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Resumo 

 

Neste trabalho desenvolveu-se uma nova metodologia para o estudo de filmes 

finos dos líquidos bis(trifluorometilsulfonil)imida de  1-butil-3-metilimidazólio, 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-1-metilpirrolidínio, bis(trifluorometilsulfonil)imida 

de 1-heptil-3-metilimidazólio e hexafluorofosfato 1-butil-3-metilimidazólio depositados 

nas superfícies de grafeno, óxido de índio dopado com estanho, e vidro. Os filmes finos 

foram produzidos através da deposição a temperatura controlada e pressão reduzida no 

sistema ThinFilmVD e posteriormente caracterizados com microscopia eletrónica de 

varrimento e espetroscopia de fotoeletrões de raios-X. Através de uma análise semi-

quantitativa dos resultados obtidos propõe-se um modelo de nucleação e crescimento 

de filmes finos de líquidos iónicos.  

Verificou-se que a morfologia dos filmes finos é dominada pelas propriedades de 

transporte dos materiais depositados podendo originar estados metaestáveis cuja 

ocorrência é condicionada pela cinética do processo de deposição e estabilização do 

filme. A microestrutura dos filmes é caracterizada por gotículas com formas circulares 

tipicamente com área inferiores a 20 µm2. O modelo de nucleação e crescimento de 

filmes é composto por três fases distintas na seguinte ordem: área mínima característica 

para a nucleação, coalescência de 1ª ordem e a coalescência de 2ª ordem. Por último, 

concluiu-se que a espetroscopia de fotoeletrões de raios-X não se adequa ao estudo 

interfacial elementar e de composição química destes materiais. 

Os sistemas estudados revelaram-se de tal forma complexos que tornaram o 

estudo da estruturação interfacial uma tarefa difícil. Portanto, muito trabalho tem que ser 

feito relativamente à caracterização de filmes finos. Ainda assim, o conhecimento da 

evolução temporal da microestrutura de filmes finos é já uma contribuição relevante para 

os estudos neste campo. 

 

Palavras-chave: líquidos iónicos, interface, deposição de filmes finos a temperatura        

controlada e pressão reduzida, nucleação e crescimentos de filmes 

finos 
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Abstract 

 
 

In this work a new methodology for the study of the surface properties of thin 

films of ionic liquids has been developed. Thin films of 1-butyl-3-methylimidazolium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidinuim  

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-heptyl-3-methylimidazolium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 

in graphene, indium oxide doped with tin and glass were fabricated  by chemical 

vapour deposition in the apparatus ThinFilmVD and then characterized by scanning 

electron microscopy and X-ray photoelectron microscopy and through a semi-

quantitative analysis a model for the nucleation and growth mechanism of thin films of 

these materials was proposed. 

It was found that morphology wise their transport properties overrule their surface 

properties giving rise to metastable systems dominated by kinetic effects. For the ones 

who do not experience this effect its microstructure is characterized by round shapes 

with areas typically bellow 20 µm2. As for the proposed model it was constituted by 

three different phases in the following order: minimum area for nucleation, 1st order of 

coalescence and 2nd order of coalescence. Ultimately, it was concluded that X-ray 

photoelectron microscopy was not suitable for its elemental and chemical analysis.  

The systems studied were so complex that made the study of the interface a 

difficult task to undertake. Much work has yet to be done in the field of surface 

characterization of thin films however the knowledge of the time evolution of the 

microstructure of thin films of ionic liquids is an important contribution for the studies in 

this field.  

 

Keywords: ionic liquids, interface, chemical vapour deposition, thin films nucleation and 

growth 
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análise: A - 0° e B - 80°. Espetro de alta resolução do C1s e do 

O1s da superfície de ITO com ângulo de análise: B e E - 0° e C e 

F - 80°.  

A1-3 

Fig. A1.3 - Espetro global de XPS da superfície de vidro com ângulo de 

análise: A - 0° e B - 80°. Espetro de alta resolução do C1s e do 

O1s da superfície de vidro com ângulo de análise: B e E - 0° e C 

e F - 80°.  
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Fig. A2.1 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2]  

durante 2 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 2 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 2 minutos de 

deposição. 

A2-2 

Fig. A2.2 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 5 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 5 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 5 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.3 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 10 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 10 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 10 minutos de 

deposição. 

A2-4 

Fig. A2.4 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 15 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 15 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 15 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.5 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 20 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 20 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 20 minutos de 

deposição. 

A2-6 

Fig. A2.6 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 40 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 40 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 40 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.7 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] 

durante 60 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 60 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 60 minutos de 

deposição 

A2-8 

Fig. A2.8 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 2 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 2 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 2 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.9 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 5 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 5 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 5 minutos de 

deposição. 

A2-10 

Fig. A2.10 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 10 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 10 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 10 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.11 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 15 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 15 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 15 minutos de 

deposição. 

A2-12 

Fig. A2.12 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 20 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 20 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 20 minutos de 

deposição. 
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Fig. A2.13 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 40 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 40 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 40 minutos de 

deposição. 

A2-14 

Fig. A2.14 - Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – 

(1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) vidro. Micrografias de 

SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] 

durante 60 minutos no substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – 

vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva 

derivada em função do número de partículas por unidade de área 

(µm2) para 60 minutos de deposição; E - Representação gráfica a 

três dimensões da projeção da área das gotículas do liquido 

iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do número de 

partículas por unidade de área (µm2) para 60 minutos de 

deposição. 
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Fig. A3.1 - Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Im][NTf2] 

depositado durante 5 minutos. 

A3-2 

Fig. A3.2 - Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Im][NTf2] 

depositado durante 5 minutos. 

A3-3 

Fig. A3.3 - Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Im][NTf2] 

depositado durante 20 minutos. 
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Fig. A3.4 - Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Im][NTf2] 

depositado durante 20 minutos. 

A3-5 

Fig. A3.5 - Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Pyrr][NTf2] 

depositado durante 5 minutos. 

A3-6 

Fig. A3.6 - Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Pyrr][NTf2] 

depositado durante 5 minutos. 
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Fig. A3.7 - Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Pyrr][NTf2] 

depositado durante 20 minutos. 
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Fig. A3.8 - Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 

1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme de [C4C1Pyrr][NTf2] 

depositado durante 20 minutos. 
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Os líquidos iónicos (LIs) definem-se, em geral, como sais orgânicos e/ou 

inorgânicos com temperatura de fusão inferior a 373 K. [1] A sua capacidade de 

solvatação simultânea de espécies polares e apolares, baixa pressão de vapor e a 

combinação de propriedades peculiares, despertaram a atenção da comunidade 

científica, emergindo, numa fase inicial, como os novos compostos potencialmente 

“verdes”, substitutos dos solventes orgânicos voláteis.  

Estruturalmente, os LIs são formados por aniões e catiões aos quais podem 

estar ligadas cadeias alquílicas de tamanhos tipicamente entre 1 e 16 carbonos. [1] A 

complexidade de interações intermoleculares que mantêm a organização destes 

líquidos é o fator responsável pelas propriedades peculiares destes materiais. Entre as 

espécies carregadas prevalecem forças eletroestáticas ou pontes de hidrogénio 

enquanto entre as componentes hidrocarbonadas ou regiões apolares, predominam 

interações de van der Waals. Resultante do balanço destas forças, da simetria 

molecular e do tamanho da cadeia alquílica verificou-se a tendência dos líquidos 

iónicos se disporem em domínios polares e apolares conferindo-lhes uma organização 

nanoestruturada de curto alcance mas mantendo o seu caráter isotrópico no bulk. [1, 2]  

Canongia J. N. e Pádua A. A. [2] foram os autores da primeira abordagem 

atomística computacional da nanoestruturação tendo estudado o hexafluorofosfato n-

alquíl-3-imidazólio [CnC1Im][PF6] para n=2, 4, 6, 8 e 12. (Fig. 1.1). Propondo um modelo 

sistemático de cores representativo das regiões polar e apolar dos líquidos iónicos, 

exemplificado na Fig. 1.1C para o [C4C1Im][PF6], observaram, para n ≥ 4, uma 

organização característica pela existência de uma rede tridimensional das espécies 

carregadas que cruzam domínios apolares, de dimensões nanométricas, constituídos 

pelas cadeias alquílicas refletindo a relevância do tamanho da componente apolar na 

estruturação destes materiais. Verificou-se ainda que para tamanhos maiores da 

cadeia alquílica (tipicamente acima de 10 carbonos) os líquidos iónicos podem 

organizar-se em estruturas mais ordenadas como mesofases e sistemas 

anisotrópicos. [1] 

Genericamente, a posição relativa da componente orgânica, influencia a 

distância entre os domínios polares e consequentemente o número e localização dos 

aniões constituindo, também, um fator determinante na nanoestruturação. [1] 
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Fig. 1.1 –  Legenda de cores: azul – azoto; verde – flúor; laranja – fósforo; preto – carbono; branco – hidrogénio. A - 

Estrutura molecular do líquido iónico [C4C1Im][PF6]; B - Estrutura molecular representada com o raio de van 

der Waals do [C4C1Im][PF6];; C – Sistema de cores utilizado para representar a componente carregada e 

apolar dos líquidos iónicos estudados, aplicada ao [C4C1Im][PF6] como exemplo representativo; D a H – 

Imagem da caixa das simulações realizadas com 700 pares iónicos para o [CnC1Im][PF6]: D. - 

[C2C1Im][PF6]; E. - [C4C1Im][PF6]; F. - [C6C1Im][PF6]; G. - [C8C1Im][PF6]; H. - [C12C1Im][PF6]. Adaptado de 
Canongia J. N. e Pádua A. A. [2]  

 

Ao nível estrutural, os líquidos iónicos classificam-se em próticos e apróticos. [1] 

Os primeiros formam-se através da transferência de um protão de um ácido de 

Bronsted para uma base de Bronsted ao contrário dos segundos que possuem um 

substituinte no local do protão, usualmente um grupo alquilo. Adicionalmente, outras 

subclasses destes materiais foram propostas com base em propriedades como a 

quiralidade e o paramagnetismo ou na presença de iões poliméricos, fluorados ou de 

coordenação. 

Recentemente surgiu na literatura um elevado número de publicações centradas 

no estudo e efeito da nanoestruturação nos LIs, abrangendo diversas famílias e 

metodologias experimentais e computacionais. [1] Os catiões preferencialmente 

investigados pertencem às famílias do 1-alquíl-3-metilimidazólio (Fig. 1.2A.), pirrolidínio 

(Fig. 1.2B.) e piridínio (Fig. 1.2C.) verificando-se um interesse crescente no estudo de 
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catiões e aniões fluorados ou quirais. Os aniões tetrafluoroburato (Fig. 1.2D.) e 

hexafluorofosfato (Fig. 1.2E.) foram sendo substituídos pelo bis(trifluorometil)sulfonimida 

(Fig. 1.2F.), dicianamida (Fig. 1.2G.), ou por n-alquilsulfatos (Fig. 1.2H.), devido à facilidade 

com que sofrem hidrólise. [3-5] 

 

 

Fig. 1.2 –  Estrutura molecular dos catiões: A. 1-alquíl-3-metilimidazólio; B. pirrolidínio; C. piridínio; e dos aniões: D. 

tetrafluoroburato; E. hexafluorofosfato; F. bis(trifluorometil)sulfonimida; G. dicianamida; H. n-alquilsulfatos. 

Adaptado de Hayes R., Warr G. G. e Atkin R. [1] 

 

O balanço de simetria entre catiões e aniões, a flexibilidade das cadeias 

alquílicas, a acessibilidade entre espécies carregadas, as dimensões do anião e a 

pressão afetam o comportamento químico e físico destes líquidos. Por exemplo, o 

aumento da anisotropia e da mobilidade da componente hidrocarbonada diminui o 

ponto de fusão ao invés do incremento de pressão e das interações dispersivas. [3, 6] A 

combinação de algumas propriedades físico-químicas peculiares, a densidade e 

viscosidade, o ponto de fusão, a temperatura de decomposição e a baixa pressão de 

vapor à temperatura ambiente permitiram a aplicação dos LIs em diversas áreas. [3, 6-8] 

Embora inicialmente o recurso a estes materiais como alternativa a solventes 

orgânicos se tenha demonstrado promissor, atualmente ainda permanecem questões 
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fundamentais e práticas por responder tais como a sua toxicidade, impacto ambiental 

e sustentabilidade. [9, 10] Presentemente, os últimos representam uma vasta área de 

investigação no ramo da catálise homogénea contribuindo para o melhoramento do 

desempenho catalítico, atuando, por exemplo, na seletividade do catalisador, e na 

possibilidade de separação e reciclagem dos mesmos. [10] 

Os líquidos iónicos possuem uma janela eletroquímica larga, adquirindo um 

papel promissor na sua aplicação em aplicações elétricas e eletroquímicas tais como, 

baterias, supercondensadores, células solares, eletrocatálise, entre outros. [11, 12] A 

título de exemplo, o tipo de elétrodo constitui um fator preponderante sendo os mais 

populares os de Au, Hg e Pt devido à elevada estabilidade. [11] Aplicações na área da 

engenharia focam-se no uso destes líquidos para captura e separação de gases, 

nomeadamente CO2, ou como lubrificantes. [13-16] 

Em suma, a atividade e eficácia dos dispositivos e aplicações referidos 

anteriormente encontram-se intimamente associados às interações estabelecidas na 

interface entre os líquidos iónicos e os respetivos materiais de suporte sólidos, líquidos 

ou gases. Assim, a dependência da estrutura e organização dos líquidos iónicos na 

presença de superfícies quimicamente diferentes emergiu como uma propriedade 

fulcral no desenvolvimento da ciência e química dos materiais, contexto onde se insere 

esta tese de mestrado. 
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Do ponto de vista molecular, a estrutura interfacial dos líquidos iónicos 

apresenta-se como um tópico específico devido à inerente quebra da simetria 

organizacional nesta região, originando um diferencial, ou seja, um sistema 

anisotrópico, que decai gradualmente para o bulk, zona estruturalmente isotrópica mas 

eventualmente nanoestruturada. [17] Esta lógica de pensamento foi primeiramente 

proposta por Langmuir, em 1930, designando-se pelo Princípio de Langmuir de ação 

independente na superfície tendo Kolbeck et al. provado a sua aplicação aos líquidos 

iónicos em 2010. [17-19]   

A caracterização das propriedades macroscópicas de superfície destes materiais 

centra-se principalmente na determinação da sua tensão superficial, grau de 

espalhamento e na medida direta ou indireta da sua organização estrutural a partir da 

superfície. [17-30] 

A tensão superficial expressa-se como um trabalho, por unidade de área, 

necessária para a criação de uma nova superfície. [17a.] As interações intermoleculares 

no bulk de um líquido formado por espécies esféricas, como o árgon, correlacionam-se 

diretamente com a tensão superficial considerando que os efeitos de organização à 

superfície são negligenciáveis. Contudo, no caso específico dos líquidos iónicos, o 

mesmo comportamento não se verifica pois a sua natureza nanoestruturada promove 

a existência de um diferencial estrutural entre o bulk e a interface de forma a minimizar 

o potencial de superfície. Assim, as propriedades macroscópicas dependerão do 

balanço entre a energia coesiva do bulk e a contribuição das interações estabelecidas 

na interface. 

