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É preciso obedecer, mas é preciso desobedecer; é 

preciso respeitar, mas é preciso desrespeitar. Todo 

o ponto consiste em saber como, quando, até onde 

essa faculdade perigosa, mortal e salutar, do 

desrespeito e da desobediência pode e deve ser 

exercida. Os que não sabem desrespeitar e 

desobedecer são os tumultuosos, os insolentes, os 

atrevidos, os tolos; mas os que sabem desrespeitar 

e desobedecer são os inovadores, os reformadores, 

os beneméritos. Uns promovem a desordem, os 

outros fomentam o progresso; uns provocam a 

confusão, os outros produzem a civilização. 

 
Sampaio Bruno
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Resumo 

Esta dissertação de doutoramento descreve os trabalhos de investigação 

realizados num enquadramento industrial, cujo objetivo principal passou pela 

modernização dos processos de fabrico do calçado e pelo lançamento de produtos 

diferenciados e costumizados.  

Neste contexto, procedeu-se à identificação das potencialidades de 

desenvolvimento de materiais com novas funcionalidades e à introdução de novas 

tecnologias como o plasma e o laser, visando o aperfeiçoamento dos processos 

produtivos de montagem do sapato. Após alguns testes preliminares, os trabalhos 

prosseguiram em dois caminhos distintos: por um lado, a melhoria do processo de 

cardagem e colagem do sapato; por outro, a aplicação otimizada de revestimentos em 

diferentes materiais intentando o desenvolvimento das suas funcionalidades. 

Numa primeira fase, o foco da investigação incidiu na busca de novas soluções 

para a cardagem e colagem do sapato, pelo que se procedeu a vários estudos de 

tratamento plasma de solas e cardagem a laser de um couro curtido ao crómio.  

Foram otimizados o processo de tratamento por plasma de ar comprimido de 

vários tipos de borrachas (estireno-butadieno, acrilonitrilo-butadieno) e outros 

elastómeros, com o objetivo de aprimorar o processo de adesão e eliminar a operação 

de cardagem mecânica, halogenação e aplicação de primário nas solas. O aumento 

da hidrofilicidade das amostras e da força de adesão entre o material polimérico e o 

couro foram avaliadas a partir de medições do ângulo de contacto e do teste de T-

peel; de igual modo, foi estudado o efeito do envelhecimento do tratamento plasma. As 

amostras modificadas por plasma foram caraterizadas quanto à topografia por 

microscopia eletrónica de varrimento (SEM) e quanto à composição química da 

superfície por espectroscopia fotoeletrónica de Raios-X (XPS). 

No estudo de cardagem da pele, substitui-se o processo convencional pela 

cardagem a laser. Esta técnica já havia sido estudada e patenteada pela CEI, mas os 

bons resultados de adesão apenas se obtinham quando a sola era injetada 

diretamente sobre a gáspea. Com este projeto de investigação pretendeu-se alargar a 

utilização da cardagem a laser na montagem de sapato com solas pré-injetadas, o que 

obrigou a uma abordagem distinta e a um estudo dos parâmetros experimentais do 

laser no qual fosse possível estabelecer um equilíbrio entre a profundidade de 
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cardagem e a quantidade de material carbonizado produzido que promovesse a 

qualidade de colagem do sapato. A força de adesão foi avaliada por teste de T-peel, 

tendo-se obtido valores médios de 5,2 ± 0,4 N.mm
-1

, isto é, superiores à média obtida 

para a cardagem mecânica (4,91 ± 0,08 N.mm
-1). 

Numa segunda fase, os trabalhos de investigação centraram-se na utilização da 

tecnologia plasma, tentando promover a aplicação de revestimentos em materiais 

utilizados no setor do calçado.  

Vários materiais poliméricos foram modificados por plasma atmosférico de modo 

a ativar a superfície e a prepará-la, assim, para a aplicação de acabamentos à base de 

resinas aquosas. O pré-tratamento plasma garantiu a homogeneidade e a resistência 

à flexão e à fricção dos revestimentos, algo inviável através dos processos tradicionais 

de pré-tratamento utilizados no setor.  

Ainda no âmbito dos trabalhos de investigação levados a cabo no decurso do 

projeto de doutoramento, foi possível fazer uns ensaios preliminares de deposição de 

filmes hidrofóbicos assistida por plasma atmosférico. A aplicação eficaz dos 

revestimentos à base de TEOS foi avaliada por medições do ângulo de contacto, 

verificando-se um aumento do ângulo de contacto da água superior a 35%.  

Os resultados alcançados permitiram o desenvolvimento de um protótipo 

industrial a ser instalado num produtor de componentes do calçado, não apenas para 

o tratamento de solas, mas também na modificação costumizada de calçado injetável. 
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Abstract 

This PhD research will describe the investigation that has been done in an 

industrial setting. The main goal was that of modernizing the manufacturing of footwear 

and, to launch products that are differentiated and customized.  

In this context, it was identified the potential for development of materials with 

new functionalities, and new technologies were introduced – such as plasma and laser 

– with the objective of improving the manufacturing process of shoes. Following some 

preliminary tests, the work continued in two different paths: on the one hand, the 

advancement of the shoe’s roughing and bonding process; on the other hand, the 

optimized application of coatings in different materials, with the of view of developing its 

functionalities.  

In a first stage, the investigation was focused on finding new solutions for the 

roughing and bonding of the shoes, for that reason, there were made several 

experiences regarding the treatment of sole by plasma and laser roughing of chrome 

tanned leader. 

The plasma treatment for different kinds of rubber (styrene-butadiene, 

acrylonitrile-butadiene) and other elastomers was improved, in order to upgrad the 

adhesion process and to cross off mechanical roughing operation, halogenation and 

application of primary on the soles. The increasing of the samples’ hydrophilicity and of 

the adhesion strength between the polymeric material and the leather were evaluated 

from the measuring of the contact angle and from the T-peel test. The aging effect of 

the plasma treatment was also studied. The modified samples were characterized by 

their SEM topography and by their surface’s chemical composition by XPS. 

 On the leather’s roughing study, the conventional roughing process is replaced 

by the laser. This technique, had already been studied and patented by CEI, but 

positive results of adhesion were only achieved when the sole was directly injected on 

the upper side. With this research project, it was intended to broaden the use of the 

laser roughing process when manufacturing the shoe with pre-injected soles. This 

required a new and distinct approach, and a study of the experimental parameters of 

the laser, in which it was possible to establish a balance between the roughing’s depth 

and the quantity of carbonized material that would promote and allow the shoe’s 

collage. The adhesion strength was calculated by the T-peel test, having resulted in 
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average values of 5.2 ± 0.4 N.mm-1, above the mechanical roughing average (4.91 ± 

0.08 N.mm-1). 

On a second phase, the research was focused on the plasma technology, trying 

to promote the application of coatings on materials being used in the shoe’s industry. 

Several polymeric materials were modified by atmospheric plasma, in order to activate 

its surface and prepare it for the application of finishes made of aqueous resins. The 

plasma pre-treatment ensured the homogeneity and the bending and friction resistance 

of the coatings, something that would have been impossible without the pre-treatment 

of the materials or through the traditional processes used in the industry. 

Still within the research produced during the PhD project, it was possible to 

achieve some preliminary trials on the depositing of hydrophobic films assisted by 

atmospheric plasma. The successful application of the TEOS coatings was evaluated 

by measuring the contact angle, verifying an increase of the water’s contact angle 

above 35%.  

The results obtained in this study enabled the development of an industrial 

prototype to be installed in a producer of footwear components and moulded footwear, 

with two different goals: soles treatment and moulded footwear customization. 
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Résumé 

Cette thèse décrit la recherche menée dans un cadre industriel dont l'objectif 

principal a été la modernisation du processus de fabrication de chaussures et le 

lancement de produits différenciés et personnalisés. 

Dans ce contexte, on a procède à l'identification du potentiel de développement 

des matériaux avec de nouvelles fonctionnalités et l'introduction de nouvelles 

technologies telles que le plasma et le laser pour l'amélioration des processus 

productifs et d’assemblage des chaussures. Après des essais préliminaires, le travail a 

continué par deux chemins distincts: d'une part, l'amélioration du processus de 

cardage et de collage de la chaussure; d'autre part, l’optimisation de l'application de 

revêtements dans différents matériaux pour le développement de ses fonctionnalités. 

Initialement, le focus de la recherche a porté sur la prospection de nouvelles 

solutions pour le cardage et le collage de la chaussure, de sorte que nous avons 

procédé à diverses études de traitement par plasma de semelles et cardage laser d'un 

cuir tanné au chrome. 

Le processus plasma d'air comprimé a été optimisée pour le traitement de divers 

types de caoutchoucs (styrène-butadiène, acrylonitrile-butadiène) et d'autres 

élastomères dans le but d'améliorer le processus d'adhésion et d'éliminer le cardage 

mécanique, l’halogénation et l'application du primaire dans les semelles. 

L’augmentation du caractère hydrophile des échantillons et de la force d'adhésion 

entre le matériau polymère et le cuir ont été évaluées à partir des mesures de l'angle 

de contact et le test de T-peel; également l'effet du vieillissement du traitement par 

plasma a été étudié. Les échantillons modifiés par plasma ont été caractérisés par 

Microscopie Électronique à Balayage (SEM) par rapport à la topographie et la 

composition chimique des surfaces par Spectrométrie de Photoélectrons Induits par 

Rayons X (XPS). 

Dans l'étude du cardage de la peau, le procédé classique a été remplacé par le 

cardage laser. Cette technique a déjà été étudié et breveté par la CEI, mais des bons 

résultats d’adhésion était seulement obtenus lorsque la semelle était injecté 

directement sur l’empeigne. Avec ce projet de recherche ont visait à étendre l'utilisation 

du cardage laser pour les sabots à semelles pré-moulés, ce qui nécessitait une 

approche différente et l’étude des paramètres expérimentaux du laser pour trouver un 
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équilibre entre la profondeur du cardage et les quantités de matériau carbonisé 

produits de façon à favoriser la qualité du collage de la chaussure. La force d'adhésion 

a été évaluée par un test T-peel, en obtenant ainsi des valeurs moyennes de 5,25 ± 

0,42 N.mm-1, supérieurs à la moyenne obtenue en utilisant le cardage mécanique (4,91 

± 0,08 N.mm-1). 

Dans un deuxième étage, la recherche a porté sur l'utilisation de la technologie 

plasma de vue à favoriser l'application de revêtements sur des matériaux utilisés dans 

l'industrie de la chaussure. 

Plusieurs matériaux polymériques ont été modifiées par plasma atmosphérique 

dans le but d'activer la surface et ainsi de la préparer pour l'application de finitions à 

base de résines aqueuses. Le prétraitement par plasma a assuré l'homogénéité et de 

la résistance à la flexion et à la friction des revêtements, ce qui était pas possible sans 

un prétraitement des matériaux ou à travers des processus de prétraitement 

traditionnelles employées dans l'industrie. 

Toujours dans le travail de recherche effectué au cours du projet de doctorat, il a 

été possible de faire des tests préliminaires sur le dépôt de couches hydrophobes 

assisté par plasma atmosphérique. L'application effective de la couche à base de 

TEOS a été évaluée par des mesures d'angle de contact, et l’augmentation de l'angle 

de contact de l'eau, supérieure à 35% a été vérifiée. 

Les résultats obtenus ont déclenché la mise au point d'un prototype industriel à 

être installé dans un producteur de composants pour la chaussure, non seulement 

pour le traitement de la plante, mais également pour la modification sur mesure de la 

chaussure fabriqué par injection. 
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Abreviaturas 

 

AFM – Microscopia de Força Atómica 

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e 

Artigos de Pele e seus Sucedâneos 

APPJ – Sistema de Jacto de Plasma Atmosférico 

ATR – Refletância Total Atenuada 

FTIR – Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal 

DBD – Sistema Plasma de Descarga por Barreira Dielétrica 

EDS – Espectroscopia Dispersiva de Raios-X 

EVA – Etil-Vinil-Acetato 

MEK – Metiletilcetona ou butanona 

NBR – Borracha de acrilonitrilo-butadieno  

NR – Borracha natural 

PE – Polietileno 

PEN – Polietileno naftalato 

PU – Poliuretano 

PVC – Policloreto de vinilo 

SBR – Borracha de butadieno e estireno 

SBS – Borracha termoplástica à base do copolímero em bloco de estireno-butadieno-

estireno. No setor do calçado é mais conhecida como TR – borracha 

termoplástica 

SEBS – Copolímero em blocos d estireno-etileno-butileno-estireno 

SEM – Microscopia Eletrónica de Varrimento 

TPU – Poliuretano termoplástico 

UV – Ultravioleta 

VUV – Ultravioleta de vácuo (região de comprimentos de onda compreendidos entre 

10 e 200 nm) 

XPS – Espectroscopia Fotoeletrónica de Raios-X 

HMDSO – Hexametildisiloxano 

TEOS – Tetratoxisilano 

TMS – Tetrametilsilano
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Neste Capítulo apresentam-se o âmbito e as motivações que serviram de guia 

de orientação ao trabalho de investigação desenvolvido que deu origem a esta 

dissertação. 

 

1.1 Motivação e Âmbito da dissertação 
 

O setor industrial do Calçado é ainda considerado um setor tradicional, em que 

as operações e o modo de fabrico de um sapato é muito manual. Por outro lado, é 

reconhecido como um dos setores mais criativos e inovadores em Portugal. A questão 

que se coloca é: “Como é possível um setor visto como tradicional tornar-se apelativo 

para os jovens?”.  

À semelhança do que se tem verificado noutros setores - como a 

metalomecânica e as rochas ornamentais - acredita-se que a melhor maneira de tornar 

mais apelativos alguns setores mais tradicionais ou mais “sujos” passa por tornar os 

processos produtivos tecnologicamente mais evoluídos, em que o foco não já não 

esteja na “força” da mão-de-obra, mas no conhecimento tecnológico e no estímulo 

intelectual. A segurança para o trabalhador e o ambiente envolvente começam 

também a ser fatores decisórios na escolha de uma profissão, sendo que o acesso à 

informação permite que os jovens sejam mais exigentes nas condições de trabalho, 

privilegiando os ambientes limpos e seguros.  

É tendo por base tais preceitos que se pretende que este trabalho de 

investigação apoie o processo em curso de modernização da indústria do calçado, 

tornando-o num setor mais seguro para o trabalhador e mais atrativo para os jovens. 

Assim, esta dissertação propõe substituir um dos processos mais tradicionais do setor, 

que é o processo de colagem do calçado, por um método mais ecológico e 

tecnologicamente avançado, utilizando tecnologias emergentes, como o plasma e o 

laser. Pretende-se ainda apresentar algumas possibilidades de utilização de novas 

tecnologias na modificação de matérias-primas e do produto final, que acrescente 

valor para o mercado, quer na vertente de melhoria de desempenho, quer na vertente 

da costumização e diferenciação do produto. 

 
 
 
 
 
 



4 FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

 

 

 

1.2 Objetivos do trabalho de investigação 
 

Tendo em conta as motivações desta dissertação de doutoramento, o principal 

objetivo do trabalho desenvolvido foi identificar e demonstrar algumas potencialidades 

de tecnologias como o plasma e o laser na melhoria dos processos produtivos e do 

desempenho e na diferenciação do produto final. 

  

1.3 Estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos. Neste capítulo introdutório é 

apresentado o principal tema da dissertação, o seu âmbito e as motivações que 

definiram as linhas de orientação do trabalho de investigação aqui descrito. 

 

No Capítulo 2 procede-se a um enquadramento da indústria do calçado e da sua 

evolução ao longo dos tempos, abordando-se a evolução no contexto económico, 

assim como o plano estratégico do setor, que incidiu em três programas operacionais 

que visam a dinamização desta indústria ao nível da internacionalização, inovação e 

qualificação do potencial humano.  

Ainda neste capítulo é apresentado o paralelismo entre algumas das prioridades 

estratégicas do setor e o trabalho de investigação desenvolvido, expondo-se os 

objetivos propostos no âmbito do projeto AdvancedShoe e os pontos que foram 

abordados e investigados ao longo deste trabalho de doutoramento. 

 

No Capítulo 3 apresenta-se uma pequena revisão bibliográfica sobre as 

tecnologias plasma e laser, conferindo especial atenção aos sistemas utilizados, 

nomeadamente ao princípio de funcionamento, àss especificações dos sistemas e aos 

tipos de tratamentos superficiais possíveis de realizar. 

Este capítulo prossegue com a apresentação das principais técnicas de 

caracterização e medição utilizadas ao longo deste trabalho, apresentando a finalidade 

de cada uma das técnicas utilizadas e descrevendo o princípio de funcionamento de 

cada delas. 

 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados de um estudo preliminar de 

tratamento plasma realizado no Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE). 

Este estudo teve como principal objetivo avaliar as vantagens e limitações das 
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diferentes fontes de plasma - em vácuo e atmosférico – e, deste modo, constituir-se 

como um auxílio ao processo de seleção do tipo de fonte a ser adquirido pela CEI. 

Numa segunda parte do Capítulo é apresentada a fonte de plasma atmosférico 

adquirida e é feita uma breve descrição do protótipo laboratorial que foi construído 

para efetuar os tratamentos plasma sobre os quais esta dissertação se irá debruçar. 

    

O Capítulo 5 foca-se na melhoria do processo de colagem da gáspea à sola, 

com vista a automatizar algumas operações, substituindo o modus operandi atual por 

tecnologias mais flexíveis e mais ecológicas. 

Numa primeira fase são apresentados todos os dados e resultados obtidos no 

tratamento plasma de solas constituídas por diferentes tipos de materiais. Neste 

estudo pretendeu-se avaliar a possibilidade de utilizar a tecnologia plasma na 

modificação de materiais poliméricos, substituindo o processo de halogenação das 

solas atualmente usado no setor do calçado. Neste estudo foram, também, analisadas 

as alterações superficiais provocadas pelo tratamento plasma, utilizando diferentes 

técnicas de caracterização, avaliando-se ainda a robustez da modificação ao longo do 

tempo. 

Um segundo estudo apresentado no Capítulo 5 refere-se à cardagem de couros 

com laser, substituindo, deste modo, a cardagem mecânica, amplamente utilizada na 

indústria do calçado. Os ensaios realizados incidiram na busca das condições 

experimentais ideais que asseguram o compromisso entre profundidade de cardagem 

e reduzida carbonização das fibras, de modo a obter-se valores adequados de adesão 

do sapato à sola.  

 

No capítulo 6 são apresentados dois estudos que visaram a uso da tecnologia 

plasma na aplicação de revestimentos em materiais utilizados no setor do calçado.  

Na secção 6.1 expõem-se os dados e resultados preliminares obtidos com a 

aplicação de silanos na superfície de couros com o intuito de aumentar a 

hidrofobização destes materiais.  

