos iónicos, tema 

principal deste trabalho. Para além disso, esse conhecimento permitiu selecionar os compostos 

orgânicos cujas superfícies apresentassem uma grande variedade de morfologias, em particular 

espaços confinados. A deposição dessas substâncias foi facilitada por já serem conhecidas as 

suas propriedades termodinâmicas bem como a sua estabilidade térmica. Os primeiros 

semicondutores utilizados como substratos foram o 1,3,5-tris(N-carbazolil)benzeno (TCB) e o 

1,3,5-tris(difenilamino)benzeno (TDAB). Estes compostos já tinham sido estudados em trabalhos 

anteriores [62]. Como é visível na figura 27, as estruturas moleculares são similares. No entanto 

as ligações entre os anéis aromáticos no TCB tornam esta molécula mais rígida. 

Consequentemente, esta molécula tem uma maior dificuldade em cristalizar aquando da 

deposição. Já o TDAB é uma molécula mais flexível, e é esperado, de acordo com estudos 

anteriores, que forme estruturas cristalinas sob a forma de pilares.  
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Figura 27 – Representação das estruturas moleculares do 1,3,5-tris(N-carbazolil)benzeno (A) e do 1,3,5-tris(difenilamino)benzeno 
(B). 

 

Esta variação da morfologia fez com que estas moléculas fossem eleitas para iniciar o nosso 

trabalho. Posteriormente, seguindo a mesma linha de raciocínio, escolhemos outros 

semicondutores orgânicos de forma a obter filmes finos com morfologia diversa. O 1,3,5-

trifenilbenzeno (1,3,5-TPB) é um semicondutor orgânico já também muito explorado neste grupo 

de investigação [62]. É de destacar o seu uso no teste de um equipamento de efusão de 

Knudsen, onde existe uma microbalança de quartzo que é usada para medição da massa 

vaporizada [63]. Já a s-trifeniltriazina (s-TPT) é outro semicondutor orgânico já estudado [64]. Tal 

como nas moléculas anteriores, estas possuem uma estrutura muito similar, como é visível na 

figura 28. Mais uma vez, a pequena diferença gera uma estrutura cristalina bem diferente. Devido 

a essa grande diferença da estrutura cristalina decidiu-se adotar estas moléculas como substrato 

nas deposições de líquido iónico. 

Foram ainda usados mais dois semicondutores orgânicos, o perileno e o pentaceno. Mais uma 

vez, estes já tinham sido estudados no grupo de investigação [36,37,65]. Devido ao seu baixo 

optical band gap sob a forma de filme de 1,77 eV (pentaceno) e 2,44 eV (perileno), estes são de 

particular interesse na atualidade para aplicações óticas e eletrónicas, como no fabrico de 

OLEDs, OPVs e OFETs. A sua estrutura cristalina é bem conhecida, contribuindo assim para a 

variedade de morfologias sobre as quais se realizaram deposições de líquidos iónicos. As 

estruturas moleculares destas moléculas encontram-se representadas na figura 29. 

TCB TDAB 
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Figura 28 – Representação das estruturas moleculares do 1,3,5-trifenilbenzeno  (A) e da s-trifeniltriazina (B). 

 

 
Figura 29 – Representação das estruturas moleculares do Pentaceno (A) e do Perileno (B). 

 

 

 

 

Perileno Pentaceno 

s-TPT 1,3,5-TPB 
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3.2.2. Microbalança de Cristal de Quartzo 
 

A microbalança de cristal de quartzo é um dispositivo utilizado nas deposições físicas a vapor 

para controlar a espessura dos filmes finos formado. Esta baseia-se num ressonador de cristal 

de quartzo, com uma frequência de ressonância muito bem definida que é medida a partir de um 

circuito oscilante. A deposição ou remoção de massa na superfície do cristal provoca uma 

variação na frequência de ressonância, o que torna possível a determinação com grande 

precisão da massa depositada. Consequentemente, recorrendo também à densidade do material 

depositado, é possível calcular a espessura depositada por unidade de tempo. Este processo 

ocorre de forma contínua, permitindo assim um acompanhamento constante do ritmo de 

deposição do filme [66]. 

Os cristais de quartzo utilizados são plano-convexos, de corte de AT de 6 MHz, com 14 mm de 

diâmetro, possuindo propriedades piezoelétricas (adquiridos comercialmente à companhia 

Inficon). Estes possuem um revestimento de ouro. A sua morfologia é muito irregular, possuindo 

diversos espaços confinados. Na figura 30 encontram-se representados esses cristais, bem 

como uma imagem SEM da sua superfície. 

 

 
Figura 30 – Imagens fornecidas pela Inficon do cristal de quartzo revestido a ouro (A1 e A2). A imagem A1 mostra a face principal, 
sobre a qual é depositado material e que é também usado com elétrodo. Já a imagem A2 mostra a face posterior, onde é visível o 
segundo elétrodo usado para medir a frequência de ressonância. Na imagem B, obtida através de SEM, é visível a superfície do 
cristal revestida a ouro com são visíveis os espaços confinados. 

A1 A2 

B 
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Devido à existência desses espaços confinados, decidiu-se que, em alguns casos, a morfologia 

da superfície da microbalança de quartzo utilizada na monotorização da deposição seria também 

analisada em SEM, de forma a estudar o comportamento dos líquidos iónicos depositados sobre 

esta. O facto de a microbalança ser revestida a ouro e possuir elétrodos facilita bastante o seu 

tratamento em SEM. 

Este tipo de dispositivo tem um limite de massa a partir do qual este deixa de ser fiável. No caso 

de compostos orgânicos cristalinos, o nível de saturação ronda o intervalo Δf ~ 40 kHz - 100 kHz, 

onde Δf representa a variação de frequência devido à adição de massa. Contudo, para 

compostos na fase líquida, este nível de saturação tende a ser menor. 

Num estudo de Santos et. al. [67], para deposições físicas a vapor dos líquidos iónicos 

[C2C1im][NTf2] e [C6C1im][NTf2], foi demonstrado que o nível de saturação da microbalança de 

quartzo rondava apenas Δf = 6 kHz. Inicialmente, o IL tende a depositar-se nos espaços 

confinados do cristal. Contudo, a partir do valor do limite de saturação, Δf = 6 kHz, este forma 

microgotículas sobre a superfície. Isto sugere que o cristal não tem capacidade de reconhecer a 

presença de microgotículas livres sobre a sua superfície. O mesmo estudo mostrou que, nas 

mesmas condições, um líquido iónico semi-cristalino, [C14C1im][NTf2], fez com que a 

microbalança apenas saturasse a Δf = 15 kHz. 

Este efeito levou à realização de um outro estudo no âmbito desta dissertação. Durante o 

confinamento do IL nos espaços confinados da microbalança, esta funciona de forma adequada. 

Isto sugere que um aumento do volume de espaços confinados levará a um aumento do nível de 

saturação para deposições de líquidos iónicos. Dessa forma, foi também estudada a saturação 

de microbalanças de quartzo em situações em que os cristais foram cobertos com um filme de 

compostos orgânicos geradores de espaços confinados, nomeadamente o TCB e o TDAB. 

 

3.2.3 Óxidos Transparentes Condutores 
 

Um outro substrato usado na deposição de líquidos iónicos foi o ITO. O ITO é um óxido de índio 

dopado com estanho (indium tin oxide). Este material é condutor elétrico devido à presença de 

defeitos na sua estrutura cristalina. Nos vários métodos de deposição de filmes, o ITO é muito 

utilizado como substrato em deposições de filmes finos, já que é um material com excelentes 

propriedades óticas e é bom condutor elétrico. Estas propriedades trazem-lhe muita 
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aplicabilidade no fabrico de dispositivos optoelectrónicos, como LCDs, OLEDs, papel eletrónico 

entre outras. 

O ITO é geralmente depositado sobre a forma de um filme fino em vidro. Esta deposição é 

efetuada através de deposição física a vapor, por feixe de eletrões ou por sputtering. 

No contexto do nosso trabalho, as propriedades do ITO tornam-no ideal para funcionar como 

substrato, tanto nas deposições de líquido iónico como também nas deposições de compostos 

orgânicos semicondutores, descritos anteriormente. A sua superfície, apesar de considerada lisa 

na maior parte dos contextos, é irregular à escala nanométrica, o que cria zonas adequadas para 

o início da nucleação do material depositado. Após a nucleação, o processo de crescimento de 

filmes procede normalmente. Para além disso, a condutividade destes filmes é bastante 

conveniente para a análise das amostras através de SEM. Dessa forma, os eletrões incidentes 

na amostra são conduzidos através do ITO, permitindo a formação de imagens com excelente 

qualidade.  

Os substratos de ITO utilizados neste trabalho encontram-se na forma de um filme fino 

depositado sobre uma das faces de blocos de vidro com geometria quadrada (10 mm X 10 mm). 

A Figura 31 mostra exemplos de substratos de ITO, bem como uma imagem SEM da superfície 

destes.  

 

Figura 31 – Imagem do substrato de óxido de índio dopado com estanho (ITO) (A) e imagem do respetivo substrato, adquirida por 
microscopia eletrónica de varrimento (SEM) usando detetor de eletrões secundários (SE), evidenciando a superfície lisa. 
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Nos substratos usados neste trabalho a espessura dos filmes de ITO é de 180 nm. Estes 

possuem uma resistência de folha (sheet resistance, resistência de lado a lado do quadrado 

revestido a ITO) de cerca de 10 Ω·square-1. Devido à baixa espessura e transparência, a 

identificação do lado em que se encontrava depositado o ITO era feita por medição da 

condutividade elétrica de cada um dos lados.  

 

3.2.4 Membranas Porosas de Óxido de Alumínio Anodizado 
 

Uma outra superfície estudada nesta dissertação consistiu em membranas porosas de óxido de 

alumínio anodizado. Estas foram obtidas comercialmente à empresa InRedox. O óxido de 

alumínio, muitas vezes referido como alumina, foi anodizado pelo fabricante de forma a formar 

nanoporos com diâmetros muito bem definidos. Estes nanoporos encontram-se distanciados, de 

forma a gerar uma rede isotrópica. As membranas adquiridas possuíam diâmetros de 20, 50, 

100, 150 e 200 nanómetros. Na tabela 2 estão apresentados alguns parâmetros das membranas, 

fornecidos pela Enredos. 

 

Tabela 2 – Parâmetros fornecidos pela InRedox acerca das dimensões das membranas adquiridas (dimensões 1 cm  1 cm). 

Diâmetro dos 

poros/ nm 
(20 ± 3)  (50 ± 6)  (100 ± 12)  (150 ± 18)  (200 ± 22)  

Densidade de 

poros/ cm-2 
5  1010  1  1010  3  109  8  108  5  108  

Porosidade/ % (12 ± 2)  (20 ± 2)  (25 ± 2)  (15 ± 2)  (16 ± 3)  

Espessura/ μm (100 ± 5)  (100 ± 5)  (100 ± 5)  (100 ± 5)  (100 ± 5)  

 

O processo de anodização consiste na deposição de óxido de um metal através de 

eletrodeposição. Como o óxido não conduz corrente, a formação do filme de óxido leva a um 

isolamento  elétrico da superfície. A diferença de potencial existente favorece a formação de 

poros, dessa forma, é promovido um contínuo crescimento do filme de óxido, sendo que este 

filme possuirá um conjunto de poros transversais. A distribuição e diâmetro destes poros podem 

ser controlados através da diferença de potencial aplicada durante a eletrodeposição e a duração 

desta [68, 69]. Na figura 32 são apresentados os vários passos da anodização do alumínio. 
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Figura 32 – Representação das várias etapas da formação de uma membrana de óxido de alumínio anodizado. 1 – Formação de 
um filme contínuo de óxido. 2 – Aparecimento de falhas no filme. 3 – Nucleação dos poros. 4 – Crescimento contínuo da membrana 
com os respetivos poros [69]. 

 

Dado que estas superfícies possuem espaços confinados cuja dimensão está bem definida, 

decidiu-se proceder ao estudo da deposição de líquidos iónicos e avaliar o seu comportamento. 

Para além disso, as diferentes propriedades químicas relativamente aos substratos estudados 

anteriormente criam também uma oportunidade de estudar a afinidade dos ILs depositados com 

este tipo de materiais. Foram depositados dois líquidos iónicos, [C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2], 

de forma a explorar também o impacto da dimensão da cadeia alquílica na dinâmica destes ILs 

sobre estas superfícies. Na Figura 33 encontra-se uma imagem SEM da superfície de uma das 

membranas. 

 

Figura 33 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros com 150 nm de diâmetro. 
Micrografias (amplificação de 100000 × (B) e 15000 × (A)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) 
utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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3.3 Formação de Filmes por Evaporação Térmica sob Pressão Reduzida 
 

Para estudar a interação de diferentes líquidos iónicos com substratos com propriedades 

morfológicas e químicas muito variadas, realizaram-se deposições físicas a vapor por 

evaporação térmica de líquidos iónicos, formando filmes finos sobre estes mesmos substratos. 

Alguns dos substratos, como é o caso de filmes de compostos orgânicos semicondutores, foram 

formados previamente também através deste método. 

O método de deposição física a vapor por evaporação térmica, através do equipamento 

desenvolvido pelo grupo de investigação, permite formar filmes finos com uma grande 

homogeneidade e com uma espessura controlável. Apesar de requerer elevados tempos de 

deposição, este método foi estabelecido como o mais apropriado para a realização do nosso 

trabalho experimental. 

A deposição física a vapor por evaporação térmica foi realizada recorrendo a um equipamento 

construído no grupo. Baseia-se numa ou várias células de Knudsen, contendo o composto a 

depositar. Esta célula encontra-se encrustada num forno, colocado numa câmara de vácuo, 

como ilustrado na figura 34. Já o sistema como um todo encontra-se representado em esquemas 

nas figuras 35 e 36 e numa imagem na figura 37. Este equipamento possui quatro fornos 

independentes, cada um com a sua célula de Knudsen. Dessa forma é possível depositar 

simultaneamente diferentes compostos. Também é possível depositar sequencialmente sem 

haver a necessidade de abrir o sistema, o que pode, no caso de alguns compostos, alterar a 

amostra. O vácuo da câmara é conseguido através de uma bomba rotativa complementada por 

uma bomba difusora [20, 51]. 
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Figura 34 – A- Representação esquemática de uma célula de Knudsen durante o processo de efusão; B- Célula de Knudsen inserida 
num dos fornos.  

 

 
Figura 35 – Representação esquemática do sistema ThinFilmVD utilizado nas deposições físicas a vapor por efusão de Knudsen. 1 
- Controladores de temperatura PID dos fornos. 2 - Fornos onde estão inseridas as células de Knudsen. 3 - Câmara principal. 4 - 
Manómetros. 5 - Trap. 6 - Sistema de refrigeração. 7 - Bombas de vácuo (rotativa e difusora). 

A B 
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Figura 36 – Representação esquemática da câmara principal: corte longitudinal (esquerda) e transversal (direita). 1 - Fornos onde 
estão inseridas as células de Knudsen. 2 – Células de Knudsen. 3 – Microbalança de cristal de quartzo. 4 – Substrato. 5 – Cilindro 
de cobre. 6 – Carcaça. 7 - Circuito de refrigeração, baseado no banho Huber Minichiller. 