Para os materiais em estudo verificou-se que os valores da tensão superficial 

(líquido-vácuo) se encontravam maioritariamente entre os da água e do octano, num 

intervalo de temperaturas entre 250 e 650 K. [17a.] Quantitativamente, os últimos 

apresentam valores de tensão superficial entre 20 e 72 mN∙m-1 cuja variação com a 

temperatura corresponde, usualmente, a uma diminuição entre 1 e 2 mN∙m-1 para um 

aumento de 20 K (dependência linear) permitindo derivar a entalpia e entropia de 

formação da superfície. Este comportamento assemelha-se ao de espécies orgânicas 

como o n-octano ou o n-perfluorobutano distanciando-se das profundas alterações 

estruturais verificadas para a água com o aumento de temperatura associadas à 

destruição da rede de pontes de hidrogénio. 

O aumento da cadeia alquílica, geralmente, promove a diminuição da tensão 

superficial. [17] Para componentes hidrocarbonadas de maiores dimensões, a 

ocorrência de fenómenos segregação ocorre em maior extensão promovendo a 

formação de domínios apolares com maior estabilização e, portanto, com menor custo 
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energético ao se orientarem para a superfície. Assim, os valores desta propriedade de 

superfície tendem novamente para os da família dos n-alcanos. Porém, a 

funcionalização das cadeias ou a modificação da natureza química do contra-ião 

originarão efeitos diferentes. [17, 19] Na mesma linha, Lyndell-Bell R. M. e Pádua A. A. H. 

[20-25] fizeram vários estudos computacionais em que exploram as propriedades e 

estrutura de LIs em diferentes superfícies. Independentemente da família do líquido 

iónico, verificou-se, com base num estudo de dinâmica molecular, uma alteração da 

nanoestruturação na região mais próxima da interface resultante do empacotamento 

mais próximo entre catiões e do redireccionamento das cadeias alquílicas para o 

vácuo. [20-25] Cadeias alquílicas de comprimento curto (máximo 3 carbonos) exibem 

uma organização do tipo monocamada ao invés das restantes. [22] 

O grau de espalhamento de um líquido relaciona-se com a tensão superficial 

através da equação de Young (equação 2.1), sendo o ângulo de contacto (θ) a medida 

quantitativa desta propriedade. [26, 27]  

 

cos 𝜃 =  
𝛾𝑠−𝑣 − 𝛾𝑙−𝑠

𝛾𝑙−𝑣
 (2.1)  

 

Isto é, um líquido quando colocado sobre uma superfície sólida adquire a forma 

de filme ou de gota dependendo do potencial resultante entre as tensões superficial, 

interfacial e a tensão entre a própria superfície e o ar/vácuo. No primeiro caso, 

correspondente ao espalhamento total do líquido, a contribuição das tensões 

superficial e interfacial é anulada pela tensão entre a superfície e o ar/vácuo 

resultando em θ=0°. [26, 27] Quando o balanço das forças de superfície resultante é não 

nulo forma-se um sistema trifásico constituído pela superfície sólida, o líquido e o 

vapor que o rodeia. Neste caso, cria-se uma linha de tensão correspondente à 

interseção de todas as fases sendo a resultante do balanço das forças correspondente 

ao angulo de contacto de equilíbrio (θeq) quando alcançado o estado mínimo de 

energia. Na formação de um sistema constituído por três fases, o grau de 

espalhamento toma valores entre 0° < θ ≤ 180°. 

A equação de Young aplica-se a superfícies homogéneas, ao nível atómico e 

quimicamente inertes, condições raramente satisfeitas experimentalmente. [26] Para 

superfícies sólidas quimicamente heterógenas existem diversos mínimos locais de 

energia, correspondentes a estados metastáveis, sendo os extremos (mínimo e 

máximo) designados como ângulo de contacto de retrocesso (θret) e de avanço (θav), 

respetivamente. [26, 27] 
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Delcheva I. et al. [26] publicaram uma revisão dos estudos realizados, até ao ano 

de 2015, centralizada no grau de espalhamento dos líquidos iónicos. Estes 

abrangeram a medição de ângulos de contacto, estáticos ou dinâmicos, de diversas 

famílias destes materiais em superfícies como o politetrafluoroetileno (PTFE), discos 

de silício, vidro, ouro, sílica e mica. Concluiu-se, contudo, que a ausência de rigor nas 

condições experimentais, por exemplo, na determinação e minimização da presença 

de água e halogéneos, no controlo e estudo da influência da temperatura e humidade 

relativa, e no tratamento dos substratos impediu a obtenção de valores exatos e 

reprodutíveis.  

Recentemente e com base num estudo experimental e computacional Pereira M. 

M. et al. [28] estudaram o grau de espalhamento de líquidos iónicos (com variações 

estruturais como a variação do anião, catião e do comprimento da cadeia alquílica) e a 

influência de superfícies com polaridades distintas (vidro, alumínio e PTFE). Em geral, 

observaram-se valores superiores de ângulos de contacto para o PTFE seguindo a 

tendência: 𝜃𝑃𝑇𝐹𝐸  >  𝜃𝐴𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜  >  𝜃𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜. Para o mesmo líquido iónico, ou seja, 

considerando que a tensão superficial se mantém, este comportamento deve-se, no 

caso do vidro, à presença de óxido metálicos que interatuam com os LIs diminuindo a 

sua tensão interfacial e ampliando o grau de espalhamento. Já a existência de grupos 

fluorados promove o efeito contrário devido à sua natureza fluorofóbica. 

Relativamente a variações estruturais, concluiu-se que a basicidade do anião 

traduz-se numa maior variação da tensão interfacial comparativamente à natureza 

química do catião e respetivo comprimento da cadeia alquílica. [28] Ou seja, uma maior 

basicidade do anião promove o espalhamento do líquido iónico em superfícies polares 

causando o efeito contrário em substratos apolares. Computacionalmente, 

desenvolveu-se uma metodologia de correlação dos valores dos ângulos de contacto 

com descritores de interações moleculares tendo-se confirmado o predomínio das 

interações por pontes de hidrogénio do par iónico como fator dominante no grau de 

espalhamento mas também verificada a relevância das dimensões do anel no catião 

como o segundo descritor mais influente no grau de espalhamento dos líquidos 

iónicos.  

Estudos computacionais centrados na organização molecular destes líquidos 

noutras superfícies foram alvo de investigação. [29, 30] Mendonça A. C. F. et al. [29] 

verificaram a ordenação tipo monocamada de diversos constituintes da família 

alquilsulfonato de alquilamónio numa superfície plana de átomos de ferro resultante da 

blindagem eletrostática promovida pelas espécies carregadas. Ainda, a interação entre 

os oxigénios do grupo sulfonato com o ferro induziu uma orientação do anião 
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perpendicular à superfície ao invés do grupo butilo do catião que se posiciona 

paralelamente à mesma. 

Herrera C. et al. [30] investigaram o grau de espalhamento de nanogotículas 1-

etil-3-metilimidazólio glicina [Emim][Gly] numa camada de grafeno através de 

simulações moleculares (Fig. 2.1A). Gotículas com 100, 200, 300, 400 e 500 pares 

iónicos (N) foram simuladas tendo-se observado uma tendência linear do aumento de 

θ com o crescimento das nanogotículas (Fig. 2.1B, Fig. 2.1C e Fig. 2.1E). Isto é, para N = 

100 forma-se uma camada de iões fortemente adsorvidos à superfície da folha de 

grafeno, correspondendo a uma energia de interação favorável a este processo. 

Quando N = 200, a afinidade entre [Emim][Gly] e a superfície de eletrões 

deslocalizados atinge um valor máximo para posteriormente o aumento do número de 

pares iónicos sofrer um decaimento (Fig. 2.1D). Resumidamente, para N > 200 os iões 

tendem a maximizar as interações anião-catião, típicas da nanoestruturação no bulk, 

sobre a primeira camada adsorvida em contacto com a folha de grafeno ao invés de se 

observar a contínua adsorção à superfície. [30] Assim, enquanto que para N = 100, 34% 

dos iões encontram-se adsorvidos na primeira camada, para N = 500 este valor 

decresce para 11% refletindo-se numa forma hemisférica da nanogotículas (Fig 2.1C).  

Por último, embora se tenha observado o aumento de θ, este mantém-se em 

valores inferiores a 90° correspondendo, no geral, a um grau de espalhamento na 

folha de grafeno energeticamente favorável. [30] 

A relevância das propriedades interfaciais dos líquidos iónicos tornou-se 

evidente na comunidade científica, contudo, foi a descoberta da estabilidade destes 

materiais em condições de ultra alto vácuo (UAV), consequência da respetiva baixa 

pressão de vapor, o fator propulsionador para o aprofundamento das mesmas. [31-35]  
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Fig. 2.1 –  A - Estrutura molecular do [Emim][Gly] obtida por cálculos com a teoria do funcional de densidade (DFT) 

B3LYP/6-311++g(d,p). Legenda de cores: cinzento – carbono, vermelho – oxigénio, azul – azoto, branco – 

hidrogénio; B – Vista lateral da nanogotícula simulada com N = 100. Legenda de cores: vermelho – catião 

[Emim], verde – anião [Gly]; C – Vista lateral da nanogotícula simulada com N = 500. Legenda de cores: 

vermelho – catião [Emim], verde – anião [Gly]; D – Representação gráfica das energias de interação (Einter) 

entre catião e a folha de grafeno (azul) e o anião e a folha de grafeno (vermelho) normalizadas por N em 

função de N; E – Representação gráfica do ângulo de contacto (θ) de [Emim][Gly] na folha de grafeno em 

função de N. Adaptado de Herrera C. et al.  [30] 

 

2.1 O papel das técnicas de superfície de física moderna e de UAV 

no estudo da interface dos líquidos iónicos: “estado da arte” 

 

Atualmente, não apenas diversas técnicas de UAV mas também da física 

moderna foram já aplicadas no estudo das propriedades físico-químicas de interface 

dos líquidos iónicos sendo alguns exemplos: a espetroscopia de fotoeletrões de raios-

X (XPS) [34-40], a microscopia de varrimento de efeito túnel (STM) e a espetroscopia de 
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distância de efeito túnel (DTS) [41], a microscopia de força atómica (AFM) [42-46], e a 

espetroscopia vibracional por geração de soma de frequências (SFG) [47]. 

A técnica de XPS opera em ultra alto vácuo permitindo obter informação sobre a 

composição elementar e ambiente químico de uma amostra através da deteção da 

energia cinética dos fotoeletrões gerados pela interação com uma feixe de raios-X à 

superfície. [48] Smith E. F. et al. [34,35] foram os responsáveis pelo início do estudo dos 

líquidos iónicos recorrendo à técnica de XPS tendo sugerido modelos de ajuste para 

materiais da família n-alquíl-3-metilimidazólio [CnC1Im]+ e diferentes aniões. Contudo, a 

investigação da organização molecular na interface líquido-vácuo surgiu por Lockett V. 

et al. [36] e pelo grupo de Hans-Peter Steinruck [38] em que, pela variação do ângulo de 

emissão entre 0° e 84°, se obteve informação da interface LI-vávuo em profundidades 

de análise entre 7-9 nm, correspondente ao bulk, e 1-1.5 nm, respetivamente. 

Suportando os resultados experimentais relativos a medições de tensões superficiais 

mencionados anteriormente, observou-se o enriquecimento da interface pelas cadeias 

alquílicas do catião e a influência do volume e basicidade do anião. [17, 36-38]  

Na Fig. 2.2 apresentam-se os resultados de XPS obtidos para o catião [C8C1Im]+ 

e diferentes aniões notando-se a existência de transferências de carga mais 

pronunciadas para as espécies de menor volume e maior basicidade, como o Cl- ou o 

Br-, originando energias de ligação do Chetero 1s (Fig. 2.2A) e do N 1s do catião menores 

que para contra-iões mais volumosos como o tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato [FAP]- 

(Fig. 2.2B e Fig. 2.2C). [37, 38] Assim, na região interfacial com o vácuo e na primeira 

camada molecular, a presença de espécies negativas com maior interação com os 

anéis catiónicos impôs maior densidade de empacotamento entre pares iónicos e 

entre cadeias alifáticas (Fig. 2.2D.) comparativamente a aniões como o [FAP]-. 

Diversos modelos de ajuste de espetros de alta resolução foram sugeridos para 

diferentes famílias de líquidos iónicos baseados na identificação e separação dos 

picos do C 1s dependendo da sua localização (no anel, na cadeia alquílica do catião 

ou no anião). [40] 
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Fig. 2.2 –  A – Estrutura molecular do catião [C8C1Im]; B - Representação gráfica das energias de ligação (eV) do 

Chetero 1s para diferentes aniões; C - Representação gráfica das energias de ligação (eV) do N1s para 

diferentes aniões; D - Modelo proposto do empacotamento da primeira camada molecular do [C8C1Im][Cl] 

na interface com o vácuo. Legenda de cores: verde – anião cloreto, cinzento – carbono, azul – azoto, 

branco – hidrogénio. Adaptado de C. Kolbeck et al. e Cremer T. et al. [37, 38] 

 

Borisenko N. et al. [41] associaram as técnicas de XPS, STM e DTS no estudo da 

influência do potencial aplicado num elétrodo de Au(111) na estrutura do 

tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazólio [C2C1Im][FAP].  

A técnica de microscopia de varrimento de efeito túnel atua à pressão 

atmosférica ou em alto vácuo permitindo obter informação sobre a topografia de uma 

superfície à escala atómica através da interação de uma ponta metálica com a 

superfície da amostra. [49] Verificou-se uma forte adsorção das espécies carregadas à 

superfície de Au(111), sendo que para potenciais negativos formaram-se camadas 

predominantemente constituídas por catiões manifestando-se uma transição para a 
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preferencial adsorção de aniões aquando da aplicação de potenciais positivos. [41] 

Sugeriu-se, também, que a variação da estrutura na interface com o elétrodo se 

refletiu na alteração da morfologia do líquido iónico originando camadas uniformes nos 

regimes anódicos e catódicos adquirindo, contudo, uma superfície não uniformizada e 

em forma de “ilhas” entre -0.2 V e + 0.2 V (Fig. 2.3). 