A secção 6.2 foca-se na aplicação de resinas de base aquosa em materiais 

poliméricos em que o tratamento plasma é utilizado para melhorar as características 

superficiais destes materiais de modo a promover a resistência dos revestimentos à 

abrasão e à flexão.  

 

O Capítulo 7 surge como resultado dos ensaios realizados ao longo deste 

trabalho de investigação e que culminaram no desenvolvimento de um protótipo 

industrial a instalar num dos principais produtores de solas e sapatos poliméricos a 
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nível nacional. Neste capítulo são explanados os desafios que foram sendo 

ultrapassados até se obter um produto final que se pretende que venha a ser 

comercializado pela CEI. 

 

Finalmente, no Capítulo 8, procede-se a um resumo das principais conclusões 

atingidas com o trabalho produzido, assim como a uma listagem dos pontos que 

devem ser aprofundados em trabalhos futuros. 
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2 Enquadramento 
da Indústria do 
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O calçado é um dos setores mais industrializados da economia portuguesa. Com 

efeito, as duas últimas décadas marcam a passagem de uma indústria tradicional - de 

mão-de-obra intensiva - para a afirmação de um dos setores mais empreendedores e 

dinâmicos, estabelecendo-se mesmo como um paradigma da modernização no seio 

da indústria tradicional.  

Este processo de afirmação tem passado, sobretudo, pela sofisticação do seu 

produto e pela criatividade das suas soluções, pela modernização dos processos 

produtivos e pelo desenvolvimento de novos modelos de negócio. O fim último do 

setor tem-se caracterizado pela exploração de mercados que coloquem a sofisticação 

numa posição privilegiada em relação ao valor. 

As razões deste sucesso assentam nas suas vantagens competitivas: a 

flexibilidade, a rapidez e a qualidade do produto; isto sem nunca colocar em causa a 

sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. 

A produção de calçado está fortemente concentrada em dois polos: Felgueiras e 

São João da Madeira, nas proximidades do Porto, circunstância que lhe confere um 

peso bastante expressivo na atividade económica regional. Convém salientar, 

entretanto, a existência não apenas de uma complexa rede de relações formais e 

informais através das quais se exprime a sua vocação eminentemente comercial – de 

que a subcontratação é um exemplo expressivo - como de uma rede de partilha de 

informações e conhecimentos na interseção destes polos, conjuntura sem dúvida 

favorável ao impulsionamento desta indústria. 

2.1 Análise do contexto económico 

Entre 2010 e 2012 registou-se ainda um aumento significativo do emprego e da 

produção, respetivamente na ordem dos 10% e 20%, ultrapassando, em definitivo, as 

dificuldades provocadas pela eclosão da crise económica e financeira internacional de 

2008.  

Apesar deste contexto de crise, a indústria portuguesa prosperou, reforçando a 

sua imagem de indústria criativa que oferece um produto de design e de alta 

qualidade. Esta renovação de uma imagem mundialmente conceituada refletiu-se num 

crescimento em 25% do preço médio de exportação entre os anos 2006 e 2012, 

situando-se atualmente nos 22,70 €. 

Embora o setor já não seja composto por grandes unidades fabris de capital 

estrangeiro - como ocorria até ao virar do século -, as exportações foram crescendo ao 

longo dos últimos anos, tendo já sido ultrapassados os 1.600 milhões de euros e 

situando-se o saldo comercial na ordem dos 1.200 milhões de euros, o que representa 

um contributo importante no combate ao desequilíbrio das contas externas do país. 
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Na Figura 1 estão representados dois gráficos em que é patente a evolução 

positiva das exportações e do custo médio de um par de sapato entre 2006 e 2012. 

 

Figura 1 – Gráficos da evolução do preço médio por par de sapatos produzido em Portugal e do volume de 
exportações do cluster do calçado entre 2006 e 2012.

1
 

 
As exportações portuguesas de calçado manifestam uma intensa concentração 

geográfica. Em 2012, 94,5% do calçado foi exportado para a Europa,  sendo que os 

mercados de França, Espanha, Alemanha, Holanda e Reino Unido absorvem mais de 

75% das exportações nacionais, tanto em valor como em quantidade. Nas 

exportações para fora da Europa prevalece o continente americano. 

 
Ao analisar o gráfico da Figura 2 é notória a especialização da indústria 

portuguesa de calçado no calçado de couro. Em 2012, 90% das vendas do setor 

correspondiam a calçado que utiliza este material. A representatividade de outros 

materiais na produção nacional manteve-se nos 10%. O calçado de senhora 

representou 43% da produção portuguesa de calçado e quase metade da produção de 

calçado de couro. A sua importância manifesta-se mais no valor do que na quantidade, 

fruto do elevado preço médio atingido, que se aproxima já dos 30 euros. 

 
Figura 2 – Produção por tipo de calçado 2012

2
. 



FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

11 

 

 

2.2 Plano Estratégico 

Nos últimos anos a indústria portuguesa do calçado consolidou a sua posição 

nos mercados de maior valor. A estratégia de desenvolvimento do setor passa tanto 

pela associação de vetores como o design e a tecnologia como pela modernização 

dos processos produtivos, estes suportados por equipamentos e materiais inovadores. 

Procedeu-se, além disso, a um esforço avultado na renovação radical da 

imagem coletiva do calçado português, apostando-se num visual mais arrojado e em 

slogans eventualmente audaciosos, como “designed by the future” ou “the sexiest 

industry in Europe”. 

Estes desenvolvimentos no modo como o calçado português é visto a nível 

global foi, em grande parte, resultado do plano estratégico 2007-2013, desenhado pela 

APICCAPS e pelo Centro Tecnológico do Calçado (CTCP). O programa de ação para 

a fileira do calçado “FOOTure 2015”3 teve em linha de conta uma visão holística do 

setor, e pretendeu prever as suas necessidades futuras, fundamentando-se em três 

grandes pilares: 

 ShoeInov – Programa operacional para a inovação da fileira do calçado; 

 ShoeSkills – Programa operacional de qualificação do potencial humano 

e das empresas da fileira do calçado; 

 ShoeBizz – Programa operacional para a internacionalização da fileira 

do calçado.  

 

2.2.1 ShoeInov 

Este programa operacional teve como objetivo fundamental a contribuição para o 

incremento da competitividade nas empresas portuguesas de calçado, através da 

investigação, desenvolvimento e inovação. 

Partindo do princípio que a estratégia das empresas portuguesas do calçado 

deve focar-se na diferenciação e no desenvolvimento de calçado de elevado 

desempenho, o ShoeInov apoiou as empresas no desenvolvimento não apenas de 

novos materiais, componentes e acessórios, como de novos tipos de calçado, 

orientados para nichos de mercado, e na criação de novos processos de fabrico e de 

uma logística com elevada automatização. 

 
Os programas desenvolvidos no âmbito do ShoeInov abrangeram uma 

multiplicidade de estratégias, desde projetos de investigação fundamental 

desenvolvidos principalmente em universidades e em grandes empresas, a projetos de 

investigação aplicada; quer pela instauração de projetos de inovação rápida, quer pela 
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fundação de planos de desenvolvimento mais demorado, estimulados por pequenas e 

médias empresas, mais dinâmicas e mais próximas das necessidades dos mercados. 

 O ShoeInov pretendia, deste modo, dotar as empresas de capacidade em 

processos de inovação alicerçados em diferentes eixos de intervenção: 

 ShoeMat – desenvolvimento de novos materiais e componentes; 

 ShoeProd – desenvolvimento de novos produtos; 

 ShoeTec – desenvolvimento de bens de equipamento; 

 ShoeTIC – desenvolvimento de novas aplicações baseadas em TIC; 

 ShoeAmbi – desenvolvimento sustentável. 

 
O programa ShoeInov terminou durante no último trimestre de 2014.  

Durante o período 2007-2014 o programa ShoeInov promoveu 15 projetos de 

I&DT com um investimento global de cerca de 16,5 M€, e envolveu cerca de 60 

entidades, incluindo empresas de base tecnológica, entidades do sistema científico e 

tecnológico nacional, e associações setoriais. Urge destacar, entretanto, a capacidade 

de trabalho em equipa promovida por este programa, particularidade que redundou no 

desenvolvimento de novos materiais, novos produtos, e novos equipamentos e 

processos. 

Como selo da importância do programa ShoeInov na dinamização do cluster do 

calçado, este foi distinguido com uma Menção Honrosa na categoria Desenvolvimento 

do Ambiente Empresarial dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2014, 

iniciativa levada a cabo pela Comissão Europeia com o objetivo de assinalar as 

melhores práticas na promoção do empreendedorismo na Europa.  

 

2.2.2 AdvancedShoe 

No âmbito do ShoeInov foi, em 2008, apresentado ao QREN o projeto 

AdvancedShoe. Com este projeto pretendia-se desenvolver um calçado com um 

design funcional, apelativo, que respondesse às exigências de segurança e de 

conforto. O principal objetivo era integrar novas soluções avançadas ao nível dos 

materiais e do design, e no desenvolvimento de um calçado de elevado desempenho. 

Foi no âmbito do AdvancedShoe que a empresa CEI abordou o desafio de 

desenvolver um sistema de tratamento de superfícies que estivesse adaptado às 

necessidades específicas das empresas-alvo e que permitisse simplificar a 

complexidade das operações envolvidas nos processos produtivos. 

A tecnologia plasma afigura-se uma opção viável na obtenção de algumas das 

funcionalidades requeridas no projeto AdvancedShoe, nomeadamente na resistência à 
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água e aos fungos e no aumento da resistência ao deslizamento. Pode, além disso, 

tornar-se numa ferramenta válida não apenas na pintura como no processo de adesão 

da sola ao sapato, sendo possível utilizar o plasma como método alternativo à 

cardagem mecânica ou química. Adicionalmente à tecnologia plasma, seria ainda 

testada a tecnologia laser, usufruindo, assim, do know-how da empresa CEI na área 

de gravação a laser. 

2.2.2.1 Resistência à Água e a Fungos 

O plasma poderá tornar-se numa mais-valia para tornar o sapato 

simultaneamente hidrofóbico (resistente à água) e antifúngico (resistente a fungos). É 

possível aplicar esta tecnologia no pré-tratamento dos materiais para posterior 

deposição de um filme de nanopartículas, e utilizá-la como técnica de deposição 

desses mesmos filmes. A capacidade antifúngica das nanopartículas de prata e de 

cobre destaca-se como uma particularidade muito interessante. Nos últimos anos ela é  

referida vários estudos, sendo que alguns grupos de investigadores têm desenvolvido 

nanopartículas que aliam, a esta capacidade, a hidrofobicidade4,5. A deposição em 

fase de vapor assistida por plasma possibilita a obtenção de um filme homogéneo e 

com uma espessura de alguns nanómetros. A deposição assistida por plasma viabiliza 

a deposição de filmes que, de outra forma, não seriam compatíveis com a superfície 

do substrato6,7,8,9. Ao escolher um precursor (solução coloidal de nanopartículas) que 

tenha em simultâneo características antifúngicas e hidrofóbicas, teremos um filme que 

revestirá todo o sapato, tornando-o resistente tanto à água como aos fungos.  

2.2.2.2 Resistência ao Deslizamento 

O deslizamento é influenciado por vários parâmetros logo, o tratamento plasma 

da sola não será, por si só, a solução para aumentar a resistência ao deslizamento. O 

tratamento de materiais por plasma como a borracha, poderá ser utilizado para tornar 

a superfície mais rugosa, de modo a formar uma estrutura nano-texturada que 

aumente o atrito entre a sola e o chão, minimizando o deslizamento.  

Para este tratamento seria necessário utilizar dois gases distintos: o hélio, árgon, 

ou azoto como gás principal; e, em menores quantidades, o oxigénio ou um gás com 

compostos fluorados (SF6, NF3, CHClF2). Estes gases são mencionados em alguns 

estudos que visam a remoção de material da superfície e, por conseguinte, o aumento 

da rugosidade.10-15 

Como a superfície sujeita ao tratamento por plasma tem tendência para sofrer 

envelhecimento ao longo do tempo, o ideal seria depositar um filme na superfície da 

sola após o pré-tratamento inicial que permitisse estabilizar a superfície e, assim, 
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manter essa rugosidade extra ao longo do tempo. Esse filme poderia ser depositado 

imediatamente a seguir ao pré-tratamento, utilizando também a tecnologia plasma 

como técnica de deposição. 

Entre as várias funcionalidades estudadas no âmbito do projeto AdvancedShoe 

que poderiam ser promovidas pela tecnologia plasma, a resistência ao deslizamento 

será a menos impactante, pois ainda que seja possível aumentar a rugosidade 

superficial da sola, provavelmente esta teria pouco impacto na funcionalidade 

pretendida, uma vez que se manifestaria apenas a uma escala microscópica, condição 

suprimida, de resto, pelo desgaste natural da sola do sapato. Por essa mesma razão 

não se procedeu a ensaios com o intuito de aumentar a resistência ao deslizamento 

no âmbito deste trabalho de investigação. 

2.2.2.3 Resistência às Bactérias e Fungos, Hidratação e Desodorização 

A tecnologia plasma poderá ter um papel importante no tratamento do couro 

utilizado em forros, na medida em que poderá aumentar a hidrofilicidade dos materiais 

usados no interior do sapato, com o objetivo de diminuir a humidade que surja no 

decurso da utilização, tornando o sapato mais “respirável”. Com um melhor controlo da 

humidade no interior do calçado, há uma menor propensão ao crescimento de 

bactérias e fungos responsáveis pelo desenvolvimento de odores e problemas nos pés 

(ex.: micoses). O plasma poderá também ser utilizado para deposição de filmes à base 

de quitosano nas fases de recurtimento/acabamento dos couros. Esta funcionalidade 

não foi alvo do âmbito deste trabalho de doutoramento. 

2.2.2.4 Melhoria da Adesão gáspea-sola 

Um dos processos de produção críticos é a colagem da sola à gáspea. São 

vários os fatores que influenciam a qualidade de adesão entre estes materiais, tais 

como: o tipo de cola, a cardagem mecânica do couro ou o tratamento químico da sola. 

Na Figura 3 estão representados os processos tradicionais de tratamento da 

superfície do couro e da sola e duas propostas como potenciais alternativas para o 

tratamento destes substratos - as tecnologias plasma e laser.  

No caso das solas, os materiais mais usados na sua formulação são polímeros 

(elastómeros ou termoplásticos), pois apresentam características mecânicas - como a 

resistência e a flexibilidade - que os tornam materiais de seleção facilmente adaptáveis 

aos movimentos do pé durante a marcha ou a corrida. Apesar das excelentes 

características, os polímeros são materiais de difícil adesão. Esta particularidade deve-

se essencialmente a dois fatores: por um lado, às suas pobres propriedades 

superficiais (baixa energia superficial); por outro, à contaminação da superfície, que 
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ocorre durante o processo de fabrico. Isto deve-se à presença de gorduras, óleos e 

oligómeros de baixa massa molecular, que promovem, por sua vez, a formação de 

ligações fortes com os polímeros; ligações, aliás, difíceis de quebrar quando não é 

efetuado o tratamento superficial dos materiais poliméricos. 

 

Figura 3 – Processos de modificação superficial da sola e da gáspea para promover a adesão entre ambos. 

 

Atualmente as solas de borracha vulcanizada de estireno-butadieno (SBR), 

borracha nitrílica (NBR), borracha natural (NR), borracha termoplástica (TR), 

poliuretano (PU), poliuretano termoplástico (TPU) e de etilvinilacetato (EVA), são 

tratadas por processos químicos (via húmida) e mecânicos (cardagem). Estes 

processos de tratamento são realizados manualmente por um operador, passando por 

várias fases. Inicialmente, a sola - dependendo de cada tipo - é lavada com 

metiletilcetona (MEK) ou com um halogenante comercial (ex. Lorcoli), de modo a 

retirar a gordura ou os restos de agentes emolientes usados durante o seu fabrico. 

Segue-se a cardagem, ou seja, é retirada mecanicamente uma camada superficial da 

sola, de modo a aumentar a porosidade da superfície e, assim, facilitar a penetração 

da cola.  

O estudo de novos métodos de tratamento das solas pretende encontrar 

métodos alternativos mais amigos do ambiente e que permitam ser automatizados.  

Alguns investigadores - como Larrens16 e Becker17 - recorreram a métodos 

distintos para modificar polímeros, de modo a introduzir grupos polares na sua 

superfície, tendo em vista melhorar a capacidade de adesão desses materiais. Além 

da tecnologia plasma, estes investigadores utilizaram - para modificação superficial de 

                                                 
i
 Halogenante Lorcol. http://www.lorcol.pt/ (Consult. 21 Setembro, 2012). 

http://www.lorcol.pt/
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polímeros - uma fonte laser de CO2. Os tratamentos realizados com estas duas 

técnicas melhoraram significativamente a adesão destes materiais. Elas possuem 

mecanismos de ação responsáveis pelo aumento da capacidade de adesão diferentes. 

No tratamento por plasma há um aumento da molhabilidade por ativação da superfície, 

associada ao aparecimento de ligações cruzadas nas camadas superficiais;7 no 

tratamento por laser, é a irradiação deste que produz vários radicais na superfície do 

substrato. Estes radicais em contacto com o ar provocam a oxidação da superfície. A 

Figura 4 ilustra esquematicamente dois exemplos de ativação da superfície por 

plasma, com a substituição do hidrogénio na cadeia polimérica por outros grupos 

funcionais. 

 
Figura 4 – Esquema da ativação da superfície de uma cadeia polimérica por dois gases distintos. 

 
O tratamento por plasma poderá ser uma alternativa bastante vantajosa em 

relação ao tratamento químico de solas. Além dos testemunhos de sucesso que têm 

surgido quando à aplicação do plasma em processos de melhoria da adesão dos mais 

variados materiais,18,19 já começam a ser dados os primeiros passos para otimizar a 

adesão de materiais como a borracha, utilizados na produção de solas.11-13 Outros 

factos que tornam esta tecnologia bastante promissora são a sua adaptabilidade a um 

sistema robotizado e a sua conotação com a tecnologia “verde”, em que não há 

produção de efluentes e a utilização de reagentes se resume, genericamente, ao uso 

de ar comprimido. 

Relativamente ao tratamento superficial da gáspea, é necessário proceder à 

cardagem do couro (modificação mecânica). Tradicionalmente, esta operação é 

efetuada de modo manual por um operador, o que apresenta algumas limitações, uma 

vez que inviabiliza a sua introdução numa linha de montagem automática. Além disso, 

o design da sola não pode ser muito complexo, devido à dificuldade do operador em 

conseguir assegurar a precisão da cardagem ao longo de todos os recortes da sola. 

Para tentar suplantar estas limitações inerentes à cardagem tradicional, surge a 

necessidade de investigar outras técnicas que permitam a sua inclusão numa linha de 

produção; técnicas essas que sejam rápidas e eficazes e, sobretudo, de tal modo 
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versáteis que permitam viabilizar a cardagem dos mais variados designs de solas, 

garantindo sempre a maior qualidade de adesão entre o sapato (gáspea) e a sola. 