 

 

 

Figura 37 – Imagem do sistema de deposição física a vapor ThinFilmVD.   
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As pressões na gama dos 10-3 a 10-5 Pa, juntamente com uma subida de temperatura no forno, 

formam as condições necessárias para que se dê a vaporização lenta do composto através do 

orifício da célula de Knudsen (efusão de Knudsen). Para a maior parte dos compostos sólidos 

utilizados, nestas condições, ocorre uma sublimação. No entanto, pode também dar-se o caso 

de, à temperatura da célula, o composto fundir e só depois vaporizar. Isto cria problemas tanto 

ao nível da subsequente limpeza da célula como da eventual obstrução do orifício da célula. O 

problema da obstrução do orifício pode ocorrer também em compostos que sublimam, 

geralmente devido à grande afinidade entre o composto e a célula. Nessas situações a solução 

passa geralmente por utilizar um orifício com um maior diâmetro (de 2 ou 3 mm, ao invés do 

orifício de 1 mm, utilizado em células de Knudsen standard) [20, 51]. 

Acima dos fornos existe um cilindro de cobre, que se encontra refrigerado a partir de um sistema 

de refrigeração externo. É sobre este cilindro que se encontra o substrato onde se pretende 

depositar o composto. A baixa temperatura do cilindro ajuda à condensação do composto 

vaporizado no substrato. Existe um outro sistema de refrigeração, a ar comprimido, que passa 

por dentro dos fornos, aumentando a velocidade de arrefecimento destes após cada experiência. 

Ao lado do substrato encontra-se uma microbalança de quartzo, sobre a qual o composto 

também se deposita. Esta microbalança, conectada a um software de medição da massa 

depositada, permite acompanhar em tempo real o ritmo de deposição, em espessura depositada 

por unidade de tempo (Å/s), do composto vaporizado. Dado que esta microbalança se encontra 

ao lado do substrato, admite-se que o ritmo de deposição é igual para a microbalança e para o 

substrato. Em calibrações realizadas em SEM comprovou-se que são relativamente pequenas 

as diferenças entre a espessura prevista pela microbalança e a espessura, de facto, depositada 

sobre o substrato [20, 51]. 

Entre a câmara e as bombas existe uma trap metálica. Esta contém azoto líquido ou, em 

alternativa, uma mistura de gelo e acetona. O objetivo desta trap é condensar quaisquer 

substâncias no estado gasoso que possam sair da câmara e condensar nas bombas. Um efeito 

secundário positivo desta trap é o facto de, ao reduzir a temperatura na zona em que as bombas 

retiram os gases do sistema, aumentar a densidade dos gases nesta região. Isto funciona como 

uma segunda bomba difusora, aumentando a eficiência da remoção dos gases, melhorando o 

vácuo do sistema. 

Existe uma carcaça metálica colocada dentro da câmara que reveste a zona de vaporização, 

desde os orifícios até ao cilindro de cobre. Esta carcaça metálica tem dois objetivos. Primeiro, 
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esta aumenta a reflexão das moléculas vaporizadas, que se encontram numa trajetória lateral. 

Estas reflexões aumentam a quantidade de composto que de facto chega e se deposita no 

substrato. Para além disso, a carcaça diminui também a quantidade de composto depositado nas 

paredes na câmara. Sem a carcaça, seria necessário realizar uma demorada limpeza ao sistema 

com uma regularidade muito maior. O desenho e forma como está instalada permite a fácil 

limpeza da carcaça após cada experiência. 

Existem dois medidores de vácuo no sistema que são para medição dos diferentes níveis de 

vácuo. Permitem acompanhar a evolução do nível de vácuo na câmara no processo de 

evacuação para além permitir a monitorização do funcionamento do sistema de evacuação e 

detetar a existência de fugas no sistema [20, 51].  

A pressão de vapor de um composto pode ser calculada através da efusão de Knudsen, neste 

tipo de aparelhos. Esta metodologia permite determinar a pressão de vapor de compostos 

orgânicos ou inorgânicos pouco voláteis (pressões de vapor inferiores a 1 Pa). A equação que 

relaciona a pressão de vapor com as diversas variáveis da efusão é: 

                    𝑝 = ⋅                                          (6) 

onde 𝑝 representa a pressão de vapor, 𝑚 a massa efundida através do orifício durante a duração 

da experiência, 𝑡, 𝐴  é a área do orifício, 𝜔  o fator de probabilidade de transmissão, 𝑅 a 

constante de gases, 𝑇 a temperatura a que acontece esta experiência isotérmica e 𝑀 a massa 

molar do composto [63]. O fator de probabilidade de transmissão é uma variável que depende 

da geometria do orifício da célula: 

                                                                   𝜔 =  
1

1+
3𝑙
8𝑟

                                                           (7) 

Onde 𝑙 é a espessura do orifício e 𝑟 o seu raio. 

Nas condições típicas deste tipo de evaporações, para se dar a efusão do composto é necessário 

que a câmara esteja em condições de pressão bastante reduzida (tipicamente, uma pressão 

inferior a 10-4 Pa). É possível aplicar a equação ao sistema de deposição a vapor em uso. No 

entanto, é necessário adicionar um fator geométrico que represente a razão entre o fluxo de 

moléculas através do orifício e o número de moléculas depositadas sobre o substrato. O fluxo 

mássico através do orifício, 𝜑 é , representa a quantidade de massa que sai da célula, por 
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segundo, por unidade de área, ou seja, . Realizando esta substituição na equação (6), 

rearranjando-a e adicionando o fator geométrico, 𝑔, obtém-se o fluxo mássico incidente no 

substrato (massa incidente por unidade de tempo e por unidade de área): 

                                    𝜑 = 𝑔 · 𝑝 · 𝜔 ⋅                               (8)         

 

Contudo, este cálculo apresenta vários desafios. Este fator geométrico é afetado pela capacidade 

das paredes da câmara para refletir moléculas incidentes (quanto mais moléculas são 

depositadas nas paredes menor será a tendência para estas refletirem novas moléculas 

incidentes). Também o orifício, ao ter pequenas dimensões para garantir uma taxa de deposição 

lenta, bem controlada e altamente reprodutível, tem a desvantagem de, por vezes, ficar obstruído 

por composto. Para além disso, existem por vezes flutuações de pressão, fazendo com que o 

sistema saia da idealidade. Dessa forma, é impossível calcular de forma precisa a espessura de 

um dado filme exclusivamente através desta equação. Esta poderá ser usada para estimar a 

gama de temperaturas para se obter um dado fluxo, mas o acompanhamento da espessura 

depositada será sempre realizado sempre através da microbalança de quartzo. 

 

3.3.1 Deposições Sequenciais, Simultâneas e Sequenciais Invertidas 
 

O trabalho experimental inicializou-se com a deposição física a vapor por evaporação térmica, 

recorrendo ao aparelho descrito anteriormente, de líquidos iónicos sobre compostos orgânicos 

poliaromáticos. Estes compostos orgânicos foram previamente depositados sobre cristais de 

quartzo revestidos a ouro (superfície mais rugosa, com muitos espaços confinados) e sobre ITO 

(superfície mais lisa). Quanto aos líquidos iónicos, foram depositadas duas quantidades 

diferentes: 20 e 400 monocamadas  (ML). A este tipo de metodologia, representada na figura 38, 

em que é primeiramente depositado um composto orgânico semicondutor, e posteriormente um 

líquido iónico, denominamos deposições sequenciais. 

 

 



FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

61 
  

 
 
                                       

 

 

  

                                                                                                                        

 

Com o desenrolar destas experiências, verificou-se que, em alguns casos, o líquido iónico 

interagia e alterava o substrato orgânico. Assumimos que esses efeitos fossem bastante 

ampliados caso as deposições do IL e do composto orgânico fossem simultâneas. Para além 

disso, em trabalhos anteriores, já tinha sido verificada a formação de nanocompósitos de líquido 

iónico com compostos orgânicos em deposições simultâneas [37]. Este tipo de metodologia é 

possível no aparelho utilizado, já que este possui 4 fornos (e permite assim a deposição 

simultânea de quatro precursores). Decidimos então proceder com deposições simultâneas, 

representadas na figura 39. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para acompanharmos o processo de cristalização de alguns compostos orgânicos 

poliaromáticos, em particular o pentaceno e o perileno, num meio composto por líquido iónico, 

decidiu-se depositar estes semicondutores orgânicos sobre o líquido iónico previamente 

depositado. Para diferenciar do primeiro tipo de deposições simultâneas, a este tipo de 

metodologia denominámos deposições sequenciais invertidas. Esta encontra-se 

esquematizada na figura 40. Foram usados filmes de líquido iónico tanto na forma de 

microgotículas como na forma de um filme coalescido e comparados os resultados para ambas 

as situações. Para coalescer as microgotículas num filme contínuo recorreu-se a um 

equipamento de sputtering, descrito no subcapítulo seguinte.  

Composto orgânico 

Líquido iónico 

ITO/cristal de quartzo 

Líquido iónico + composto orgânico 

ITO/cristal de quartzo 

Figura 38 – Esquema de um sistema multicamada de filmes finos formado por deposições sequenciais. 

Figura 39 – Esquema de um sistema multicamada de filmes finos formado por deposições simultâneas. 
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3.4. Tratamento de Superfície e Deposição de Metais por Pulverização 
Catódica 
 

Partindo de trabalhos anteriores neste grupo de investigação [37, 70], alguns filmes finos de 

líquidos iónicos foram tratados através de um sistema de pulverização catódica (sputtering). Este 

tratamento permite, por exemplo, a coalescência de várias microgotículas de IL num filme 

contínuo através do uso de um plasma de árgon. A presença das nanopartículas metálicas no 

filme e a sua distribuição fornecem também informações acerca das propriedades e da dinâmica 

do IL e da sua relação com estas nanopartículas. Nesta dissertação, o equipamento utilizado foi 

o Cressington (modelo 108 auto), que realiza sputtering de magnetrão. Este encontra-se 

representado na figura 41. 

 

Composto orgânico 

Líquido iónico 

ITO 
Figura 40 – Esquema de um Sistema multicamada de filmes finos formado por deposições sequenciais invertidas. 
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Uma máscara é colocada sobre os substratos de forma que a deposição só ocorra numa zona 

muito específica do substrato. Dessa forma evita-se o contacto direto do metal com o filme de 

ITO, permitindo a formação de sistemas multicamada. Existe também uma microbalança de 

cristal de quartzo revestido a ouro cuja finalidade é monitorizar a espessura do filme metálico 

que está a ser depositado. O cristal está colocado num suporte junto à máscara dos substratos. 

Tanto a máscara dos substratos como o suporte do cristal são colocados num dispositivo do 

próprio equipamento, cuja distância ao alvo pode ser regulada. Adicionalmente, dependendo da 

finalidade do estudo, os tempos de sputtering e a intensidade da descarga elétrica podem ser 

alterados. 

 

3.5. Análise Morfológica por Microscopia Eletrónica de Varrimento de Alta 
Resolução 
 

A topografia e morfologia dos vários filmes de líquidos iónicos sobre as diversas superfícies 

estudadas foram obtidas por microscopia eletróncia de varrimento (SEM) através do instrumento 

de alta resolução FEI Quanta 400 FEG ESEM/EDAX Genesis X4M (figura 42), através dos 

serviços do CEMUP (Centro de Materiais da Universidade do Porto). 

As imagens foram obtidas com o modo de eletrões secundários (SE). Os eletrões secundários 

têm origem na superfície ou perto dela a baixa profundidade resultante das interações inelásticas 

Figura 41 – Imagem do equipamento de pulverização catódica (sputtering), Cressington (modelo 108 auto). 
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entre eletrões primários incidentes e a amostra. Estes possuem baixa energia relativamente aos 

eletrões retrodifundidos. Dessa forma, este método é o adequado para estudar a morfologia 

superficial dos filmes.  

Dado que os filmes de líquido iónico não podem ser revestidos com uma camada condutora, 

através de sputtering, surgiu um problema de condutividade. Assim, por norma, as magnificações 

não excederam as 25000×. Com outro tipo de amostras, mais condutoras, é possível obter 

magnificações bastante superiores. Como exemplo, uma imagem obtida no âmbito deste 

trabalho, com o mesmo equipamento, de uma membrana nanoporosa de alumina anodizada 

possui uma magnificação de 300000×. 

 

 

Figura 42 – FEI Quanta 400 FEG ESEM/EDAX Genesis X4M, utilizado para obter as imagens SEM deste trabalho. 

 

Previamente à análise por SEM, a morfologia de algumas amostras foi avaliada através de 

microscopia ótica de luz polarizada. Para esse fim, foi utilizado um microscópio digital com 

polarização ajustável, Dino-Lite Edge, modelo AM7115MZTL. Este microscópio possibilita 

magnificações desde 10 a 150x, tem um controlo flexível LED que permite a iluminação parcial 

da amostra e assim incrementar o contraste da superfície dos filmes.  
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4. Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais desta dissertação. Estes estão 

organizados em subcapítulos, e são acompanhados da respetiva discussão, bem como do 

processo de pensamento crítico que, a partir dos resultados que eram obtidos, determinava que 

tipo de experiências complementares deveriam ser realizadas. 

 

4.1. Formação de Filmes de Líquidos Iónicos em Semicondutores 
Orgânicos 
 

O primeiro grupo de resultados apresentado consiste no estudo da dinâmica de líquidos iónicos 

depositados sobre filmes de diversos semicondutores orgânicos. Neste subcapítulo serão 

apresentadas as imagens obtidas através de SEM das superfícies formadas, juntamente com a 

respetiva discussão. Em alguns casos são também apresentadas imagens obtidas através de 

microscopia ótica de luz polarizada, de forma a complementar os resultados já apresentados.  

 

4.1.1. Sistemas de Líquido Iónico e TCB/TDAB 
 

Deposições Sequenciais 

O efeito da cadeia alquílica do catião do líquido iónico foi inicialmente estudado depositando 

[C2C1im][NTf2] (cadeia curta) e [C8C1im][NTf2] (cadeia longa) sobre filmes finos de 1,3,5-Tris(N-

carbazolil)benzeno (TCB) e de 1,3,5-Tris(difenilamino)benzeno (TDAB). Estes semicondutores 

orgânicos, representados na figura 27, foram previamente depositados sobre dois tipos de 

substrato, cristais de quartzo revestidos com ouro e vidro revestido com ITO. Os cristais de 

quartzo, parte da microbalança presente no sistema ThinFilmVD, fornecem uma superfície 

bastante irregular, com diversos espaços confinados. Já o ITO, sendo uma superfície bastante 

mais lisa, permite que os únicos espaços confinados presentes após a deposição do 

semicondutor orgânico sejam os espaços confinados naturais do próprio composto orgânico. 