 

 

 

Fig. 2.3 – A – Imagem STM da interface [C2C1Im][FAP]/Au(111) a -1.5 V; B – Imagem STM da interface 

[C2C1Im][FAP]/Au(111) a +0.2 V; C – Imagem STM da interface [C2C1Im][FAP]/Au(111) a +0.8 V. Adaptado 

de Borisenko N. et al. [41] 

 

No entanto a STM adequa-se maioritariamente a superfícies condutoras sendo a 

AFM uma opção de elevada flexibilidade abrangendo amostras metálicas e isoladoras. 

[50]  

Associando a possibilidade de visualização da topografia de superfícies à escala 

atómica e a aplicação ao estudo da camada de hidratação em soluções aquosas, a 

AFM modelada por frequência foi utilizada por Yokota Y. et al. [42] para o estudo 

interfacial do bis(trifluorometil)sulfonimida de 1-butil-3-metilimidazólio [C4C1Im][NTf2] e 

do tetrafluoroburato de 1-butil-3-metilimidazólio [C4C1Im][BF4]  em grafite e mica. 

Contrariamente a estudos computacionais de dinâmica molecular publicados, notou-se 

a organização de ambos os líquidos iónicos em camadas estruturadas com 

espessuras superiores para a mica, em extensões na ordem de várias centenas de 

nanómetros. Todavia, persistem algumas dúvidas pois não foi considerada a 

dependência da espessura de cada um dos substratos em estudo com a distância 

entre cada uma das camadas.  

Mais tarde, Gong X. et al. [43] propuseram a interação do [C4C1Im][FAP] com 

contaminantes presentes na superfície da mica, como água e hidrocarbonetos, como o 

fator responsável pela extensão das camadas observadas por Yokota Y. et al.. [42] Isto 

é, às condições ambientais a adsorção de água pela mica promoveu o espalhamento 

do material, porém, através do aquecimento da mica e consequentemente gradual 
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evaporação da água, formaram-se gotículas de diâmetros entre 300 e 900 nm e 

alturas entre 10 e 80 nm (Fig. 2.4A, Fig. 2.4B, Fig. 2.4C). [43] 

 

 

 

Fig. 2.4 –  Imagem de AFM e correspondente representação gráfica do perfil de altura em função da distância da 

ponta à superfície do [C4C1Im][FAP]: A - depositado em mica; B - depositado em mica aquecida a 120°C 

durante 5 minutos; C - depositado em mica aquecida a 120°C durante 1 hora. D - Perfil de força em função 

da distância da ponta à superfície para o [EAN]; Imagem de AFM do [EAN]/mica: E – correspondente à 

região interfacial; F - correspondente ao bulk e à região de transição para a zona interfacial. Imagem de 

AFM da [C2C1Im][NTf2]/mica: G – correspondente ao bulk; H – correspondente à zona de transição entre o 

bulk e a região interfacial; I – correspondente à região interfacial. Adaptado de Yokota Y. et al. [42] e Gong X. 

et al. [43] 

 

Elbourne A. [44] e os seus colaboradores publicaram um estudo de AFM 

baseado na comparação do diferencial criado entre a organização interfacial e a de 

bulk para os líquidos iónicos prótico, nitrato de etilamónio [EAN] e aprótico, 

bis(trifluorometil)sulfonimida de 1-etil-3-metilimidazólio [C2C1Im][NTf2] em mica.  

Para o líquido iónico prótico o perfil de força exercida pela ponta de AFM em 

função da distância à superfície apresentou regiões correspondentes a zonas de 

transição (Fig. 2.4D). [44] Entre 0 e 2 nm verificou-se a existência de um diferencial 

estrutural entre o empacotamento mais próximo da superfície e a transição para o bulk 

correspondente a valores de separação superiores a 2 nm. Ou seja, a ampliação da 

organização molecular perto da mica refletiu-se no incremento da força com a 

decrescente distância ao substrato. Este comportamento foi corroborado pelas 

imagens topográficas da região interfacial, que apresenta uma morfologia do tipo 
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“minhoca” (Fig. 2.4E) e do bulk cujo padrão organizacional correspondeu ao tipo esponja 

(Fig. 2.4F).  

Imagens de AFM foram igualmente obtidas para a [C2C1Im][NTf2] no mesmo 

substrato estando representada a transição do bulk para a região interfacial nas 

Fig.2.4G, Fig.2.H e Fig.2.4I respetivamente. Pela comparação das últimas concluiu-se 

que possuem morfologias distintas indicando a ausência de aniões na composição da 

camada interfacial devido à dominância da carga negativa do substrato sobre as 

interações entre o par iónico, contrariamente ao que se sucede para o [EAN]. 

Consequentemente, o último adsorve mais fortemente à superfície da mica ao invés 

do catião [C2C1Im]+ que sofre dessorção a pressões relativamente baixas. 

O mesmo grupo e os seus colaboradores têm contribuído ativamente neste 

campo tendo sido aprofundado o tipo de estudo referido anteriormente a outras 

famílias de líquidos iónicos próticos, mantendo a mica como superfície-alvo, assim 

como investigado a interação do mesmo líquido iónico aprótico na interface com grafite 

pirolítica e a influência não só do potencial aplicado neste sistema como da introdução 

de catiões de Li+ e Cl-. [45,46] O conceito chave na descrição da nanoestruturação lateral 

na região próxima da superfície é o de que esta resulta do bulk e de um balanço entre 

a afinidade LI-substrato, restrições de empacotamento, interações de pares iónicos e 

do potencial imposto, quando aplicável. Esta organização molecular propaga-se 

anisotropicamente decaindo com a distância à superfície para os domínios polares e 

apolares, um ambiente típico do bulk destes materiais.  

Baldelli S. [47] recorrendo à espetroscopia vibracional por geração de soma de 

frequências, sugeriu um modelo de estruturação interface-bulk como uma transição de 

entre um ambiente anisotrópico e outro isotrópico, como já havia sido proposto, 

controlada pelo efeito de neutralização de carga à superfície.  

A SFG aplica-se frequentemente em filmes, permitindo obter informação da 

orientação molecular, organização interfacial e da composição química com base no 

espetro vibracional das moléculas. [51]  

Este estudo abrangeu a família 1-alquil-3-metilimidazólio, mais especificamente 

o 1-butil-3-metilimidazólio e os aniões bis(trifluorometil)sulfonimida, tetrafluoroburato, 

dicianamida e alquilsulfato e a sua interação com o vácuo, determinado como ponto de 

referência, uma monocamada de octadecilsilano depositado num cristal de quartzo, 

sílica, sais de NaCl{100} e BaF2{111} e uma superfície neutra de CaF2/Grafeno. [47]  

A composição química do sólido revelou-se o fator determinante no processo de 

adsorção dos iões na interface sendo a organização dos últimos regulada pela 

neutralização de carga à superfície propagando-se apenas por uma camada iónica. [47] 
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Na Fig. 2.5 encontram-se representados os modelos propostos para superfície 

apolares e polares ou iónicas. 

 

 

 

Fig. 2.5 –  Modelo proposto por Baldelli S. para superfícies: A – apolares; B – polares e iónicas. Dois tipos de aniões 

estão representados: alquíl sulfato, a vermelho o oxigénio e a amarelo o enxofre, e o tetrafluoroburato, a 

verde o flúor e a castanho o boro. O catião corresponde ao 1-butil-3-metilimidazólio, a azul o azoto, a 

cinzento o carbono e a branco o hidrogénio. Adaptado de Baldelli S. [47] 

 

Na interface com meios apolares, como o vácuo ou hidrocarbonetos, é 

favorecido o contacto das cadeias alquílicas permanecendo os centros carregados no 

bulk líquido iónico mantendo-se localizados no mesmo plano (Fig. 2.5A). Pelo contrário, 

quando em contacto com ambientes polares e iónicos ocorrerá preferencialmente a 

blindagem das cargas negativas ou positivas à superfície com a adsorção, 

respetivamente, de catiões ou aniões à superfície diminuindo a interação da 

componente alquílica (apolar) na zona interfacial para os primeiros e ocorrendo a 

formação de uma região apolar bem definida no caso dos segundos (Fig. 2.5B). 

Independentemente da natureza química da superfície, forma-se uma região de 

transição de elevada organização de cargas resultante do diferencial estrutural criado 

ente a interface e o bulk. 

 

 

 

 

 



FCUP 
Capítulo 3 Motivação, Estratégia e Metodologia 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Motivação, Estratégia e Metodologia 

  



FCUP 
Capítulo 3 Motivação, Estratégia e Metodologia 

19 

 
 

 

Os capítulos anteriores focaram-se essencialmente nas propriedades estruturais 

dos líquidos iónicos, tema central desta tese de mestrado. Contudo, na seleção da 

estratégia experimental para a mesma, considerou-se não apenas uma visão 

fundamental mas atentou-se, também, às necessidades tecnológicas atuais. 

O objetivo baseou-se no desenvolvimento de uma estratégia experimental que 

permitisse associar a componente fundamental com outra mais aplicada a novos 

dispositivos promissores. Logo, o estudo da “Nano estruturação interfacial de líquidos 

iónicos” realizou-se sob a forma de filmes finos, tecnologia frequentemente utilizada 

em dispositivos orgânicos de semicondutores (OLEDs), equipamentos de 

armazenamento de energia, transístores, etc. [12, 52, 53]  

A caracterização estrutural e morfológica dos filmes produzidos foi efetuada 

recorrendo às técnicas de microscopia eletrónica de varrimento (SEM), XPS e AFM. 

 

3.1 Deposição de Filmes Finos por Vaporização sob Pressão 

Reduzida (ThinFilmVD) 

 

A produção de filmes finos de líquidos iónicos foi feita por um processo físico de 

vaporização seguido da sua condensação no substrato de estudo, sob pressão 

reduzida. 

O sistema ThinFilmVD foi desenvolvido no grupo de investigação NSO 

Nanostructures & Self-Organization do Centro de Investigação em Química da 

Universidade do Porto e permite simultaneamente a determinação de pressões de 

vapor e a deposição de filmes finos através do método de efusão de Knudsen 

acoplado com uma microbalança de cristal de quartzo para efeitos de controlo da 

espessura dos filmes produzidos. [54]  

A representação esquemática do equipamento apresenta-se na Fig. 3.1. O 

sistema ThinFIlmVD é composto por uma câmara de vácuo em que na parte inferior 

estão instalados quatro sistemas independentes constituídos por fornos onde se 

localizam as células de Knudsen e a partir das quais são vaporizados de forma 

controlada os materiais a depositar (Fig. 3.1B). Na parte superior está localizado o 

suporte de substratos e a microbalança de cristal de quartzo (Fig. 3.1C) cuja 

temperatura controlada é mantida pela circulação de um fluido de um banho 

termostático com sistema de refrigeração (Hubber, modelo Minichiller) (Fig. 3.1A). De 

forma a evitar possíveis contaminações cruzadas entre a linha e o sistema de vácuo e 

ainda a despressurização por efeito criogénico está instalada uma trap metálica de N2 
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líquido à saída da câmara de vaporização (Fig. 3.1D). O sistema de alto vácuo 

(Edwards, modelo B62426952) é composto por vários acessórios de medição e 

controlo, uma bomba difusora (Edwards, modelo 63MM Diffstak) (Fig. 3.1E) e uma 

bomba rotativa (Edwards, modelo RV5) (Fig. 3.1F) que permitem atingir pressão na 

câmara até 10-7 mbar. [54] 

 

 

 

Fig. 3.1 –  Representação esquemática do sistema ThinFilmVD: A – Banho termoestático com sistema de 

refrigeração; B – Quatro sistemas independentes onde se localizam os fornos e as células de Knudsen; C – 

Câmara de vácuo; D – Trap metálica de N2; E – Bomba Difusora; F – Bomba rotativa. 

 

As variáveis de deposição que determinam a estrutura e propriedades do filme 

produzido constituem a natureza química e física do material a ser depositado, neste 

caso, vaporizado, o fluxo de massa das espécies que incidem na superfície 

relacionado com a temperatura de vaporização (Tvap), a temperatura do substrato 

(Tsub), a respetiva natureza química e o grau de limpeza do mesmo. [55] 

Os filmes finos experimentam diversas e distintas fases durante o seu 

crescimento e formação que influenciam a microestrutura e propriedades finais da 

última. [55] Considerando a relevância deste tópico na compreensão da dinâmica de 

formação dos filmes dos líquidos iónicos inerentes a esta tese de mestrado 

apresentam-se, na secção seguinte, alguns conceitos essenciais nesta área. 

 

3.1.1 Mecanismo de Crescimento de Filmes Finos – Alguns Conceitos Gerais 

 

O processo de formação de filmes finos ocorre em condições significativamente 

afastadas das consideradas ideais devido à formação de um núcleo estável a partir de 

um líquido instável criando-se as interfaces sólido-líquido e sólido-vapor. [55] A 

componente energética das interfaces criadas traduz-se pelas respetivas tensões 
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sendo que aquando da deposição a força motriz responsável pela microestrutura do 

filme corresponde à minimização da energia livre do sistema. 

Numa fase inicial o vapor condensa à superfície de forma a ocupar uma fração 

de área ocupada 𝜎 formando núcleos “estáveis”, isto é, com maior probabilidade de 

crescerem contrariamente a se dissociarem. [55] A esta fase inicial designa-se 

nucleação sendo caracterizada pela acomodação térmica com o substrato, ou seja, 

um processo de transferência de energia vibracional entre os átomos constituintes da 

superfície sólida e os das moléculas vaporizadas, seguida da difusão superficial 

destas até a aglomeração com outras moléculas adsorvidas ou, em alguns casos, a 

desorção das mesmas (Fig. 3.2). 

  

 

 

Fig. 3.2 –  Representação dos mecanismos ocorrentes na nucleação. 

 

O processo de nucleação envolve a criação de uma proporção área/volume 

elevada implicando a existência de um raio nuclear crítico a partir do qual o termo da 

energia livre do sistema associado ao volume se sobreponha ao respetivo da área 

originando aglomerados estáveis. [55, 56] 

Vejamos, a variação de energia livre associada à formação de um núcleo sólido 

e esférico (∆𝐺) é dada pela equação 3.1: [55, 56] 

 

∆𝐺 =  𝑎3𝑟3∆𝐺𝑉 + 𝑎1𝑟2𝛾𝑙−𝑣 + 𝑎2𝑟2𝛾𝑙−𝑠 −  𝑎2𝑟2𝛾𝑠−𝑣 (3.1)  

 

A variação da energia livre do sistema depende da variação da energia do livre 

por unidade de volume ∆𝐺𝑉, associada à condensação do vapor, das tensões 
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interfaciais do sistema trifásico criado à superfície (𝑙 - líquido; 𝑣 – vácuo; 𝑠 – sólido) e 

das componentes geométricas dos núcleos formados (𝑎1𝑟2 – área da superfície curva; 

𝑎2𝑟2 – área circular projetada no substrato; 𝑎3𝑟3 – volume do núcleo). [55, 56] Note-se 

que a criação de novas interfaces traduz um aumento de ∆𝐺, daí a sua contribuição 

positiva na equação 3.1 ao invés da perda de área circular entre o sólido e o vapor. 