O plasma tem a capacidade de ativar a superfície do couro de modo a torná-la 

mais reativa, permitindo a formação de um filme coeso e extremamente resistente com 

a cola; em simultâneo, a capacidade de aumentar a porosidade superficial do couro 

através da remoção de algum material da superfície (etching) facilitaria a penetração 

da cola no seu interior. Todavia, este tipo de tratamento, não sendo eficaz na remoção 

da flor da pele (camada superficial do couro), comprometeria a qualidade da colagem, 

dado que esta camada - tratando-se de uma camada de material mais frágil e que 

pode ceder com maior facilidade do que a camada interior do couro - deve ser 

removida. 

Como a tecnologia plasma não teria o impacto que se pretende na modificação 

superficial do couro, a tecnologia laser surge como uma alternativa a ser testada. O 

tratamento de ablação por laser poderá ter capacidade de remover a flor da pele, visto 

tratar-se de um processo que recorre a densidades de energia do feixe elevadas e 

implica a remoção de uma camada superficial de material alvo.20  

A CEI tem vindo a aplicar a tecnologia laser na otimização do processo de 

colagem da sola ao sapato. Tendo desenvolvido um sistema de laser de CO2 para a 

cardagem do sapato, o processo visa substituir o da cardagem tradicional, realizado 

mecanicamente por um operador. Aquele sistema, patenteado pela CEI, estando 

validado para a colagem da gáspea a uma sola sobre ela diretamente injetada, ainda 

não é, contudo, eficaz no processo de colagem de solas pré-injetadas. Neste contexto, 

o aprofundamento do estudo inicialmente desenvolvido pela CEI redundará numa clara 

vantagem no  que respeita à viabilização da utilização do sistema no processo de 

colagem de solas pré-injetadas.  

 
 

2.2.3 Newalk 

Em 2011, iniciou-se o projeto de inovação integrada NEWALK. Este projeto 

enquadra-se nos planos de ação do setor do calçado e da fileira da moda, tendo sido 

suportado pelo projecto-âncora F2F da APCM (Associação Pólo de Competitividade 

da Moda) e pelas iniciativas Shoelnov e Footure da APICCAPS e do CTCP.  

O projeto Newalk — Materiais, Componentes e Tecnologias para Calçado do 

Futuro visava o desenvolvimento integrado e sinérgico de novos materiais, 

componentes funcionais e tecnologias avançadas para a criação, produção e 

comercialização de calçado diferenciado.  
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Este projeto foi promovido por 30 co-promotores, 22 Empresas inovadoras de 

vários sectores da fileira da moda com necessidades específicas e complementares 

de I&DT, líderes nos respetivos setores e representativas e relevantes na região em 

que se inserem e por 8 Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (ESCT). 

 

O Newalk resultou da agregação de 7 unidades parciais estruturadas em torno 

de objectivos concretos visando a criação de novos produtos, processos ou sistemas 

ou a introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas 

existentes, designadas de PPS: 

1. NEWALK MAT - Novos materiais, produtos químicos e dispositivos funcionais; 

2. NEWALK PROD - Calçado baseado no conhecimento, tecnologia e design; 

3. NEWALK TECH - Tecnologias avançadas de produção e de valorização do 

calçado; 

4. NEWALK LOG - Logística flexível e integrada da planta fabril; 

5. NEWALK QUAL - Metodologias e sistemas inovadores de controlo da 

qualidade; 

6. NEWALK LIFE – Calçado para o conforto, saúde e bem-estar; 

7. NEWALK PROM - Promoção, divulgação e coordenação global do projeto. 

 
A CEI foi o promotor líder do PPS 3: Newalk Tech - Tecnologias Avançadas de 

Produção e de Valorização do Calçado. Este PPS focou-se em matérias consideradas 

como oportunidades de afirmação das empresas portuguesas da fileira do calçado e  

dividiu-se em quatro atividades distintas: 

1. Concepção, desenvolvimento e aplicação de processos avançados e 

integrados de corte por balancé; 

2. Exploração de tratamentos de superfícies inovadores aplicados em solas; 

3. Evolução tecnológica através da automação de operações e postos de 

trabalho e de linhas de montagem e acabamento robotizadas; 

4. Criação e introdução de processos inovadores de customização, 

diferenciação e valorização de calçado. 

 

Os resultados obtidos durante o AdvancedShoe foram preponderantes para 

avançar com a atividade 2 – exploração de tratamentos de superfícies inovadores 

aplicados a solas. Assim o objetivo desta atividade focou-se no aprofundamento do 

estudo da modificação por plasma de materiais poliméricos e as possíveis aplicações 

em solados e calçado injetado. Ainda no âmbito deste projeto, a CEI propôs-se a 

desenvolver um protótipo industrial a instalar no parceiro Procalçado. 
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3.1 Tecnologia Plasma 
 

O Plasma - gás ionizado denominado o quarto estado da matéria - é gerado 

quando se aplica uma elevada quantidade de energia a um gás. Da colisão entre os 

átomos e as moléculas do gás, são gerados eletrões, iões positivos e negativos, 

radicais e fotões, numa distribuição quase-neutra e com comportamento coletivo.  

Na Figura 5 estão representados os vários estados da matéria em função da 

temperatura do sistema. 

 
Figura 5 – Os diferentes estados da matéria e as suas temperaturas caraterísticas. 

No plasma, os eletrões são considerados agentes primários, pois são eles que o 

sustêm (devido às colisões inelásticas) e que permitem obter um ambiente 

quimicamente rico.21 Uma caraterística específica do plasma é a descarga visível com 

cores variadas - desde o azul claro à púrpura-, dependendo do tipo de gás.  

Os sistemas de plasmas químicos estão tradicionalmente divididos em duas 

grandes categorias: Plasmas Térmicos (quando as partículas estão em equilíbrio 

térmico) e Plasmas Frios (quando não se estabelece um equilíbrio térmico entre as 

partículas - os eletrões têm uma temperatura elevada e as partículas pesadas têm 

uma temperatura baixa).22 

 

Os plasmas térmicos estão associados à ionização térmica e à libertação de 

grandes quantidades de calor (com temperaturas de trabalho entre 4000 K e 20000 K); 

operam à pressão atmosférica, sendo a seletividade e a eficiência energética muito 

reduzidas.23 A sua difusão na indústria é vasta, nomeadamente em processos de corte 

e soldadura (arco de plasma), assim como na aplicação de revestimentos cerâmicos 

de alumina (Al2O3) e de zircónia (ZrO2).
24,25 
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A utilização destes plasmas em materiais mais sensíveis está vedada devido à 

temperatura de operação, pelo que a aplicação na indústria do calçado se afigura 

inviável. 

Na Figura 6 está representado, esquematicamente, um sistema plasma térmico 

na aplicação de revestimentos por pulverização térmica.  

 
Figura 6 – Esquema da tocha de plasma para pulverização térmica. 

O tratamento de materiais mais sensíveis só é possível quando a temperatura do 

plasma é consideravelmente baixa (<100 ⁰C).  As reações químicas que ocorrem 

durante a geração de plasmas frios potenciam a modificação superficial de todo o 

tipo de materiais, evidenciando-se como tratamentos muito seletivos e 

energeticamente eficientes.  

Consoante o tipo de configuração do sistema, os plasmas frios podem operar a 

baixas pressões ou à pressão atmosférica. 

 

3.1.1 Plasmas de Baixa Pressão 

O plasma de pressão baixa (vácuo) tem sido alvo de vários estudos, sendo 

profusas as referências a esta tecnologia no que concerne ao tratamento e 

modificação de superfícies, nomeadamente de polímeros.
26-30

  

Os sistemas de plasma em vácuo permitem ionizar o gás num processo 

controlado e reprodutível. Na Figura 7 está representado um sistema plasma de vácuo 

em que um cilindro de vácuo é colocado a uma pressão entre 10
-2
 e 10

-3
 mbar; ao 

atingir a pressão desejada é introduzido um gás específico no cilindro. Para que 

ocorram as descargas de plasma é utilizado um gerador de alta frequência.
31 
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Figura 7 – Representação esquemática de um sistema plasma de baixa pressão.  

(Reimpressão com a permissão da referência 31. Copyright © 2003 Elsevier Science B.V.) 

 
A Figura 8 ilustra os processos que ocorrem num sistema plasma de vácuo. 

Quando é aplicada uma diferença de potencial elevada entre dois elétrodos, os 

eletrões são acelerados devido ao campo elétrico junto ao cátodo e colidem com os 

átomos de gás (ex. Ar). Destas colisões ocorrem várias reações de ionização e 

excitação em cadeia que sustêm a descarga plasma luminescente. Quando a 

diferença de potencial é muito elevada, pode ainda ocorrer um fenómeno denominado 

Pulverização Catódica (Sputtering), de cujo bombardeamento do cátodo pelos iões e 

átomos acelerados, se libertam não só eletrões secundários, mas também átomos 

constituintes do material do cátodo.21  

 

Figura 8 – Representação esquemática dos processos plasma numa descarga em vácuo. 

(Reimpressão com a permissão da referência 21. Copyright © 2002 Elsevier Science B.V.) 

 
A peculiaridade dos plasmas de baixa pressão consiste na combinação de 

variadas espécies (iões, eletrões e espécies neutras), resultante das colisões já 

referidas, com diferentes temperaturas no mesmo sistema: as partículas pesadas 

estão a uma temperatura baixa (normalmente pouco superior à temperatura ambiente 

– 0,026 eV) e os eletrões a uma temperatura muito elevada (entre 1 a 10 eV), devido 

ao facto de serem partículas muito leves e facilmente aceleradas.15,21 Uma vez que a 

temperatura do plasma é determinada pelas partículas pesadas, o tratamento é 
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efetuado num ambiente frio. Contudo, a reatividade da descarga permanece alta, 

tendo em conta que se vão formando radicais e partículas excitadas por colisões 

inelásticas.15 

A maior desvantagem destes sistemas prende-se com o equipamento 

dispendioso que é necessário adquirir, com a complexidade de operação do sistema e 

com a dificuldade da sua integração numa linha produtiva.30  

 

3.1.2 Plasmas Atmosféricos 

Com o desenvolvimento de uma fonte de plasma frio à pressão atmosférica, 

pretendia-se obter uma alternativa mais económica e mais simples de operar do que 

uma fonte de plasma de vácuo. A partir da década de noventa, o plasma frio à pressão 

atmosférica começou a despertar grande interesse na comunidade científica, o que 

deu ensejo ao desenvolvimento de inúmeras fontes com diferentes geometrias, 

comprovando não apenas as potencialidades do plasma atmosférico mas também as 

vantagens que esta tecnologia teria no campo industrial. No trabalho de revisão 

elaborado por Tendero et al22 são apresentadas algumas das principais fontes 

desenvolvidas e as suas potenciais aplicações.  

A construção e o funcionamento destas fontes de plasma são pensados de 

modo a obter uma descarga luminescente (glow discharge) semelhante ao que ocorre 

nos plasmas em vácuo, e não uma descarga plasma de arco elétrico.32 Assim, apesar 

de o aumento da pressão induzir um aumento da temperatura das partículas pesadas 

(devido à intensificação das colisões), consegue-se assegurar que a descarga plasma 

ocorra fora do equilíbrio termodinâmico, sendo a relação entre as temperaturas dada 

por: Teletrão> Tvibracional > Trotacional > Tgás.
21,22 

Atualmente, o plasma frio atmosférico é responsável pelo crescimento no campo 

das aplicações do plasma, sendo usado no setor médico, no tratamento de superfícies 

e na tecnologia de deposição de filmes finos.33 Apresenta-se também como uma 

tecnologia muito promissora na substituição dos equipamentos de baixa pressão para 

determinadas aplicações, tais como a esterilização de material médico, a limpeza, 

ativação e hidrofobização de superfícies, a descontaminação de embalagens de 

alimentos,34,35 e a deposição de filmes ultrafinos.36  
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3.1.2.1  Especificações de um Sistema Plasma Atmosférico 

 Fonte de Energia 

O comportamento das fontes de plasma (relativamente à densidade eletrónica e 

à temperatura) varia segundo a fonte de energia utilizada na descarga dos gases. 

Fontes de energia distintas têm frequências de excitação próprias. Dado que esta 

frequência influencia o comportamento dos eletrões e dos iões, torna-se num 

parâmetro importante na produção de plasma.  

De acordo com o modo de excitação utilizado, as fontes de plasma atmosférico 

podem ser classificadas em três grupos: 

o Descargas de baixa frequência e de alta voltagem em corrente contínua 

(DC); 

o Plasma ativado por ondas de rádio frequência (RF); 

o Descargas de micro-ondas (MW). 

As fontes de descarga DC de baixa frequência podem, conforme o seu design, 

operar em modo contínuo ou em modo pulsado.  

A descarga plasma pode ter características bastante diferentes ao optar-se por 

uma fonte de energia pulsada. Utilizando uma voltagem pulsada, obtém-se uma 

descarga com uma densidade de energia média até 10 mil vezes superior a uma 

descarga convencional. Deste modo é possível acelerar as reações ocorridas no 

plasma, tornando o processo de tratamento/modificação mais rápido e eficiente, sem 

que haja um aumento da temperatura do substrato.37 Contundo, é de salientar que 

uma fonte pulsada é tecnicamente bastante mais complexa do que uma fonte DC, que 

opera em modo contínuo, o que pode pôr em causa a reprodutibilidade do processo.22 

 Gases utilizados no sistema  

Uma fonte de plasma à pressão atmosférica pode ser alimentada por diversos 

gases. Apesar das diferenças de funcionamento e de design das fontes de plasma 

atmosférico relativamente às fontes de plasma a baixas pressões, os dois tipos de 

sistema recorrem aos mesmos gases, sendo estes escolhidos tendo em conta a 

funcionalidade a atingir.  

Como já foi referido, nos plasmas à pressão atmosférica ocorre um maior 

número de colisões entre as espécies do plasma. Assim, para que a descarga 

luminescente seja sustentável é necessário utilizar um gás que origine espécies 

metastáveis com um tempo de vida mais longo.38 Para este efeito, é usual utilizar-se 

dois gases: um gás principal ou gás de arrasto e um gás precursor.  
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O gás de arrasto tem como função gerar e suster ao longo do tempo a descarga 

plasma, sendo comummente utilizados gases nobres (hélio ou árgon) ou o azoto. O 

hélio e o árgon, além da função já referida, também têm a capacidade de remover 

eventuais impurezas da superfície do substrato.39 

O gás percursor é introduzido no sistema em menor quantidade e é o 

responsável pela modificação que ocorrerá na superfície dos substratos. Este gás 

varia consoante a funcionalização que se pretende, podendo ser oxigénio, metano,19 

dióxido de carbono, amoníaco, silanos,40,41 estireno,42 trifluorometano,43 entre outros. 

Na tabela seguinte estão especificados os principais gases utilizados para 

determinadas funcionalizações. 

Tabela 1 – Lista de gases utilizados no tratamento/modificação de superfícies.
21

 

Tratamento Gases 

Limpeza He, Ar, N
2
 

Ativação O
2
, He, Ar, N

2, 

Hidrofilização O
2
, ar 

Erosão (etching) O
2
, SF

6
, NF

3
 

Hidrofobização SF
6
, CHClF

2
 

Polimerização / 
Deposição 

Estireno, CH
4
, Silanos 

(TEOS, HMDSO, etc.) 

 
Nos últimos anos têm surgido vários trabalhos nos quais a fonte de plasma é 

alimentada por ar comprimido. Estes estudos pretendem ajustar os parâmetros do 

sistema plasma - como o desenho da tocha e a fonte de energia -, de modo a obter 

uma fonte de plasma eficiente e ainda menos dispendiosa, sem necessidade de 

recorrer a gases como o hélio.44-51 

O plasma de ar comprimido permite o tratamento superficial de materiais 

poliméricos à base de hidrocarbonetos através da fixação superficial de grupos 

contendo oxigénio. Uma razão de O/C elevada na composição química das camadas 

superficiais aumenta a energia superficial e, como tal, promove propriedades como a 

adesão, a molhabilidade e a reatividade.52 

O mecanismo de reação na fase gasosa por descarga de plasma de ar 

comprimido é semelhante ao descrito por Bhoj et al52,53 ou Dorai et al.54 O processo 

inicia-se com reações de ionização de O
2
, N

2 
e HO

2
 dando origem a partículas 

carregadas (reações de iniciação 1 a 3) e a radicais livres (reações de iniciação 4 a 6): 

 

e
-
 + O

2
 → O

2

+ + e
-
 + e

-
 

e
-
 + N

2
 → N

2

+
 + e

-
 + e

-
  

(1) 

(2) 
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e
-
 + H

2
O → H

2
O

+
 + e

-
 + e

-
 

e
-
 + O

2
 → O + O + e

-
 

e
-
 + N

2
 → N + N + e

-
 

e
-
 + H

2
O → HO + H + e

-
 

 

As reações que ocorrem na modificação superficial do material por plasma de ar 

comprimido são a resultante de várias contribuições. A mais relevante é a contribuição 

das reações que ocorrem com elementos atómicos no estado neutro. Estas reações 

superficiais iniciam-se com a remoção de átomos de hidrogénio da cadeia 

carbonatada, por átomos provenientes do plasma (principalmente O e H) originando 

uma superfície com grupos alquilo ativos (R
•
).  

RH + O → R
•
 + OH 

RH + OH → R
•
 + H

2
O 

Com esta primeira reação dá-se início a um conjunto de reações em cadeia (reações 

entre radicais alquilo e moléculas oxigénio e ozono ou átomos de oxigénio) que 

terminam com reações de cisão da cadeia carbonatada (9) e a recombinação de 

radicais alquilo na cadeia carbonatada (10 e 11) que terão como resultado o aumento 

da reatividade da superfície do material polimérico.52-53  

•
R=O + O → RH + CO

2  

R
•
 + H → RH 

R
•
 + OH → R-OH 

As outras contribuições para o aumento da reatividade dos materiais são as 

reações com fotões UV e VUV emitidos pelo plasma - que têm uma função importante 

na cinética das reações que ocorrem na superfície53 - e as reações internas entre 

grupos de radicais presentes na superfície - que são responsáveis pela formação de 

ligações cruzadas (crosslinking) que ocorrem frequentemente.52  

A contribuição dos iões nas reações superficiais em descargas de plasma 

atmosférico é menos clara. Por exemplo, os iões térmicos O
+
 e O

2

+
 (devido à elevada 

taxa de colisões na descarga atmosférica) reagem com a superfície de modo 

semelhante ao O e O
2
, visto que estes são tipicamente neutralizados antes de colidir 

com a superfície. Os iões não reativos ainda assim podem quebrar algumas ligações 

químicas devido à sua energia potencial ou à emissão secundária de electrões.52  

A modificação superficial dos polímeros não se cinge ao momento em que estes 

materiais sofrem o tratamento por plasma. No final da descarga a superfície encontra-

  (9) 

(10) 

(11) 

(7) 

(8) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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se muito reativa, proporcionando a ocorrência de reações pós-tratamento. Estas 

reações fazem parte do processo de envelhecimento do tratamento plasma.26  

O processo de envelhecimento em polímeros ocorre geralmente devido à 

migração de grupos superficiais após o tratamento, à reorientação das moléculas na 

superfície e à exposição a ambientes oxidantes.54,55 

 

3.1.2.2 Sistemas de Descarga de Plasma Atmosférico 

Os sistemas de plasma que funcionam à pressão atmosférica e a temperaturas 

baixas podem ser de dois tipos: jato plasma e descarga por barreira dielétrica. Cada 

tipo de fonte de plasma diverge quanto ao seu desenho, gases de trabalho, gerador de 

energia, tipos de elétrodos, etc. Todavia, o princípio que define a produção de plasma 

é o mesmo em todas as fontes de plasma atmosférico.  