Foram depositadas duas quantidades de líquido iónico: 20 e 400 ML. Já o filme orgânico possuía 

1 μm de espessura. Os sistemas líquido iónico-composto orgânico poliaromático obtidos, bem 
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como os respetivos parâmetros das deposições efetuadas neste subcapítulo encontram-se 

detalhados no final deste, na tabela 3. As amostras em ITO foram realizadas em triplicado, de 

forma a prevenir possíveis defeitos. Por comodidade, estes líquidos iónicos serão por vezes 

representados apenas por C2 e C8, respetivamente. Na Figura 43 encontram-se representadas 

as imagens SEM das superfícies obtidas através da deposição sequencial de líquidos iónicos 

sobre TCB, que havia sido depositado sobre cristais de quartzo revestidos a ouro. 

 

Dado que a superfície do cristal de quartzo é bastante irregular, com diversos espaços 

confinados, o TCB depositado sobre este, que aparenta encontrar-se num estado amorfo, adotou 

uma morfologia também irregular, acompanhando o relevo do cristal subjacente. Na imagem 43-

Figura 43 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de TCB (1000 nm) revestidos com 20 ML (A e B) ou 400 ML (C
e D) de [C2C1im][NTf2] (A e C) e [C8C1im][Ntf2] (B e D). Os filmes de TCB encontram-se depositados em cristais de quartzo 
revestidos a ouro. Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução 
(SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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A, em que foram depositadas 20 ML de C2, não é visível líquido iónico. Isto sugere que este se 

terá movido para os espaços confinados do substrato. Já na imagem 43-B (20 ML de C8) são 

visíveis gotículas de IL. Esta diferença poderá indicar que existe uma menor mobilidade 

superficial por parte do C8, tendo este uma menor capacidade de se mover ao longo do TCB.  

Na imagem 43-C, onde se pode observar a superfície de TCB revestida por 400 ML de C2, para 

além de se visualizar líquido iónico (contrariamente ao caso da imagem 43-A), parecem existir 

morfologias cristalinas. Este resultado indica, tal como foi apontado no subcapítulo 2.2.6, uma 

propensão do líquido iónico de promover a cristalização do semicondutor orgânico. Contudo, os 

casos reportados na literatura, como referido nesse subcapítulo, apresentam a situação inversa, 

em que é o composto orgânico depositado num meio em que já existe líquido iónico. Este efeito 

poderá ser causado pela mobilidade do líquido iónico na superfície do TCB. Este movimento das 

moléculas de IL, que, no momento da adsorção no substrato, se encontram a temperaturas 

elevadas, transfere energia para as moléculas no estado amorfo, permitindo que estas se 

rearranjem estruturalmente, podendo assim alcançar um estado cristalino mais estável (de forma 

análoga à temperatura de transição vítrea, que permite que as moléculas tenham energia 

suficiente para se rearranjarem, possibilitando o aparecimento de uma estrutura cristalina). 

Na imagem 43-D é possível verificar que as 400 ML de C8 depositadas formaram um filme 

coalescido. Este resultado pode ter origem na boa afinidade deste IL com o TCB, bem como com 

a falta de mobilidade superficial deste, que forma um maior número de locais de nucleação de 

crescimento de gotículas, menos espaçados entre si, que, ao crescerem se aglomeram num filme 

coalescido. 
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A morfologia do filme de TCB era fortemente influenciada pelo cristal de quarto subjacente. No 

entanto, quando o substrato consistia em ITO, bastante mais liso, o filme de TCB também adotou 

uma morfologia mais lisa, como é visível na figura 44, não possuindo assim espaços confinados. 

Mais uma vez este semicondutor orgânico adotou uma estrutura amorfa. Nas imagens 44-A e 

44-B (20 ML de IL) não é percetível a existência de líquido iónico, apesar deste poder ter adotado 

a forma de microgotículas de pequena dimensão. Na imagem 44-A parecem existir algumas 

formações cristalinas, que poderão ter sido causadas pelo líquido iónico. Já em 44-C, em que a 

quantidade de C2 depositada foi bastante maior (400 ML), quase toda a superfície ficou coberta 

por gotas de líquido iónico. Apesar de muitas destas gotas estarem muito próximas (algumas 

Figura 44 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de TCB (1000 nm) revestidos com 20 ML (A e B) ou 400 ML (C
e D) de [C2C1im][NTf2] (A e C) e [C8C1im][Ntf2] (B e D). Os filmes de TCB encontram-se depositados numa superfície de óxido de 
índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de 
alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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quase em contacto), continuam gotas independentes. Nos espaços da superfície de TCB não 

ocupada nota-se alguma ordenação na morfologia deste, consistente com algum grau de 

cristalização. Em 44-D aparenta haver um filme coalescido de líquido iónico, como já tinha 

existido no caso anterior. Para confirmar a presença deste filme foi usado um feixe de eletrões 

energético durante a sessão de SEM. Este feixe interage com o líquido iónico, afastando-o do 

foco do feixe. Observando a fronteira da zona afetada conseguiu-se visualizar o líquido, 

comprovando assim a existência de um filme coalescido. Esta situação pode ser observada na 

figura 45. De seguida este estudo foi repetido, substituindo o TCB por TDAB. Estudos anteriores 

[62] já tinham demonstrado que o TDAB depositado a vapor adotava uma estrutura cristalina sob 

a forma de filamentos, especialmente em ITO. Na figura 46 encontram-se as imagens das 

amostras de IL sobre TDAB, depositado, inicialmente, sobre cristais de quartzo revestido a ouro. 

 

 

 

Figura 45 – Imagem topográfica da superfície de um filme fino de TCB (1000 nm) revestido com 400 ML de [C8C1im][NTf2]. O filme 
de TCB encontra-se depositado numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). Este filme foi atingido por um feixe 
energético de eletrões no equipamento de SEM, de forma a mover o líquido iónico presente. Micrografia (amplificação de 5000 ×) 
obtida por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Apesar de o TDAB não ter cristalizado sob a forma de filamentos, como era esperado, existe um 

início de cristalização sob essa forma nas amostras visíveis na figura 46. Dado que a superfície 

rugosa e irregular do cristal de quartzo subjacente afetou amplamente a morfologia do filme de 

semicondutor orgânico, esta forma irregular do filme pode não ter providenciado as condições 

certas para o desenvolvimento dos filamentos. Como a superfície de TDAB estava preenchida 

com estes focos de cristalização, torna-se difícil identificar visualmente gostas de líquido iónico. 

Para 400 ML dos dois líquidos iónicos parece ter-se formado um filme coalescido, o que poderá 

indicar uma boa afinidade destes com o TDAB. 

Figura 46 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de TDAB (1000 nm) revestidos com 20 ML (A e B) ou 400 ML (C
e D) de [C2C1im][NTf2] (A e C) e [C8C1im][Ntf2] (B e D). Os filmes de TDAB encontram-se depositados em cristais de quartzo 
revestidos a ouro. Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução 
(SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Na figura 47 encontram-se as imagens das amostras de IL sobre TDAB, depositado sobre ITO. 

É visível que o TDAB ficou depositado sob a forma de filamentos. Isto indica um estado cristalino. 

Dessa forma é possível concluir que a superfície relativamente lisa do ITO proporcionou um 

melhor substrato para o desenvolvimento de cristais deste semicondutor orgânico. Não é visível 

líquido iónico nas imagens 47-A e 47-B. Dado que neste caso apenas foram depositadas 20 ML, 

o IL possivelmente ter-se-á confinado na sua totalidade. Em 47-B é aparente uma maior 

cristalização relativamente a 47-A. Provavelmente terá acontecido algum problema com esta 

última amostra, como a contaminação com algum tipo de impureza, alterando assim as 

condições em que se iniciou a nucleação do composto orgânico. 

Figura 47 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de TDAB (1000 nm) revestidos com 20 ML (A e B) ou 400 ML (C 
e D) de [C2C1im][NTf2] (A e C) e [C8C1im][NTf2] (B e D). Os filmes de TDAB encontram-se depositados numa superfície de óxido 
de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de 
alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 

 



72 FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

  
 
Em 47-C e 47-D, o líquido iónico aparenta ter-se aglomerado num filme coalescido entre os 

filamentos de TDAB. Essa coalescência é particularmente visível em D. Se o filme orgânico fosse 

homogéneo e uniforme, este possuiria uma espessura de 1 μm. No entanto, como este se 

encontra distribuído em “pilares” independentes, a altura de cada um destes pilares deverá ser 

bastante superior a 1 μm. Por outro lado, convertendo a espessura do líquido iónico depositado 

de monolayers para nanómetros, obtêm-se os valores de 301 nm (C2) e 337 nm (C8). Estes 

valores seriam a espessura dos filmes de IL caso este fosse uniforme e homogéneo. Conclui-se 

por isso que o volume disponível entre os filamentos é muito superior ao volume de líquido iónico 

depositado. Assim, nas amostras representadas em 47-C e 47-D, deverá haver espaço livre entre 

filamentos abaixo dos filmes de líquido iónico visíveis. 

 

Tratamento de Superfície e Deposição de Metais por Pulverização Catódica 

Posteriormente procedeu-se ao tratamento de superfície de algumas das amostras anteriores 

através de pulverização catódica. Através do equipamento de sputtering descrito no subcapítulo 

3.4, com um alvo de prata, procedeu-se ao estudo de amostras de TCB e TDAB, revestidas com 

400 ML de líquido iónico. Desse modo foi possível avaliar a forma como o bombardeamento dos 

iões do plasma de árgon e das partículas metálicas afeta o IL. Na figura 48 encontram-se 

representadas as imagens SEM da superfície dessas amostras pós tratamento superficial. 

Não são visíveis gotas em nenhuma das imagens, o que indica que estas terão coalescido 

durante o sputtering. Em 48-A, nos cristais de TCB, e em 48-C e 48-D, nos cristais de TDAB, são 

visíveis algumas nanopartículas de prata. Isto permite concluir que a presença de líquido iónico 

promove a formação de nanopartículas de prata. O comportamento descrito anteriormente indica 

que o líquido iónico aumenta a mobilidade superficial da prata, temos ainda indicação para um 

fator de forma que condiciona a estabilização dos agregados de prata que parece estar 

relacionada com a aresta do microcristal. Em 48-B o filme de IL encontra-se coalescido sobre a 

superfície orgânica, sendo difícil avaliar o grau de cristalinidade do TCB, bem como a presença 

de nanopartículas. Neste caso, a deposição de prata poderá ter originado um filme de prata 

ultrafino na superfície do líquido iónico que apresenta uma superfície apolar.  
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As imagens 48-C e 48-D permitiram chegar a conclusões bastante interessantes. Em primeiro 

lugar é possível verificar que houve um crescimento do TDAB em filamentos. Desta vez o TDAB 

na amostra com C2 também teve um crescimento similar ao da imagem 47-B. Isto significa que, 

qualquer que tenha sido o problema nessa deposição (imagem 47-A), aqui não se refletiu. No 

seguimento da Figura 47 tinha-se concluído que haveria bastante espaço livre sob o filme 

coalescido de líquido iónico entre os filamentos de TDAB. Já nestas amostras não é visível 

qualquer líquido iónico nessa situação. Isto sugere que, após o tratamento da superfície, o líquido 

iónico migrou para os espaços confinado no fundo da superfície. Possivelmente existirá uma 

barreira de potencial que impede a deposição direta do IL na base do substrato, que é 

Figura 48 – Imagens topográficas de nanopartículas de prata depositadas através de sputtering sobre superfície de filmes finos 
de TCB (A e B) e de TDAB (C e D) com 1000 nm revestidos com 400 ML de [C2C1im][NTf2] (A e C) e [C8C1im][Ntf2] (B e D). Os 
filmes de TCB e TDAB encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias 
com amplificações de 15000 × (A e B) e 50000 × (C e D) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução 
(SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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ultrapassada quando as partículas energéticas do plasma presente durante o sputtering atingem 

o IL. Este processo poderá ser análogo à já reportada [37, 70] coalescência de gotas de líquido 

iónico num filme contínuo através de sputtering. Sendo assim, os topos ficaram, de novo, livres. 

Este resultado mostra que não só é possível estabilizar e criar nanopartículas metálicas (neste 

caso de prata) recorrendo a líquidos iónicos, como também é possível manipular à nanoescala 

a posição destas nanopartículas, sendo posteriormente também possível controlar a remoção do 

líquido iónico do sistema. 

 

Deposições Simultâneas 
 

A cristalização do TCB amorfo quando atingido por moléculas de [C2C1im][NTf2] levou a que fosse 

planeado um conjunto de deposições simultâneas de forma a explorar este efeito. A deposição 

simultânea de um líquido iónico e um semicondutor orgânico leva a um aumento da área de 

contacto entre estes, já se tendo demonstrado a formação de nanocompósitos [37]. Dessa forma, 

foram executadas deposições simultâneas de TCB e TDAB com C2 e C8. Nestas experiências 

foram depositados 500 nm do filme criado por estas duas substâncias. A temperatura dos fornos 

foi regulada de forma que o fluxo de massa através de ambos os fornos fosse sensivelmente o 

mesmo. A deposição simultânea de C2 e TCB (a combinação que, nas deposições sequenciais, 

tinha dado origem à cristalização do semicondutor orgânico) resultou num grau de cristalização 

superior do TCB. Estas formações cristalinas de grande dimensão eram visíveis a olho num. Na 

figura 49 encontra-se uma imagem obtida através de um microscópio ótico de luz polarizada da 

superfície em questão. São visíveis vários focos de cristalização. Estes cristais possuem uma 

dimensão bastante superior aos cristais visíveis na imagem 43-C. 

Na Figura 50 encontram-se as imagens SEM das deposições simultâneas de C2 e de C8 com 

TCB. Na imagem 50-A é possível visualizar o núcleo de uma das formações cristalinas 

observadas na figura 49. Esse núcleo aparenta ser composto por uma gotícula de líquido iónico, 

a partir da qual radiam cristais de TCB. Comprova-se por isso o impacto do IL na cristalização 

do semicondutor orgânico. A deposição simultânea permite que haja interações entre uma 

quantidade muito maior de moléculas de C2 e de TCB, amplificando assim o efeito de 

cristalização do IL no composto orgânico. Na imagem 50-B dessa figura é possível visualizar que 

o C8 formou um filme coalescido sobre o TCB, como já tinha acontecido nas deposições 

sequenciais. Verifica-se assim a forte afinidade deste líquido iónico com o TCB. 
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Figura 49 – Imagem da superfície formada pela deposição simultânea de [C2C1im][NTf2] + TCB em ITO. Micrografia com amplificação 
150 × obtida por microscopia ótica de luz polarizada. 

Figura 50 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição simultânea de [C2C1im][NTf2] (A) e 
[C8C1im][NTf2] (B) com TCB. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). 
Micrografias (amplificação de 2000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o 
modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Na figura 51 encontram-se representadas as superfícies resultantes das deposições simultâneas 

dos dois líquidos iónicos estudados com TDAB. 

Na imagem 51-A é possível verificar que o C2 formou uma camada coalescida sobre o TDAB. As 

formações cristalinas deste composto aparentam ter uma dimensão muito menor. Isto sugere 

que a presença do líquido iónico aquando da deposição do TDAB afeta o processo de nucleação 

e crescimento dos cristais deste, limitando o crescimento contínuo de cristais individuais. Já a 

imagem 51-B mostra que, mais uma vez, o C8 possui uma grande tendência para formar um filme 

coalescido. Desta vez são visíveis alguns cristais de TDAB. Contudo, estes possuem uma 

morfologia diferente da habitual, surgindo cristais em forma de agulha, orientados lateralmente. 