O equilíbrio termodinâmico é, portanto, atingido quando 
𝑑∆𝐺

𝑑𝑟
= 0, correspondendo 

𝑟  ao raio nuclear crítico (𝑟𝑐𝑟) mencionado anteriormente e que se traduz na seguinte 

relação: 

 

𝑟𝑐𝑟 =  
−2(𝑎1𝛾𝑙−𝑣 +  𝑎2𝛾𝑙−𝑠 −  𝑎2𝛾𝑠−𝑣)

3𝑎3∆𝐺𝑉
 

(3.2) 

 

Assim, a variação da energia livre do sistema quando 𝑟 =  𝑟𝑐𝑟 (∆𝐺𝑐𝑟) é dada pela 

seguinte equação: 

 

∆𝐺𝑐𝑟 =  
4(𝑎1𝛾𝑙−𝑣 + 𝑎2𝛾𝑙−𝑠 −  𝑎2𝛾𝑠−𝑣)3

27𝑎3
2∆𝐺𝑉

3  
(3.3)  

 

 Ou seja, o estado de equilíbrio termodinâmico no processo de nucleação, 

refletido pela formação de núcleos estáveis com um raio mínimo 𝑟𝑐𝑟, é atingido quando 

a componente volúmica se sobrepõe à de energia de superfície (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.3 –  Representação gráfica da variação do perfil de energia livre do sistema para a nucleação e crescimento de 

filmes e das respetivas contribuições. 
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A nucleação e o posterior crescimento dos filmes ocorrem segundo três modelos 

distintos dependentes dos materiais depositados e respetivas superfícies: crescimento 

a duas (2D) ou três (3D) dimensões, também designados por Frank-van der Merwe e 

Volmer-Weber, respetivamente e o modo de nucleação e crescimento Stranski-

Krastanow (S-K) (Fig. 3.4). [55, 56] 

 

 

 

 

Fig. 3.4 –  A. – Representação dos modos de nucleação e crescimento de filmes: A – Duas dimensões; B – Três 

dimensões; C - Stranski-Krastanow. 

 

Em particular, o modo de nucleação e crescimento 2D é energeticamente 

favorável quando 𝑎2𝑟2𝛾𝑠−𝑣  ≥  𝑎1𝑟2𝛾𝑙−𝑣 +  𝑎2𝑟2𝛾𝑙−𝑠 (equação 3.1). Também designado 

como crescimento “camada-a-camada”, este processo caracteriza-se pela formação 

de várias monocamadas lateralmente distantes que, com a contínua deposição de 

material coalescem “camada por camada”. Este comportamento observa-se 

tipicamente em deposições metal em metal, metal em semicondutores e 

semicondutores em semicondutores. [55, 56] 

O modo de nucleação e crescimento 3D é favorecido quando 𝑎2𝑟2𝛾𝑠−𝑣  <

 𝑎1𝑟2𝛾𝑙−𝑣 +  𝑎2𝑟2𝛾𝑙−𝑠 (equação 3.1), isto é, quando ∆𝐺 > 0. Numa primeira fase, o 

material vaporizado condensa à superfície formando “ilhas” que crescem lateralmente, 

ou seja, aumenta a área de interface com o substrato. Seguidamente, as estruturas 

formadas sofrem processos de coalescência e o vapor condensa maioritariamente 

diretamente nas “ilhas” coalescentes depositando-se uma fração muito pequena de 

material nas regiões de superfície sólida desocupadas. A manifestação deste tipo de 

crescimento verifica-se tipicamente em metais depositados em sílica. 

Por último, o modo de nucleação e crescimento S-K constitui uma combinação 

dos 2D e 3D referidos anteriormente. [55, 56] Resumidamente, após a formação de uma 
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ou duas camadas 2D, o custo energético de deposição de monocamadas torna-se 

demasiado elevado, formando-se “ilhas”. Geralmente, este processo verifica-se por 

exemplo em deposições índio em silício ou de germânio em silício. 

 

3.2 Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM)  

 

A SEM constitui uma técnica de microscopia eletrónica que opera em alto vácuo 

permitindo obter informação da morfologia de superfícies condutoras numa escala 

acima de 1 nm. [57]  

Nesta técnica, a amostra é sujeita a um feixe de eletrões que, promovendo a 

emissão de eletrões de valência desta, origina a produção de eletrões secundários 

(SE), espécies de muito baixa energia facilmente absorvidas pelos restantes átomos. 

[57] Assim, apenas os eletrões secundários à superfície conseguem escapar originando 

uma imagem de SEM construída em tempo real dependente da energia das partículas 

e do ângulo de incidência do feixe na amostra.  

Simultaneamente à produção eletrões de secundários originam-se eletrões 

retrodifundidos (BSE), de energia superior, resultantes da dispersão de partículas no 

material. [57] Considerando que estas partículas possuem maior energia, as 

micrografias tipicamente resultantes deste modo fornecem informação resultante de 

uma espessura de análise superior comparativamente aos SE. Ainda, as micrografias 

obtidas recorrendo a este modo correspondem ao contraste relativo proveniente do 

número atómico das espécies presentes, isto é, átomos mais pesados apresentam 

cores mais escuras devido à produção em maior número de BSE. 

Consequentemente, a incidência de eletrões de elevada energia em amostras 

não condutoras causa a acumulação de carga à superfície devido à incapacidade de 

dispersão destas partículas na amostra, originando imagens distorcidas que poderão 

resultar em interpretações erradas. [57] O revestimento com espécies condutoras como 

o ouro, a diminuição da voltagem de aceleração ou a realização da análise em baixo 

vácuo constituem as principais soluções para o estudo deste tipo de materiais.  

A voltagem de aceleração relaciona-se diretamente com a profundidade de 

penetração do feixe de eletrões sendo que o seu aumento resulta na perda de 

informação superficial do filme em detrimento da morfologia do substrato. [57] 

Embora não inserida no contexto desta tese de mestrado, a SEM possui também 

a capacidade de análise elementar através da microanálise de raios-X. [57] 
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3.3 Espetroscopia de Fotoeletrões de Raios-X (XPS)  

 

A XPS constitui a técnica de espetroscopia eletrónica, operada em alto vácuo, 

mais popular na definição da composição elementar da superfície de um sólido. [48] A 

facilidade de preparação de amostras, a determinação do ambiente químico dos 

elementos e a identificação e quantificação com uma espessura de análise mínima de 

10 nm dos átomos desde o Li ao U presentes em concentrações atómicas superiores 

a 0.05% são os fatores responsáveis pela sua preferência.  

Quando exposta a um feixe de raios-X, são emitidos fotoeletrões da superfície 

da amostra cuja energia cinética, característica de cada elemento químico e do 

respetivo ambiente que o envolve, é detetada e, através da equação de Einstein 

relacionada com a energia de ligação (eV). [48] Obtém-se, assim, um espetro da 

intensidade do sinal (em contagens por segundo) em função da energia de ligação. A 

identificação e quantificação dos elementos depende dos designados fatores de 

sensibilidade que traduzem a capacidade de deteção do sinal considerando o volume 

reduzido de onde o sinal é emitido. 

Os parâmetros de aquisição principais constituem a energia de passe, cujos 

valores se situam entre 5 e 50 eV tipicamente, e a densidade de passe. [58] O primeiro 

influencia a resolução energética do analisador, isto é, a capacidade de 

separação/deconvolução de picos tipicamente próximos, correspondendo uma melhor 

resolução para menores energias de passe enquanto o segundo representa a menor 

unidade de escala do eixo das energias de ligação. 

Por último, a obtenção de informação proveniente de espessuras inferiores aos 

típicos 10 nm é possível através da variação do ângulo relativo à superfície a partir do 

qual são detetados os fotoeletrões. [58] Para ângulos entre 70 e 90 os espetros obtidos 

resultam de uma espessura de análise entre 4 - 6 nm e 1 - 2 nm, respetivamente.  

 

3.4 Microscopia de Força Atómica (AFM)  

 

A AFM, como já foi mencionado no capítulo anterior, permite o estudo 

topográfico de superfícies através da interação de uma ponta com o material atuando 

em modo contacto ou não-contacto. [50] O primeiro opera a distâncias muito curtas (de 

apenas alguns angströms) entre a ponta e a amostra originando forças repulsivas 

extremamente fortes ao nível atómico entre as mesmas. Neste modo, a deslocação 

vertical da ponta mantém-se constante.  
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No modo de não contacto não existe interação física com o material, sendo a 

informação resultante do regime atrativo entre a ponta e a amostra. [50] Neste caso, a 

oscilação realiza-se na zona de ressonância da frequência mantendo-se constante 

oscilação da amplitude da ponta. 

Esta técnica possui uma resolução lateral de, aproximadamente, 30 nm e vertical 

de 0.1 nm. [50] 

 

Em suma, a estratégia experimental seguida consistiu na deposição a pressão 

reduzida de filmes finos de líquidos iónicos, seguida da caracterização da 

microestrutura e interface líquido-sólido e líquido-vácuo dos últimos baseada em 

análises estrutural e química (XPS), morfológica (SEM), e topográfica (AFM) da 

superfície dos filmes (Fig 3.5). 

 

 

 

Fig. 3.5  – Visão global da estratégia experimental inicialmente proposta no âmbito desta tese de mestrado. 

 

Definida a estratégia experimental, o procedimento seguinte consistiu no 

desenvolvimento de metodologias que permitissem responder à pergunta inicialmente 

colocada no âmbito do tema desta tese de mestrado “Nano estruturação interfacial de 

líquidos iónicos”: 
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“Qual a influência da aromaticidade na interface entre os líquidos iónicos e superfícies 

sólidas química, morfológica e topograficamente distintas?” 

 

Primeiramente, selecionou-se duas famílias distintas na aromaticidade do anel que 

constitui a componente catiónica destes líquidos tendo-se mantido o comprimento da 

cadeia alquílica e o anião, respetivamente. Foram escolhidos o 

bis(trifluorometil)sulfonimida de 1-butil-3-metilimidazólio [C4C1Im][NTf2], que apresenta 

um catião com caráter aromático  e o bis(trifluorometil)sulfonimida de 1-butil-1-

metilpirrolidínio [C4C1Pyrr][NTf2] que apresenta um catião com dimensões idênticas ao 

anterior mas sem caráter aromático (Fig. 1.2A., Fig. 1.2B. e Fig. 1.2F.). Na Tabela 3.1 

apresentam-se as principais propriedades físicas destes materiais.  

 

Tabela 3.1 - Massa Molecular, viscosidade (Pa˖s), densidade (kg/m3) e tensão superficial (N/m) dos líquidos iónicos 

[C4C1Im][NTf2] e [C4C1Pyrr][NTf2], a 298.15 K e 100 kPa. 

 

 [C4C1Im][NTf2] [C4C1Pyrr][NTf2] 

Massa Molecular 419.37 [59a.] 422.41 [59b.] 

Viscosidade (Pa˖s) 0.0511 ± 0.0017 [60a.] 0.0785 ± 0.0037 [60b.] 

𝜌 (kg/m3) 1437.04 ± 0.94 [61a.] 1395.2 ± 1.4 [61b.] 

𝛾𝑙−𝑣 (N/m) 0.03285 ± 0.00006 [62a.] 0.03322 ± 0.0004 [62b.] 

 

As superfícies-alvo selecionadas foram grafeno depositado em níquel 

(grafeno/Ni) e o semicondutor de óxido de índio dopado com estanho (ITO) depositado 

em vidro. O grafeno constitui um alótropo do carbono sendo a sua principal 

propriedade estrutural a elevada deslocalização eletrónica que possui devido à sua 

composição de carbonos sp2 tendo sido o fator dominante pela escolha deste material 

como um dos substratos em estudo (Fig. 3.6). Ou seja, espera-se maior afinidade do 

catião [C4C1Im]+ para esta superfície, através do estabelecimento de interações por 

empacotamento do tipo π-π, do que o [C4C1Pyrr]+ que, embora as menores dimensões 

possam facilitar a sua aproximação à interface, a ausência de orbitais π diminui as 

interações com o substrato e o empacotamento referido anteriormente. O desafio 

centra-se na compreensão da influência desta diferença estrutural na tensão interfacial 

dos líquidos iónicos estudados. Adicionalmente, estes materiais possuem 

características mecânicas, óticas e eletrónicas que o catapultam para o topo dos 

materiais mais investigados sendo, portanto, vantajoso contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento nesta área de forma a abrir portas para o 

desenvolvimento de novas aplicações. [63]  
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Fig. 3.6 –  Imagem típica de folhas de grafeno à escala atómica obtida através da microscopia eletrónica de 

transmissão de alta resolução (HR-TEM). [57]  

 

Exclusivamente considerando a importância das aplicações em microdispositivos 

de armazenamento de energia e novas funções na eletrónica selecionou-se o ITO cuja 

facilidade de deposição sob a forma de filme fino constitui um dos fatores atrativos da 

sua utilização assim como a respetiva condutividade elétrica e transparência, 

dependentes da espessura do filme deste material. [12, 63, 64] 

 

3.5 Metodologias experimentais 

 

3.5.1 Tratamento dos líquidos iónicos e das superfícies de grafeno/Ni e ITO 

 

Os líquidos de estudo foram adquiridos na empresa Ionic Liquids Technologies 

Inc. com um grau de pureza superior a 99% e sujeitos a um processo de purificação 

em alto vácuo no sistema ThinFilmVD a 475.15 K durante, aproximadamente, 30 

minutos, de modo a diminuir contaminantes voláteis, como por exemplo, água. [59]  

A superfície de grafeno/Ni foi adquirida da empresa Graphene Supermarket 

possuindo dimensões 10x10mm e sendo caracterizada por um filme de grafeno 

depositado em Ni pelo mecanismo de deposição de filmes finos a pressão reduzida ou 

Chemical Vapor Deposition. O semicondutor orgânico foi adquirido na empresa 

Aldrich. 