Nas duas últimas décadas têm surgido várias fontes de plasma a operarem à 

pressão atmosférica, assistindo-se a uma profusa pesquisa de diferentes materiais, 

tanto para utilizar nas barreiras dielétricas como nos elétrodos, de modo a garantir e a 

aprimorar a eficácia do sistema. 

 

 Sistema de Jato de Plasma Atmosférico (APPJ) 

Os jatos de plasma são geralmente acionados por gerador de radiofrequência de 

13,56 MHz ou 27 MHz de baixa potência (inferior a 40 Watt), que é aplicada a um 

elétrodo onde ocorre a ionização do gás de trabalho. As fontes de plasma por 

radiofrequência permitem descargas bastante estáveis e de baixa temperatura. Não 

obstante, podem ser utilizadas fontes de micro-ondas (MW) e fontes DC na construção 

de plasmas do tipo APPJ, obtendo-se descargas densas e quentes, ideais para o 

tratamento de materiais resistentes ao calor.
56,57

 

O APPJ trabalha em sistema aberto. O plasma é produzido entre um par de 

elétrodos, num tubo constituído por material dielétrico (ex. quartzo) e é ejetado pelo 

bocal até à superfície do substrato. Geralmente os elétrodos são em aço inoxidável,9,41 

cobre19, carbono58 ou tungsténio.57 

Na Figura 9 está esquematizada uma fonte plasma – APPJ. O desenho da tocha 

e os seus componentes variam tendo em consideração as diferentes fontes de energia 

que podem ser utilizadas, mas o modus operandi no tratamento de superfícies é 

similar. 
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Figura 9 – Esquema de uma fonte de plasma APPJ. 

 
O APPJ é um sistema plasma em que a descarga é homogénea e não térmica 

(temperatura inferior a 300 °C), com grande produção de espécies quimicamente 

ativas.59 Outra vantagem deste sistema relativamente aos restantes é a sua geometria, 

que permite o tratamento localizado e de todo o tipo de superfícies, uma vez que os 

materiais não necessitam de estar entre os elétrodos.60 

Na Figura 10 estão representados os componentes envolvidos na produção de 

uma descarga de plasma frio à pressão atmosférica, assim como os mecanismos de 

transporte de energia do centro de geração de plasma para a região exterior ao 

aplicador. O mecanismo de transporte de energia para a região efluente inclui o 

transporte de radicais, partículas excitadas e radiação, verificando-se que nesta região 

praticamente não existem partículas carregadas. É de salientar que o caudal do gás é 

um parâmetro crucial na dinâmica da descarga plasma e no consequente mecanismo 

de transporte de energia.61 

 

Figura 10 – Representação esquemática dos componentes que determinam a dinâmica de uma descarga 

plasma frio à pressão atmosférica. 
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Laroussi e Akan62 elaboraram um resumo das diferentes fontes jato plasma. 

Neste trabalho, cada sistema é caracterizado de acordo com a fonte de energia, o 

desenho e os parâmetros experimentais utilizados (Tabela 2).  

Tabela 2 – Exemplos de fontes de jato plasma (APPJs). 

Autor 
Fonte de 
Energia 

Design Parâmetros 

Koinuma 
et al 

RF 
(13,56 MHz) 

Tubo de quartzo com um elétrodo em forma 
de agulha (tungsténio ou aço inoxidável) 

conectado a uma fonte RF no seu interior. O 
ânodo cilíndrico rodeia o tubo e está ligado à 

terra.   

Gás: árgon ou hélio 
misturados com outros 

gases 
Caudal: 0,07 L.min

-1
 

Schütze 
et al 

RF 
(13,56 MHz) 

Dois elétrodos coaxiais, com o elétrodo 
interno ligado à fonte RF e o elétrodo externo 

ligado à terra. 

Gás: ar comprimido 
Tplasma: 100-275 ºC 

Stoffels 
et al 

RF 
(13,56 MHz) 

Tubo metálico ligado à terra com uma agulha 
em aço inoxidável de 5cm de comprimento e 
1mm de diâmetro no seu interior. A agulha 
poderá estar isolada com uma manga de 

vidro. 

Gás: hélio 
Caudal: 2,0 L.min

-1
 

Foest et 
al 

RF 
(13,56; 27,12 ou 

40,78 MHz) 

Versão 1: Dois elétrodos em anel 

posicionados em torno de tubo capilar de 
quartzo (Øinterno=1 mm). 

Versão 2: Um elétrodo em torno de um tubo 

capilar de vidro (Øinterno=2,5 mm) e um 
elétrodo no interior do tubo ligado à fonte RF. 

Gás: árgon, azoto 
Caudal: 3-10 L.min

-1
 

Duan et 
al 

DC  
Em modo 

contínuo ou 
pulsado 

Tubo oco de teflon com 2 elétrodos planos no 
seu interior. 

Gás: não referido 
Tplasma: 40-85 ºC 

Caudal: 3,5 -1,0 L.min
-1

 

Forster 
et al 

DC 
(15 kV | 25 kHz) 

Tubo dielétrico em sílica fundida (Ø=1,4 mm) 
com uma vara de bronze ligada à terra no seu 
interior. No exterior do tubo encontra-se o 2º 
elétrodo (anel de bronze) ligado à fonte de 

energia. 

Gás: árgon 
Tplasma: >100 ºC 

Caudal: 4,2 L.min
-1

 

Zhang et 
al 

DC 
(1-15 kV | 15 kHz) 

Tubo dielétrico em quartzo (Ø=1,4 mm), com 
um fio de tungsténio ligado à fonte de 

energia. No exterior encontra-se o 2º elétrodo 
ligado à terra. 

Gás: árgon, hélio, azoto 
Vgás: 20 m/s 

Walsh et 
al 

DC Sinusoidal 
Em modo pulsado 

(7,3 kV  | 1-10 
kHz)  

Tubo dielétrico envolto num anel de metal. O 
elétrodo ligado à terra encontra-se a 3-5 cm 

de um dos topos do tubo. 

Gás: hélio 
Caudal: 5 L.min

-1
 

Laroussi 
et al 

DC 
Em modo pulsado 

ou contínuo 
(10 kV  | 10 kHz) 

Dois elétrodos finos de cobre em forma de 
anel estão agarrados à superfície de um 

disco perfurado de alumina (Øinterno=3mm). A 
distância entre os elétrodos pode variar entre 

0.3-1 cm.  

Gás: árgon, hélio 
Tplasma: 17 ºC 
Vgás: 8 m/s 

Teschke 
et al 

AC Sinusoidal 
Em modo pulsado 

(5 -50 kHz) 

Dois elétrodos tubulares montado num tudo 
dielétrico 

Gás: hélio 
Vgás: 16,5 m/s 

Cheng  
et al 

AC 
(30-80 kV; 
 6-20 kHz) 

Dois tubos metálicos concêntricos com o tubo 
externo ligado à fonte de energia e revestido 

por uma camada dielétrica.  

Gás: árgon 
Tplasma: 25-30 ºC 

Caudal: 0,8 - 41,7 L.min
-1

 

Stonies 
et al 

MW 
(2,45 GHz) 

Linha coaxial de abertura no topo e com um 
capilar interno. 

Gás: árgon, hélio 
Vgás: 0,07 L.min

-1
 

Os APPJs têm sido utilizados na modificação dos mais variados materiais, desde 

polímeros, papel,63 fibra de carbono,64 metais, sílica, etc. 
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 Sistema Plasma de Descarga por Barreira Dielétrica (DBD) 

As fontes DBD são típicas fontes de plasma alimentadas por corrente alternada 

(AC), em que a descarga ocorre entre dois elétrodos (de cobre42,47,48,65,66 ou aço 

inoxidável44,49,67) que se encontram cobertos por uma camada dielétrica. O sistema 

não pode funcionar com uma fonte de energia DC devido à presença da barreira 

dielétrica, podendo operar com correntes de onda sinusoidal, onda quadrada, onda 

pulsada ou em radiofrequência.68  

A camada dielétrica é a chave para o bom funcionamento do sistema. É o 

material dielétrico que controla o fluxo de corrente do sistema e distribui a descarga 

uniformemente por toda a área do eléctrodo.49,69 Apesar de esta camada poder ser 

constituída por vários materiais, são geralmente escolhidos quartzo44,47-49,68 ou 

alumina.42,50,65,66,70,71  

A configuração típica de um sistema DBD é designada “prato com prato” e está 

representada na Figura 11.  

 
Figura 11 – Esboço de um sistema DBD (vistas de lado e de topo).

70 

(Reimpressão com a permissão da referência 71. Copyright © 2009 IOP Publishing Ltd.) 
 

O sistema DBD pode funcionar em dois tipos de descargas distintos. Geralmente 

a descarga ocorre sob a forma de filamentos, isto é, o plasma é composto por 

microdescargas (Streamers) de pequena duração. Estas microdescargas ocorrem de 

forma desordenada por toda a superfície do elétrodo. Este modo de funcionamento 

tem dois grandes inconvenientes: o de promover um tratamento pouco uniforme, e o 

facto de poder danificar a superfície de alguns materiais mais sensíveis, dado que 
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estas microdescargas são muito energéticas. Este tipo de funcionamento do sistema 

ocorre sobretudo quando é utilizado o ar como gás, devido ao facto de o ar ser um gás 

eletronegativo constituído maioritariamente por azoto, oxigénio e vapor de água. As 

moléculas de oxigénio presentes no ar extinguem as espécies metastáveis de azoto e 

induzem, tendencialmente a formação de espécies aniónicas.38 

O segundo tipo de funcionamento do sistema DBD opera com descargas 

difusas, homogéneas e menos energéticas. Para que a descarga do gás ocorra num 

regime difuso é necessário fazer alguns ajustes nas condições experimentais a utilizar. 

Assim, é necessário que o espaço entre os dois pratos (gap) seja diminuto (1-5 mm) e 

devem ser utilizados gases nobres, tais como o hélio e o árgon, ou o nitrogénio como 

gás principal. Massines et al72-74 têm investigado extensivamente as condições 

experimentais ideais para operar no modo difuso, tendo analisado a relação entre a 

voltagem aplicada e a distância entre elétrodos (gap). Também Fang38 e o seu grupo 

de investigação têm estudado diferentes materiais (vidro liso, vidro rugoso, 

politetrafluoretileno (PTFE) e resina epóxi) utilizados como barreiras dielétricas, de 

modo a avaliar a influência da composição e a espessura da barreira dielétrica no 

modo de descarga do gás. 

 

Este sistema tem sido utilizado para o tratamento de materiais de grandes 

dimensões. A nível industrial já foi aplicado no tratamento de têxteis para a obtenção 

de fibras hidrofóbicas42,50 e para otimizar o processo de tingimento dos tecidos.39,50,75 

Atualmente, com a possibilidade de operar no modo difuso, este sistema tem sido 

utilizado para o tratamento de outros substratos, tais como vidro,76 metais,71,77 sílica,14 

papel,76 polímeros78 e termoplásticos,37,51 em que os tratamentos são direcionados 

para o aumento da hidrofilicidade dos materiais e para a deposição de filmes à base 

de silanos, com o objetivo de tornar os materiais hidrofóbicos. 

 

3.1.3 Modificação de superfícies por tecnologia plasma 

 O tratamento por plasma é uma técnica de modificação de superfícies muito 

versátil, visto que, com pequenas variações nos parâmetros experimentais (tipo de gás 

e energia aplicada), permite o tratamento específico para um determinado fim sem 

alterar as propriedades da matriz do material.  

A grande vantagem desta tecnologia deve-se à drástica redução da quantidade 

de produtos químicos utilizados e à consequente diminuição de custos para o 

tratamento de efluentes.79  
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A interação plasma-substrato pode ser divida em três subcategorias:63  

1. Desgaste e erosão / remoção de material da superfície (etching / 

ablation); 

2. Deposição de filmes finos na superfície (coating); 

3. Modificação química e/ou física por espécies presentes no plasma 

através de processos de ativação / funcionalização. 

Tendo em consideração que no estado plasma estão disponíveis vários radicais 

livres, espécies excitadas e espécies neutras aceleradas, é possível que ocorram 

diferentes processos em simultâneo.44  

O método de tratamento plasma é utilizado na modificação das propriedades 

superficiais dos materiais tais como a molhabilidade, a energia superficial (tornando as 

superfícies mais hidrofílicas ou hidrofóbicas, consoante o gás utilizado), a adesão, a 

morfologia da superfície e a resistência a microrganismos, permitindo também a 

incorporação de uma grande variedade de grupos funcionais quimicamente ativos.80 

 

Trabalhos de investigação recentes comprovam que o tratamento de superfícies 

por plasma atmosférico é bastante eficaz e simples de operar,81 o que impulsionou a 

substituição do sistema de plasma a baixa pressão por sistemas à pressão 

atmosférica, dado que a aplicação industrial desta tecnologia é mais simples e 

economicamente viável (Figura 12).82 

 
Figura 12 – Representação esquemática da complexidade e custos de operação dos vários métodos de 

tratamento. 

 

Uma fonte de plasma atmosférico pode ser facilmente adaptada a uma linha de 

produção, possibilitando o tratamento em contínuo. Ao trabalhar à pressão atmosférica 

não há necessidade de utilizar câmaras de vácuo, reduzindo os custos de 

implementação desta tecnologia à indústria e viabilizando o tratamento de todo o tipo 

de materiais sem que haja limitações nem quanto ao seu tamanho, nem quanto à sua 
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capacidade de resistência ao vácuo.57 O facto de o tratamento de superfícies por 

plasma atmosférico ser mais rápido do que por plasma de baixa pressão também 

torna esta alternativa bastante atrativa para a aplicação industrial.10 

 

A flexibilidade do sistema plasma atmosférico no tratamento de superfícies é 

outra vantagem de referência, uma vez que, ao contrário do que ocorre nos 

tratamentos a baixa pressão, é possível fazer um tratamento localizado, não estando 

restringido a modificar toda a superfície. Esta característica é bastante importante, por 

exemplo, nos objetivos traçados para este trabalho, nomeadamente na melhoria da 

adesão entre o sapato e a sola. 

Uma funcionalidade do plasma atmosférico que não é partilhada com o plasma 

de baixa pressão é a sua capacidade de atuar como fonte de UV na esterilização, 

descontaminação e limpeza/desativação de superfícies, isto porque, apesar de haver 

produção de radiação UV no plasma de vácuo, esta é muito reduzida 

comparativamente ao que se verifica nas fontes atmosféricas.10 

Jiang e o seu grupo de investigação83 aludem à viabilidade do tratamento de 

superfícies que contenham líquidos adsorvidos, algo que não era possível utilizando 

uma fonte a baixa pressão. Com um sistema à pressão atmosférica, o tratamento de 

superfícies é alargado a um conjunto de superfícies relativamente às quais não era 

praticável a modificação com a tecnologia plasma de baixa pressão. 

 

3.1.3.1 Evolução do Plasma Atmosférico no Tratamento de Superfícies 

A utilização da tecnologia de plasma atmosférico no tratamento e modificação de 

materiais surgiu no final dos anos 60. Porém, o facto de as suas descargas não serem 

uniformes limitava a sua utilização no tratamento de superfícies. Este obstáculo foi 

ultrapassado em 1988, com a publicação do estudo realizado por Kanazawa e 

colaboradores, que relatava a possibilidade de obter uma descarga de plasma 

atmosférico estável e uniforme, quando usado hélio como gás principal e uma fonte de 

energia de elevada frequência.84 Foi este estudo de Kanazawa et al. que potenciou a 

investigação de processos de plasma atmosférico para o tratamento e modificação de 

superfícies com vista à sua aplicação industrial. Tendero et al. elaboraram um resumo 

dos trabalhos desenvolvidos na área dos plasmas atmosféricos e da sua aplicação na 

indústria de tratamento de superfícies.22 Na Tabela 3 estão representados alguns dos 

tratamentos superficiais realizados com fontes atmosféricas. 
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Tabela 3 – Exemplos de tratamentos de superfícies com plasma atmosférico. 

Tipo de Aplicação Exemplo 

Limpeza de materiais 
Remoção de lubrificantes provenientes de processos de 

maquinação em superfícies de aço.
85

 

Esterilização de 
alimentos  

Esterilização de tomates-cereja e morangos quanto às bactérias: 
Escherichia coli, Salmonella enterica Typhimurium e Listeria 

monocytogenes.
86

 

Ativação da superfície 

Ativação de polímeros biocompatíveis para posterior deposição 
de filmes que promovem a resistência ao desgaste de próteses e 

implantes ortopédicos.
87

 

Desaceleração da 
degradação da comida 

fresca 

Tratamento plasma de maçãs frescas para redução do 

aparecimento da cor castanha após a fruta ser cortada.
88

 

Revestimento de filmes 
hidrofóbicos  

Aplicação de um filme de silano na superfície de um vidro.
89

 

 

Recentemente têm surgido diversos trabalhos que referem o desenvolvimento de 

novas fontes de plasma atmosférico com diferentes configurações e aplicações.  

 

Yang et al7 descrevem um sistema de jacto de plasma atmosférico – APPJ 

(Figura 13) no qual é utilizada uma fonte de energia de alta voltagem para a deposição 

de filme de SiOx. Yang apresenta este sistema como uma alternativa eficiente ao 

plasma a baixa pressão, pois apesar da excelente eficácia na cobertura da superfície, 

a deposição por plasma em vácuo apresenta algumas limitações associadas ao 

tamanho da câmara de vácuo e à necessidade de, por vezes, recorrer a mais de um 

ciclo de vácuo para obter os resultados desejados. Ao operar à pressão atmosférica, o 

processo de deposição torna-se mais vantajoso, dado que há um aumento da 

produtividade e uma diminuição dos custos do processo.7,9,84,90 

 

Figura 13 – Esquema de uma fonte de plasma atmosférico (APPJ) desenvolvido para o processo de 

deposição.7  

(Reimpressão com a permissão da referência 7. Copyright © 2009 Elsevier Science B.V.) 
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Sawada et al.
91

 compararam a deposição de filmes de SiO2 - utilizando como 

precursores o TEOS e o HMDSO - numa fonte de plasma atmosférico e numa fonte de 

plasma em vácuo. O estudo apresentado concluiu, através da análise FTIR e XPS, 

que os filmes depositados pelos dois métodos são bastantes similares. 