Dessa forma, tal como na imagem 51-A, a presença do líquido iónico aquando da deposição do 

TDAB influencia o processo de cristalização deste. As condições experimentais das deposições 

efetuadas ao longo deste subcapítulo encontram-se descritas na tabela 3. A pressão de vapor 

de equilíbrio é obtida a partir da temperatura. A relação entre estas duas variáveis para cada um 

dos compostos estudados encontra-se na literatura ([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]: [3], TCB: 

[62], TDAB: [71]). Assim, através da equação (6), foi possível calcular o fluxo de massa por 

unidade de área através do orifício da célula de Knudsen. A razão entre este fluxo e o fluxo de 

massa por unidade de área medido na microbalança de quartzo é o fator geométrico, também 

presente na tabela. O fluxo de deposição (espessura por segundo) é obtido através do fluxo 

medido pela microbalança e pela densidade do composto. 

Figura 51 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição simultânea de [C2C1im][NTf2] (A) e 
[C8C1im][NTf2] (B) com TDAB. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). 
Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o 
modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Tabela 3 – Condições experimentais para a deposição física a vapor (deposições sequenciais e simultâneas) de 1,3,5-tris(N-
carbazolil)benzeno (TCB) ou 1,3,5-tris(difenilamino)benzeno (TDAB) e líquidos iónicos ([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]): temperatura 
de efusão (Teff.); pressão de vapor de equilíbrio (EVP); fluxo mássico na célula de Knudsen (Φ (Knudsen cell)) e à superfície do 
substrato (Φ (QCM)); fator geométrico; fluxo de deposição; tempo de deposição; espessura (nm e ML, ML = monocamadas). 

Precursor 
Teff. EVP 

Φ 
(Knudsen cell) 

Φ 
(QCM) Fator 

geométrico 

Fluxo de 
deposição 

Tempo Espessura 

(K) (Pa) (μg∙cm-2∙s-1) (ng∙cm-2∙s-1) (Å∙s-1) (min) (nm or ML) 

 Sistema [C2C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / TCB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C2C1im] (20 ML) 473 ≈ 0.04 ≈ 14 5.9 ± 0.8 410-4 0.39 ± 0.05 ≈ 6 20 ML; 15 nm 

[C2C1im] (400 ML) 473 ≈ 0.04 ≈ 14 6.4 ± 1.7 410-4 0.42 ± 0.11 ≈ 120 400 ML; 301 nm 

TCB (1000 nm) 573 ≈ 0.29 ≈ 115 18.2 ± 1.8 210-4 1.52 ± 0.15 ≈ 110 1080 ML; 1000 nm 

 Sistema [C2C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / TDAB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C2C1im] (20 ML) 473 ≈ 0.04 ≈ 14 5.9 ± 0.8 410-4 0.39 ± 0.05 ≈ 6 20 ML; 15 nm 

[C2C1im] (400 ML) 473 ≈ 0.04 ≈ 14 6.4 ± 1.7 410-4 0.42 ± 0.11 ≈ 120 400 ML; 301 nm 

TDAB (1000 nm) 503 ≈ 0.44 ≈ 187 20.5 ± 2.6 110-4 1.71 ± 0.22 ≈ 97 1076 ML; 1000 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / TCB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C8C1im] (20 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 4.6 ± 0.3 310-4 0.32 ± 0.02 ≈ 9 20 ML; 17 nm 

[C8C1im] (400 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 5.5 ± 0.9 310-4 0.38 ± 0.06 ≈ 144 400 ML; 337 nm 

TCB (1000 nm) 573 ≈ 0.29 ≈ 115 18.2 ± 1.8 210-4 1.52 ± 0.15 ≈ 110 1080 ML; 1000 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / TDAB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C8C1im] (20 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 4.6 ± 0.3 310-4 0.32 ± 0.02 ≈ 9 20 ML; 17 nm 

[C8C1im] (400 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 5.5 ± 0.9 310-4 0.38 ± 0.06 ≈ 144 400 ML; 337 nm 

TDAB (1000 nm) 503 ≈ 0.44 ≈ 187 20.5 ± 2.6 110-4 1.71 ± 0.22 ≈ 97 1076 ML; 1000 nm 

 Sistema (TCB + [C2C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

TCB 573 ≈ 0.29 ≈ 115 
23.5 ± 2.8 - 1.96 ± 0.23 ≈ 43 ≈ 500 nm 

[C2C1im] 473 ≈ 0.04 ≈ 14 

 Sistema (TDAB + [C2C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

TDAB 503 ≈ 0.44 ≈ 187 
25.8 ± 2.3 - 2.15 ± 0.19 ≈ 39 ≈ 500 nm 

[C2C1im] 473 ≈ 0.04 ≈ 14 

 Sistema (TCB + [C8C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

TCB 573 ≈ 0.29 ≈ 115 
23.0 ± 2.6 - 1.92 ± 0.22 ≈ 43 ≈ 500 nm 

[C8C1im] 483 ≈ 0.04 ≈ 16 

 Sistema (TDAB + [C8C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

TDAB 503 ≈ 0.44 ≈ 187 
24.2 ± 4.2 - 2.02 ± 0.35 ≈ 41 ≈ 500 nm 

[C8C1im] 483 ≈ 0.04 ≈ 16 
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4.1.2. Sistemas de Líquido Iónico e 1,3,5-Trifenilbenzeno/2,4,6-
Trifeniltriazina 
 

Dado que os resultados apresentados no subcapítulo anterior permitiram obter uma extensa 

compreensão dos processos dinâmicos relacionados com a deposição de líquidos iónicos em 

superfícies de semicondutores orgânicos com morfologias diversas, decidiu-se proceder a mais 

um conjunto de experiências análogo ao retratado, utilizando agora outros dois semicondutores 

orgânicos, 1,3,5-Trifenilbenzeno (1,3,5-TPB) e 2,4,6-Trifeniltriazina (s-TPT) (cuja estrutura de 

encontra representada na Figura 28). Devido aos constrangimentos de tempo e de número de 

amostras para levar a SEM, este estudo focou-se apenas no [C2C1im][NTf2], tendo o 

[C8C1im][NTf2] surgido apenas nas deposições simultâneas. Os sistemas líquido iónico-composto 

orgânico poliaromático obtidos, bem como os respetivos parâmetros das deposições efetuadas 

neste subcapítulo encontram-se detalhados no final deste, na tabela 4. 

 

Deposições Sequenciais 

Na figura 52 são apresentadas as imagens SEM de deposições de 1,3,5-TPB e de s-TPT sobre 

cristais de quartzo revestidos a ouro. Sobre estes compostos orgânicos foram ainda depositadas 

400 ML de [C2C1im][NTf2]. Em ambas as imagens os compostos orgânicos aparentam estar num 

Figura 52 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos com 1000 nm de espessura de 1,3,5-TPB (A) e s-TPT (B) 
revestidos com 400 ML de [C2C1im][NTf2]. Os filmes de 1,3,5-TPB e s-TPT encontram-se depositados em cristais de quartzo 
revestidos a ouro. Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução 
(SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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estado cristalino. No primeiro caso (52-A) o líquido iónico aparenta ter coalescido num filme que 

reveste o semicondutor orgânico. Também é visível que a deposição deste composto seguiu a 

morfologia irregular do substrato subjacente. Já no segundo caso (52-B), não é aparente um 

filme coalescido de líquido iónico. No entanto, parecem existir algumas microgotículas sobre os 

filamentos de cristal. Contrariamente ao caso anterior, a deposição de s-TPT parece estar 

distribuída de forma homogénea, não seguindo a morfologia do cristal subjacente. 

Pode concluir-se que este líquido iónico possui uma boa interação com a superfície de 1,3,5-

TPB. Já com a superfície de s-TPT este aparenta ter menos afinidade, depositando-se sob a 

forma de gotículas. Na figura 53 são apresentadas as topografias dos compostos orgânicos 

anteriores sobre ITO (óxido de índio estanho). Estes foram revestidos também com 

[C2C1im][NTf2], com 20 e 400 ML. De novo os compostos orgânicos cristalizaram. Como desta 

vez o substrato é mais liso, o 1,3,5-TPB ficou distribuído de uma forma mais homogénea (como 

é visível em 53-A1). Em 53-A2 o líquido iónico parece ter preenchido os espaços entre os cristais. 

Em 53-B1 e 53-B2 são visíveis gotículas de IL sobre os cristais orgânicos. Comparando 53-B1 e 

53-B2, os cristais em 53-B2 parecem indicar uma camada de líquido iónico coalescido sobre os 

cristais (que já poderia existir na imagem 52-B, podendo coexistir com gotículas desse mesmo 

IL). Tanto em 53-B1 como em 53-B2 parecem existir microgotículas (idênticas a 52-B).  

 

Tratamento de Superfície e Deposição de Metais por Pulverização Catódica 

Posteriormente, sob amostras idênticas àquelas representadas em 53-A2 e 53-B2, procedeu-se 

ao tratamento de superfície através de sputtering. Em ambos os casos são visíveis 

nanopartículas de prata sobre os cristais presentes. O líquido iónico ter-se-á coalescido, já que 

não são evidentes gotículas. Estas imagens estão apresentadas na figura 54. 
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Figura 53 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos com 1000 nm de espessura de 1,3,5-TPB (A1 e A2) e s-TPT (B1 
e B2) revestidos com 20 ML (A1 e B1) ou 400 ML (A2 e B2) de [C2C1im][NTf2]. Os filmes de 1,3,5-TPB e s-TPT encontram-se 
depositados numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por 
microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Deposições Simultâneas 

Tal como no estudo do subcapítulo anterior procedeu-se à deposição simultânea destes 

semicondutores orgânicos com [C2C1im][NTf2], e [C8C1im][NTf2]. As imagens SEM da superfície 

destas amostras encontram-se representadas na figura 55. Na imagem 55-A é visível o efeito do 

líquido iónico na alteração da morfologia dos cristais de 1,3,5-TPB. Os cristais anteriormente 

cúbicos parecem estar mais achatados e alongados. Em 55-C a morfologia cristalina do s-TPT 

também foi alterada, já que os filamentos deste composto parecem mais desorganizados. Em 

ambos os casos parece existir uma camada de IL coalescido, sendo esta mais evidente em 55-

A. Nas imagens 55-B e 55-D o C8 comprovou mais uma vez possuir uma grande afinidade com 

os compostos, bem como uma baixa mobilidade superficial. A morfologia cristalina dos 

compostos orgânicos também parece ter sido bastante afetada pela deposição simultânea com 

os líquidos iónicos. Surge assim uma tendência nas deposições simultâneas de líquidos iónicos 

com semicondutores orgânicos que, por si só, gerariam morfologias cristalinas bem definidas. A 

presença do IL aquando do crescimento cristalino destes compostos interfere com o crescimento 

de monocristais e como consequência altera a morfologia. 

Figura 54 – Imagens topográficas de nanopartículas de prata depositadas através de sputtering sobre superfície de filmes finos 
com 1000 nm de espessura de 1,3,5-TPB (A) e de s-TPT (B) revestidos com 400 ML de [C

2
C

1
im][NTf

2
]. Os filmes de 1,3,5-TPB 

e s-TPT encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias com 
amplificações de 15000 × (A1 e A2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo
de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Na tabela 4 encontram-se descritas as condições experimentais das deposições efetuadas ao 

longo deste subcapítulo. A pressão de vapor de equilíbrio é obtida a partir da temperatura. A 

relação entre estas duas variáveis para cada um dos compostos estudados encontra-se na 

literatura ([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]: [3], 1,3,5-TPB: [72], s-TPT: [64]). 

 

 

 

 

Figura 55 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição simultânea de [C2C1im][NTf2] (A e C) e 
[C8C1im][NTf2] (B e D) com 1,3,5-TPB (A e B) e s-TPT (C e D). Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de 
índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 15000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de 
alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Tabela 4 – Condições experimentais para a deposição física a vapor (deposições sequenciais e simultâneas) de 1,3,5-trifenilbenzeno 
(1,3,5-TPB) ou 2,4,6-trifeniltriazina (2,4,6-TPT) e líquidos iónicos ([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]): temperatura de efusão (Teff.); 
pressão de vapor de equilíbrio (EVP); fluxo mássico na célula de Knudsen (Φ (Knudsen cell)) e à superfície do substrato (Φ (QCM)); 
fator geométrico; fluxo de deposição; tempo de deposição; espessura (nm e ML, ML = monocamadas). 

Precursor 
Teff. EVP 

Φ 
(Knudsen cell) 

Φ 
(QCM) Fator 

geométrico 

Fluxo de 
deposição 

Tempo Espessura 

(K) (Pa) (μg∙cm-2∙s-1) (ng∙cm-2∙s-1) (Å∙s-1) (min) (nm or ML) 

 Sistema [C2C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / 1,3,5-TPB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C2C1im] (20 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 7.0 ± 1.7 210-4 0.46 ± 0.11 ≈ 5 20 ML; 15 nm 

[C2C1im] (400 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 6.7 ± 1.1 210-4 0.44 ± 0.07 ≈ 114 400 ML; 301 nm 

1,3,5-TPB (1000 nm) 421 ≈ 0.54 ≈ 182 19.2 ± 3.2 110-4 1.6 ± 0.27 ≈ 104 1331 ML; 1000 nm 

 Sistema [C2C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / 2,4,6-TPT (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C2C1im] (20 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 7.0 ± 1.7 210-4 0.46 ± 0.11 ≈ 5 20 ML; 15 nm 

[C2C1im] (400 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 6.7 ± 1.1 210-4 0.44 ± 0.07 ≈ 114 400 ML; 301 nm 

2,4,6-TPT (1000 nm) 438 ≈ 0.66 ≈ 219 24.2 ± 1.7 110-4 2.02 ± 0.14 ≈ 83 1327 ML; 1000 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / 1,3,5-TPB (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C8C1im] (20 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 5.6 ± 0.1 210-4 0.39 ± 0.01 ≈ 7 20 ML; 17 nm 

[C8C1im] (400 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 6.8 ± 0.6 210-4 0.47 ± 0.04 ≈ 116 400 ML; 337 nm 

1,3,5-TPB (1000 nm) 421 ≈ 0.54 ≈ 182 19.2 ± 3.2 110-4 1.6 ± 0.27 ≈ 104 1331 ML; 1000 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (20 ou 400 ML) / 2,4,6-TPT (1000 nm) / ITO-vidro ou Au-cristal de quartzo 

[C8C1im] (20 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 5.6 ± 0.1 210-4 0.39 ± 0.01 ≈ 7 20 ML; 17 nm 

[C8C1im] (400 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 6.8 ± 0.6 210-4 0.47 ± 0.04 ≈ 116 400 ML; 337 nm 

2,4,6-TPT (1000 nm) 503 ≈ 0.44 ≈ 187 20.5 ± 2.6 110-4 1.71 ± 0.22 ≈ 97 1076 ML; 1000 nm 

 Sistema (1,3,5-TPB + [C2C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

1,3,5-TPB 421 ≈ 0.54 ≈ 182 
22.6 ± 3.8 - 1.88 ± 0.32 ≈ 44 ≈ 500 nm 

[C2C1im] 483 ≈ 0.08 ≈ 28 

 Sistema (1,3,5-TPB + [C8C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

1,3,5-TPB 421 ≈ 0.54 ≈ 182 
24.1 ± 2.2 - 2.01 ± 0.18 ≈ 41 ≈ 500 nm 

[C8C1im] 493 ≈ 0.08 ≈ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

  
 

4.1.3. Sistemas de Líquido Iónico e Perileno 

 

O trabalho desta dissertação prosseguiu com o estudo da interação de líquidos iónicos com dois 

outros semicondutores orgânicos, o perileno e o pentaceno. Diversificou-se a gama de catiões 

testados, mantendo ainda assim sempre o anião [NTf2]. Os sistemas líquido iónico-perileno 

obtidos bem como os respetivos parâmetros das deposições efetuadas encontram-se detalhados 

na tabela 5, que se encontra no final do subcapítulo. 