Ambos os substratos foram lavados com álcool etílico 99% e secos na estufa 

evitando quaisquer processos de fricção e ataques químicos de forma a precaver 

possíveis alterações estruturais. Adicionalmente, efetuou-se um teste de análise 

elementar por XPS na superfície de grafeno/Ni após deposição e limpeza, tendo-se 

concluído dentro do limite de deteção a ausência de contaminantes à superfície. 
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3.5.2 Deposição de filmes finos de líquidos iónicos a pressão reduzida 

 

O procedimento seguido na deposição de filmes finos a pressão reduzida 

consistiu nas seguintes fases: 

1. Lavagem da célula de Knudsen e secagem na câmara do sistema Thin 

Film VD a 530 K durante cerca de 20 minutos; 

2. Purificação in situ do líquido iónico (Consultar 3.5.1); 

3. Limpeza do cristal de quartzo com álcool etílico 99% seguida da 

experiência de deposição do filme fino a pressão reduzida; 

 

Os tempos de deposição selecionaram-se tendo em vista compreenderem um 

intervalo abrangente desde tempos muito curtos a longos: 2, 10, 15, 20, 40 e 60 

minutos. Na Tabela 3.2 encontram-se descritas as condições experimentais impostas, 

mantidas constantes para todas as deposições efetuadas e na Tabela 3.3 os valores 

da “espessura média” esperada dos filmes produzidos para cada tempo de deposição. 

 

Tabela 3.2 -  Condições experimentais de deposição dos líquidos iónicos [C4C1Im][NTf2] e [C4C1Pyrr][NTf2] para 

ambas a superfícies de estudo.  

 [C4C1Im][NTf2] [C4C1Pyrr][NTf2] 

 

Tvap (K) 
505.15 560.65 

Fluxo de Massa 

(ng cm-2 s-1) 

(Å s-1) 

7 – 10 

0.6 – 0.8 

 

Tsubstrato (K) 
298.15 

 

Tabela 3.3 -  “Espessura média” esperada dos filmes de líquidos iónicos produzidos para cada tempo de deposição 

e considerando o fluxo de massa descrito na Tabela 3.2.  

 

Tempo de deposição 

(minutos) 

“Espessura média do filme” 

(µg cm-2) 

2 1 

5 2-3 

10 4-6 

15 6-9 

20 9-12 

40 17-24 

60 25-36 
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3.5.3 Microscopia eletrónica de varrimento e processamento estatístico 

 

As análises de SEM foram realizadas no Centro de Materiais da Universidade do 

Porto (CEMUP), na Unidade de Imagem, Microestrutura e Microanálise (IMICROS) no 

Laboratório de Microscopia Eletrónica de Varrimento e Microanálise por Raios-X. O 

sistema utilizado foi o microscópio eletrónico de varrimento ambiental, de alta 

resolução (Schottky) com microanálise por raios-X e análise de padrões de difração de 

eletrões retrodifundidos: FEG-ESEM / EDS / EBSD, de modelo FEI Quanta 400 FEG 

ESEM / EDAX Genesis X4M (Fig. 3.7). 

Para os filmes resultantes das deposições obteve-se micrografias de SEM com 

magnificações (magnification) de 1000x, 5000x e 10 000x em modo de eletrões 

retrodifundidos. Para o grafeno obteve-se, ainda, para a mesma imagem em modo de 

eletrões retrodifundidos a 10 000x,a correspondente em modo de eletrões 

secundários. A voltagem de aceleração (HV) imposta foi 10.00 kV para o grafeno/Ni e 

5.00 kV para o ITO. As indicações dos parâmetros de aquisição, do tipo de substrato e 

líquido iónico de cada micrografia encontram-se na barra inferior preta. 

 

 

 

Fig. 3.7 – Imagem do microscópio eletrónico de varrimento do CEMUP/IMICROS. 

 

O processamento estatístico da microestrutura dos filmes produzidos realizou-se 

a partir de micrografias de SEM com magnificação 1000x em modo de eletrões 

retrodifundidos, por apresentarem maior amostragem, recorrendo ao programa Image 

J. [65] Este software permitiu a contagem do número de partículas em função da área 

através de uma imagem de 8-bit obtida a partir das respetivas imagens de microscopia 

eletrónica. Em particular, o procedimento típico consistiu na definição da escala de 

medição, neste caso em µm, segundo a apresentada na barra inferior de cada 

micrografia; posteriormente determinou-se, numa escala de cinzentos, a imagem de 

contraste mais próxima da representação da micrografia procedendo-se à 
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transformação da última numa imagem de 8-bit da qual resultou a contagem do 

número de partículas em função das suas áreas (Fig. 3.8). 

 

 

 

Fig. 3.8 –  Exemplo representativo da transformação das micrografias de SEM em imagens de 8-bit para posterior 

tratamento estatístico. 

 

Note-se que, todavia, o Image J manifestou limitações a considerar na posterior 

análise dos resultados. Vejamos, o processo de definição do intervalo de cores 

representativo de todas as partículas encontra-se condicionado não só pelo critério 

subjetivo a cada utilizador mas principalmente pelo próprio contraste de cada imagem 

como também às próprias restrições de deteção do software que impossibilitam a 

contagem das partículas de menores dimensões. Maioritariamente em deposições no 

grafeno/Ni observou-se a competição entre a seleção do material depositado ou zonas 

mais escuras de superfície. O tratamento de imagem e contagem de partículas fica no 

entanto sempre condicionado pelo limite de deteção e diferenciação da imagem que 

depende da sua resolução e contraste. 

 

3.5.4 Espetroscopia de fotoeletrões de raios-X e modelação de espetros 

 

As análises de XPS foram realizadas no Centro de Materiais da Universidade do 

Porto (CEMUP), na Unidade de Imagem, Microestrutura e Microanálise no Laboratório 

de Análise de Superfícies. O equipamento utilizado foi o sistema de análise de 

superfícies por espetroscopia de eletrões, de modelo Kratos Axis Ultra HSA (Fig. 3.9). 

Para cada conjunto de espetros foram descritos os parâmetros de aquisição. 

Os espetros foram modelados com o software CasaXPS (Casa Software 

Ltd, UK) e os fatores de sensibilidade foram retirados da biblioteca da Kratos. A 

interpretação quantitativa de resultados de XPS obriga à modelação específica dos 

espetros de alta resolução para cada um dos elementos de forma a diferenciar e 

separar as contribuições das diferentes vizinhanças químicas. License P. et al. [40] 
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propôs modelos de ajuste de espetros de XPS das famílias catiónicas imidazólio, 

piridínio e pirrolidínio tendo-se considerado estes estudos como referência.  

 

 

Fig. 3.9 –  Imagem do sistema de análise de superfícies por espetroscopia de eletrões do CEMUP/IMICROS e do 

interior da respetiva câmara de análise. 

 

3.5.5 Microscopia de força atómica 

 

As análises de AFM foram realizadas no Centro de Materiais da Universidade do 

Porto (CEMUP), na Unidade de Imagem, Microestrutura e Microanálise no Laboratório 

de Microscopia de Varrimento de Sensor. O equipamento utilizado foi o microscópio de 

varrimento de sensor operando em força atómica, de modelo Veeco Metrology 

Multimode/Nanoscope IVA (Fig. 3.10). 

 

 

 

 

Fig. 3.10– Imagem do microscópio de varrimento de sensor do CEMUP/IMICROS. 
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Numa fase exploratória, tentou efetuar-se uma análise de AFM de um filme de 

líquido iónico depositado em ITO durante 60 minutos em modo não-contacto. 

Concluiu-se que o erro associado à oscilação da ponta resultou no contacto com o 

filme produzido causando a coalescência das gotículas e, portanto, a alteração da sua 

microestrutura, impossibilitando o uso desta técnica para o fim pretendido. A técnica 

AFM foi usada neste trabalho para caracterização de superfícies em modo não-

contacto.  

 

 

Até à data, o único grupo de investigação com uma estratégia e metodologia 

experimentais na mesma linha das apresentadas neste capítulo foi o de Maier F. e 

Steinruck H.-P. [66 - 70] Utilizando um sistema que opera segundo os mesmos princípios 

do ThinFilmVD estudaram a formação de filmes finos dos líquidos iónicos da família 

dos bis(trifluorosulfonil)imida de n-alquil-3-metilimidazólio em diversos substratos: 

vidro, Au(111), Ni(111), Ni(111) oxidado, mica, grafite e grafeno depositado em Ni. 

Para a caracterização elementar e química dos filmes finos, acoplaram um 

espetrómetro de fotoeletrões de raios-X que permitiu a monitorização das energias de 

ligação e quantificação de cada elemento em tempo real. Ainda, estudaram a estrutura 

molecular da superfície dos filmes fazendo variar o ângulo de análise entre 0° e 80° e 

consequentemente a espessura de análise. Em geral, propuseram um mecanismo de 

formação e crescimento de filmes do tipo S-K para todos os substratos estudados, à 

exceção da mica cuja fração de carbono adsorvido à superfície é um fator 

determinante neste processo, que consiste numa organização interfacial para o vidro, 

Ni(111) e grafeno em que se observa a interação preferencial dos catiões com o 

substrato enquanto para o Au(111), Ni(111) oxidado e a grafite se observou uma 

estruturação do tipo checkerboard caracterizada pelo empacotamento (…)anião-

catião-anião-catião(…) à superfície. 
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4.1 Caracterização da superfície dos substratos 

 

As superfícies de grafeno/Ni e ITO foram caracterizadas morfológica (SEM), 

topográfica (AFM) e quimicamente (XPS) (Fig. 4.1, Fig. 4.2, Tabela 4.1 e Tabela. 4.2). 

Observou-se para o grafeno uma morfologia de várias camadas de grãos. 

Considerando a espessura finíssima de uma folha de grafeno, cerca de 0.35 nm, 

verifica-se que a sua morfologia e topografia são uma reflexão da própria superfície de 

Ni onde este composto aromático foi depositado. As diferenças de brilho verificadas 

nas micrografias de SEM correspondem a zonas com maior, para regiões mais 

escuras ou menor para áreas com maior brilho, número de camadas de grafeno e 

refletem a interação, mais fraca ou forte, respetivamente, ao Ni. Para o ITO observou-

se um filme contínuo com uma superfície plana com a morfologia-tipo de uma rede de 

nanopartículas interligadas de elevada porosidade.  

Com base nos resultados de XPS concluiu-se a presença, em maior 

percentagem, do oxigénio à superfície, traduzida pela diminuição da proporção C / O. 

No caso do grafeno/Ni esta medida indica que a superfície está parcialmente oxidada, 

apresentando uma estrutura heterogénea com alguns desvios relativamente a uma 

rede plana com deslocalização eletrónica aromática, tipicamente idealizada para o 

grafeno. 

 

Tabela 4.1 –  Resultados de XPS para a superfície grafeno/Ni. Os espetros global e de alta resolução para os 

elementos químicos em análise encontram-se no Anexo A1, Fig. A1.1. 

 

Elemento 

Químico 

Ângulo de 

Análise (°) 

Energia de 

Ligação (eV) 
% Atómica 

Proporção 

C / O 

C 1s  

0 

 

285 83.6 ± 0.5 

5 ± 1 
O 1s 532 16.4 ± 0.4 

C 1s  

80 

 

285 75 ± 1 

3.1 ± 0.1 
O 1s 

532 
25 ± 1 
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Fig. 4.1 –  Micrografias de SEM do grafeno/Ni com magnificação: A - 1000x; B – 5000x. C – Imagem de AFM de 

amplitude do grafeno/Ni; D – Imagem 3D de AFM de amplitude do grafeno/Ni. 
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Tabela 4.2 –  Resultados de XPS para a superfície ITO. Os espetros global e de alta resolução para os elementos 

químicos em análise encontram-se no Anexo A1, Fig. A1.2. 

 

Elemento 

Químico 

Ângulo de 

Análise (°) 

Energia de 

Ligação (eV) 
% Atómica 

Proporção 

C / O 

C 1s  

0 

 

285 82.8 ± 0,5 

2.0 ± 0,2 
O 1s 532 16.1 ± 0,4 

C 1s  

80 

 

284 51 ± 1 

0.6 ± 0.1  
O 1s 

530 
33 ± 1 

 

 

 

 

Fig. 4.2 –  Micrografias de SEM do ITO com magnificação: A - 1000x; B – 5000x. C – Imagem de AFM de amplitude 

do ITO; D – Imagem 3D de AFM de amplitude do ITO. 
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4.2  Deposição dos líquidos iónicos [C4C1Im][NTf2] e 

[C4C1Pyrr][NTf2] em grafeno/Ni e ITO  

 

Numa primeira abordagem, apresentam-se as imagens de SEM obtidas em 

modo de eletrões retrodifundidos com uma magnificação de 1000x em função do 

tempo de deposição para ambas as superfícies e líquidos iónicos em estudo (Fig. 4.3, 

Fig. 4.5, Fig. 4.7, Fig. 4.9). A organização de cada conjunto de micrografias teve como 

objetivo o estudo morfológico dos filmes produzidos com a evolução da variável 

“tempo de deposição”.  