No setor dos têxteis surgiram diversos trabalhos de deposição de filmes que 

visavam a obtenção das mais variadas características. Tseng e os seus 

colaboradores92 ativaram a superfície de fibras de nylon com uma fonte de plasma 

atmosférico, no sentido de otimizar a aderência do filme de biopolímero de quitosano 

nas fibras, de modo a obter um tecido com características anti-microbianas. Park et 

al43 usaram uma fonte de plasma atmosférico para melhorar as características 

dielétricas e térmicas da superfície da poliamida, introduzindo pequenas quantidades 

de fluoretos na sua superfície. São múltiplos os estudos desenvolvidos para melhorar 

a repelência à água de variados têxteis, o que será abordado no Capítulo 6.1. 

 
 

3.1.3.2 O uso da Tecnologia Plasma na Indústria do Calçado  

A tecnologia plasma tem sido muito pouco utilizada em aplicações relacionadas 

com o calçado, sendo o principal foco de investigação o tratamento de superfícies 

visando o aperfeiçoamento do processo de colagem. Um dos núcleos de investigação 

que tem desenvolvido um trabalho mais extenso nesta área é o grupo de investigação 

coordenado por Martín-Martínez, que se tem debruçado sobre a modificação da 

superfície e a adesão de borracha vulcanizada de estireno-butadieno (SBR), tratada 

com plasmas de radiofrequência a baixa pressão93-98 e plasmas atmosféricos99-101, 

utilizando diferentes gases. Há, contudo, outros materiais utilizados na formulação de 

solas que não têm sido alvo de um estudo tão extenso como a borracha SBR.  

Seul et al102 desenvolveram um processo plasma por descarga de micro-ondas a 

baixa pressão para otimizar a colagem de couro revestido com poliuretano e de 

solados, nomeadamente à base de PU e EVA. Os ensaios foram realizados utilizando 

oxigénio ou uma mistura de gases de oxigénio e árgon, tendo-se verificado uma 

redução dos ângulos de contacto dos substratos modificados. 

Outra aplicação do plasma relevante para a indústria do calçado prende-se com 

o trabalho desenvolvido por Choi et al,31 no qual é utilizado um sistema plasma para 

controlar a "molhabilidade" do couro natural e melhorar as suas capacidades de 

secagem, permeabilidade à água e propriedades de fricção em ambientes húmidos.  
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A nível comercial, apenas surgiu um sistema à base da modificação por plasma, 

denominado Ion-Mask, sendo a P2iii,iii detentora deste processo patenteado. O sistema 

foi desenvolvido para tornar o calçado (principalmente o calçado desportivo) à prova 

de água sem que o conforto térmico fosse sacrificado, obtédo-se, assim, um sapato 

que não permite a entrada de água, mas que possibilita a libertação do suor por 

evaporação. O sistema efetua o tratamento do sapato como um todo, colocando-se o 

calçado numa câmara de plasma de vácuo. Posteriormente é retirado todo o ar da 

câmara até se atingir uma pressão de 10-100 mtorr. Após se formar um plasma à base 

de hélio ou árgon é introduzido na câmara o monómero de acrilato perfluorado que ao 

polimerizar irá cobrir a superfície do sapato, conferindo-lhe características 

hidrofóbicas.
103

  

                                                 
ii
 Produtos Ion-mask. http://www.hi-tec.com/pt/technology/487/ionmask (Consult. 02 Agosto 2014). 

iii
 Página empresa P2i. http://www.p2i.com/ (Consult. 02 Agosto 2014). 

http://www.hi-tec.com/pt/technology/487/ionmask
http://www.p2i.com/
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3.2 Tecnologia Laser 

 
Sendo o laser uma fonte de luz como qualquer outra, possui, contudo, 

propriedades muito peculiares, devido à forma como gera radiação eletromagnética. 

Esses aspetos peculiares estão associados ao modo de interação da radiação com os 

átomos e moléculas que constituem os meios materiais. Daí a origem da palavra laser, 

que é um acrônimo do inglês "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 

e que significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. 

Em 1954 Charles Townes, Alexander Prokhorov e Nikolai Basov desenvolveram 

um sistema notável que lhes valeu um prémio Nobel da Física. O Maser é um 

equipamento que amplifica a radiação eletromagnética na região das micro-ondas. 

Assim que o Maser foi apresentado, iniciou-se a busca por um Maser ótico, isto é, um 

dispositivo que emitisse um feixe coerente com frequência na região da luz visível. Em 

1958, Townes e Arthur Schawlow sugeriram que a amplificação por emissão 

estimulada da radiação poderia ser estendida para a região visível do espectro 

eletromagnético, utilizando um sistema com uma cavidade contendo o meio ativo e 

dois espelhos.  

Como resultado da previsão teórica de Townes e Schawlow, surge, em 1960, o 

primeiro laser. Este foi desenvolvido por Theodore Maiman e era constituído por um 

cilindro de rubi cujas bases foram espelhadas, e por uma lâmpada de xénon enrolada 

em torno do cilindro para o bombeamento ótico. Um esquema do laser de rubi criado 

por  Maiman  encontra-se representado na Figura 14.
104

 

 

Figura 14 – Esquema do laser de Rubi criado por Maiman. 

 
O laser é considerado uma das maiores invenções do séc. XX. Esta tecnologia é 

uma ferramenta muito importante em várias áreas, tais como a medicina, as 

telecomunicações, a indústria ou a tecnologia militar.  
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3.2.1 Princípio da Emissão Estimulada 

 A interação de fotões e átomos com eletrões em várias orbitais ocorre através 

de três processos: absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. A Figura 15 

ilustra os três processos de interação.105 

 
Figura 15 – Transição eletrónicas entre níveis de energia por: absorção (A), emissão espontânea (B) e emissão 

estimulada (C). 

 
O processo de absorção ocorre quando um fotão é absorvido por um átomo, 

provocando a passagem de um eletrão de uma orbital de menor energia para uma 

orbital de maior energia, dizendo-se que o átomo correspondente fica num estado 

excitado. Convém salientar, entretanto, que um fotão só pode ser absorvido quando a 

sua energia é igual à diferença entre a energia do estado final e a energia do estado 

inicial. 

  No processo de emissão espontânea, um eletrão passa espontaneamente de 

uma orbital de maior energia para uma de menor energia e, com isso, o átomo 

correspondente emite um fotão numa direção aleatória. O fotão emitido tem energia 

igual à diferença entre a energia do estado inicial e a energia do estado final.  

     Quando a passagem de um eletrão para uma orbital de energia menor é 

estimulada por um fotão de energia igual à diferença entre a energia do estado inicial e 

a energia do estado final, está-se na presença de um processo de emissão 

estimulada. O fotão que estimulou a transição e o fotão emitido pelo átomo são 

coerentes, ou seja, possuem energias, frequências, comprimentos de onda e fases 

iguais, e a mesma direção de propagação. 

Estes dois fotões podem interagir com outros átomos com eletrões nos seus 

estados excitados, surgindo novas emissões de fotões e assim sucessivamente, 

ocorrendo a inversão da população. Numa palavra, há mais átomos no estado 

excitado do que no estado fundamental, promovendo, assim, a amplificação em vez da 

absorção. 

Este é o processo básico de amplificação da radiação que origina o raio laser. 
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3.2.2 Princípio de Funcionamento do Laser 

 
O laser é constituído por três componentes fundamentais: o meio ativo, a fonte 

de energia externa e a cavidade ótica. Na Figura 16 estão representados os 

components base de um laser.106 

 
Figura 16 – Componentes básicos de um dispositivo laser. 

 
É no meio ativo que estão os átomos responsáveis pela emissão estimulada, 

podendo ser um sólido, líquido ou gás. Um material é considerado um bom meio ativo 

quando os eletrões conseguem permanecer um tempo relativamente longo no estado 

excitado, promovendo, assim, o processo de emissão estimulado em detrimento do 

processo de absorção.  

Uma fonte de energia externa é necessária para estimular a emissão de eletrões 

de tal modo que se gere uma reação em cadeia e que ocorra a inversão da população.  

A função da cavidade ótica é permitir a propagação dos fotões gerados pela 

emissão estimulada dentro do meio ativo, amplificando, assim, o feixe gerado através 

dos espelhos colocados nas extremidades do meio ativo. A cavidade ótica, além de 

amplificar o feixe, tem ainda, como objetivo, colimar o feixe, isto é, torna-lo capaz de 

percorrer longas distâncias sem aumentar significativamente o seu diâmetro. Um dos 

espelhos é totalmente refletor enquanto o outro o é apenas de modo parcial (98%). É 

esta diferença de capacidade de reflexão dos espelhos que permite a saída do feixe 

de luz da cavidade, formando-se, desta forma, o raio laser. 

Existe ainda um quarto elemento, que consiste num dissipador de calor utilizado 

para remover a energia libertada pelo meio ativo não consumido na produção do feixe 

de laser. 

3.2.2.1 Modo de Operação do Laser   

Um dispositivo laser pode operar de dois modos distintos: contínuo ou pulsado.  

No modo de operação contínuo a saída de um feixe laser é constante no tempo 

e o dispositivo está equipado por uma fonte de excitação que funciona 

permanentemente. 
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O modo de operação pulsado é o modo mais utilizado. Neste tipo de 

funcionamento há geração de um feixe laser durante um certo período de tempo e, 

posteriormente, este é desligado. Assim, é possível obter uma elevada quantidade de 

energia num espaço de tempo extremamente curto; posteriormente há um período de 

tempo de repouso. 

 

3.2.3 Diferentes tipos de Laser 

O meio ativo de cada laser vai promover a amplificação de um feixe com um 

comprimento de onda específico correspondente ao valor de energia dos fotões que 

estimulam o processo de emissão e dos fotões emitidos. O tipo de laser é, assim, 

caraterizado pelo tipo de meio ativo utilizado. Na Figura 17 estão representados 

alguns dos principais lasers existentes, assim como o comprimento de onda no qual 

emitem o feixe de radiação laser.   

 
Figura 17 – Representação dos comprimentos de onda de alguns dos principais lasers, no espectro 

eletromagnético. 

 
Entre os diversos tipos de laser, os mais utilizados são descritos de seguida. 

Laser de estado sólido: utiliza meios ativos sólidos - como cristais ou vidros - no 

processo de emissão de fotões. Atualmente, dois dos lasers de estado sólido mais 

importantes na indústria têm como meio ativo o neodímio e o érbio - dopados em 

granada de ítrio e alumínio (Nd:YAG) - que emitem luz no infravermelho. 

Laser de gás: a amplificação do feixe ocorre por descarga num gás. Dois dos 

lasers de gás mais relevantes na indústria são o laser de CO2 e o laser de excímeros. 

O laser de CO2 emite luz no infravermelho distante (10.6 μm) e é composto por três 

gases: dióxido de carbono, azoto e hélio. O azoto tem a função de excitar as 

moléculas de CO2, e o hélio é importante no processo de arrefecimento, mantendo a 

inversão da população.  
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A Figura 18 representa o esquema de níveis de energia de emissão de um laser 

de CO2. 

 

Figura 18 – Esquema dos níveis de energia no laser de CO2. 

 

O laser de excímeros emite no UV, e o seu meio ativo é constituído por um gás 

reativo misturado com um gás inerte, os quais, ao serem estimulados eletricamente, 

dão origem a um dímero.  

Laser de díodo: são também conhecidos como lasers semicondutores em que o 

meio ativo são estruturas de junções p-n. As principais aplicações deste tipo de lasers 

são as impressoras e os leitores de CD’s. 

Laser de Corantes Orgânicos: são usados corantes orgânicos, como a 

Rodamina 6G, numa solução aquosa ou numa suspensão, como meio para gerar o 

laser. Este tipo de laser emite na região do visível, infravermelho próximo e UV 

próximo. 

 

3.2.4 Tratamentos superficiais por Laser 

O tratamento laser de alguns materiais é, por vezes, mais vantajoso do que 

outros métodos de tratamento químico ou físico. O laser permite uma modificação 

precisa de alguns tipos de superfícies que são difíceis de tratar partindo de métodos 

químicos, com a vantagem de não contaminar as superfícies em resultado do 

tratamento, e de não alterar as propriedades do material como um todo.  

 
A interação de um feixe laser com uma superfície não depende apenas das 

características do laser e da qualidade do feixe. É necessário conhecer os efeitos do 

laser sobre esta superfície. A interação laser-material depende de vários parâmetros 

do laser, tais como: comprimento de onda107,108, fluência (energia total fornecida 

dividida pela área abrangida), duração109,110 e número de pulsos111 e frequência da 

radiação emitida.112 
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Na Figura 19 estão representados os vários parâmetros de um pulso, 

características que influenciam a interação do laser com o material 

 
Figura 19 – Representação Esquemática dos pulsos de um feixe laser, com identificação do perído (T), da 

energia de um pulso (Epulso) e duração do pulso () 

 
A duração de um pulso ( ) pode ser facilmente determinado partindo da 

frequência do laser ( ) e do ciclo de trabalho,   , (duty cicle, também denominado de 

ciclo de emissão e corresponde â percentagem de tempo em que o laser está a emitir 

radiação). Esta relação está traduzida na equação 1. 

                     (12) 
  

A energia do pulso (      ) está diretamento associada à potência do laser, 

assim como à área do ponto focal (Afocal), à duração do pulso     e à fluência ( ). 

  
      

      
 

        

      
     (13) 

Na interação de um feixe luminoso com a superfície de um substrato, uma parte 

do feixe é refletida, outra parte é transmitida, outra é espalhada e outra é absorvida 

pelo material (Figura 20). 

 
Figura 20 – Representação dos fenómenos que ocorrem a um feixe luminosos na interação com a superfície de 

um material.
iv
 

 
A lei de Beer-Lambert (eq. 3) descreve o processo de absorção de radiação, 

onde I é a intensidade do feixe transmitido, I0 a intensidade do feixe incidente,  o 

coeficiente de absorção ótica, e x a espessura do material atravessada pelo feixe. 

depende do meio, do comprimento de onda e da intensidade do feixe.106 

        
                                           (14) 

                                                 
iv
 When Light Meets Matter. http://weeklysciencequiz.blogspot.pt/2011/09/when-light-meets-matter.html 

(Consult. 31 Agosto, 2014). 

http://weeklysciencequiz.blogspot.pt/2011/09/when-light-meets-matter.html
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O processo de absorção está associado aos campos eletromagnéticos do feixe 

incidente. A força induzida pelo campo elétrico é muito pequena e insuficiente para 

forçar a vibração do núcleo atómico. Contudo, irá interagir com os eletrões livres ou 

ligados. Assim, ao passar por uma partícula carregada elasticamente ligada, irá induzir 

movimento nessa partícula.  

A absorção ocorre naturalmente quando a frequência da radiação é uma 

frequência natural de oscilação da partícula. Todavia, uma oscilação forçada poderá 

ser iniciada.  

Quando um eletrão está a vibrar, pode irradiar em qualquer direção ou ser 

contido pela rede cristalina. Esta contenção, que se traduz em aquecimento, irá forçar 

a rede cristalina a vibrar. Esta vibração pode ser tão intensa que provoque um 

relaxamento das ligações entre moléculas ou átomos, destruindo, assim, a 

continuidade mecânica do material. Diz-se então que o material fundiu. Se a vibração 

e consequente aquecimento continuam a aumentar, as ligações são cada vez mais 

fracas, resultando na evaporação de material. Quando o material gasoso absorve 

radiação laser pode dar origem a um plasma.  

A aplicação de um feixe laser num material pode provocar a ocorrência de 

diversos processos na sua superfície; dependendo da densidade superficial de energia 

e do intervalo de tempo da sua aplicação, podendo ocorrer desde um ligeiro 

aquecimento superficial (feixe contínuo expandido) até à remoção violenta de um 

volume muito pequeno da superfície (pulso focalizado com duração de 

nanosegundos). 

A divergência do processo de evaporação de material no tratamento laser está 

dependente do facto de a fonte operar em regime contínuo ou pulsado. Se o laser é 

contínuo,113,114 o regime de evaporação resulta numa estreita semelhança em relação 

à evaporação por canhão de eletrões. Trata-se de um processo térmico quase 

tradicional, acrescido da interação do feixe incidente com a nuvem de vapor que sai do 

alvo. 

Num laser pulsado de baixa repetição, o regime aproxima-se mais da descrição 

de uma deflagração na superfície. Sendo que, quando o alvo está em movimento, o 

tempo entre pulsos impede a sobreposição do efeito de pulsos sequenciais. 

Para lasers com ciclos de trabalho elevados, o regime de evaporação estará 

mais próximo do laser contínuo ou do laser de baixa repetição, dependendo da 

velocidade de passagem do laser. Assim, conclui-se que o regime de funcionamento 

do laser é estabelecido segundo a frequência de repetição do laser e a velocidade de 

varrimento do feixe laser sobre a amostra. 
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A velocidade de varrimento determinará se os pulsos se sobrepõem ou não, ou 

seja, se há efeitos residuais de um pulso quando o próximo pulso interage com a 

superfície do alvo. A velocidade de varredura da superfície do alvo passa a ter um 

papel ainda mais preponderante. 

 
Genericamente, a remoção de material da superfície por conversão da energia 

eletromagnética do feixe de laser em energia térmica, química e mecânica na 

superfície do substrato é denominado de Ablação por Laser.115 

Os principais campos de aplicação da ablação por laser (Figura 21) são: 

 Microestruturação – lasers usados na remoção e material superficial de um 

substrato criando estruturas bi e tridimensionais. 

 Deposição – o material removido é utilizado para criar filmes ultrafinos que 

promovem propriedades específicas às superfícies dos substratos. 

 Microanálise – o material removido pode ser analisado através de métodos 

óticos. 
  

 

 
Figura 21 – Representação dos diferentes campos de tratamento por ablação a laser. 

 
É comum os estudos de eficiência da ablação por laser serem representados por 

curvas de desgaste / erosão. Estas curvas indicam a dependência da profundidade de 

material removido com a fluência do tratamento laser (Figura 22), sendo assim 

possível determinar o valor limiar da fluência para que ocorra a ablação.112 
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Figura 22 – Gráfico representativo das curvas de desgaste para a remoção de tinta por laser.  

(Reimpressão com a permissão da referência 112. Copyright © 2006 Elsevier Science B.V.) 

 
O rácio de ablação do laser em processos de microestruturação de um substrato 

é determinado por:116 

                          
                        

                             
                           (15) 

A eficiência do processo de Microestruturação é mais facilmente interpretada 

quando o rácio de ablação é normalizado segundo a energia do pulso, pelo que é 

comum dividir o valor do rácio pela energia do pulso.116 

                          
             

                
                                   (16) 

 
No processo de ablação é possível a contribuição de mecanismos térmicos e 

não térmicos. Contudo, só ocorre remoção de material acima do limiar de fluência, 

sendo que este valor depende principalmente do comprimento de onda do laser e da 

duração do pulso. 