 

Deposições Sequenciais (IL/Perileno) 

Na figura 56 encontram-se representadas as superfícies resultantes das deposições de 

[C2C2im][NTf2], [C4C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2] (50 ML e 400 ML) sobre perileno. É possível 

verificar que para 50 ML os líquidos iónicos localizam-se nas faces dos cristais de perileno. Os 

ILs de cadeia mais curta, em 56-A1 e 56-B1, formaram microgotículas individuais enquanto que 

em 56-C1 o [C8C1im][NTf2] ficou espalhado sobre os cristais. Isto indica uma boa afinidade dos 

líquidos iónicos (em particular do [C8C1im][NTf2]) com o composto orgânico. Na imagem 56-C1 é 

ainda possível observar uma pequena zona de ITO livre, o que reforça a teoria de que o líquido 

iónico tem boa afinidade com o perileno, já que este não se moveu para esta lacuna no substrato. 

A interação ITO-líquido iónico é por isso bastante fraca. Pelo contrário, nos sistemas perileno-

líquido iónico existe uma grande afinidade, sendo que essa interação é ainda mais pronunciada 

para líquidos iónicos de cadeia mais longa, mais apolares, com menor mobilidade superficial, 

mais viscosos e com menor tensão superficial. 

Já nas imagens 56-A2, 56-B2 e 56-C2, com uma maior quantidade de líquido iónico, este formou 

gotas de maior dimensão, havendo também muitas zonas em que existem apenas pequenas 

gotas sobre os cristais, à imagem do que aconteceu para deposições de 50 ML. No caso do 

[C8C1im][NTf2], existe uma distribuição mais homogénea do tamanho das gotas. Isto é, as 

maiores de todas não são tão grandes como para líquidos iónicos de cadeias menores, existindo 

também muitas gotas de calibre médio, que não existiam nos casos anteriores. Mais uma vez, 

isto pode ser causado pela baixa mobilidade superficial do [C8C1im][NTf2]. A baixa mobilidade 

superficial deste líquido iónico faz com que este tenha uma menor área mínima de nucleação 

(AMN), originando gotas menores e menos espaçadas umas das outras. 
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Figura 56 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno revestidos com 50 ML (A1, B1, C1) ou 400 ML (A2, B2, 
C2) de [C

2
C

2
im][NTf

2
] (A1, A2), [C

4
C

1
im][NTf

2
] (B1, B2), ou [C

8
C

1
im][NTf

2
] (C1, C2). Os filmes de  encontram-se depositados numa 

superfície de óxido de índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 25000 × (A1, A2, A3) ou 5000 × (B1, B2, B3) obtidas por 
microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Deposições Sequenciais Invertidas (Perileno/IL) 

Na Figura 57 é possível visualizar microgotículas (57-A1 e 57-A2) e filmes coalescidos (57-B1 e 

57-B2) de [C4C1im][NTf2]. Para obter filmes coalescidos, o substrato de ITO com microgotículas, 

como as representadas em 57-A1 e 57-A2, sofreu um tratamento de plasma de árgon através de 

sputtering (sem alvo e, logo, sem deposição de partículas metálicas). Amostras nestas condições 

(microgotículas e filme) foram posteriormente usadas como substrato na deposição de perileno, 

cujo resultado se encontra nas figuras 58, 59 e 60. 

 

Figura 57 – Imagens topográficas de [C
4
C

1
im][NTf

2
] depositado numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). Nas imagens A1 

e A2 o líquido iónico encontra-se sob a forma de droplets enquanto que, nas imagens B1 e B2 este coalesceu sob tratamento com 
plasma em sputtering. Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de 
varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Nas deposições de perileno sobre líquido iónico encontra-se talvez o resultado mais interessante 

deste grupo de experiências. Como é visível nas imagens das Figuras 58, 59 e 60, o líquido 

iónico que supostamente deveria estar sob o perileno encontra-se na verdade sobre os cristais 

deste composto. Este efeito poderá ser explicado pelo mecanismo de deposição e crescimento 

dos cristais de perileno. O perileno atinge o líquido iónico com energia térmica mais elevada (a 

temperatura de sublimação foi de cerca de 170 °C, enquanto que o ITO com líquido iónico estava 

a apenas 5 °C) e que promove a sua mobilidade no seio do filme de líquido iónico e a formação 

de monocristais no seio do líquido iónico. O líquido iónico apresenta uma boa afinidade para a 

superfície do perileno e forma um filme estável que envolve os cristais.  

Este efeito é particularmente visível para deposições sobre microgotículas (A1 e A2 das figuras 

58, 59 e 60). Nesses casos, os cristais de perileno formados foram bastante maiores do que 

quando a deposição era efetuada sobre filmes coalescidos de líquido iónico (B1 e B2 de cada 

uma das figuras 58, 59 e 60). A razão para esta diferença pode estar no facto de, no caso das 

deposições sobre gotas, os locais onde se inicia a nucleação estarem mais separados (já que as 

gotas estão elas também separadas). Isto proporciona uma maior área livre para cada um dos 

cristais se desenvolver. Já nas deposições sobre o filme coalescido o perileno deposita-se e 

começa a cristalizar de uma forma mais distribuída no espaço, já que não está restringido aos 

locais onde existem gotas. Dessa forma esses cristais rapidamente se expandem de encontro 

uns aos outros, gerando nanoestruturas de menor dimensão. 

As microgotículas de líquido iónico sobre o perileno são particularmente visíveis nas deposições 

sobre gotas. Nos cristais menores, nas deposições sobre filmes, o líquido iónico aparenta ter 

continuado sob a forma de filme. Isto deverá estar relacionado também com o facto de, em 

cristais de maior dimensão, existir uma maior área contínua de perileno onde microgotículas 

possam estabilizar.  

É ainda de realçar que, no caso de deposições de perileno sobre gotículas de [C8C1im][NTf2], na 

figura 60-A1, é visível muito ITO exposto. Isto deve-se ao movimento do líquido iónico para a 

superfície do perileno, reduzindo a área de contacto com o substrato de ITO. Isto sugere, mais 

uma vez, uma grande afinidade entre estes dois compostos, bem como um valor elevado da 

tensão interfacial entre o IL e o ITO, com valor bastante menor desta grandeza para a interface 

IL-perileno. A deposição de perileno sobre filmes de [C8C1im][NTf2] gera também mais cristais, 

de menor dimensão. Isto também resultará da grande afinidade destes compostos, existindo 

assim uma infinidade de locais de iniciação da nucleação de cristais no interior do filme de IL. 
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Figura 58 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno depositados sobre droplets (A1 e A2) ou filmes (B1 e B2) 

de [C
2
C

2
im][NTf

2
]. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação 

de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o 

modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Figura 59 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno depositados sobre droplets (A1 e A2) ou filmes (B1 e B2) 

de [C
4
C

1
im][NTf

2
]. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação 

de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o 

modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Figura 60 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno depositados sobre droplets (A1 e A2) ou filmes (B1 e B2) 

de [C
8
C

1
im][NTf

2
]. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação 

de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o 

modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Deposições Simultâneas (IL + Perileno) 

 

De forma a explorar de forma mais aprofundada as interações e as dinâmicas dos líquidos iónicos 

com o perileno, os resultados anteriormente apresentados foram complementados com 

deposições simultâneas de IL com este semicondutor orgânico. Em cada um dos casos foram 

produzidos filmes com cerca de 500 nm de espessura total. A Figura 61 apresenta a morfologia 

das diferentes superfícies obtidas. Da deposição simultânea de [C2C2im][NTf2] e [C4C1im][NTf2] 

com perileno resulta a formação de microgotículas de IL sobre formações cristalinas do composto 

orgânico. Já a deposição simultânea de [C8C1im][NTf2] com o perileno formou cristais revestidos 

com um filme fino coalescido do líquido iónico, não se verificando gotículas na superfície. Além 

disso, a dinâmica de formação desse filme leva à exposição do substrato de ITO. Isso mais uma 

vez demonstra a maior afinidade desse líquido iónico com o perileno, havendo sempre uma 

molhabilidade completa dos cristais orgânicos.  
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Figura 61 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição simultânea de [C2C2im][NTf2] (A),
[C4C1im][NTf2] (B) e [C8C1im][NTf2] (C)  com Perileno. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio dopado 
com estanho (ITO). Micrografias (amplificações de 5000 × (A1, B1, C1) e 25000 × (A2, B2, C2)) obtidas por microscopia eletrónica 
de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Deposições Sequenciais Invertidas (Perileno(quantidades reduzidas)/IL) 

De forma a complementar este estudo, e explorar a dinâmica do início da nucleação de cristais 

de perileno num meio de líquido iónico, foram ainda realizadas deposições de quantidades 

reduzidas (20 nm e 50 nm de espessura) de perileno sobre [C4C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2], tanto 

na forma de gotículas (figuras 62 e 63) como de filmes coalescidos (figuras 64 e 65). 

 

 

 

Figura 62 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno (20 nm) depositados sobre droplets de [C
4
C

1
im][NTf

2
]

(A1 e A2) ou [C
8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2). Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). 

Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta 

resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Figura 63 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno (50 nm) depositados sobre droplets de [C
4
C

1
im][NTf

2
]

(A1 e A2) ou [C
8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2). Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). 

Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta 

resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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É visível através das figuras 62 e 63, que os cristais, tal como esperado, se desenvolveram no 

interior das gotículas de líquido iónico. Para além disso, as gotículas visíveis são de grandes 

dimensões. Isto sugere que o líquido iónico, devido à menor tensão interfacial com o perileno, 

segue o crescimento dos cristais, de forma a maximizar a área de interface com estes. De facto, 

não são visíveis nanoestruturas de perileno isoladas, sem revestimento de IL. Assim, as gotículas 

expandem a sua área, coalescendo com outras gotículas próximas. Isto contradiz a teoria 

formulada por Takeyama et al. [50], na qual o crescimento de cristais de pentaceno (cujos 

resultados obtidos nesta dissertação se encontram ainda neste capítulo), apesar de se dar em 

gotículas de líquido iónico, acaba por afastar estas (como representado na figura 24).  

Já no caso de pequenas quantidades de perileno depositadas sobre filmes finos coalescidos de 

IL (figuras 64 e 65), é visível mais uma vez que o perileno formou nanoestruturas aparentemente 

cristalinas. Dado que a nucleação de cristais não está restrita a zonas específicas do substrato 

com gotículas, esta deu-se de uma forma mais livre, existindo várias nanoestruturas unidas em 

redes longitudinais que, como é visível na figura 65, acabam por se diferenciar em cristais 

distintos. Nas imagens B2 tanto da figura 64 como 65 são visíveis zonas de ITO exposto. Dado 

que inicialmente todo o substrato estava coberto por IL, é de assumir que este foi atraído 

deslocado para as formações de perileno, que se encontram adjacentes a essas zonas. Por isso, 

mais uma vez se comprova a grande afinidade do [C8C1im][NTf2] com o perileno, e a fraca 

interação com o ITO. 
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Figura 64 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno (20 nm) depositados sobre filmes coalescidos de 

[C
4
C

1
im][NTf

2
] (A1 e A2) ou [C

8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2). Os filme encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho 

(ITO). Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de 

alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Na Tabela 5 encontram-se descritas as condições experimentais das deposições efetuadas ao 

longo deste subcapítulo. A pressão de vapor de equilíbrio é obtida a partir da temperatura. A 

relação entre estas duas variáveis para cada um dos compostos estudados encontra-se na 

literatura ([C4C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]: [3], [C2C2im][NTf2]: [60] Perileno: [65]). 

 

 

Figura 65 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de perileno (50 nm) depositados sobre filmes coalescidos de 

[C
4
C

1
im][NTf

2
] (A1 e A2) ou [C

8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2). Os filme encontram-se depositados numa superfície de óxido de índio estanho 

(ITO). Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de 

alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Tabela 5 – Condições experimentais para a deposição física a vapor (deposições sequenciais e simultâneas) de perileno e líquidos 
iónicos ([C4C1im][NTf2], [C8C1im][NTf2] e [C2C2im][NTf2]): temperatura de efusão (Teff.); pressão de vapor de equilíbrio (EVP); fluxo 
mássico na célula de Knudsen (Φ (Knudsen cell)) e à superfície do substrato (Φ (QCM)); fator geométrico; fluxo de deposição; tempo 
de deposição; espessura (nm e ML, ML = monocamadas). 