Associadas a cada uma das figuras mencionadas, propõe-se uma análise semi-

quantitativa pelo estudo da relação entre os parâmetros: área das partículas (µm2), 

ordenadas por ordem crescente, em função da soma total do número de partículas / 

µm2 e para cada tempo de deposição (Fig. 4.4, Fig. 4.6, Fig. 4.8, Fig. 4.10). Representou-se, 

ainda, a primeira (1a) derivada da relação anterior de forma a realçar dependência da 

forma da curva entre as duas variáveis. A representação tridimensional foi usada para 

evidenciar de forma qualitativa e semi-quantitativa a existência de diferentes regimes 

no processo de deposição de filmes com o aumento da fração de cobertura/tempo de 

deposição. 
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Fig. 4.3 –  Micrografias de SEM, com magnificação 1000x, do [C4C1Im][NTf2] depositado em grafeno/Ni para os 

tempos de deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 

40 minutos; G – 60 minutos. 
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Fig. 4.4 –  A – Representação gráfica da área das gotículas (µm2) em função da densidade de partículas (número 

de partículas / µm2) para o [C4C1Im][NTf2] depositado em grafeno/Ni; B - presentação gráfica da 1ª 

derivada em função da densidade de para o [C4C1Im][NTf2] depositado em grafeno/Ni; C – Projeção 3D  

da área das gotículas (µm2) em função da densidade de partículas e da 1a derivada) para o 

[C4C1Im][NTf2] depositado em grafeno/Ni. Legenda de cores: Vermelho – 2 minutos de deposição; Azul 

– 5 minutos; Amarelo – 10 minutos; Rosa – 15 minutos; Verde – 20 minutos; Preto – 40 minutos; 

Cinzento – 60 minutos. 
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Fig. 4.5 –  Micrografias de SEM, com magnificação 1000x, do [C4C1Im][NTf2] depositado em ITO para os tempos de 

deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 40 minutos; 

G – 60 minutos. 
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Fig. 4.6 –   A – Representação gráfica da área das gotículas (µm2) em função da densidade de partículas (número 

de partículas / µm2) para o [C4C1Im][NTf2] depositado em ITO; B - presentação gráfica da 1a derivada  

em função da densidade de para o [C4C1Im][NTf2] depositado em ITO; C – Projeção da área das 

gotículas (µm2) em função da densidade de partículas e da 1a Derivada para o [C4C1Im][NTf2] 

depositado em ITO. Legenda de cores: Vermelho – 2 minutos de deposição; Azul – 5 minutos; Amarelo 

– 10 minutos; Rosa – 15 minutos; Verde – 20 minutos; Preto – 40 minutos; Cinzento – 60 minutos. 
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Fig. 4.7 –  Micrografias de SEM, com magnificação 1000x, do [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em grafeno/Ni para os 

tempos de deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 

40 minutos; G – 60 minutos. 
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Fig. 4.8 –  A – Representação gráfica da área das gotículas (µm2) em função da densidade de partículas (número de 

partículas / µm2) para o [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em grafeno/Ni; B - presentação gráfica da 1ª Derivada  

em função da densidade de para o [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em grafeno/Ni; C – Projeção da da área das 

gotículas (µm2) em função da densidade de partículas e da 1ª Derivada ) para o [C4C1Pyrr][NTf2] 

depositado em grafeno/Ni. Legenda de cores: Vermelho – 2 minutos de deposição; Azul – 5 minutos; 

Amarelo – 10 minutos; Rosa – 15 minutos; Verde – 20 minutos; Preto – 40 minutos; Cinzento – 60 minutos. 
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Fig. 4.9 –  Micrografias de SEM, com magnificação 1000x, do [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em ITO para os tempos de 

deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 40 minutos; 

G – 60 minutos. 

 



FCUP 
Capítulo 4 Resultados e Discussão 

46 

 

 

 

Fig. 4.10 –  A – Representação gráfica da área das gotículas (µm2) em função da densidade de partículas (número de 

partículas / µm2) para o [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em ITO; B - presentação gráfica da 1ª Derivada  em 

função da densidade de para o [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em ITO; C – Projeção da da área das gotículas 

(µm2) em função da densidade de partículas e da 1ª Derivada ) para o [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em ITO. 

Legenda de cores: Vermelho – 2 minutos de deposição; Azul – 5 minutos; Amarelo – 10 minutos; Rosa – 

15 minutos; Verde – 20 minutos; Preto – 40 minutos; Cinzento – 60 minutos. 
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Morfologicamente verificou-se a formação de gotículas com áreas, em média, 

inferiores a 20 µm2, independentemente da superfície e do líquido iónico. O modo 3D 

de crescimento de filmes de líquidos iónicos suporta os resultados obtidos pelo grupo 

de Maier F. e Steinruck H.-P. [66-70], contudo a formação de uma primeira camada 2D 

originando um modo de crescimento do tipo S-K, não foi observada. A caracterização 

dessa mesma camada 2D, caso exista, não foi possível pois, devido à sua 

extremamente baixa espessura, não é detetável pela técnica de SEM. Outra 

característica observada foi a formação de núcleos de maiores dimensões indicando a 

ocorrência de coalescência no decurso da formação do filme. Este comportamento 

não demonstrou, também, qualquer ligação com o tipo de superfície e o material 

vaporizado. Relativamente à geometria das gotículas formadas, verificou-se uma 

tendência maior para o imidazólio formar estruturas mais circulares do que o 

pirrolidínio. Ainda, os materiais resultantes da deposição a pressão reduzida revelaram 

a existência de padrões que sugerem tratar-se de um efeito cooperativo de 

coalescência (Fig. 4.11). 

 

 

 

Fig. 4.11 – Micrografias de SEM do [C4C1Im][NTf2] depositado durante 20 minutos em: A - grafeno/Ni; B – ITO. 

Micrografias de SEM do [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante 20 minutos em: C - grafeno/Ni; D – ITO. 

Legenda de cores: a vermelho e amarelo encontram-se assinalados os padrões.   
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O padrão dominante (representado a vermelho na Fig. 4.11) possui um caráter 

irregular curvilíneo sugerindo ser transversal à superfície, ao material vaporizado e ao 

tempo de deposição. O efeito cooperativo de coalescência aparenta não depender da 

topografia das superfícies visto que as últimas diferem entre si morfologicamente, 

nomeadamente nas dimensões de grão. Ainda, todos os filmes exclusivamente 

depositados em ITO e para o [C4C1Im][NTf2] apresentaram um segundo padrão com 

características retilíneas (representado na Fig. 4.11 a amarelo) sugerindo a influência 

da topografia do substrato, mais especificamente do vidro, como possível causa. 

Adicionalmente, comparando os padrões de forma circular para os diferentes líquidos 

iónicos investigados verificou-se maior frequência do efeito cooperativo para a família 

imidazólio em ambos os substratos.  

De modo a compreender a influência da topografia e morfologia da superfície, 

nomeadamente do limite de grão do Ni que serve de suporte ao grafeno, comparou-se, 

para os tempos de deposição 5, 10, 15 e 20 minutos, as micrografias obtidas com uma 

magnificação de 10 000x em duas regiões distintas da mesma amostra (Fig. 4.12). 

Observando-se as zonas demarcadas a vermelho verificou-se o cruzamento dos 

padrões típicos do efeito cooperativo de coalescência em regiões de limite do grão do 

Ni não aparentando existir preferência, nos casos representados, para a formação de 

núcleos coalescentes dentro ou nas regiões fronteira. Adicionalmente, para os tempos 

de deposição respetivos a 15 e 20 minutos uma magnificação de 10 000x revelou-se 

elevada para a visualização de padrões tendo sido, no entanto, verificada para 

magnificações menores. Ainda, contrariamente ao [C4C1Im][NTf2], a organização em 

estruturas periódicas do [C4C1Pyrr][NTf2] ocorreu a um tempo de deposição superior, 

15 minutos. Este comportamento poderá estar relacionado com a afinidade de cada 

um dos líquidos para o substrato e a consequente probabilidade de formação de 

núcleos coalescentes, no entanto, devido à complexidade do sistema de estudo, novas 

estratégias e metodologias experimentais direcionadas para este estudo terão que ser 

desenvolvidas. 
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Fig. 4.12 –  Micrografias de SEM, com magnificação 10 000x, para duas regiões distintas das mesma amostra (Região 

1 e Região 2) resultantes da deposição em grafeno/Ni do [C4C1Im][NTf2], para os tempos de deposição: A e 

B – 5 minutos; C e D – 10 minutos; E e F – 15 minutos; G e H – 20 minutos. E do [C4C1Pyrr][NTf2] ], para os 

tempos de deposição: I e J – 5 minutos; L e M – 10 minutos; N e O – 15 minutos; P e Q – 20 minutos. 

Legenda de cores: a vermelho encontram-se assinalados os padrões morfológicos dominantes.  

 

A partir da análise semi-quantitativa, verificou-se a predominância do perfil da 

evolução da área das gotículas com o tempo e a diminuição do número de partículas / 

µm2 indicando a ocorrência de fenómenos de coalescência. Observou-se, para as 

representações gráficas da área e da 1a Derivada em função da densidade de 

partículas, a existência de duas regiões distintas, independentes do líquido iónico e da 

superfície sólida de estudo (Fig. 4.13): 

Região A - Para tempos de deposição entre 2 e 10 minutos a área em 

função da densidade de partículas apresentou um comportamento predominantemente 

linear verificando-se uma zona de transição de tendência exponencial correspondente 
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a uma densidade de partículas aproximadamente constante para o intervalo de valores 

de gotículas de maiores dimensões. O perfil da 1a derivada refletiu valores menores, 

inferiores a 0,001, na região quasi-linear área-número de partículas / µm2, adquirindo 

valores máximos após a região de transição. 

Região B - Para tempos de deposição superiores a 15 minutos o perfil da 

área em função da densidade de partículas aproxima-se de uma dependência linear 

em que o número de partículas / µm2 se mantém aproximadamente constante. A 1a 

derivada cresce linearmente para o máximo tempo de deposição apresentando uma 

mudança de perfil para os restantes. Nesta região verificou-se a predominância de 

uma tendência típica de variação máxima das áreas gotículas em relação à região 

quasi-linear, isto é, populações heterogéneas quando comparadas com as da Região 

A (região de máxima variação). 
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Fig. 4.13 –  A - Representação gráfica das duas regiões da área das gotículas em função da densidade de partículas 

com perfis distintos; B – Representação gráfica da 1ª derivada em função da densidade de partículas; do  

[C4C1Im][NTf2], depositado em ITO. . Legenda de cores: Vermelho – 2 minutos de deposição; Azul – 5 

minutos; Amarelo – 10 minutos; Rosa – 15 minutos; Verde – 20 minutos; Preto – 40 minutos; Cinzento – 60 

minutos. 

 

 



FCUP 
Capítulo 4 Resultados e Discussão 

52 

 
A mudança no perfil da 1a derivada da área das gotículas em função do número 

de partículas / µm2, salientada (setas de cor laranja) na Fig. 4.14, foi observada para 

ambos os líquidos iónicos e substratos estudados ocorrendo tipicamente para tempos 

de deposição entre 20 e 40 minutos num intervalo de densidade de partículas entre 

0.01 e 0.08, para uma área disponível de aproximadamente 0.8 m2. 

 

 

 

Fig. 4.14 – Representação gráfica da área das gotículas em função da densidade de partículas (preto) e a respetiva 

derivada para ambos os substratos do [C4C1Im][NTf2] depositado durante: A  – 20 minutos; B – 40 minutos; 

e do [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante: C – 20 minutos; D – 40 minutos. Legenda de cores: As setas de 

cor laranja correspondem às regiões de mudança de perfil da derivada. Azul – ITO; Vermelho – grafeno/Ni. 

 

Inicialmente relacionou-se as tendências descritas com a ocorrência de 

nucleação, na região quasi-linear, seguida do mecanismo típico de crescimento do 

filme fino, na região de máxima variação que incluiria os núcleos de raio superior ao 

crítico e a ocorrência de fenómenos de coalescência. Todavia, a dependência 

crescente e linear das áreas com o tempo de deposição acusou incoerências neste 

modelo dado à existência de populações de gotículas pertencentes a ambas as 

regiões dependendo do tempo de deposição (Fig. 4.13A). Ou seja, verificou-se a 
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ocorrência de fenómenos de coalescência em ambas as “Regiões A e B” traduzidas, 

no entanto, por distribuições de áreas de gotículas distintas.  

Associando as tendências e inconsistências referidas anteriormente propõe-se 

um modelo alternativo simples para descrever o crescimento dos filmes finos de 

líquidos iónicos. Este modelo baseia-se na existência de uma área mínima 

característica para a nucleação e a descrição do processo de coalescência em dois 

tipos, coalescência de 1ª ordem e coalescência de 2ª ordem, tal como apresentado 

esquematicamente na figura seguinte (Fig. 4.15). 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 –  Representação esquemática das várias fases do modelo proposto de crescimento de filmes finos de 

líquidos iónicos. As setas a cores distintas representam a deposição do mesmo composto para diferentes 

tempos de deposição. 

 

Para tempos de deposição na ordem dos segundos o líquido iónico condensa no 

substrato com uma determinada energia cinética e, através de processos de 

acomodação térmica e difusão superficial atinge um mínimo de energia livre num local 

aleatório do substrato. Com a contínua vaporização de material a minimização de 

energia à superfície é favorecida pela aglomeração entre moléculas de líquido 

formando núcleos com volumes crescentes à qual fica reservada uma área mínima 

característica para a nucleação dentro da qual toda a deposição molecular, por 

difusão superficial, contribui para o aumento dos núcleos. 

A coalescência de 1ª ordem é um processo de coalescência em que intervém 

uma gotícula que resulta diretamente do aumento de núcleos.  

A coalescência de 2ª ordem é um processo de coalescência entre duas 

gotículas que já experimentaram a coalescência de 1ª ordem.  

O mecanismo de nucleação está, assim, dependente de parâmetros como a 

temperatura do substrato, temperatura de vaporização (e consequentemente o fluxo 

molecular), velocidade de rotação do substrato e a difusão superficial. Um aumento de 
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temperatura do substrato conduz a uma maior difusão superficial e, 

consequentemente, a um aumento da área característica de nucleação. O aumento do 

fluxo molecular conduz a um crescimento mais rápido dos núcleos e à ocorrência de 

coalescência para tempos de deposição menores assim como uma maior 

heterogeneidade do filme resultante da intensificação da coalescência de 2ª ordem. 

Na coalescência de 2ª ordem, derivada do mecanismo predominante de 

aglomeração de gotículas provenientes do mesmo processo mas de 1ª ordem, criam-

se espaços vazios (representados entre os limites descontínuos azuis e as fronteiras 

das respetivas gotículas da Fig. 4.15) e quando essa área é superior à área mínima 

característica para a nucleação surgem novos pontos de nucleação. 

As “Regiões A e B” caracterizam-se pela predominância de cada um dos tipos de 

coalescência. Na “Região A” predomina a coalescência de 1ª ordem e o crescimento 

dos núcleos, na “Região B” em que se verifica já um elevado grau de deposição, 

predomina a coalescência de 2ª ordem e onde se observa um aumento da 

separação entre as distribuições de tamanhos das gotículas que deverá resultar da 

proximidade entre os ângulos de contacto de cada uma das populações que 

condiciona o processo e mecanismo de coalescência (Fig. 4.16). 

A produção e caracterização morfológica de um filme com um baixo nível de 

deposição antes do aparecimento de coalescência de 1ª ordem apresenta várias 

limitações experimentais, associadas à estabilidade do fluxo molecular, e de análise, 

correspondentes às restrições de resolução do SEM. Efetivamente, esta fase do 

mecanismo de deposição, também designada por “Seeding”, foi detetada 

indiretamente nas regiões de coalescência 2ª ordem aquando criação de núcleos nas 

áreas vazias (pontos de crescimentos de novas gotículas) criados nesta fase do 

mecanismo. Este fenómeno é também observável quantitativamente na análise do 

perfil de distribuição de tamanhos (perfil das derivadas) (Fig. 4.14 e Fig. 4.17). 