 

Na ablação fototérmica (Figura 23) dá-se a transformação instantânea da 

energia de excitação em calor e consequente remoção de material. A célere 

dissipação da energia faz com que a superfície atingida aqueça rapidamente e ocorra 

a vaporização do material. Neste tipo de tratamentos o rácio de ablação é elevado e a 

rugosidade da superfície final é notória.117-119  

Para minimizar os danos térmicos provocados pela ablação a laser importa 

controlar a duração do pulso, de modo a assegurar que esta  não é superior ao tempo 

de relaxamento térmico (TRT), isto é, ao tempo que o material demora a perder 50% 

do calor que lhe foi cedido pela energia do feixe laser.109 
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Figura 23 – Representação esquemaática do mecanismo de ablação fototérmica na microestruturação de um 
substrato. 

(Reimpressão com a permissão da referência 119. Copyright © 2009 Elsevier Science B.V.) 

 
No processo de ablação fotoquímica, a cisão das ligações e a remoção de 

material tem como causa o fenómeno de absorção referido acima. Num processo de 

ablação de natureza apenas fotoquímica, a temperatura do sistema mantém-se 

inalterável com a irradiação laser e o rácio de ablação é bastante pequeno.116  
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3.3 Técnicas de Caracterização e Medição 

3.3.1 Medição do Ângulo de Contacto 

Um modo simples de determinar a eficácia do tratamento plasma quanto às 

alterações da molhabilidade e à evolução do processo de envelhecimento é a medição 

do ângulo de contacto () de uma gota de um solvente colocado sobre a superfície do 

substrato.  

O ângulo de contacto é definido como o ângulo entre o plano tangente à gota do 

líquido (LV) e o plano contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado 

(SL), tal como se encontra esquematizado na Figura 26. 
  

  
Figura 24 – Ângulo de contacto entre uma gota líquida e uma superfície sólida em estado de equilíbrio. 

(Reimpressão com a permissão da referência 81. Copyright © 2009 Elsevier Science B.V.) 

 

Em traços gerais, a tensão superficial (ou energia superficial) pode ser 

designada como uma medida da energia de coesão entre as moléculas numa 

interface, consequência das interações moleculares.120 A relação entre o ângulo de 

contacto e a energia da interface sólido-líquido é dada pela equação de Young.75 

                                     (17) 

  

Em que, SV e LV são, respetivamente, as energias superficiais do sólido e da 

fase líquida e SL é a energia da interface sólido-líquido. A atração intramolecular 

expressa por SV consiste em dois componentes: um atribuído às interações polares 

(
p
), e outro relacionado com as forças de dispersão (

d
). 

Os valores de ângulo de contacto são influenciados por alguns fatores que não 

estão previstos na equação de Young, tais como: a heterogeneidade química, a 

rugosidade do substrato sólido e a contaminação da superfície líquida.  

  
O grau de molhabilidade de uma superfície sólida é expresso qualitativamente 

pela magnitude do ângulo de contacto. Quando a energia livre superficial do sólido em 

equilíbrio com o vapor do líquido é superior à tensão na interface sólido-líquido (SV > 

LV), o ângulo de contacto será inferior a 90º, definindo-se que o líquido molha 

parcialmente o sólido. Logo, a superfície do sólido é definida como hidrofílica. Quando 
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ocorre a situação inversa (SV < LV), o ângulo de contacto nesta situação será superior 

a 90º, afirmando-se, por conseguinte, que o líquido não molha o sólido, estando na 

presença de uma superfície hidrofóbica.v 

 
Figura 25 – Exemplo de uma superfície hidrofóbica (A) e uma superfície hidrofílica (B). 

A redução do ângulo de contacto após o tratamento plasma reflete a 

incorporação de grupos hidrofílicos na superfície do material, o que, por sua vez, 

provoca um aumento da tensão superficial.121 

 
O medidor de ângulos de contacto ou goniómetro é uma ferramenta muito 

importante para uma primeira avaliação do sucesso da modificação por plasma, pois, 

como oportunamente referido, permite analisar de modo rápido e eficaz as alterações 

na hidrofilicidade ou hidrofobicidade das superfícies dos materiais, revelando 

alterações quanto à estrutura molecular superficial. Este equipamento é constituído 

por uma câmara de alta definição, uma fonte luminosa de fundo, um suporte de 

amostras e uma seringa. Este pode ser mais ou menos sofisticado, mas terá sempre 

estes constituintes básicos e um software de captação e tratamento de imagem.  

 
Dada a inexistência de um aparelho capaz de fazer tais medições, na empresa 

ou no CTCP, decidiu-se desenvolver um goniómetro de raiz similar às soluções 

existentes no mercado.v,vi,vii 

3.3.1.1 Projeto mecânico 

Antes de proceder à conceção do projeto mecânico foram analisados vários 

sistemas comerciais e definidas as especificações para o goniómetro a construir, tais 

como: 

 Altura do suporte de amostras; 

 Passo do parafuso; 

 Flexibilidade e adaptabilidade do suporte para diferentes amostras; 

 Mobilidade do módulo da câmara; 

 Tipo de luz; 

                                                 
v
 Medidor ângulo de contacto.http://www.ramehart.com/contactangle.htm (Consut. 19 Janeiro 2011) 

vi
 Medidor ângulo de contacto. http://www.attension.com/ (Consut. 19 Janeiro 2011). 

vii
 Medidor ângulo de contacto. http://www.kRoss.de/en/products/contact-angle/easydrop.html (Consut. 19 

Janeiro 2011). 

http://www.ramehart.com/contactangle.htm
http://www.attension.com/
http://www.kruss.de/en/products/contact-angle/easydrop.html
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 Mobilidade do módulo da seringa; 

 Pés de suporte da estrutura. 

 

Foi desenvolvido, com base nas referidas especificações pretendidas, o projeto 

mecânico do protótipo em SolidWorks. A aparência do modelo final está representada 

na Figura 26. 

Toda a estrutura metálica é constituída por alumínio (liga 5083) anodizado e em 

aço inox 304. 

  
Figura 26 – Representação frontal (A) e em perspetiva (B) do goniómetro projetado em SolidWorks. 

3.3.1.2 Projeto Elétrico 

O projeto elétrico para o protótipo do medidor de ângulos de contacto é bastante 

simples. Optou-se por utilizar como fonte luminosa um LED de luz fria. Tal como se 

pode observar na Figura 27, o LED encontra-se ligado a um potenciómetro, de modo a 

permitir variar a sua intensidade luminosa. 

Verificou-se que a luz emitida pelo LED era muito direcionada, provocando uma 

grande diferença de luminosidade entre a zona central da imagem e as zonas 

limítrofes, surgindo um efeito de encadeamento. Para diminuir esse efeito poliu-se o 

espelho do LED com o propósito de melhorar a difração da luz, e colocou-se papel 

vegetal junto ao suporte das amostras. 

 
Figura 27 – Fotografia da parte elétrica do goniómetro desenvolvido. 

 

A B 
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3.3.1.3 Software 

O software usado para a aquisição de vídeo é o AVT Amcap desenvolvido pela 

Allied Vision Tecnologies, fornecedora da câmara CCD utilizada. Na Figura 28 está 

representada uma fotografia obtida pelo software de aquisição de vídeo. 

 
Figura 28 – Imagem ilustrativa da definição obtida através do software de aquisição de vídeo usado. 

Os vídeos obtidos pela AVT Amcap são convertidos em imagens pelo software 

Image_J (National Institutes of Health, USA).viii Este software, de licença gratuita, 

permite o tratamento de imagem, tendo várias funcionalidades extras (plugins) que 

podem ser associadas. 

Para a análise da imagem da gota foi incorporado no software uma 

funcionalidade extra denominada Drop Shape Analysisix, que permite uma medição 

bastante precisa da forma da gota e do ângulo de contacto da gota na superfície da 

amostra sólida. 

A funcionalidade Drop Shape Analysis permite a medição do ângulo de contacto 

através de dois métodos distintos. O método usado nos testes iniciais é o DropSnake, 

no qual são definidos, manualmente, vários pontos na linha de curvatura da gota; 

posteriormente, o programa define a linha da curvatura e determina os ângulos 

tangentes à curvatura da gota de água na superfície de um substrato de contacto 

(Figura 29). 

 
Figura 29 – Medição do ângulo de contacto por DropSnake no software Image J. 

                                                 
viii

 Software Image J. http://rsbweb.nih.gov/ij/ (Consult. 07 Fevereiro 2011). 
ix
 Drop Shape Analysis. http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis/ (Consult. 07 Fevereiro 2011). 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis/
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3.3.1.4 Seleção da Câmara Fotográfica 

Foi incorporada no protótipo uma câmara CCD da Guppy, modelo F080C.x As 

características da câmara e da lente estão sumariadas na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Características da Câmara CCD e lente. 

Câmara CCD 

Resolução 1032x778 

Frames/seg. 30 

Tamanho do CCD 1/3’’ 

Lente CCTV 

Distância Focal 3,5-8,0 mm 

Abertura 1,4 

 
Numa fase inicial foi testado outro tipo de câmara da Guppy (modelo 

desconhecido) mas a captação da imagem era bastante imprecisa. A definição 

imprecisa dos contornos introduzia um erro elevado nas medições dos ângulos de 

contacto. 

Realizaram-se vários testes para determinar a origem do problema, recorrendo a 

diversos softwares de captação de imagem e tentado otimizar as propriedades da 

câmara, no intuito de obter uma imagem fiel da realidade. 

Como se pode verificar nas fotos da Figura 30, a qualidade e a fidelidade destas 

não permitiam que se constituíssem como base para a análise do tratamento de 

plasma, pelo que se optou pela substituição desta câmara por uma Guppy F080C. 

  
Figura 30 – Fotografias captadas pela primeira câmara utilizada (A) e pela Guppy F080C (B). 

Uma vez superado o problema da qualidade da câmara, surgiu outra limitação. 

As gotas colocadas nas superfícies dos substratos são muito pequenas, pelo que seria 

importante ter uma lente com capacidade de ampliação da imagem, de modo a tornar 

o método de medição do ângulo de contacto mais preciso. 

Esta limitação foi superada deslocando-se o substrato até ao limite do suporte da 

amostra, junto ao limite onde se encontra a câmara. Como se pode comparar através 

                                                 
x
 Câmara Guppy. http://www.alliedvisiontec.com/emea/products/cameras/ firewire/guppy-pro.html 

(Consult. 07 Fevereiro 2011). 

A B 

http://www.alliedvisiontec.com/emea/products/cameras/%20firewire/guppy-pro.html
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das fotografias apresentadas na Figura 31, esta deslocação permite aumentar um 

pouco o tamanho da gota. Esta prática tem alguns inconvenientes, pois além de ser 

um pouco trabalhosa, pode ocorrer alteração na curvatura da gota devido ao 

deslocamento do substrato. 

 
Figura 31 – Fotografias de uma gota de água na superfície de uma amostra de NBR. 

A solução ideal para otimizar o processo de focagem e aquisição de imagem de 

diferentes gotas sempre com o mesmo tamanho seria a substituição da lente atual por 

outra com capacidade de ampliação. Assim, seria possível ajustar o ponto focal para a 

posição em que se encontra a agulha da seringa, otimizando a qualidade de imagem e 

o tempo que demora a aquisição da mesma.  

Apesar de ter sido feita uma pesquisa de mercado com o intuito de encontrar 

uma lente que permitisse obter imagens com maior qualidade, optou-se por não se 

fazer esse investimento, dado que esta técnica tem por objetivo verificar apenas numa 

primeira instância se ocorreu ou não alguma modificação com a aplicação do plasma. 

A medição do ângulo de contacto não será utilizada nem para determinar tensões 

superficiais das amostras tratadas, nem na validação de um tratamento.  

3.3.1.5 Seleção da seringa 

O modo como a gota é colocada na superfície do material a analisar é um passo 

importante, uma vez que a gota deve ter sempre o mesmo volume e ser depositada 

com muito cuidado, de modo a não ocorrerem alterações da sua forma (curvatura) 

original. Pesquisou-se no mercado um tipo de seringa que garantisse o preenchimento 

de alguns critérios: 

a) Facilidade de adaptação a um suporte, de modo a garantir a total imobilidade 

da seringa no momento de formação e depositação da gota na superfície 

sólida. 

b) Capacidade de definir com precisão o volume da gota por ensaio. 

c) Capacidade volúmica para realizar vários ensaios consecutivos sem retirar a 

seringa do suporte para abastecimento de água. 
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d) Capacidade de medição de pequenos volumes (na ordem dos µL). 

Das soluções pesquisadas selecionou-se uma seringa da Hamilton Instruments que 

possui um pistão enroscado com um passo micrométrico em substituição do pistão 

convencional (Figura 32A). A rotação completa do pistão equivale a um volume 

quantificável (no caso de uma seringa de um 1 mL o volume correspondente a uma 

rotação é de 13,23 µL). 

As agulhas escolhidas para usar neste tipo de seringa têm um adaptador em 

teflon (Figura 32B) e uma ponta de 90º (Figura 32C) para assegurar uma maior 

precisão da medição.  

 
Figura 32 – Fotografias da seringa de pistão enroscado (A) e das agulhas (B) com especial interesse na 

forma da ponta (C) a usar no sistema de medição de ângulos de contacto. 

 
Com base nestes elementos foi construído o protótipo do medidor de ângulos de 

contacto representado na Figura 33. 

 
Figura 33 – Fotografia do goniómetro desenvolvido. 

 
Caso se pretendesse fazer medições da energia superficial, partindo da 

medições do ângulo de contacto, seria obrigatório fazer a calibração do sistema 

desenvolvido, seguindo-se, por exemplo, o procedimento defendido por Woodwardxi, 

que apresenta alguns passos para assegurar que a câmara se encontra numa posição 

exatamente horizontal à gota. O processo de calibração descrito por Woodward 

                                                 
xi
 Medição ângulo de contacto. http://www.firsttenangstroms.com/pdfdocs/ CAPaper.pdf. (Consult. 28 

Fevereiro 2011). 

http://www.firsttenangstroms.com/pdfdocs/%20CAPaper.pdf
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consiste numa esfera de safira, com raio de 4 a 6 m, incorporada num recipiente em 

alumínio, em que a altura saliente da safira corresponde exatamente ao raio da 

espera, de modo a que o ângulo de contacto entre os dois materiais seja de 90º. 

Assim, a horizontalidade da câmara está assegurada quando a linha de base da “gota” 

é reta (Figura 34). 

 
Figura 34 – Imagem da safira quando a câmara se encontra horizontal à amostra.

xi 

 

3.3.2 Microscopia Eletrónica de Varrimento – SEM 

A técnica de microscopia eletrónica por varrimento (do inglês Scanning Electron 

Microscopy - SEM) permite uma análise topográfica dos materiais semelhante à que 

ocorre na microscopia ótica de reflexão, mas com uma gama de ampliação desde 10 x 

até 18000 x e com uma profundidade de campo de 30 µm.  

A elevada profundidade de campo (imagem com aparência tridimensional) e a 

possibilidade de combinar a análise microestrutural com a microanálise química 

(através da técnica de espectroscopia dispersiva de Raios-X, EDS) são fatores que em 

muito contribuem para o amplo uso desta técnica. 

Apesar da complexidade dos mecanismos para a obtenção da imagem, o 

resultado é muito fácil de interpretar. 

 

3.3.2.1 Princípio de Funcionamento do SEM 

Dentro da coluna de vácuo é gerado um feixe de eletrões acelerados por uma 

tensão até 40 kV. O feixe gerado passa por um conjunto de lentes eletromagnéticas 

que reajustam o seu diâmetro e que o focalizam sobre um ponto da amostra a 

analisar. O conjunto de bobinas eletromagnéticas é responsável pelo varrimento do 

feixe sobre a amostra. O feixe de eletrões interage com a zona de incidência da 

amostra até uma profundidade de 1 µm a 6 µm, dependendo da natureza da amostra, 

sendo esta zona denominada por volume de interação (Figura 35).122 
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Figura 35 – Volume de Interação entre o feixe e a amostra. 

Desta interação ocorre a emissão de um de conjunto de eletrões secundários, 

retrodifundidos e Auger, raios-X e outros fotões de diversas energias, que são 

captados pelos detetores. O sinal dos detetores é amplificado e convertido na imagem 

que surge no monitor. A Figura 36 ilustra esquematicamente a composição de uma 

microscópio eletrónico de varrimento.  

Os eletrões secundários (ES) são eletrões da amostra que sofrem excitação e 

são emitidos com energia inferior a 50 eV. As imagens obtidas através da deteção de 

eletrões secundários possuem um forte contraste topográfico, devido à emissão de 

eletrões retrodifundidos, sendo que a intensidade é tanto maior quanto maior o número 

atómico.  

 
Figura 36  – Representação esquemática de um microscópio eletrónico de varrimento.

xii
 

 

Os eletrões retrodifundidos (ER) permitem a distinção, na amostra em análise, 

de regiões de átomos leves e pesados. As imagens obtidas através da deteção deste 

tipo de eletrões permitem a observação clara da rugosidade das amostras devido ao 

                                                 
xii

 SEM. www.mse.iastate.edu/research/laboratories/sem/ (Consult. 05 Agosto 2014). 
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efeito de sombra. Na captação destas imagens é necessário validar a localização da 

amostra/detetor, dado que a qualidade das imagens relativamente ao contraste 

topográfico depende muito desse posicionamento. Tendo em consideração que estes 

eletrões provêm de camadas profundas da amostra, a resolução das imagens obtidas 

depende do feixe incidente e do número atómico médio da zona em análise. 

 
Nem todas as amostras podem ser caracterizadas através de microscopia 

eletrónica. Para que o mesmo seja possível é importante que a amostra apresente boa 

condutividade elétrica superficial, ou então que a amostra seja revestida por um filme 

ultrafino de um material condutor (ex.: ouro); a água que possa existir na amostra deve 

ser removida; a amostra tem de suportar o vácuo e deve ser estável nas condições de 

análise e na interação com o feixe. 

 

A análise simultânea dos sinais recolhidos pelos detetores de eletrões 

secundários e de eletrões retrodifundidos permite a caracterização de cada ponto da 

amostra no que concerne à topografia, ao número atómico, às propriedades 

cristalinas, à composição química elementar, aos campos magnéticos e à orientação 

cristalina local da amostra. 

3.3.2.2 Integração da Espectroscopia Dispersiva de Raios-X (EDS) 

Como já referido, a conjugação das técnicas SEM/EDS permite obter imagens 

tridimensionais da amostra e mapas de composição dos elementos à superfície da 

mesma. 