Precursor 
Teff. EVP 

Φ 
(Knudsen cell) 

Φ 
(QCM) Fator 

geométrico 

Fluxo de 
deposição 

Tempo Espessura 

(K) (Pa) (μg∙cm-2∙s-1) (ng∙cm-2∙s-1) (Å∙s-1) (min) (nm or ML) 

 Sistema [C4C1im][NTf2] (50 ou 400 ML) / Perileno (500 nm) / ITO-vidro 

[C4C1im] (50 ML) 498 ≈ 0.20 ≈ 73 7.5 ± 0.7 110-4 0.52 ± 0.05 ≈ 13 50 ML; 39 nm 

[C4C1im] (400 ML) 493 ≈ 0.15 ≈ 55 10.1 ± 2.3 210-4 0.70 ± 0.16 ≈ 75 400 ML; 314 nm 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 10.9 ± 0.4 510-5 0.81 ± 0.03 ≈ 103 738 ML; 500 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (50 ou 400 ML) / Perileno (500 nm) / ITO-vidro 

[C8C1im] (50 ML) 498 ≈ 0.12 ≈ 46 5.1 ± 1.7 110-4 0.39 ± 0.13 ≈ 18 50 ML; 42 nm 

[C8C1im] (400 ML) 503 ≈ 0.16 ≈ 61 8.3 ± 1.5 110-4 0.63 ± 0.11 ≈ 89 400 ML; 337 nm 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.0 ± 0.4 510-5 0.81 ± 0.03 ≈ 103 738 ML; 500 nm 

 Sistema [C2C2im][NTf2] (50 ou 400 ML) / Perileno (500 nm) / ITO-vidro 

[C2C2im] (50 ML) 473 ≈ 0.07 ≈ 26 2.8 ± 0.4 110-4 0.19 ± 0.03 ≈ 34 50 ML; 38 nm 

[C2C2im] (400 ML) 478 ≈ 0.09 ≈ 33 9.6 ± 1.2 310-4 0.65 ± 0.08 ≈ 79 400 ML; 308 nm 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.0 ± 0.4 510-5 0.81 ± 0.03 ≈ 103 738 ML; 500 nm 

 Sistema Perileno (20, 50 ou 500 nm) / [C4C1im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Perileno (20 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.5 ± 0.4 510-5 0.85 ± 0.03 ≈ 4 30 ML; 20 nm 

Perileno (50 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.1 ± 0.4 510-5 0.82 ± 0.03 ≈ 10 74 ML; 50 nm 

Perileno (500 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.6 ± 0.4 510-5 0.86 ± 0.03 ≈ 97 738 ML; 500 nm 

[C4C1im] (200 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 29 7.1 ± 1.3 210-4 0.49 ± 0.09 ≈ 53 200 ML; 157 nm 

 Sistema Perileno (20, 50 ou 500 nm) / [C8C1im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Perileno (20 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.5 ± 0.4 510-5 0.85 ± 0.03 ≈ 4 30 ML; 20 nm 

Perileno (50 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.1 ± 0.4 510-5 0.82 ± 0.03 ≈ 10 74 ML; 50 nm 

Perileno (500 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.6 ± 0.4 510-5 0.86 ± 0.03 ≈ 97 738 ML; 500 nm 

[C8C1im] (200 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 5.5 ± 0.4   410-4 0.42 ± 0.03 ≈ 67 200 ML; 169 nm 

 Sistema Perileno (500 nm) / [C2C2im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Perileno (500 nm) 443 ≈ 0.72 ≈ 215 11.6 ± 0.4 510-5 0.86 ± 0.03 ≈ 97 738 ML; 500 nm 

[C2C2im] (200 ML) 478 ≈ 0.09 ≈ 33 6.2 ± 2.2   210-4 0.42 ± 0.15 ≈ 61 200 ML; 154 nm 

 Sistema (Perileno + [C4C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 
14.9 ± 1.6 - 1.10 ± 0.12 ≈ 76 ≈ 500 nm 

[C4C1im] 483 ≈ 0.08 ≈ 29 

 Sistema (Perileno + [C8C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 
13.9 ± 2.0 - 1.03 ± 0.15 ≈ 81 ≈ 500 nm 

[C8C1im] 498 ≈ 0.12 ≈ 46 

 Sistema (Perileno + [C2C2im][NTf2]) / ITO-vidro 

Perileno 443 ≈ 0.72 ≈ 215 
16.2 ± 1.8 - 1.20 ± 0.13 ≈ 69 ≈ 500 nm 

[C2C2im] 473 ≈ 0.07 ≈ 26 
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4.1.4. Sistemas de Líquido Iónico e Pentaceno 

 

Os resultados do subcapítulo anterior permitiram explorar e compreender a dinâmica e as 

interações do perileno com líquidos iónicos. Um dos principais resultados foi a atração de 

gotículas de IL por parte das estruturas cristalina de perileno, contrariando alguns  dos resultados 

obtidos por Takeyama et al. [50] para outro hidrocarboneto policíclico aromático, o pentaceno. 

Nesse sentido, decidiu-se explorar os estudos anteriores para o pentaceno, de forma a avaliar 

as interações deste com líquidos iónicos, em particular a deposição de pequenas quantidades 

deste semicondutor orgânico sobre gotículas, comparando os resultados obtidos com os de 

Takeyama et al. [50]. Os líquidos iónicos estudados neste subcapítulo foram o [C2C2im][NTf2] 

(cadeias alquílicas curtas), [C8C1im][NTf2] (cadeia alquílica longa), [C5C5im][NTf2] 

(comportamento misto). Os sistemas líquido iónico-pentaceno obtidos bem como os respetivos 

parâmetros das deposições efetuadas encontram-se detalhados na Tabela 6. 

 

Deposições Sequenciais (IL/Pentaceno) 

Nesta fase foram depositadas 200 ML de cada um dos três líquidos iónicos num filme de 200 nm 

de pentaceno previamente depositado sobre ITO. As imagens das superfícies obtidas 

encontram-se na figura 66. As imagens 66-A1 e 66-A2 revelam que [C2C2im][NTf2] se depositou 

sob a forma de gotículas sobre a superfície de pentaceno. Em 66-B1 e 66-B2 é possível 

comprovar que o [C8C1im][NTf2] formou um filme coalescido sobre a superfície do semicondutor 

orgânico. Este resultado está em concordância com os resultados obtidos anteriormente em que 

líquidos iónicos de cadeia curta possuem uma maior mobilidade superficial e movem-se ao longo 

da superfície até se aglomerarem a uma gotícula. Já os líquidos iónicos de cadeia longa possuem 

uma menor mobilidade superficial, e possuem uma melhor afinidade com este tipo de compostos 

orgânicos. Dessa forma têm uma grande tendência em formar um filme coalescido.  
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Figura 66 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição de [C2C2im][NTf2] (A1 e A2), [C8C1im][NTf2] 
(B1 e B2) e [C5C5im][NTf2] (C1 e C2)  sobre um filme de Pentaceno com 200 nm. Os filmes encontram-se depositados numa superfície 
de óxido de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificações de 500 × (A1, B1, C1) e 5000 × (A2, B2, C2)) obtidas por 
microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Nas imagens 66-C1 e 66-C2 o [C5C5im][NTf2] aparenta ter formado gotas individuais, mas que, 

no entanto, parecem ser mais rasas, ou seja, com um ângulo de contacto muito baixo. Este 

parece ser um estado intermédio entre as gotículas formadas pelo [C2C2im][NTf2] e o filme 

coalescido formado pelo [C8C1im][NTf2]. Isto é concordante com o comportamento à partida 

previsto para o [C5C5im][NTf2], algures entre o de um líquido iónico de cadeia curta e um líquido 

iónico de cadeia longa de acordo com a ordem de decréscimo de polaridade dos líquidos iónicos. 

 

Deposições Sequenciais Invertidas (Pentaceno/IL) 

De forma a estudar a nucleação e crescimento de cristais de pentaceno num meio de líquido 

iónico (tal como foi feito para o perileno), foram depositadas pequenas quantidades (20 nm de 

espessura) de pentaceno sobre gotículas dos três líquidos iónicos estudados neste subcapítulo. 

Dessa forma foi possível avaliar se os processos de nucleação e desenvolvimento de cristais do 

pentaceno é semelhante aos do perileno, contrariando os mecanismos teorizados em [50]. 

Posteriormente foi também depositada uma maior quantidade de pentaceno (200 nm) sobre as 

gotículas, para assim estudar o desenvolvimento do processo de crescimento das estruturas 

organizadas deste semicondutor orgânico. 

Na figura 67 encontram-se representadas as imagens SEM das superfícies obtidas após a 

deposição de 20 nm de pentaceno sobre gotículas de líquido iónico. Em 67-A1 e 67-A2 parecem 

existir cristais de pentaceno envoltos por gotículas de [C2C2im][NTf2], tal como tinha sido 

comprovado no caso do perileno. É também visível algum pentaceno no exterior das gotículas, 

mas com o grão muito menor. Isto demonstra que, mais uma vez, o IL auxilia o processo de 

crescimento de cristais do semicondutor orgânico. Para além disso, no caso desses cristais de 

maior dimensão, envoltos em gotículas, é possível comprovar que essas gotículas seguiram o 

posicionamento desses cristais. Não são visíveis estruturas semi-inseridas em gotículas, ou seja, 

aquando do desenvolvimento de um cristal, caso esse cresça no sentido da interface da gotícula, 

esta move-se de forma acomodar esse crescimento, mantendo a gotícula totalmente rodeada 

por IL. Este comportamento, análogo ao observado para o perileno, revela uma grande afinidade 

entre o semicondutor orgânico e o IL, existindo uma tensão interfacial muito baixa na interface 

destas substâncias. Este resultado contraria o processo teorizado por Takeyama et al. [50], no 

qual o crescimento do cristal afasta o líquido iónico acima deste. 



102 FCUP 
Deposição de Filmes Finos de Líquidos Iónicos em Espaços Confinados 

  
 
 

Figura 67 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de pentaceno (20 nm) depositados sobre droplets de [C
2
C

2
im][NTf

2
]

(A1 e A2), [C
8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2) ou [C

5
C

5
im][NTf

2
] (C1 e C2). Os filme encontram-se depositados numa superfície de óxido de 

índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de 
varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Nas superfícies formadas pela deposição de pentaceno sobre [C8C1im][NTf2] (67-B1 e 67-B2) e 

[C5C5im][NTf2] (67-C1 e 67-C2), o líquido iónico parece também cobrir as formações cristalinas 

de grande dimensão de pentaceno. Contudo, neste caso, as gotículas tenderam a alastrar-se, 

por vezes conectando-se umas às outras, coalescendo. Nas imagens 67-B2 e 67-C2 são visíveis 

pequenas estruturas de pentaceno afastadas do IL. Mais uma vez isto revela o efeito do líquido 

iónico na promoção do desenvolvimento de cristais de pentaceno. 

As imagens das superfícies obtidas com deposições de maiores quantidades de pentaceno (200 

nm de espessura) sobre gotículas de líquido iónico encontram-se representadas na figura 68. 

Em 68-A1 e 68-A2 é visível que o pentaceno formou estruturas que seguem a morfologia das 

microgotículas de [C2C2im][NTf2], confirmando de novo a relação entre o IL e o desenvolvimento 

de estruturas cristalinas do semicondutor orgânico. Contudo, o pentaceno forma microestruturas 

“ocas”, crescem segundo a geometria das gotículas e o interior desses cristais contém líquido 

iónico coalescido. Este efeito foi comprovado durante a sessão de SEM em que o feixe de 

eletrões inerente à técnica conduziu ao movimento do IL. Tal como no caso da figura 45, os 

eletrões interagem com o líquido iónico, movendo-o, neste caso resultando no colapso das 

gotículas. Na figura 69 é visível este mecanismo. A imagem 69-A foi adquirida logo que esta zona 

da amostra começou a ser observada, enquanto a imagem 69-B foi obtida uns segundos depois. 

Na primeira imagem são visíveis nanoestruturas compostas por gotículas de IL rodeadas por 

pentaceno. Na imagem 69-B o líquido iónico escoou para fora destas nanoestruturas, deixando 

uma estrutura de pentaceno com a forma da gotícula, mas oca. 

Nas restantes imagens da figura 68 é visível que os líquidos iónicos de cadeia mais longa não 

formaram gotículas individuais, bem definidas, dispersando-se mais pela superfície. Também o 

pentaceno, apesar de aparentar possuir algum grau de cristalização, se distribuiu de forma mais 

irregular através do meio composto pelos líquidos iónicos. Dessa forma, contrariamente ao 

verificado nas imagens 68-A1 e 68-A2, não se verificam estruturas organizadas, bem definidas, 

de IL-pentaceno. Nestes casos, com as cadeias mais longas de IL, a coalescência das gotículas 

é muito mais intensa e são formadas estruturas de pentaceno parcial ou totalmente revestidas 

com um filme de líquido coalescido.   
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Figura 68 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos de pentaceno (200 nm) depositados sobre droplets de [C
2
C

2
im][NTf

2
]

(A1 e A2), [C
8
C

1
im][NTf

2
] (B1 e B2) ou [C

5
C

5
im][NTf

2
] (C1 e C2). Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido de 

índio estanho (ITO). Micrografias (amplificação de 5000 × (A1 e B1) ou 25000 × (A2 e B2) obtidas por microscopia eletrónica de 
varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Deposições Simultâneas (Pentaceno+IL) 

Foram também realizadas deposições simultâneas de pentaceno com [C2C2im][NTf2], 

[C8C1im][NTf2] e [C5C5im][NTf2]. Na figura 70 são apresentados os filmes obtidos. No caso da 

deposição simultânea com [C2C2im][NTf2] formaram-se nanoestruturas de dimensão muito 

reduzida formadas pelo IL e pelo semicondutor orgânico. Estas são particularmente visíveis na 

imagem 70-A2. Já nas imagens 70-B1 e 70-B2 verifica-se que o [C8C1im][NTf2] coalesceu numa 

estrutura continua, apesar de não ter coberto completamente a superfície. Já as zonas ocupadas 

por [C5C5im][NTf2] em 70-C1 e 70-C2 são mais restritas, sendo identificáveis gotículas 

independentes, mas com baixo ângulo de contacto com o filme orgânico. Tanto em 70-B2 como 

em 70-C2, apesar de existirem estruturas cristalinas de pentaceno afastadas do IL, parecem 

existir cristais de maior dimensão no interior das gotículas.  

As condições experimentais das deposições efetuadas ao longo deste subcapítulo encontram-

se descritas na tabela 6. A pressão de vapor de equilíbrio é obtida a partir da temperatura. A 

relação entre estas duas variáveis para cada um dos líquidos iónicos estudados encontra-se na 

literatura ([C2C2im][NTf2] e [C5C5im][NTf2]: [60] [C8C1im][NTf2]: [3] pentaceno [73]). 

 

Figura 69 – Imagens topográficas da superfície de um filme fino de pentaceno (200 nm) depositado sobre droplets de [C
2
C

2
im][NTf

2
]. 

O filme encontra-se depositado numa superfície de óxido de índio estanho (ITO). A imagem A representa o filme logo que começou 
a ser visualizado enquanto na imagem B este já tinha sido bombardeado por eletrões durante alguns segundos. Micrografias 
(amplificação de 5000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção 
por eletrões secundários (SE). 
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Figura 70 – Imagens topográficas da superfície de filmes finos formados pela deposição simultânea de [C2C2im][NTf2] (A1 e A2), 
[C8C1im][NTf2] (B1 e B2) e [C5C5im][NTf2] (B1 e B2)  com Pentaceno. Os filmes encontram-se depositados numa superfície de óxido 
de índio dopado com estanho (ITO). Micrografias (amplificações de 5000 × (A1, B1, C1) e 25000 × (A2, B2, C2)) obtidas por 
microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Tabela 6 – Condições experimentais para a deposição física a vapor (deposições sequenciais e simultâneas) de pentaceno e líquidos 
iónicos ([C2C2im][NTf2], [C8C1im][NTf2] e [C5C5im][NTf2]): temperatura de efusão (Teff.); pressão de vapor de equilíbrio (EVP); fluxo 
mássico na célula de Knudsen (Φ (Knudsen cell)) e à superfície do substrato (Φ (QCM)); fator geométrico; fluxo de deposição; tempo 
de deposição; espessura (nm e ML, ML = monocamadas). 