Com base nos resultados verifica-se que a área mínima característica para a 

nucleação apresenta-se como determinante no mecanismo de deposição dos líquidos 

iónicos e em consequência na sua morfologia. A microestrutura do filme e sua 

homogeneidade é também dependente de propriedades físicas de interface como as 

tensões superficial, potencial de superfície do substrato e tensão interfacial que 

condicionam a forma e estabilidade da gotícula, temperatura e morfologia do 

substrato, fluxo molecular de deposição etc. 

A análise diferencial e comparativa do efeito de cada LI na morfologia é muitas 

vezes difícil dada a limitação de resolução do SEM e do software de processamento 

de imagem.  
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Fig. 4.16 –  Micrografias de SEM, com magnificação 10 000x, representativas da Coalescência de 1ª e 2ª ordem. A - 

[C4C1Pyrr][NTf2] depositado em grafeno/Ni durante 5 minutos; B - [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em ITO 

durante 10 minutos; C - [C4C1Im][NTf2] depositado em ITO durante 15 minutos; D - [C4C1Im][NTf2] 

depositado em ITO durante 20 minutos. Legenda de cores: vermelho - gotículas que resultaram da 

aglomeração com outros núcleos formados à superfície; amarelo - gotículas cuja área aumentou com a 

aglomeração de moléculas vaporizadas; rosa -  gotículas que se depositaram nos espaços desocupados 

da superfície; azul - os núcleos formados pelo coalescência com outros da mesma natureza originando a 

formação de espaços vazios; verde - gotículas que já ocuparam os espaços vazios formados resultantes da 

coalescência entre núcleos; laranja - espaços vazios. 
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Fig. 4.17 –  Representação gráfica da 1a Derivada da área das gotículas em função da densidade de partículas para 

grafeno/Ni (A e C) e ITO (B e D) do [C4C1Im][NTf2] (A e B) e do [C4C1Pyrr][NTf2] (C e D) depositados 

durante: 20 minutos, 40 minutos e 60 minutos. Legenda de cores: 20 minutos - verde; 40 minutos – preto; 

60 minutos - cinzento. 

 

Verificou-se que, embora a criação de espaços vazios na coalescência de 2ª 

ordem e posterior “Seeding” apresente um comportamento semelhante ao do 

mecanismo típico da área mínima característica para a nucleação, a velocidade de 

transição para o aparecimento de espaços encontra-se intrinsecamente ligada à 

probabilidade de formação de aglomerados típicos da coalescência de 2ª ordem não 

sendo, por isso, uma característica intrínseca destes sistemas. Efetivamente, 

observou-se uma tendência para a formação destes espaços vazios mais rápida para 

o [C4C1Im][NTf2] do que o correspondente catião não aromático, independente do 

substrato. Como já foi referido, considerando que a formação de novas áreas 

desocupadas á superfície é consequência do mecanismo de coalescência de 2ª 

ordem, verifica-se que o líquido iónico de natureza catiónica aromática tem maior 

tendência para a formação de aglomerados. 



FCUP 
Capítulo 4 Resultados e Discussão 

57 

 
De forma a clarificar o efeito da influência da topografia do substrato nos 

processos descritos anteriormente adotou-se uma estratégia baseada na mesma 

metodologia experimental, mantendo todas as condições impostas, adicionando um 

novo substrato cuja topografia apresentasse menor rugosidade deforma a que 

possíveis efeitos desta natureza fossem eliminados. A superfície ideal seria a mica 

contudo, esta constitui uma superfície naturalmente carregada negativamente, 

estando-se a introduzir uma nova variável no sistema. Visto tratar-se de um sistema 

extremamente complexo, eliminou-se a mica como hipótese de estudo selecionando-

se, assim, o vidro por ser topograficamente plano, sem carga superficial, tipicamente 

utilizado como suporte de lamelas em microscopia ótica. 

 

4.2.1 Estudo da Influência da Topografia do Substrato 

 

Com base nos dados resultantes da caracterização da superfície do vidro, 

através das técnicas de SEM, AFM e XPS verificou-se tratar-se de um substrato plano 

com reduzida rugosidade com a mesma tendência para a maior percentagem de 

oxigénio à superfície (Fig. 4.18 e Tabela 4.3).  

Apesar do vidro ser um substrato promissor na comparação do papel das 

propriedades de interface no crescimento de filmes de líquidos iónicos com as 

restantes superfícies estudadas não apresentou a mesma característica para a análise 

em SEM. Quer isto dizer que as suas propriedades isoladoras dificultaram a obtenção 

de micrografias de elevada resolução, assim como, o excesso de carga acumulado à 

superfície poderia promover alterações microestruturais que originariam filmes não 

representativos dos produzidos. Assim, alterou-se condições de aquisição das 

amostras, aumentando-se a voltagem de aceleração e selecionando-se magnificações 

menores de modo a evitar ao máximo elevados tempos de exposição dos filmes ao 

feixe de eletrões. Consequentemente, a análise semi-quantitativa, embora 

apresentada conjuntamente com os restantes substratos no Anexo II, não foi 

considerada, optando-se por uma abordagem qualitativa dos filmes produzidos (Fig. 

4.19 e Fig. 4.20).  
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Fig. 4. 18 – Micrografias de SEM do vidro com magnificação: A - 1000x; B – 5000x. C – Imagem de AFM de amplitude 

do vidro; D – Imagem 3D de AFM de amplitude do vidro. 

 

Tabela 4.3. –  Resultados de XPS para a superfície de vidro. Os espetros global e de alta resolução para os 

elementos químicos em análise encontram-se no Anexo A1, Fig. A1.3 

. 

Elemento 

Químico 

Ângulo de 

Análise (°) 

Energia de 

Ligação (eV) 
% Atómica 

Proporção 

C / O 

C 1s  

0 

 

285 23.5 ± 0.8  

1.95 ± 0.07  
O 1s 530 46.0 ± 0.6 

C 1s  

80 

 

285  51 ± 1 

0.64 ± 0.03 
O 1s 

530 
32 ± 1 
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Fig. 4.19 –  Micrografias de SEM, com magnificação 500x, do [C4C1Im][NTf2] depositado em vidro para os tempos de 

deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 40 minutos; 

G – 60 minutos. 
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Fig. 4.20 –  Micrografias de SEM, com magnificação 500x, do [C4C1Pyrr][NTf2] depositado em vidro para os tempos de 

deposição: A – 2 minutos; B – 5 minutos; C – 10 minutos; D – 15 minutos; E – 20 minutos; F – 40 minutos; 

G – 60 minutos. 

 

 

 



FCUP 
Capítulo 4 Resultados e Discussão 

61 

 
Considerando o estudo realizado por Pereira M. M. et al., referenciado no 

Capítulo 2, esperar-se-ia um elevado grau de espalhamento do líquido iónico face à 

elevada estabilização deste material nesta superfície originando a diminuição da 

tensão interfacial comparativamente a substratos como o PTFE ou o alumínio. [28] 

Quantitativamente, para o [C4C1Pyrr][NTf2] a 298.2 K, obtiveram valores de θeq entre o 

vidro e o alumínio próximos, contudo significativamente inferiores comparativamente 

ao PTFE.  

Independentemente do líquido iónico verificou-se a formação de gotículas de 

áreas crescentes com o aumento do tempo de deposição – comportamento típico dos 

substratos estudados anteriormente. Isto é, os líquidos iónicos estudados possuem 

tensões superficiais próximas (Consultar Tabela 3.1 – Capítulo 3), manifestando 

comportamentos semelhantes em superfícies polares atomicamente distintas 

indicando a possível dominância desta propriedade física no processo de nucleação e 

crescimento de filmes finos. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a 

medição destas propriedades para o grafeno/Ni e o ITO integra uma estratégia 

essencial para suportar as indicações verificadas. Ainda, a deposição, nas mesmas 

condições experimentais, para superfícies poliméricas condutoras, atentando às 

limitações de resolução do SEM, poderá contribuir para a elucidação nesta matéria. 

Consequência dos processos de produção do próprio vidro, observou-se uma 

distribuição unidirecional segundo um vetor de alinhamento que aparenta dominar os 

efeitos de coalescência (Fig. 4.21).  
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Fig. 4.21 – Micrografias de SEM, com magnificação 1000x, da deposição em vidro do [C4C1Im][NTf2] para: A – 10 

minutos; B – 20 minutos; e do [C4C1Pyrr][NTf2] para: C – 10 minutos; D – 20 minutos. Legenda de cores: A 

vermelho encontram-se representados os vetores de alinhamento.  

 

Efetivamente, esta característica apontou a importância da topografia do 

substrato nos fenómenos de crescimento de filmes de líquidos iónicos criando 

oportunidades futuras no ajuste da sua microestrutura e mecanismo de coalescência 

através do controlo deste parâmetro. 

 

Numa tentativa de compreensão da influência de diferentes variações estruturais 

na nano estruturação de interface destes materiais estudou-se, mantendo a 

metodologia descrita (Consultar Capítulo 3), a morfologia de filmes alterando-se o 

tamanho da cadeia alquílica e o anião. 
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4.2.2 Estudo da Influência do Tamanho da Cadeia Alquílica e do Anião na morfologia 

de filmes finos de líquidos iónicos 

 

O aumento do tamanho da cadeia alquílica do catião imidazólio promove a 

ocorrência de fenómenos de segregação em maior extensão, esperando-se menor 

tensão interfacial consequente da crescente estabilização energética 

comparativamente ao butilo e a formação de núcleos de área superior. Selecionou-se 

o [C7C1Im][NTf2] estando representadas as suas principais propriedades físicas na 

Tabela 4.4. 

Tendo em conta que o anião PF6 (Fig. 1.2.) possui características de coordenação 

semelhantes às do NTf2, a sua escolha teve como base o fator geométrico visto que 

este possui uma forma esférica, possibilitando empacotamentos mais densos, 

contrariamente ao NTf2 com volume superior e geometria mais alongada. As 

propriedades físicas mais relevantes do [C4C1Im][PF6] localizam-se na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4. -  Massa Molecular, viscosidade (Pa˖s), densidade (kg/m3) e tensão superficial (N/m) dos líquidos iónicos 

[C7C1Im][NTf2] e [C4C1Im][PF6], a 298.15 K e 100 kPa. 

 

 [C7C1Im][NTf2] [C4C1Im][PF6] 

Massa Molecular 461.43 [71a.]  256.13 [71b.] 

Viscosidade (Pa˖s) 0.1042 ± 0.0053 [72a.] 0.269 ± 0.0079 [72b.] 

𝜌 (kg/m3) 1352 ± 3 [73] 1367.4 ± 0.7 [72b.] 

𝛾𝑙−𝑣 (N/m) 0.032 ± 0.0006 [74a.] 0.04381 ± 0.00047 [74b.] 

 

 

Os líquidos de estudo foram comprados na empresa Ionic Liquids Technologies 

Inc. com um grau de pureza superior a 99% e depositados durante 60 minutos no 

sistema ThinFilmVD. Nas Fig. 4.22 e Fig. 4.23 apresentam-se as micrografias obtidas 

para o [C4C1Im][NTf2], o [C7C1Im][NTf2] e o [C4C1Im][PF6] com diferentes magnificações 

e modos eletrónicos. 
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Fig. 4.22 – Micrografias de SEM, com magnificações de 1000x e 5000x, resultantes da deposição em ITO durante 60 

minutos do [C4C1Im][NTf2]: A e B e do [C7C1Im][NTf2]: C, D e E. 

 

 

 

Fig. 4.23 – Micrografias de SEM, com magnificações de 5000x e 10 000x, resultantes da deposição em ITO durante 60 

minutos do [C4C1Im][NTf2]: A e B e do [C4C1Im][PF6]: F, G e H. 
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À produção de filmes com o anião PF6 associa-se o risco de hidrólise desta 

espécie em HF que se forma na fase gasosa. Durante as deposições verificou-se a 

decomposição do líquido iónico que não foi vaporizado tendo-se caracterizado a 

estrutura do material depositado por ressonância magnética nuclear (RMN) (Fig. 4.24). 

Verificou-se que o líquido iónico que forma o filme não foi decomposto pela 

comparação dos desvios químicos e integração de sinais que se mantiveram, 

concluindo-se que o neste tipo de processo de produção de filmes finos os 

contaminantes não condensam no substrato. Ainda, a libertação do ácido fluorídrico 

sob a forma de gás impede a obtenção do fluxo de massa real que se está a depositar 

na superfície e, visto que a sua pressão de vapor não é conhecida, não foi possível 

associar a esta deposição um fluxo molecular de deposição no substrato. 

Morfologicamente, observaram-se diferenças na forma das gotículas formadas 

entre o [C4C1Im][NTf2] e os [C7C1Im][NTf2] e [C4C1Im][PF6]. Enquanto o primeiro 

apresentou gotas com uma geometria circular, nos restantes casos resultaram em 

núcleos com formas irregulares. Isto indica que a deposição do líquido iónico de 

cadeia de maiores dimensões assim como ao filme resultante de um anião mais 

esférico originou microestruturas afastadas do equilíbrio caracterizando-se pela sua 

metaesbilidade. Este comportamento sugere ser dominado pelas propriedades de 

transporte como a viscosidade, significativamente superior para os líquidos iónicos 

[C7C1Im][NTf2] e [C4C1Im][PF6] comparativamente ao [C4C1Im][NTf2]. Ou seja, a 

reduzida mobilidade deste líquidos impede a ocorrência de fenómenos de difusão em 

elevada extensão e, aquando da formação de aglomerados, ao invés de adquirirem 

uma forma circular, típica na minimização da energia de superfície, coalescem 

ocupando a mesma área anterior a este processo originando formas irregulares. Em 

suma, a mobilidade dos próprios núcleos à superfície tem uma energia associada, 

desfavorável no caso dos líquidos de maior cadeia e anião PF6, sendo este processo 

dominado por um efeito cinético, ou seja, eventualmente, os filmes tenderão para uma 

microestrutura formada por gotículas mais esféricas, fase de equilíbrio, contudo, 

devido às elevada viscosidade e energética de deslocação à superfície, este processo 

demorará provavelmente anos a acontecer. 
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Fig. 4.24 – Espetros de 1H do [C4C1Im][PF6] em bulk: A e após a deposição em ITO durante 60 minutos: B. 
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4.3 Caracterização elementar e química (XPS) dos filmes de 

líquidos iónicos 

 

A deposição dos líquidos iónicos [C4C1Im][NTf2] e [C4C1Pyrr][NTf2] em grafeno/Ni 

e ITO a pressão reduzida originou gotículas ao invés de um filme contínuo. Esta 

morfologia impediu a aplicação do XPS para a análise da interface LI-vácuo.  