Em relação ao funcionamento, quando a amostra é atingida pelo feixe, os seus 

átomos são excitados e, ao voltarem ao seu estado fundamental, emitem fotões com 

diferentes energias, características do átomo emissor. A energia dos fotões permite, 

assim, a sua identificação e contabilização pelo detetor de raios-X, gerando-se o 

espectro relativo ao número de contagens em função da energia em keV, sendo 

possível, deste modo, identificar os elementos químicos presentes na amostra.  

 
Os ensaios realizados no âmbito deste trabalho de investigação foram levados a 

cabo no laboratório do CEMUP. O equipamento utilizado foi um microscópio eletrónico 

de varrimento de alta resolução (Schottky), com Microanálise por Raios-X e Análise de 

Padrões de Difração de Eletrões Retrodifundidos, da marca FEI Quanta 400FEG 

ESEM / EDAX Pegasus X4M. 
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Figura 37 – Microscópio Eletrónico de Varrimento do CEMUP.
xiii

    

 

3.3.3 Espectroscopia de Fotoeletrões de Raios-X (XPS) 

O XPS é uma técnica não destrutiva que utiliza raios-X em ambiente de ultra alto 

vácuo para analisar e caracterizar a composição química da superfície de uma 

amostra. Trata-se de um processo bastante simples que pode fornecer uma vasta 

quantidade de informação sobre a amostra, nomeadamente acerca dos elementos que 

a constituem e do seu estado químico. 

3.3.3.1 Princípio de Funcionamento do XPS 

A técnica de XPS baseia-se no efeito fotoelétrico. É utilizada uma fonte de   

raios-X monocromática que emite fotões de raios-X que, ao atingirem a amostra, 

interagem com os átomos presentes na camada superficial (1-10 µm), causando a 

emissão de fotoeletrões.123 

 
Figura 38 – Representação do funcionamento do XPS. 

 
A energia cinética (  ) dos fotoeletrões emitidos é dada pela equação:123  

       –   –                                                                           (18) 

e resulta do processo da conservação de energia que envolve o fotão de raios-X 

incidente (  ), do fotoeletrão com uma energia de ligação (  ), e da barreira de 

potencial da superfície (função de trabalho    ). 

                                                 
xiii
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O detetor existente no espectrómetro recolhe a informação relativa à energia 

cinética dos fotoeletrões emitidos da amostra. Esses valores estão diretamente 

relacionados com a energia de ligação dos eletrões aos átomos, dando origem ao 

espectro de XPS característico da amostra analisada. Um exemplo de um espectro de 

XPS encontra-se ilustrado na Figura 39. Este espectro depende da fonte 

monocromática utilizada na análise, pelo que não podem ser feitas comparações com 

outros espectros obtidos noutro espectrómetro que não utilize a mesma fonte de raios-

X. Como os valores de energia de ligação são característicos para cada elemento e 

refletem o ambiente eletrónico circundante, é possível identificar a composição 

química da amostra em análise.  

  
Figura 39  – Espectro XPS de uma borracha de estireno-butadieno (SBR). 

Esta técnica é particularmente sensível ao estado da superfície das amostras 

que, ao estarem expostas à atmosfera ambiente, têm tendência a adquirem uma 

película fina superficial, constituída essencialmente por hidrocarbonetos. A existência 

desta película tem impacto nos valores de energia de ligação obtidos durante a 

análise. Para corrigir esse desvio, redefine-se o valor da energia de ligação do estado 

1s do carbono como 285,0 eV e recalculam-se as energias de ligação determinadas 

para outras espécies em função da diferença entre este valor e o valor medido para 

C1s. 

 
A técnica XPS apresenta algumas limitações para que possa ser utilizada como 

técnica de caracterização: 

 A área mais pequena de análise é aproximadamente 10 nm2. 

 As amostras devem ser compatíveis com ambientes de ultra alto vácuo. 

 As amostras não podem exceder os 25 mm de largura e comprimento. 

 A espessura das amostras não pode exceder os 12 mm. 

 Não consegue detetar hidrogénio e hélio. 

Ao proceder à análise quantitativa dos resultados obtidos por XPS é importante 

refletir acerca das intensidades dos picos de fotoeletrões. Isto porque a intensidade 

dos picos depende de fatores tais como: a secção eficaz de efeito fotoelétrico, a 
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profundidade de escape dos eletrões, a transmissão do espectrómetro utilizado na 

análise, e a rugosidade superficial da amostra. É de salientar que a sensibilidade de 

deteção de elementos depende da secção eficaz desse elemento e do ruído de fundo 

produzido pelos restantes. 

Os ensaios realizados no âmbito deste trabalho de investigação foram levados a 

cabo no laboratório do CEMUP. O equipamento utilizado foi um espectrómetro da 

Kratos, modelo Axis Ultra HSA. 

 
Figura 40 – Espectrómetro de Fotoeletrões de Raio-X existente no CEMUP.

xiv  

 

3.3.4 Testes de Adesão 

O teste de adesão (Peel) é realizado para quantificar a resistência à descolagem 

(despelamento) do adesivo. O peel pode ser medido em vários ângulos, conforme 

mostrado na representação da Figura 41.  

Neste teste é colocado um adesivo sobre duas superfícies rígidas e é aplicada 

uma pressão padronizada durante um tempo específico. Decorrido um período de 

repouso, mede-se a força necessária para separar os dois substratos sólidos. 

 
Figura 41 – Representação dos vários métodos de ensaio Peel: T-peel (A); peel 180º (B), peel 90º (C), Peel em 

tambor (D).
xv

 

Nos testes efetuados seguiu-se a norma ISO 17708:2003,124 utilizando-se o 

método de ensaio T-peel.  

                                                 
xiv Centro de Materiais da Universidade do Porto. www.cemup.up.pt/ (Consult. 05 Agosto 2014). 
xv Adesão Peel. http://www.mecmesin.com/peel-test-adhesion-testing (Consult. 17 Maio 2014). 
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As duas camadas (sola e corte) da amostra são presas às pinças do 

dinamómetro (Figura 42.B e Figura 42.C).  

 
Figura 42 – Fotografia do dinamómetro eletrónico existente no CTCP (A); pormenores da fixação do provete de 

pele/borracha nas garras metálicas (B e C). 

 

As maxilas começam a afastar-se a uma velocidade constante de 100 m m.min-1, 

enquanto é gerado um gráfico de força em função da distância de descolagem como o 

que se encontra representado na Figura 43. 

 
Figura 43 – Exemplo de um gráfico força/distância de descolagem obtido no teste de adesão Peel. 

 

O valor da adesão ( ) sola-corte é calculado em N.mm-1 , usando a seguinte 

fórmula: 

  
 

 
                                             (19) 

onde   é o valor médio da força (em N), estimado a partir do gráfico força vs 

deformação gerado durante o processo de descolagem do provete, e   é a largura 

média do provete de ensaio.  

Considera-se o valor de adesão de 4 N.mm-1 como o valor mínimo para o qual é 

assegurada a qualidade da colagem corte-sola, para solados com uma densidade 

A B 

C 
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superior a 0,9 g.cm-3; para solado à base de poliuretanos e de EVA em que a 

densidade é inferior a esse valor, a adesão deverá ser superior a 3 N.mm-1.125,126 

A qualidade da colagem é avaliada não apenas quanto ao valor de adesão, mas 

também tendo em consideração o tipo de falha que ocorre na ligação corte-adesivo-

sola. Existem dois tipos principais de falha: a falha adesiva e a falha coesiva. A Figura 

44 representa de forma esquemática os diferentes modos de falha na colagem entre 

os substratos e o adesivo. 

A falha adesiva é aquela que ocorre na interface substrato e adesivo. Neste 

tipo de falha, a junta apresenta baixa resistência mecânica. 

A falha coesiva é a quebra do adesivo ou do substrato que ocorre quando a 

colagem entre o adesivo e o substrato é mais forte que a resistência interna destes. A 

qualidade da colagem entre o corte e a sola pode ser considerada excelente no caso 

de falha coesiva do substrato. 

Podendo ainda surgir falha coesiva do adesivo que corresponde à rutura do 

adesivo, este mantém-se, contudo, firmemente colado a ambos os substratos.127  
 

 
Figura 44 – Modos de falha na colagem substrato-adesivo-substrato. 

 
Os testes de adesão foram efetuados num dinamómetro eletrónico da Pegasil 

by Zipor (modelo Júpiter) existente nas instalações do CTCP. 

  
 

3.3.5 Resistência à flexão Ross de solas 

O teste de flexão Ross determina a resistência de elastómeros vulcanizados ou 

termoplásticos ao crescimento de fissuras quando submetidos a flexões repetidas. 

Os ensaios realizam-se num flexómetro de Ross da marca Pegasil by Zipor 

(Modelo EL-10F) representado esquematicamente na Figura 45. 

 Este aparelho permite verificar o crescimento de um corte padrão executado na 

região de flexão da amostra quando esta é flexionada ciclicamente.          

As amostras podem ser solas completas ou materiais retangulares retirados das 

mesmas ou de placas para solas. 

As amostras são fixadas em dois suportes, um fixo e outro móvel. Na posição 

original a amostra encontra-se em posição horizontal não flexionada. Com o 
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movimento de aproximação do suporte móvel ao suporte fixo ocorre a flexão a 90º da 

amostra.  

 

Figura 45 – Diagrama esquemático do flexómetro de Ross.
xvi

 

O crescimento da fissura é influenciado por algumas características da amostra, 

tais como a distribuição da densidade, a espessura, a geometria do desenho da sola e 

a concentração de tensões na região de flexão.  

Os teste podem ser realizados com o flexómetro de Ross colocado numa 

bancada de trabalho ou dentro de uma câmara térmica que permita executar os testes 

a temperaturas negativas. 

São várias as normas para execução do teste de flexão Ross, sendo as mais 

utilizadas a BS_5131:2.1128 e a ASTM D1052xvii. 

Os ensaios de flexão de Ross realizados no âmbito deste trabalho de 

investigação foram executados nas instalações do CTCP. Na Figura 46 está 

representado o equipamento utilizado nos testes baseado na flexão de Ross, da 

marca Pegasil by Zipor. 

                                                 
xvi

 Flexão Ross. http://www.pebax.com/en/properties/mechanical-properties/fatigue-resistance/index.html 
(Consult. 12 Abril 2013). 
xvii

 Norma ASTM D1052. http://www.astm.org/Standards/D1052.htm. (Consult. 09 Agosto 2014). 

A – Amostra 
B – Braços de suporte 
C – Suporte ajustável 

D – Cilindro Ajustável 
E – Cilindro inferior fixo 
F – Suporte do cilindro inferior 
G – Área da amostra cortada 

H – Cilindro 10 mm 

http://www.pebax.com/en/properties/mechanical-properties/fatigue-resistance/index.html
http://www.astm.org/Standards/D1052.htm
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Figura 46 – Flexómetro de Ross da marca Pegasil by Zipor, Modelo EL-10F. 

3.3.6 Resistência à fricção de Veslic 

O teste de resistência à fricção de Veslic determina a resistência de couros à 

fricção, avaliando a solidez dos tintos dos couros a ciclos de fricção para a frente e 

para trás 

Este aparelho é concebido para levar a cabo um teste de resistência à fricção 

sobre a superfície do couro, de modo a determinar a deterioração superficial do couro 

ou do acabamento e avaliar a extensão  da transferência de cor da amostra para o 

bloco de fricção.  

As amostras (couros, laminados sintéticos e palmilhas) são fixas a uma mesa 

horizontal e friccionadas por um elemento de abrasão (feltro) sob a ação de um peso 

normalizado e de um número de ciclos especificado.  

Os resultados obtidos quanto às mudanças de cor do elemento de abrasão e de 

superfície da amostra são avaliados por comparação com uma escala cinza, de 

acordo com a norma ISO 105-A02:1993
129

. 

Neste trabalho, adaptou-se o teste de fricção de Veslic para avaliar a resistência 

à fricção dos filmes coloridos depositados em alguns solados, seguindo o método 

normativo definido para o couro – EN ISO 11640:2012
130

 – tendo-se utilizado como 

elemento abrasivo uma lixa P600 que se fixou ao feltro. 

Os ensaios foram realizados nas instalações do CTCP, num abrasímetro de 

Veslic da marca Pegasil by Zipor (Modelo EL-83), que está ilustrado na Figura 47. 
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Figura 47 – Abrasímetro de Veslic: representação esquemática (A) e fotografia do equipamento utilizado (B). 
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4.1 Testes Preliminares 

Em colaboração com o laboratório de investigação “Thin films engineering and 

plasma technology” do SINCAFxviii do Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 

(ICMSE), foram realizados alguns ensaios preliminares em dois tipos de fontes 

plasma: 

 Uma fonte comercial de plasma atmosférico. 

 Uma fonte de plasma de baixa pressão construída no SINCAF. 

Estes testes iniciais tinham o objetivo de comparar as duas tecnologias e 

verificar qual a que apresentava o conjunto de características que mais se adequavam 

à aplicação no meio industrial, nomeadamente na indústria do calçado. 

 

4.1.1 Procedimento Experimental 

Os ensaios com a fonte de plasma atmosférico (Diener Electronic - Figura 48) 

foram realizados usando ar comprimido. Este sistema não permite variar parâmetros 

experimentais como a voltagem e a frequência aplicadas ao sistema. Os ensaios 

foram realizados com a passagem manual do aplicador de plasma pela superfície dos 

substratos. Logo, não é possível aferir sobre a velocidade de passagem do plasma. 

Todavia, o tempo médio de cada tratamento resultante de apenas uma passagem foi 

aproximadamente 10 segundos. Também a distância entre o aplicador e a superfície 

da borracha não pode ser determinada com rigor. Contudo, para reduzir a incerteza 

associada a este parâmetro experimental, optou-se por colocar o aplicador num 

suporte e fez-se deslizar a amostra que se encontrava sobre a banca de trabalho, 

tendo-se medido a distância entre estes com uma régua. 

 

Figura 48 – Fotografia de uma fonte de plasma atmosférico da Diener Electronic. 

 
Os ensaios em vácuo foram realizados num sistema desenvolvido pelo 

laboratório SINCAF, ilustrado na Figura 49. Os substratos de borracha foram 

                                                 
xviii

 SINCAF. http://www.sincaf-icmse.es/. (Consult. 23 Janeiro 2011). 
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colocados no interior da câmara de vácuo e o sistema de vácuo foi posto a funcionar 

até estabilizar na pressão desejada. Após estabilizar, introduziu-se O2 para o interior 

da câmara e aplicou-se um potencial aos elétrodos de modo a obter uma descarga de 

plasma durante o tempo definido. De modo a finalizar o processo de tratamento foi 

necessário aumentar a pressão interior da câmara para proceder à remoção dos 

substratos.  

 

Figura 49 – Fotografia do sistema de plasma de vácuo construído no SINCAF-ICMSE. 

 

Os parâmetros experimentais usados nos ensaios realizados no sistema de 

plasma de vácuo encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5 – Lista de parâmetros experimentais nos ensaios em vácuo. 

Gás: Oxigénio Pressão 
(torr) 

Voltagem 
(V) 

Tempo de 
tratamento (min) Caudal (L.min

-1
) 

14,9 0,158 200 5 

 

Para analisar a eficácia da ativação da superfície das borrachas foram realizados 

alguns ensaios de medição de ângulo de contacto, num goniómetro da KSV (Cam 

100), tendo sido usado como líquido água ultrapura (18 Mcm).  

As medições foram realizadas logo após o tratamento plasma e foram repetidas 

passados 6 dias. Para todos os substratos foram realizadas 3 medições em várias 

zonas da superfície. 

 

4.1.2 Apresentação e Discussão de Resultados 

O tratamento por plasma melhorou visivelmente as características hidrofílicas 

das borrachas do tipo SBR e NBR. Esse aumento da hidrofilicidade das amostras foi 

semelhante, tanto nos tratamentos plasma de baixa pressão como à pressão 

atmosférica. Apesar de numa fase inicial - quando as amostras eram submetidas à 
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modificação em vácuo - estas apresentarem valores de ângulos de contacto mais 

baixos, ao final de 6 dias o processo de envelhecimento torna os dois métodos muito 

semelhantes quanto aos resultados obtidos.  

Na Tabela 6 estão resumidos os resultados de maior relevo obtidos no 

tratamento atmosférico. 

Tabela 6 – Dados referentes aos ensaios realizados com plasma atmosférico e em vácuo. 

Substrato Ensaio Nº Passagens 
Distância 

(cm) 

Ângulo de Contacto (º) 

Inicial Após 6 dias 

SBR 

Controlo - - 118 - 

Plasma 
Atmosférico 

1  1,2 60 ± 10  71 ± 6 

Plasma Vácuo - - 38 ± 4 60 ± 9 

NBR 

Controlo - - 117 - 

Plasma 
Atmosférico  

1  1,2 79 ± 9  58 ± 13 

Plasma Vácuo - - 41 ± 5  59 ± 9 

 

O objetivo principal destes ensaios foi conhecer o modo de funcionamento de 

cada sistema e aferir acerca das potencialidades de cada um deles para a aplicação 

pretendida. 

Da experiência verificou-se que relativamente ao tempo de tratamento o plasma 

atmosférico é bastante mais rápido, uma vez que se trata apenas do tempo de 

passagem do aplicador de plasma. No tratamento com uma fonte de baixa pressão, o 

tempo necessário para dar um ensaio por terminado é a soma do tempo de tratamento 

com o tempo de despressurização e o tempo necessário até aumentar a pressão do 

sistema de modo a tornar segura a abertura da câmara de vácuo. Em suma, enquanto 

podemos ter um ensaio finalizado em apenas 10 segundos ao operamos com uma 

fonte de plasma atmosférico, o mesmo ensaio realizado numa fonte de plasma de 

baixa pressão pode prolongar-se mais do que uma hora, devido ao tempo de 

despressurização, que será tanto maior quanto maior a porosidade dos materiais a 

modificar. 

 Outra grande diferença a nível operacional entre os dois sistemas é a 

possibilidade de variar a voltagem que é aplicada ao sistema em vácuo, algo que é 

inviável nos casos em que se trabalha com a fonte atmosférica, pois trata-se de uma 

fonte comercial na qual o sistema está otimizado para trabalhar a uma voltagem e 

frequência fixas.  

 Pode considerar-se esta limitação do sistema atmosférico como uma 

desvantagem relativamente ao sistema de baixa pressão. Todavia, apresenta outras 
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características bastante superiores e que devem ser notabilizadas. Por exemplo, 

permite fazer um tratamento muito localizado, facilitando o controlo da zona de ação 

do plasma. Esta característica será preponderante em algumas aplicações como, por 

exemplo, a hidrofobização de juntas.  

 

4.2  Protótipo Laboratorial 

O sistema plasma para o tratamento de materiais desenvolvido no âmbito do 

trabalho de doutoramento (Figura 50) é constituído por um jato de plasma 

atmosférico (APPJ) e uma zona de trabalho isolada, em que a introdução dos 

substratos a modificar é feita por uma mesa amovível.  