Precursor 
Teff. EVP 

Φ 
(Knudsen cell) 

Φ 
(QCM) Fator 

geométrico 

Fluxo de 
deposição 

Tempo Espessura 

(K) (Pa) (μg∙cm-2∙s-1) (ng∙cm-2∙s-1) (Å∙s-1) (min) (nm or ML) 

 Sistema [C2C2im][NTf2] (200 ML) / Pentaceno (200 nm) / ITO-vidro 

[C2C2im] (200 ML) 478 ≈ 0.09 ≈ 33 6.4 ± 2.2 210-4 0.43 ± 0.15 ≈ 60 200 ML; 154 nm 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.0 ± 0.7 310-5 0.52 ± 0.05 ≈ 64 286 ML; 200 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (200 ML) / Pentaceno (200 nm) / ITO-vidro 

[C8C1im] (200 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 5.6 ± 1.3 410-4 0.39 ± 0.09 ≈ 70 200 ML; 164 nm 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.0 ± 0.7 310-5 0.52 ± 0.05 ≈ 64 286 ML; 200 nm 

 Sistema [C5C5im][NTf2] (200 ML) / Pentaceno (200 nm) / ITO-vidro 

[C5C5im] (200 ML) 483 ≈ 0.14 ≈ 56 10.6 ± 1.5 210-4 0.82 ± 0.12 ≈ 35 200 ML; 171 nm 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.0 ± 0.7 310-5 0.52 ± 0.05 ≈ 64 286 ML; 200 nm 

 Sistema Pentaceno (20 ou 200 nm) / [C2C2im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Pentaceno (20 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.4 ± 0.9 310-5 0.55 ± 0.07 ≈ 6 29 ML; 20 nm 

Pentaceno (200 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 6.8 ± 0.8 310-5 0.50 ± 0.06 ≈ 67 286 ML; 200 nm 

[C2C2im] (200 ML) 473 ≈ 0.07 ≈ 26 7.0 ± 1.2 310-4 0.47 ± 0.08 ≈ 55 200 ML; 154 nm 

 Sistema Pentaceno (20 ou 200 nm) / [C8C1im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Pentaceno (20 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.4 ± 0.9 310-5 0.55 ± 0.07 ≈ 6 29 ML; 20 nm 

Pentaceno (200 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 6.8 ± 0.8 310-5 0.50 ± 0.06 ≈ 67 286 ML; 200 nm 

[C8C1im] (200 ML) 483 ≈ 0.04 ≈ 16 4.6 ± 1.6   310-4 0.35 ± 0.12 ≈ 80 200 ML; 169 nm 

 Sistema Pentaceno (20 ou 200 nm) / [C5C5im][NTf2] (200 ML) / ITO-vidro 

Pentaceno (20 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 7.4 ± 0.9 310-5 0.55 ± 0.07 ≈ 6 29 ML; 20 nm 

Pentaceno (200 nm) 523 ≈ 0.79 ≈ 228 6.8 ± 0.8 310-5 0.50 ± 0.06 ≈ 67 286 ML; 200 nm 

[C5C5im] (200 ML) 483 ≈ 0.14 ≈ 56 9.4 ± 2.3   210-4 0.73 ± 0.18 ≈ 39 200 ML; 171 nm 

 Sistema (Pentaceno + [C2C2im][NTf2]) / ITO-vidro 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 
13.2 ± 2.2 - 0.98 ± 0.16 ≈ 85 ≈ 500 nm 

[C2C2im] 473 ≈ 0.07 ≈ 26 

 Sistema (Pentaceno + [C8C1im][NTf2]) / ITO-vidro 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 
12.6 ± 0.8 - 0.93 ± 0.06 ≈ 90 ≈ 500 nm 

[C8C1im] 483 ≈ 0.04 ≈ 16 

 Sistema (Pentaceno + [C5C5im][NTf2]) / ITO-vidro 

Pentaceno 523 ≈ 0.79 ≈ 228 
14.7 ± 3.4 - 1.09 ± 0.25 ≈ 76 ≈ 500 nm 

[C5C5im] 483 ≈ 0.14 ≈ 56 
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4.2. Dinâmica Superficial e Confinamento de Líquido Iónicos em Membranas 

Porosas de Óxido de Alumínio Anodizado 

 

O objetivo deste estudo foi explorar as propriedades e características morfológicas de um 

conjunto de amostras em que líquido iónico, [C2C1im][NTf2] ou [C8C1im][NTf2] (50 ML, 500 ML ou 

1000 ML), foi depositado sobre um substrato de óxido de alumínio anodizado (AAO) através de 

deposição física a vapor por evaporação térmica. As membranas de AAO adquiridas à InRedox 

para este estudo possuíam poros transversais com diâmetros de 20, 50, 100, 150 ou 200 nm. A 

distância média entre poros varia consoante a dimensão destes.  

Os poros de 20 nm e 50 nm foram obtidos através de uma única anodização. No entanto, os 

restantes necessitaram de uma segunda anodização. Isto resulta numa série de concavidades à 

superfície, a partir das quais não se iniciam poros transversais. Dessa forma, é difícil avaliar o 

volume disponível nestas membranas para armazenar líquido iónico. Sendo assim, a nossa 

análise focar-se-á mais na área disponível entre poros, e na capacidade que os líquidos iónicos 

têm para se depositar nestas zonas ou, pelo contrário, moverem-se para os espaços confinados, 

relacionando estas dinâmicas com a geometria das membranas e com a dimensão da cadeia 

alquílica dos catiões dos ILs. 

Decidiu-se depositar líquido iónico apenas sobre as membranas com poros de 50, 100 e 200 nm 

de diâmetro. As membranas de 20 e 150 nm foram também visualizadas em SEM, mas sem 

qualquer líquido iónico. Na figura 71 encontram-se representadas as imagens obtidas dessas 

mesmas membranas. 
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Figura 71 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 20 nm (A1 e A2) e 150 

nm  (B1 e B2). Micrografias (amplificação de 100000 × (A2 e B2), 50000 × (A1) e 15000 × (B1)) obtidas por microscopia eletrónica 

de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 

 

Como é visível na imagem 71-B2, a membrana com poros de 150 nm de diâmetro apresenta 

poros mais escuros e poros claros. Alguns poros apresentam até uma zona mais escura e uma 

zona mais clara. A zona escura representa a área que de facto é ocupada por um poro transversal 

à membrana. Já as zonas mais claras deverão representar concavidades à superfície, resultado 

da primeira anodização, mas onde a segunda anodização não atuou no sentido de prolongar o 

poro até ao fundo da membrana (ou, caso tenha atuado, não foi em toda a largura do poro, 

resultando num poro de diâmetro bastante menor do da concavidade inicial). 
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Para calcular a porosidade das membranas (fração da superfície ocupada por poros) e o 

diâmetro médio destes poros recorreu-se ao software de tratamento de imagem ImageJ. Para 

cada membrana foram escolhidas imagens representativas sem líquido iónico ou onde este não 

afeta a análise dos poros. As imagens usadas na análise através do ImageJ das membranas de 

20 e 150 nm são as representadas em A1 e B1 da Figura 71, respetivamente. Para as restantes 

membranas recorremos às imagens da Figura 72. Estas foram escolhidas de forma que 

houvesse uma grande quantidade de poros da imagem (magnificações menores), e em que os 

poros fossem bastante distinguíveis a nível de contraste da superfície adjacente.  

Os valores do diâmetro médio de cada poro e da porosidade para cada membrana encontram-

se na tabela 7. A partir destes valores foi possível calcular a distância média entre poros, e a 

área disponível entre estes. Para esse cálculo assumimos que os poros eram circulares e 

homogeneamente distribuídos pelo espaço e com diâmetro igual ao diâmetro médio calculado. 

Definimos uma célula unitária que, repetida bidimensionalmente, gera a superfície porosa 

idealizada. Esta célula encontra-se representada na figura 73. 

 

Tabela 7 – Valores tabelados e calculados para o diâmetro e porosidade das membranas analisadas. 

Membrana Diâmetro tabelado/nm 
Diâmetro médio 

calculado/nm 
Porosidade 
tabelada/% 

Porosidade 
calculada/% 

20 nm (20 ± 3)  19  (12 ± 2)  12  

50 nm (50 ± 6)  61 (20 ± 2) 32 

100 nm (100 ± 12)  90 (25 ± 2) 22 

150 nm (150 ± 18)  120 (15 ± 2) 12 

200 nm (200 ± 22)  138  (16 ± 3) 12 
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Figura 72 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 50 nm (A), 100 nm 

(B) e 200 nm (C) revestidas com 50 ML de [C2C1im][NTf2] (A e C) ou 500 ML de [C8C1im][NTf2] (B). Micrografias (amplificação de 

50000 × (A) e 15000 × (B e C)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de 

deteção por eletrões secundários (SE). 
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Partindo do raio médio de cada círculo, 𝑅 í , e a porosidade, 𝑓 (as duas grandezas obtidas 

através do ImageJ), é possível obter: 

 

                                                         𝐿 = 𝑅 í          (9) 

                                       𝐷 = 𝐿 − 2𝑅 í                                         (10) 
 

                                                 𝐷 = √2𝐿 − 2𝑅 í                           (11) 

      

Figura 73 – Célula unitária da membrana porosa, contento quatro quartos de poro e o espaço entre estes, juntamente com 

as variáveis atribuídas a diferentes dimensões desta célula idealizada. 
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Foram definidas duas distâncias entre poros, 𝐷 , a distância entre poros adjacentes, e 

𝐷 , a distância entre poros diagonalmente opostos. Pode ainda definir-se um círculo inserido 

no centro da célula unitária, com diâmetro igual a 𝐷 , e cujo limite estará em contacto com 

os quatro quartos de poro presente. A área deste círculo será uma referência para a área livre 

entre poros. Na tabela 8 encontram-se estes valores. É de notar que para poros com um diâmetro 

superior, o espaço livre entre estes também é superior. 

 

Tabela 8 – Valores calculados para as distâncias entre poros e para a área do círculo entre poros. 

Membrana 
Diâmetro médio 
calculado/ nm 

Porosidade 
calculada/ % 

𝐷 /  
nm 

𝐷 / 
nm 

Círculo inter-poros/ 
nm2 

20 nm 19 12 31  52 2.1x103 

50 nm 61 32 35  74 4.3 x103 

100 nm 90 22 80  150 17 x103 

150 nm 120 12 189 316 78 x103 

200 nm 138 12 211 355 99 x103 

 

Na figura 74 encontram-se representadas as superfícies das membranas com poros de 50 nm 

de diâmetro após terem sido depositadas 50, 500 ou 1000 ML de [C2C1im][NTf2]. Em algumas 

das imagens é possível visualizar alguns poros obstruídos por líquido iónico. Em particular, na 

imagem 74-B2, existe uma grande área ocupada por líquido iónico. Contudo, dado que esta 

imagem não representa a maior quantidade de IL depositada nesta fase (as imagens que 

correspondem à quantidade máxima depositada são as 74-C1 e 74-C2, 1000 ML), é de assumir 

que, neste caso, o IL terá ocupado o topo dos poros, à imagem do que aconteceu para as 

estruturas cristalinas filamentosas de TDAB. Ainda assim, grande parte do IL nas amostras 

representadas ter-se-á confinado nos poros. 

Na figura 75 encontram-se representadas as mesmas membranas (diâmetro de poros de 50 nm) 

mas sobre as quais foi depositado [C8C1im][NTf2] (500 ML e 1000 ML). Mais uma vez, para 500 

ML (imagens 75-A1 e 75-A2), são visíveis vários poros obstruídos por IL. Contudo, mantém-se a 

pressuposição de que o IL ter-se-á, em grande parte, confinado no interior dos poros. 
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Figura 74 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 50 nm, revestidas com 

50 ML (A1 e A2), 500 ML (B1 e B2) ou 1000 ML (C1 e C2) de [C2C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 50000 × (A1, B1, C1) e 

100000 × (A2, B2, C2)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por 

eletrões secundários (SE). 
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Em membranas com poros de 100 nm de diâmetro (figura 76) aparentam existir alguns poros 

obstruídos, particularmente visíveis nas imagens da direita, com uma maior magnificação. 

Contudo, estes provavelmente serão concavidades formadas por uma primeira anodização, mas 

sobre os quais não atuou a segunda anodização. Esta possibilidade é reforçada pelo facto de 

estes poros estarem distribuídos homogeneamente pela membrana. Nos casos anteriores 

existiam manchas nas quais vários poros adjacentes aparentavam possuir IL, enquanto noutras 

zonas da amostra não se verificava qualquer obstrução de poros. Para além disso, não se verifica 

qualquer diferença entre as amostras com diferentes quantidades de IL depositadas. 

Figura 75 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 50 nm, revestidas 

com 500 ML (A1 e A2) ou 1000 ML (B1 e B2) de [C8C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 50000 × (A1, B1) e 100000 × (A2, 

B2)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões 

secundários (SE). 
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Figura 76 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 100 nm, revestidas 

com 50 ML (A1, A2), 500 ML (B1, B2) ou 1000 ML (C1, C2) de [C2C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 15000 × (A1, B1, C1) e 

50000 × (A2, B2, C2)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por 

eletrões secundários (SE). 
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Na figura 77, em que o líquido iónico depositado foi o [C8C1im][NTf2], são visíveis algumas zonas, 

particularmente na imagem 77-A2, que sugerem a existência de líquido iónico. Este 

comportamento poderá estar relacionado com a falta de mobilidade superficial deste IL, tendo 

assim uma maior dificuldade em mover-se para os espaços confinados. A presença de grandes 

quantidades de líquido iónico na superfície das membranas apenas surge em membranas com 

poros de diâmetro 200 nm (figuras 78 e 79). Para deposições de 500 ML de [C8C1im][NTf2] e 

1000 ML de ambos os líquidos iónicos (imagens C1 e C2 na figura 78 e toda a figura 79) é 

possível visualizar um extenso filme sobre a membrana.  

 

 

Figura 77 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 100 nm, revestidas 

com 500 ML (A1, A2) ou 1000 ML (B1, B2) de [C8C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 15000 × (A1, B1) e 50000 × (A2, B2)) 

obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários 

(SE). 
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Figura 78 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 200 nm, revestidas 

com 50 ML (A1, A2), 500 ML (B1, B2) ou 1000 ML (C1, C2) de [C2C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 15000 × (A1, B1, C1), 

100000 × (A2)  ou 50000 × (B2, C2)) obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de 

deteção por eletrões secundários (SE). 
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Este surge, tal como se comprova na tabela 8, esta superfície é a que possui uma maior área 

livre entre poros adjacentes. Dessa forma, existe uma maior área para a nucleação de gotículas 

de líquido iónico, que acabam por coalescer num filme contínuo à superfície. Mais uma vez 

verifica-se a maior mobilidade superficial do [C2C1im][NTf2], já que este só se acumula à 

superfície na deposição de 1000 ML, contrariamente ao [C8C1im][NTf2], para o qual bastou 500 

ML para este formar filmes à superfície. 

 

 
 

Figura 79 – Imagens topográficas da superfície de membranas de alumina anodizada com poros de diâmetro 200 nm, revestidas 

com 500 ML (A1, A2) ou 1000 ML (B1, B2) de [C8C1im][NTf2]. Micrografias (amplificação de 15000 × (A1, B1) e 50000 × (A2, B2)) 

obtidas por microscopia eletrónica de varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários 

(SE). 
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Conclui-se, portanto, que, para além das dimensões dos poros, também a área livre entre poros 

adjacentes  é um fator determinante para a formação de filmes de líquidos iónicos sobre este tipo 

de superfícies. Este resultado evidencia a importância do conhecimento das propriedades e 

mecanismos que afetam a formação de filmes para uma possível previsão/antecipação dos 

resultados na fabricação e aplicação de filmes finos. 