A técnica de superfície em questão destina-se a amostras homogéneas no 

sentido de que a informação obtida pela análise de apenas uma região da amostra 

seja estatisticamente representativa da totalidade da mesma o que não se verifica no 

caso dos filmes produzidos cujas áreas e ângulos de contacto das gotículas e 

consequentemente a fração de área de substrato ocupada variam. Associada, ainda, à 

alteração da percentagem de área de substrato ocupada estava a impossibilidade de 

modelação dos espetros de alta resolução dos elementos C 1s, N 1s e O 1s 

fortemente adsorvidos na superfície livre e cujos sinais se sobrepõem aos dos líquidos 

iónicos.  

Outro fator determinante no impedimento da análise fina dos filmes produzidos 

constituiu a rugosidade das superfícies estudadas, isto é, a sua topografia irregular 

afeta a forma das gotículas formadas e consequentemente a interação do feixe com o 

ponto máximo da gota comprometendo o significado físico das medições. Assim, a 

formação de um filme contínuo (2D) representou um requisito indispensável para o 

estudo interfacial da estrutura dos líquidos iónicos após a sua deposição a pressão 

reduzida. Por conseguinte, realizou-se uma deposição com a duração de 10 horas em 

grafeno/Ni, ITO e vidro de ambos os líquidos iónicos em estudo, mantendo todos as 

condições experimentais descritas no Capítulo 3, com base na motivação de que o 

tempo de deposição constituía a única variável que não causaria alterações estruturais 

(Fig. 4.25). Verificou-se que a imposição de um tempo de deposição extremo não 

promoveu a formação de um filme 2D anulando o plano inicialmente estabelecido do 

estudo da interface LI-vácuo.  
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Fig. 4.25 – Micrografias de SEM, com magnificação 100x, resultantes da deposição durante 10 horas do [C4C1Im][NTf2] 

em: A – grafeno/Ni; B – ITO; C – Vidro; e do [C4C1Pyrr][NTf2] em: D – grafeno/Ni; E – ITO; F – Vidro. 
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Dado que as energias de ligação refletem o ambiente químico dos elementos, 

sugeriu-se uma estratégia alternativa da análise grosseira das últimas nos filmes de 

ambos os líquidos iónicos depositados em ITO durante 5 e 20 minutos, em duas 

regiões distintas da mesma amostra (Tabela 4.5, Tabela 4.6, Tabela 4.7e Tabela 4.8). Devido a 

efeitos de carga todos os espetros do [C4C1Pyrr][NTf2] foram corrigidos pela imposição 

da energia de ligação do N 1s do catião igual a 402.7 eV, valor de referência para os 

materiais da série [CxC1Pyrr][NTf2]. [40b.] 

 

Tabela 4.5 –  Resultados de XPS dos filmes de depositados em ITO durante 5 minutos para duas regiões diferentes 

da mesma amostra. Os espetros de alta resolução para os elementos químicos em análise encontram-

se no Anexo A3. 

 

 

[C4C1Im][NTf2] 

 

 Região 1 Região 2 

Elemento 

Químico 

Tipo de 

Sinal 

Energia de Ligação 

Bulk 

[40a.] 

Energia de Ligação 

(eV) 

Energia de Ligação 

(eV) 

C 1s 

 

Catião 285.3 285 285 

Catião 286.7 287 287 

Anião 293.0 293 293 

O 1s Anião 532.7 

530 530 

533 533 

N 1s 

Catião 402.1 402 402 

Anião 399.5 400 399 

F 1s Anião 688.8 689 689 

S 2p Anião 169.1 169 169 
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Tabela 4.6 –  Resultados de XPS dos filmes de depositados em ITO durante 20 minutos para duas regiões diferentes 

da mesma amostra. Os espetros de alta resolução para os elementos químicos em análise encontram-

se no Anexo A3. 

 

 

[C4C1Im][NTf2] 

 

 Região 1 Região 2 

Elemento 

Químico 

Tipo de 

Sinal 

Energia de Ligação 

Bulk 

[40a.] 

Energia de Ligação 

(eV) 

Energia de Ligação 

(eV) 

C 1s 

 

Catião 285.3 285 285 

Catião 286.8 287 287 

Anião 293.0 293 293 

O 1s Anião 532.7 

530 530 

533 533 

N 1s 

Catião 402.7 402 402 

Anião 399.5 400 400 

F 1s Anião 688.9 689 689 

S 2p Anião 169.0 169 169 
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Tabela 4.7 –  Resultados de XPS dos filmes de depositados em ITO durante 5 minutos para duas regiões diferentes 

da mesma amostra. Os espetros de alta resolução para os elementos químicos em análise encontram-

se no Anexo A3. 

 

 

[C4C1Pyrr][NTf2] 

 

 Região 1 Região 2 

Elemento 

Químico 

Tipo de 

Sinal 

Energia de Ligação 

Bulk 

[40b.] 

Energia de Ligação 

(eV) 

Energia de Ligação 

(eV) 

C 1s 

 

Catião 285.3 285 285 

Catião 286.8 287 287 

Anião 293.0 293 293 

O 1s Anião 532.7 

530 530 

533 533 

N 1s 

Catião 402.7 403 403 

Anião 399.5 400 399 

F 1s Anião 688.9 689 689 

S 2p Anião 169.0 169 169 
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Tabela 4.8 –  Resultados de XPS dos filmes de depositados em ITO durante 20 minutos para duas regiões diferentes 

da mesma amostra. Os espetros de alta resolução para os elementos químicos em análise encontram-

se no Anexo A3. 

 

 

[C4C1Pyrr][NTf2] 

 

 Região 1 Região 2 

Elemento 

Químico 

Tipo de 

Sinal 

Energia de Ligação 

Bulk 

[40b.] 

Energia de Ligação 

(eV) 

Energia de Ligação 

(eV) 

C 1s 

 

Catião 285.3 285 285 

Catião 286.7 287 287 

Anião 293.0 293 293 

O 1s Anião 532.7 

530 530 

533 533 

N 1s 

Catião 402.1 403 403 

Anião 399.5 400 400 

F 1s Anião 688.8 689 689 

S 2p Anião 169.1 169 169 
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Verificou-se que os valores da energia de ligação não variam comparativamente 

com os resultados da literatura e que correspondem às energias de ligação do bulk do 

líquido iónico indicando que a estrutura dos líquidos iónicos se manteve após a 

formação do filme. Ainda, não se observaram diferenças entre as energias de ligação 

do [C4C1Im][NTf2] e do [C4C1Pyrr][NTf2] considerando o erro associado de 1%. Isto 

significa que a análise grosseira das energias de ligação não se adequa ao estudo da 

estruturação molecular na interface entre o a superfície do filme de líquido iónico e o 

vácuo visto que, segundo os resultados publicados por Lockett K. et. al [40] existem 

diferenças nos modelos desenvolvidos para as famílias n-alquíl-3-metilimidazólio e n-

alquíl-1-metilpirrolidínio contudo para uma análise fina dos espetros de alta resolução. 

Assim, outras técnicas como a difração de raios-X, poderão ser uma opção mais viável 

para o estudo da nanoestruturação interfacial de filmes de líquidos iónicos. 
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No âmbito da tese de mestrado “Nano estruturação interfacial de líquidos 

iónicos” desenvolveu-se uma metodologia direcionada para a deposição de filmes 

finos destes materiais em substratos quimicamente diferentes e respetiva 

caracterização morfológica (qualitativa) e semi-quantitativa.  

Da análise morfológica comparativa entre famílias catónicas diferentes de 

líquidos iónicos (aromáticos e não aromáticos) observou-se a formação de gotículas, 

independente do tipo de líquido iónico, do substrato e do tempo de deposição. 

Verificou-se, também, efeitos de cooperatividade de coalescência, comuns a ambos os 

líquidos, dominados pelas gotículas de áreas maiores e aparentemente independentes 

dos limites de grão. Ainda, alterações estruturais como o aumento da cadeia alquílica 

e a natureza do anião resultaram na produção de filmes com uma microestrutura 

metaestável controlada pela elevada viscosidade destes materiais. Em suma, 

características estruturais que se reflitam nas propriedades de transporte e a 

topografia do substrato sugerem ser os parâmetros que dominam o tipo de 

microestrutura dos filmes formados ao invés de características estruturais como a 

aromaticidade.  

A partir da análise semi-quantitativa da evolução morfológica dos filmes com o 

tempo de deposição propôs-se um mecanismo de nucleação e crescimento de filmes 

de líquidos iónicos constituído pelas fases área mínima característica para a 

nucleação, coalescência de 1ª ordem e coalescência de 2ª ordem. Fatores como a 

difusão superficial do material depositado, a temperatura e velocidade de rotação do 

substrato e o fluxo molecular afetam este mecanismo originando microestruturas 

diferentes. 

A análise grosseira, por XPS, das energias de ligação de alguns filmes 

produzidos permitiu concluir que outras técnicas de análise de superfície terão que ser 

consideradas para o estudo fino da nano estruturação interfacial dos líquidos iónicos. 

No decurso desta tese verificou-se um afastamento da pergunta inicialmente 

“feita à natureza” abrangendo o efeito da aromaticidade catiónica na microestrutura de 

filmes finos de líquidos iónicos. Efetivamente, os resultados obtidos sugerem a 

dominância de outros fatores que tornam o estudo deste tipo de sistemas 

significativamente mais complexo do que o esperado aquando do planeamento deste 

trabalho. De uma linha de pensamento puramente estrutural para outra relacionada 

com a cinética de formação microestrutural caminhou-se no sentido de uma área 

pouco explorada e de grandes oportunidades. Oportunidades que mergem o 

conhecimento científico puro e fundamental num elevado nível de complexidade com a 

sua promissora aplicação elétrica e eletroquímica.  

Ana
Realce
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Desde a criação de filmes lubrificantes ao desenvolvimento de componentes 

eletroquímicas aplicadas a células solares o caminho futuro passa pelo estudo de 

sistemas com mais condicionantes, como a deposição em superfícies carregadas ou a 

diminuição da temperatura do substrato, e pela adição de mais técnicas de 

caracterização de filmes finos, como a condutividade, padrões de difração de raios-X e 

simulações de dinâmica molecular, de uma forma sistemática. Principalmente, e o 

ponto mais relevante, é o do desenvolvimento de uma metodologia rigorosa que 

permita responder às perguntas “feitas à natureza” de forma coerente e organizada. 
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No Anexo A1 localiza-se os espetros global e de alta resolução obtidos para 

cada uma das superfícies de estudo, grafeno/Ni, ITO e vidro. Os espetros foram 

obtidos com uma ângulos de análise de 0° e 80° e os seguintes parâmetros de 

aquisição: energia de passe = 80 eV e o step = 1 eV. 

 

 

 

Fig. A1.1 – Espetro global de XPS da superfície de grafeno/Ni com ângulo de análise: A - 0° e B - 80°. Espetro de alta 

resolução do C1s e do O1s da superfície de grafeno/Ni com ângulo de análise: B e E - 0° e C e F - 80°.  
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Fig. A1.2 – Espetro global de XPS da superfície de ITO com ângulo de análise: A - 0° e B - 80°. Espetro de alta 

resolução do C1s e do O1s da superfície de ITO com ângulo de análise: B e E - 0° e C e F - 80°.  
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Fig. A1.3 – Espetro global de XPS da superfície de vidro com ângulo de análise: A - 0° e B - 80°. Espetro de alta 

resolução do C1s e do O1s da superfície de vidro com ângulo de análise: B e E - 0° e C e F - 80°.  
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No Anexo II localiza-se um conjunto de micrografias de SEM e a o respetivo 

tratamento semi-quantitativo para ambas as famílias de líquidos iónicos estudadas e 

superfícies de grafeno/Ni, ITO e vidro para todos os tempos de deposição aplicados.  

 
 

 

 

Fig. A2.1 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2]  durante 2 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 2 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 2 minutos de deposição. 
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Fig. A2.2 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 5 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 5 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 5 minutos de deposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP 
Anexo A2 – Imagens de SEM e análise semi-quantitativa 

A2-4 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. A2.3 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 10 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 10 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 10 minutos de deposição. 
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Fig. A2.4 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 15 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 15 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 15 minutos de deposição. 
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Fig. A2.5 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 20 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 20 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 20 minutos de deposição. 
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Fig. A2.6 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 40 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 40 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 40 minutos de deposição. 
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Fig. A2.7 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] durante 60 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 60 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Im][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 60 minutos de deposição. 
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Fig. A2.8 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 2 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 2 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 2 minutos de deposição. 
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Fig. A2.9 –  Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 5 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 5 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 5 minutos de deposição. 
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Fig. A2.10 – Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 10 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 10 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 10 minutos de deposição. 
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Fig. A2.11 – Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 15 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 15 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 15 minutos de deposição. 
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Fig. A2.12 – Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 20 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 20 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 20 minutos de deposição. 
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Fig. A2.13 – Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 40 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 40 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 40 minutos de deposição. 
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Fig. A2.14 – Legenda de cores: vermelho – (1a derivada) grafeno/Ni; azul – (1a derivada) ITO e verde – (1a derivada) 

vidro. Micrografias de SEM (1000x) da deposição do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] durante 60 minutos no 

substrato de: A - grafeno/Ni; B - ITO; C – vidro. D - Representação gráfica a duas dimensões da área das 

gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2] (preto) e da respetiva derivada em função do número de 

partículas por unidade de área (µm
2
) para 60 minutos de deposição; E - Representação gráfica a três 

dimensões da projeção da área das gotículas do liquido iónico [C4C1Pyrr][NTf2], da respetiva derivada e do 

número de partículas por unidade de área (µm
2
) para 60 minutos de deposição. 
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No Anexo A3 encontram-se os espetros de XPS de alta resolução para os 

elementos que constituem os filmes de líquidos iónicos. Os espetros foram obtidos 

com uma ângulo de análise de 0° e  os seguintes parâmetros de aquisição: energia de 

passe = 80 eV e o step = 1 eV. 

 

 



FCUP 
Anexo A3 – Espetros de XPS de filmes finos de LIs 

A3-3 

 

 

 

Fig. A3.1 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Im][NTf2] depositado durante 5 minutos. 
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Fig. A3.2 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Im][NTf2] depositado durante 5 minutos. 
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Fig. A3.3 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Im][NTf2] depositado durante 20 minutos. 
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Fig. A3.4 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Im][NTf2] depositado durante 20 minutos. 
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Fig. A3.5 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante 5 minutos. 
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Fig. A3.6 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante 5 minutos. 
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Fig. A3.7 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 1 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante 20 minutos. 
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Fig. A3.8 –  Espetros de XPS de alta resolução da região 2 para elementos C 1s, N 1s, O 1s, F 1s e S 2p de um filme 

de [C4C1Pyrr][NTf2] depositado durante 20 minutos. 

 



 