As condições experimentais das deposições efetuadas ao longo deste subcapítulo encontram-

se descritas na tabela 9. A pressão de vapor de equilíbrio é obtida a partir da temperatura. A 

relação entre estas duas variáveis para cada um dos líquidos iónicos estudados encontra-se na 

literatura ([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]: [3]). 

 

Tabela 9 –  Condições experimentais para a deposição física a vapor (deposições sequenciais e simultâneas) de líquidos iónicos 
([C2C1im][NTf2] e [C8C1im][NTf2]) em estruturas de óxido de alumínio anodizado (AAO): temperatura de efusão (Teff.); pressão de 
vapor de equilíbrio (EVP); fluxo mássico na célula de Knudsen (Φ (Knudsen cell)) e à superfície do substrato (Φ (QCM)); fator 
geométrico; fluxo de deposição; tempo de deposição; espessura (nm e ML, ML = monocamadas). 

Precursor 
Teff. EVP 

Φ 
(Knudsen cell) 

Φ 
(QCM) Fator 

geométrico 

Fluxo de 
deposição 

Tempo Espessura 

(K) (Pa) (μg∙cm-2∙s-1) (ng∙cm-2∙s-1) (Å∙s-1) (min) (nm or ML) 

 Sistema [C2C1im][NTf2] (50, 500 ou 1000 ML) / AAO 

[C2C1im] (50 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 9.4 ± 1.1 310-4 0.62 ± 0.07 ≈ 10 50 ML; 38 nm 

[C2C1im] (500 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 8.2 ± 1.7 310-4 0.54 ± 0.11 ≈ 116 500 ML; 377 nm 

[C2C1im] (1000 ML) 483 ≈ 0.08 ≈ 28 10.0 ± 1.8 410-4 0.66 ± 0.12 ≈ 190 1000 ML; 753 nm 

 Sistema [C8C1im][NTf2] (50, 500 ou 1000 ML) / AAO 

[C8C1im] (50 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 6.3 ± 0.6 210-4 0.44 ± 0.04 ≈ 16 50 ML; 42 nm 

[C8C1im] (500 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 5.0 ± 1.7 210-4 0.35 ± 0.12 ≈ 195 500 ML; 421 nm 

[C8C1im] (1000 ML) 493 ≈ 0.08 ≈ 31 7.9 ± 2.4 310-4 0.55 ± 0.17 ≈ 248 1000 ML; 843 nm 
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4.3. Estudo da Saturação da Microbalança de Cristal de Quartzo 

 
Como explicado no subcapítulo 3.2.2, a microbalança de quartzo, pode ser usada para medir a 

quantidade de líquido iónico depositada através de PVD. Contudo, esta possui limitações. 

Inicialmente, o líquido iónico move-se para as irregularidades do cristal, confinando-se. Contudo, 

quando todos os espaços confinados estão preenchidos, este deposita-se à superfície sob a 

forma de microgotículas. Como estas microgotículas não acompanham na totalidade as 

vibrações de grande frequência do cristal, este deixa de ser sensível a quantidade real de IL que 

existe à sua superfície. Na figura 80 encontra-se representado um gráfico da variação da 

frequência durante uma experiência de deposição de [C2C1im][NTf2] a ritmo constante.  
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Figura 80 – Gráfico da variação da frequência da microbalança de cristal de quartzo em função do tempo de deposição de 
líquido iónico [C2C1im][NTf2]). f0 é a frequência inicial, f a frequência medida, fcalc o valor calculado para a frequência 
extrapolando a linearização obtida na zona de variação constante e ωs a frequência de saturação. 
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A azul está representada a variação absoluta da frequência em função do tempo de deposição. 

A vermelho está representada a variação (em percentagem) entre o valor medido da frequência 

e o valor esperado (o valor esperado foi obtido realizando uma linearização da frequência para 

valores de ωs na zona anterior à saturação). 

É visível que o cristal quantifica corretamente a massa de IL até a sua frequência variar 6 kHz. A 

partir desse momento o cristal perde sensibilidade e deixa de detetar a massa depositada. 

Deverá ser nessa altura que se esgotam espaços confinados por ocupar. 

Uma solução imediata para esta limitação problema poderá ser aumentar o volume de espaços 

confinados do cristal. Após o estudo de vários semicondutores orgânicos com morfologias 

variadas decidiu-se depositar um filme de TDAB sobre a microbalança, de forma a dotar esta 

de espaços confinados naturais do composto orgânico. Decidiu-se utilizar o TDAB já que este 

apresentou bastantes irregularidades nos seus crescimentos cristalinos sobre a superfície do 

cristal de quartzo, e os IL possuíam boa afinidade com este composto. Na figura 81 encontram-

se representadas duas imagens SEM da superfície do cristal de quartzo antes e depois de ser 

revestida com um filme de 1 μm de espessura de TDAB. Na figura 82 encontra-se o gráfico da 

variação de frequência do cristal revestido com 1 μm de TDAB em função do tempo durante 

uma experiência de deposição de [C2C1im][NTf2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 – Imagens topográficas da superfície do cristal de quartzo revestido a ouro antes (A) e após (B) ser revestida 
por um filme fino de TDAB (500 nm). Micrografias (amplificação de 5000 ×) obtidas por microscopia eletrónica de 
varrimento de alta resolução (SEM) utilizando o modo de deteção por eletrões secundários (SE). 
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Como é visível, a frequência de saturação baixou para menos de 5 kHz. Isto poderá indicar que, 

apesar do TDAB poder fornecer novos espaços livres onde o IL se possa depositar, este ocupa 

os espaços confinados naturais do cristal de quartzo, reduzindo assim o volume total disponível 

para o confinamento do líquido iónico. Decidiu-se por isso proceder-se a mais uma experiência 

na qual o revestimento de TDAB foi reduzido para 500 nm. O gráfico da variação da frequência 

com o tempo de deposição desta experiência encontra-se representado na figura 83. 

Figura 82 – Gráfico da variação da frequência da microbalança de cristal de quartzo revestida com 1 μm de TDAB em função 
do tempo de deposição de líquido iónico [C2C1im][NTf2]). f0 é a frequência inicial, f a frequência medida, fcalc o valor calculado 
para a frequência extrapolando a linearização obtida na zona de variação constante e ωs a frequência de saturação. 
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Como é visível neste gráfico, mais uma vez, a saturação do cristal foi atingida a um ωs abaixo de 

5 kHz. Isso sugere que mesmo esta menor quantidade de TDAB foi suficiente para obstruir muitos 

dos espaços confinados naturais do cristal de quartzo revestido a ouro, sem trazer de forma 

significativa novos espaços para o líquido iónico. Contudo, é possível alterar a frequência de 

saturação da microbalança de quartzo através da manipulação da sua superfície. Dessa forma, 

futuros estudos, com outro tipo de substâncias depositadas sobre o cristal, será possível alterar, 

e em especial alargar a região em que o cristal de quartzo apresenta uma sensibilidade linear 

para deteção de líquidos. Esta é uma área interessante e promissora para desenvolvimento e 

aplicação do conhecimento adquirido no estudo da deposição de filmes em espaços confinados. 

Figura 83 – Gráfico da variação da frequência da microbalança de cristal de quartzo revestida com 500 nm de TDAB em 
função do tempo de deposição de líquido iónico [C2C1im][NTf2]). f0 é a frequência inicial, f a frequência medida, fcalc o valor 
calculado para a frequência extrapolando a linearização obtida na zona de variação constante e ωs a frequência de saturação.
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5. Conclusão 

 
Foi possível estudar e explorar a dinâmica e as interações de líquidos iónicos em diversas 

superfícies com diferentes morfologias e propriedades. De uma forma transversal aos resultados 

obtidos para as diferentes superfícies, foi repetidamente verificado que o [C2C1im][NTf2], 

possuindo no catião uma cadeia alquílica mais curta, apresenta uma maior mobilidade superficial. 

Esta maior mobilidade superficial aumenta a tendência do IL para, por exemplo, se mover para 

espaços confinados, ou para se aglomerar em gotículas bastante espaçadas umas das outras. 

Já líquidos iónicos de cadeia mais longa, como é o caso do [C8C1im][NTf2], apresentam uma 

mobilidade superficial menor. Dessa forma, estes possuem uma menor tendência para se 

moverem para espaços confinados. Também aparentam possuir uma menor área mínima de 

nucleação, formando assim mais micro- e nanogotículas, menos espaçadas, ou até mesmo um 

filme coalescido. 

A maior mobilidade superficial do [C2C1im][NTf2], quando depositado sobre TCB (um composto 

orgânico cujos filmes são, geralmente, amorfos), originou também um dos resultados mais 

interessantes desta dissertação, o favorecimento da cristalização deste composto orgânico 

poliaromático. Apesar dos cristais formados possuírem dimensões na ordem dos nanómetros (os 

maiores visualizados alcançavam pouco mais de um micrómetro), este é um resultado novo, 

sendo que os diversos casos reportados na literatura apresentam a situação inversa, em que 

alguns semicondutores orgânicos cristalizam após serem depositados sobre um IL. 

A exploração deste efeito através de deposições simultâneas IL + semicondutor orgânico 

revelaram que, para o par [C2C1im][NTf2] + TCB, analisado na situação anterior, os crescimentos 

cristalinos possuíam dimensões bastante superiores. Isto levou-nos a concluir que o aumento da 

área de contacto entre moléculas de IL e TCB ampliaram o efeito “cristalizador”. Contudo, para 

os outros semicondutores orgânicos, que cristalizavam sem o auxílio de IL, verificou-se que a 

presença deste nas deposições simultâneas gerava uma modificação da morfologia dos cristais, 

geralmente mais desorganizadas, nas quais os cristais adotavam uma disposição diferente. O IL 

tinha assim um efeito perturbador, no qual este não impedia a cristalização, mas originava 

estruturas menores ou com uma ordenação diferente dos cristais nativos do semicondutor 

orgânico. 
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O tratamento de superfícies através de sputtering permitiu obter um outro resultado significativo.  

Esta técnica, através das suas partículas energéticas, promove não só a coalescência das 

gotículas deste num filme coalescido, mas também a migração do líquido iónico para espaços 

confinados livres, subjacentes. Isto permite uma manipulação da forma e do posicionamento do 

líquido iónico numa dada amostra. Também se comprovou que, tal como era esperado, a 

deposição de prata sobre IL forma nanopartículas inseridas neste. 

Outro resultado bastante interessante obteve-se no estudo da interação de líquidos iónicos com 

perileno e pentaceno. Neste caso, para além de serem repetidos os estudos realizados para os 

semicondutores anteriores, foram também realizadas deposições sequenciais inversas, nas 

quais o IL era primeiramente depositado, seguindo-se a deposição do composto orgânico. Estes 

resultados revelaram uma tendência para o líquido iónico promover a cristalização tanto do 

perileno como do pentaceno. Isto é, para substratos constituídos por gotículas independentes e 

afastadas, o composto orgânico nucleou e desenvolveu-se em zonas cobertas por IL. Para além 

disso foi possível verificar que as gotículas de IL seguiram o desenvolvimento dos cristais, ou 

seja, caso um cristal crescesse para uma zona exterior à gotícula, esta movia-se, maximizando 

assim a área de contacto com o semicondutor orgânico. Isto não só comprovou que existe uma 

grande afinidade entre o líquido iónico e o perileno e pentaceno, como também contrariou 

algumas teorias reportadas por outros investigadores para este tipo de crescimentos cristalinos, 

no qual o líquido iónico sobre o cristal em crescimento se movia lateralmente, afastando-se deste. 

Já as amostras obtidas pelas deposições destes dois compostos orgânicos poliaromáticos num 

substrato coberto por um filme coalescido de líquido iónico apresentaram estruturas cristalinas 

de menor dimensão, sugerindo que, como todo o substrato estava disponível para a nucleação 

e desenvolvimento de estruturas cristalinas, estas estruturas em crescimento rapidamente 

entravam em contacto umas com as outras, existindo assim uma menor área livre para a 

nucleação de cristais individuais. 

As membranas de AAO permitiram não só comprovar a maior capacidade de migração para 

espaços confinados por parte de líquidos iónicos de cadeia mais curta (mais polares), mas 

também se mostrou que o principal fator relacionado com a geometria de uma membrana para 

a formação ou não formação de um filme de líquido iónico na superfície não é o diâmetro dos 

poros, mas sim a distância entre estes. 
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Finalmente, o estudo da saturação da microbalança de quartzo não permitiu aumentar a 

quantidade de líquido iónico depositada sobre esta, mantendo uma medição fiável. Contudo, 

mostrou-se que a manipulação da superfície altera a capacidade desta de confinar líquido iónico. 

Sendo assim, poderá ser possível através de outras substâncias ou outros processos aumentar 

a gama de frequências a que a microbalança quantifica corretamente o líquido iónico depositado. 

Este trabalho conseguiu assim expandir a compreensão da dinâmica de líquidos iónicos sobre 

diferentes materiais, bem como a interação destes com as moléculas constituintes da superfície 

de diferentes substratos. Assim, estes resultados constituem uma forte base capaz de sustentar 

futuros trabalhos, nos quais será desenvolvido o conhecimento nesta área, eventualmente 

resultando numa ampliação da aplicabilidade dos líquidos iónicos e dos restantes compostos 

utilizados. 
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6. Perspetivas Futuras 
 

Este trabalho insere-se num grupo de investigação focado no estudo de, entre outros temas, 

líquidos iónicos e filmes finos de semicondutores orgânicos. Assim, o tema para esta tese surgiu 

numa perspetiva de dominar o posicionamento de líquidos iónicos em espaços confinados, de 

forma a cobrir eventuais defeitos de filmes finos em multicamada, tornando assim a interface 

entre as várias camadas mais apropriada para a condução de cargas elétricas.  

Dessa forma, os resultados obtidos nesta dissertação poderão fornecer uma forte base para o 

fabrico de, por exemplo, dispositivos optoelectrónicos baseados em filmes finos semicondutores 

orgânicos e/ou inorgânicos, podendo o confinamento de ILs nos defeitos da sua estrutura 

aumentar a sua estabilidade e eficiência. 

Também o conhecimento adquirido nesta dissertação sobre o papel dos líquidos iónicos na 

cristalização de compostos orgânicos poliaromáticos potencializa grandes perspetivas futuras de 

desenvolver conhecimento científico para diversos sistemas de interesse tecnológico.  

Relativamente ao estudo do confinamento de líquidos iónicos em membranas de alumina 

nanoporosa, será de grande interesse e importância compreender o impacto da dimensão dos 

poros nas propriedades físico-químicas de líquidos iónicos neles confinados. 

Finalmente, prevêem-se também estudos no sentido de alargar a quantidade de líquido iónico 

que uma microbalança de quartzo mede de forma fiável, perspetivando-se futuros revestimentos 

com diferentes substâncias com morfologia muito variada. 
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