Os tratamentos plasma são assistidos remotamente, sendo a zona de trabalho 

percorrida por um eixo xy automático, ao qual foi incorporado o aplicador de plasma. 

Numa primeira fase, a distância entre o substrato e o aplicador de plasma foi 

controlada manualmente. Com o desenvolvimento do protótipo industrial a distância 

passou a ser controlada automaticamente pelo manipulador.  

A fonte de plasma foi adquirida à AcXyS Technologies e pode ser utilizada tanto 

para tratamentos superficiais como para deposição de filmes.  

Na deposição de filmes o plasma é também alimentado por um precursor que é 

introduzido à saída do aplicador (Figura 50 B). 

 

Figura 50 – Fotografias do sistema de plasma atmosférico (A) e do pormenor do Aplicador de Plasma e 
zona de suporte dos substratos a modificar (B). 

 

As características da fonte plasma adquirida e do sistema criado estão resumidas 

na Tabela 7. 

A B  
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Tabela 7 – Características do sistema plasma AcXyS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Fonte Plasma 

Frequência 120 KHz 

Potência 600 W 

Voltagem 3 KV 

Material dos elétrodos Háfnio 

Distância entre elétrodos 1 mm 

Caudal Gás (máximo) 20 L.min
-1

 

Diâmetro Plasma à saída  1 cm 

Características Sistema Plasma 

Velocidade de varrimento 
máxima 

30  m.min
-1

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5. 

5 Tratamentos 
Plasma e Laser para 
Promover a Adesão 

dos Materiais 
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A colagem da sola à gáspea é um dos processos alvo de otimização, seja pela 

aplicação de colas e primários de base aquosa , seja pela automatização das 

operações. 

Neste capítulo serão apresentados os ensaios realizados para melhorar a 

adesão de materiais poliméricos utilizados nos solados, nos quais as operações de 

limpeza química (halogenação) e a cardagem mecânica foram substituídas por um 

tratamento plasma; e os ensaios realizados com couros - cujo processo de cardagem 

da flor da pele é automatizado - substituindo a tradicional cardagem mecânica pela 

cardagem a laser. 

  
Um dos critérios importantes na eficácia da adesão é a molhabilidade da 

superfície, pois trata-se da propriedade que permite que o adesivo escoe mais 

facilmente pela superfície do material, de modo a garantir uma boa cobertura de 

adesivo sem que ocorram falhas nas zonas mais irregulares (Figura 51). 

 

Figura 51 – Representação esquemática dos rincípios da molhabilidade após aplicação do adesivo. (A) Baixa 

molhabilidade. (B) Elevada molhabilidade.  
(Reimpressão com a permissão da referência 81. Copyright © 2009 Elsevier Science B.V.) 

  

Compreender os mecanismos de adesão dos polímeros e o modo como o 

plasma atua são dois fatores importantes na avaliação do modo como o tratamento 

por plasma pode reforçar a adesão dos polímeros. 

É importante conhecer as propriedades superficiais e as características dos 

materiais, tal como os principais mecanismos de ligação na adesão. Nos polímeros há 

quatro mecanismos primários que contribuem para a adesão e que se encontram 

esquematizados na Figura 52: 58 

 Interações Químicas (ligações covalentes, iónicas ou pontes de hidrogénio). 

 União mecânica (irregularidades da superfície). 

 Interdifusão das cadeias (difusão do polímero estimulando novas ligações 

internas). 

 Ligações eletrostáticas. 

 

Figura 52 – Principais mecanismos de adesão nos Polímeros. (A) Interações químicas. (B) União mecânica. (C) 
Interdifusão das cadeias. (D) Ligações eletrostáticas. 

(Reimpressão com a permissão da referência 58. Copyright © 2001 IOP Publishing Ltd.) 



78 FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

 

 

Compreendendo as modificações que ocorrem à superfície quando esta é sujeita 

a uma descarga de plasma, e os mecanismos que contribuem para a adesão, 

percebe-se que o tratamento plasma promoverá a adesão segundo duas vias: por 

aumento das interações químicas, devido ao aumento da quantidade superficial de 

oxigénio, e por aumento da rugosidade da superfície. 

Há outros fatores que influenciam a qualidade da adesão e que estão muitas 

vezes associadas a processos de adesão fracassados. No caso específico da adesão 

de polímeros, podem ser nomeados os seguintes fatores que atuam de forma negativa 

no processo de adesão: 

 A presença de contaminantes, tais como gorduras ou oligómeros de baixa 

massa molecular. 

 A existência de zonas em que a cura do adesivo não tenha sido efetiva.  

 A heterogeneidade da superfície tratada.  

 
 

5.1 Tratamento Plasma de borrachas e elastómeros 

termoplásticos 

Os materiais mais usados no fabrico de solados são as borrachas vulcanizadas, 

nomeadamente as borrachas de estireno-butadieno (SBR) e as borrachas de nitrilo 

(NBR), e outros elastómeros, como o etilvinilacetato (EVA), o poliuretano termoplástico 

(TPU) ou o polímero estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS). Como a maioria destes 

materiais são apolares, é premente um tratamento prévio à colagem, de modo a 

garantir uma boa adesão aos adesivos de poliuretano (PU) e de epóxi. Na Figura 53 

estão representadas as estruturas químicas dos materiais modificados por plasma ao 

longo deste trabalho.  

 

Figura 53 – Estrutura química dos materiais modificados por plasma durante este trabalho. 
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Um dos materiais mais utilizados nas indústrias de solas portuguesas é o SBR, 

pelo que será o enfoque principal dos ensaios realizados.  

O SBR é uma borracha de utilização generalizada devido às suas propriedades, 

nomeadamente a resistência à abrasão e a resistência ao envelhecimento. Na Figura 

54 está esquematicamente representado o processo de produção e vulcanização das 

borrachas. 

 

Figura 54 – Representação Esquemática dos processos de produção e vulcanização da borracha. 

 
Na borracha SBR existem monómeros de estireno combinados com monómeros 

de butadieno, que se podem encontrar nas formas CIS e TRANS (Figura 55).  

 

Figura 55 – Equação química que traduz o processo de obtenção de borracha SBR.
xix 

O processo de polimerização do SBR ocorre maioritariamente (85 a 90 %) por 

emulsão, sendo a restante borracha (10 a 15 %) polimerizada em solução. A 

polimerização por emulsão inicia-se com a reação de radicais livres, produto da 

decomposição de um peróxido ou de um persulfato numa emulsão aquosa. Este 

processo ocorre em reatores por períodos de entre 8 a 12 horas, podendo ocorrer a 

“quente”, quando a temperatura ronda os 50 ºC, ou a “frio”, quando a temperatura se 

situa nos 5 ºC). A temperatura a que ocorre a polimerização influencia a constituição 

do polímero formado, sendo que a altas temperaturas obtém-se um polímero 

constituído por cadeias mais ramificadas. Quando o processo ocorre a baixas 

temperaturas o polímerov é constituído principalmente por cadeias lineares, sendo o 

seu peso molecular maior.xx 

Após o tempo de reação, os monómeros que não reagiram são removidos por 

arraste de vapor. O polímero é homogeneizado e coagulado pela adição de um sal 

(normalmente sulfatos), sendo posteriormente lavado e seco. 

Para finalizar o processo de produção da borracha, esta é injetada nos moldes, 

onde se processa a vulcanização, responsável pela mudança das propriedades físicas 

                                                 
xix

 Ciência e Tecnologia da Borracha. http://ctborracha.com/?page_id=4319 (Consult. 06 Agosto 2014). 
xx

 Borracha de Butadieno Estireno (SBR). http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-butadieno-
estireno.php (Consult. 06 Agosto 2014) 

http://ctborracha.com/?page_id=4319
http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-butadieno-estireno.php
http://www.rubberpedia.com/borrachas/borracha-butadieno-estireno.php
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da borracha de um estado predominantemente plástico para um estado 

predominantemente elástico. 

A vulcanização é um processo químico irreversível, que promove a formação de 

uma rede de ligações cruzadas entre as cadeias principais do polímero, aumentando a 

resistência e a dureza da borracha e melhorando as suas propriedades físicas, 

mecânicas e reológicas. Na Figura 56 está representada a rede de ligações cruzadas 

que se foram com a vulcanização. 

 
Figura 56 – Representação da rede de ligações cruzadas que se formam com a vulcanização.

xxi
 

A determinação exata do método e das condições de vulcanização (tempo, 

temperatura e pressão) depende da composição da borracha, dos agentes auxiliares, 

das dimensões do molde a ser fabricado e da sua aplicação.  

Um sistema de vulcanização contém agentes de vulcanização (enxofre, óxidos 

metálicos e peróxidos) e alguns agentes auxiliares, tais como aceleradores, ativadores 

e retardadores, que têm um papel preponderante na obtenção das caraterísticas de 

vulcanização desejadas e das propriedades da borracha pretendidas.xxii  

Os aceleradores usados com o agente de vulcanização permitem controlar a 

velocidade e temperatura de vulcanização, assim como melhorar as propriedades do 

vulcanizado. A seleção de um acelerador ou a combinação de acelerados específicos 

permite a obtenção de borrachas com diferentes propriedades.  

Uma desvantagem dos aceleradores surge quando são usados em dosagens 

acima da sua solubilidade na borracha, podendo ocorrer a sua migração para a 

superfície. Para contornar este inconveniente, é comum utilizar-se pequenas 

quantidades de vários aceleradores, de modo a que os resíduos sejam solúveis. 

Na maioria das vezes, ao utilizar aceleradores recorre-se ao uso de ativadores, 

de forma a aumentar o efeito destes compostos. Os ativadores podem ser agrupados 

em compostos inorgânicos, ácidos orgânicos e substâncias alcalinas. O mais famoso 

sistema de ativadores é constituído por óxido de zinco e ácido esteárico. O mecanismo 

que torna este par de ativadores tão efetivo ainda não está exaustivamente estudado. 

                                                 
xxi

 Conventional (thermoset) rubbers. http://www.polymerexpert.biz/PolymersandComposites.html.  
(Consult. 17 Julho 2014) 
xxii

 Vulcanização. http://www.rubberpedia.com/vulcanizacao.php. (Consult. 21 Julho 2014) 

 

http://www.polymerexpert.biz/PolymersandComposites.html
http://www.rubberpedia.com/vulcanizacao.php
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Contudo, tudo indica que o processo de reticulação é facilitado devido à formação de 

estearato de zindo, na reação do óxido de zinco com o ácido esteárico. 

Uma das razões para o uso do ácido esteárico no processo de vulcanização é o 

facto de ser bastante económico, contudo é de salientar que este composto tem uma 

solubilidade limitada. Assim, a desvantagem deste composto surge quando 

incorporado acima do limite de solubilidade, dado que o excesso de material migra 

para a superfície, afetando a adesividade da borracha. Por esta razão utilizam-se com 

frequência sais de zinco de ácidos gordos. 

 

O processo de vulcanização tem grandes vantagens na obtenção de uma 

borracha mais resistente. Contudo, pode também causar algumas dificuldades na 

capacidade adesiva destes materiais, devido à presença de substâncias de baixo peso 

molecular, que migram tendencialmente para a superfície, promovendo um tipo de 

ligações fracas que prejudicam a interação da borracha com o adesivo.  

A força e a qualidade da ligação sola-adesivo dependem da estrutura e da 

morfologia da superfície da borracha, tendo sido propostos, ao longo dos tempos, 

vários métodos para o tratamento superficial destes materiais, incluindo métodos 

químicos (halogenação131-136 e tratamentos com ácido sulfúrico137) e métodos físicos 

(descarga corona97,138,139, radiação UV140 e tratamentos plasma de baixa pressão e à 

pressão atmosférica). 

Atualmente, o método de tratamento de solas mais comum na indústria do 

calçado é a halogenação de borrachas ou a lavagem com MEK (metiletilcetona) dos 

restantes elastómeros.131-136 Este tratamento provoca alterações químicas e 

morfológicas na superfície do material, que promovem a adesão por via mecânica 

(devido ao incremento da heterogeneidade da superfície) e por via química (devido ao 

surgimento de grupos polares na superfície que aumentam a energia superficial). 

Atualmente começa a questionar-se o processo de halogenação quanto à sua 

uniformidade, reprodutibilidade de tratamento, e os seus efeitos no ambiente e na a 

saúde e a segurança dos trabalhadores. Estas preocupações motivaram a procura de 

métodos alternativos, tais como os métodos físicos, ou a utilização de halogenantes à 

base de solventes não orgânicos. 141 

O plasma surge como uma alternativa viável aos tratamentos químicos das 

solas, apresentando algumas vantagens relativamente à halogenação, uma vez que 

este método não envolve a utilização de substâncias perigosas e o principal resíduo 

gerado é o ozono, em quantidades muito pequenas, não tendo expressão a nível 

ambiental.  
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Os mecanismos de ação do plasma são bastante complexos devido à sua 

natureza. Não obstante, é expectável que a modificação por plasma tenha impacto na 

qualidade da adesão segundo vários mecanismos. Quimicamente, a adesão é 

promovida pela formação de grupos funcionais que asseguram as ligações com as 

moléculas do material adesivo. A nível termodinâmico, o incremento da energia da 

superfície que ocorre após a modificação por plasma, melhora a adesão. De igual 

modo, o aumento de rugosidade superficial favorece a adesão em termos 

mecânicos.142 

É de salientar que estes efeitos do tratamento plasma estão diretamente 

associados ao gás utilizado na geração de plasma e às espécies reativas que são 

produzidas.  

No tratamento de borrachas por plasma a baixa pressão já foram testados 

diferentes tipos de gases, quer oxidantes (O2, ar, CO2)
96,143,144, quer inertes (N2, Ar)142. 

Com esses estudos tornou-se evidente que a eficácia do tratamento depende do gás 

utilizado. Apesar disso, os valores de adesão obtidos foram genericamente bastante 

aceitáveis, exceto nos ensaios com plasma de azoto, nos quais se verifica uma 

degradação da superfície da borracha, principalmente quando a duração do 

tratamento é superior a 1 minuto. Nos ensaios com árgon verifica-se apenas uma 

ativação da superfície, tornando-a mais reativa. Com o uso de dióxido carbono, 

oxigénio ou ar, a principal modificação na superfície dos substratos é o aumento da 

rugosidade. Adicionalmente, o uso de ar e de oxigénio no tratamento por plasma tem a 

capacidade de oxidar a superfície das borrachas, aumentando a sua polaridade e, 

consequentemente, promovendo a adesão destes materiais.142,145 

Numa analogia com a halogenação, surgem vários estudos na literatura relativos 

à utilização de plasma à base de cloro no tratamento de borracha para melhorar a 

adesão a adesivos à base de PU. Tyczkowski reporta a utilização de diferentes gases 

(CF3Cl, CCl4, CHCl3) como agentes de funcionalização por plasma, surgindo na 

superfície das amostras vários grupos funcionais (C-Cl, C-OH e C=O) que têm um 

papel preponderante no aumento da adesão das borrachas ao adesivo.98,146  

Utilizando ainda a tecnologia plasma de baixa pressão, foi estudado o efeito da 

incorporação de isocianatos - fomentando a formação de ligações de cruzadas entre a 

superfície de borrachas e o adesivo – na melhoria da adesão. Foram utilizadas duas 

abordagens distintas. Num primeiro procedimento143 foi utilizado o plasma de oxigénio, 

para ativar a superfície das borrachas com a introdução de vapor de isocianato na 

câmara de vácuo durante 15 minutos, de modo a garantir a fixação de algumas destas 

moléculas na superfície do material e, consequentemente, uma boa adesão ao 

adesivo de PU. Num segundo estudo147, as borrachas foram modificadas com um 
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plasma de dióxido de carbono, de modo a aumentar a molhabilidade e a rugosidade 

superficial, enquanto os grupos de isocianato foram incorporadas no adesivo de PU.  

Todos os estudos plasma mencionados anteriormente foram realizados em 

ambientes de baixa pressão. Contudo, nos últimos tempos as fontes de plasma 

atmosférico foram alvo de grande interesse devido às vantagens de adaptabilidade e 

de custos, já referidas no capítulo 3. 

São vários os exemplos de sucesso na aplicação do plasma atmosférico com o 

objetivo de melhorar a adesão de polímeros, tais como PET (politereftalato de etileno), 

PA6 (nylon), PVDF (fluoreto de polivinilideno), HD-PE (polietileno de alta densidade), 

PP (polipropileno) e PDMS (polidimetilsiloxano). A melhoria da adesão foi, em todos 

estes estudos, relacionada com a formação de diferentes grupos funcionais contendo 

oxigénio e com alteração topográfica da superfície destes polímeros.46,101,148 

O tratamento de borracha termoplástica de estireno-butadieno-estireno (SBS) 

com plasma atmosférico melhorou drasticamente a força de adesão entre este 

material e o adesivo de PU. O tratamento com plasma atmosférico foi, aliás, mais 

eficaz e rápido do que o processo similar realizado numa fonte de baixa pressão.149  

Uma fonte de plasma atmosférica foi utilizada para melhorar a adesão de 

borracha natural vulcanizada, utilizando um precursor que contribuiu para o resultado 

positivo do estudo realizado por Moreno-Couranjou.150  

O grupo de investigação de Martín-Martínez tem vindo a realizar vários ensaios 

em fontes de plasma atmosférico, com o objetivo de melhorar a adesão da borracha 

de estireno-butadieno (SBR). Apesar de terem conseguido aumentar a molhabilidade 

das amostras modificadas, as propriedades de adesão não foram fortalecidas. Os 

autores sugerem que a melhoria de adesão foi prejudicada pela migração de parafina 

para a superfície onde o adesivo foi aplicado.99 
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5.1.1 Procedimento Experimental  

5.1.1.1 Materiais 

Foram selecionados alguns materiais que a indústria do calçado usualmente 

utiliza como solas. A empresa de solas Procalçado - parceira nos projetos 

AdvancedShoe e Newalk - apoiou o processo de seleção e forneceu os materiais a 

modificar. Dentro do conjunto de materiais desenvolvidos pela Procalçado, as 

borrachas de estireno-butadieno (SBR) e de nitrilo (NBR) representam uma grande 

percentagem do volume de vendas, pelo que foi dada primazia à modificação destas 

borrachas.  

 

 

Numa primeira fase foram modificados três borrachas SBR com diferentes 

percentagens de butadieno: 78 %, 85 % e 87 %. Na Figura 57 estão representadas as 

borrachas de estireno-butadieno alvo de tratamento plasma. 

 

 

Figura 57 – Fotografias das borrachas utilizados nas modificações plasma: SBR 78% (A), SBR 85% (B) e SBR 
87% (C). 

 

Numa segunda fase, o estudo foi alargado a outros materiais, como a borracha 

nitrílica (NBR), a borracha termoplástica (SBS), o EVA, o SEBS e o TPU. Na Figura 58 

encontram-se fotografias dos materiais utilizados nos ensaios realizados. 

   

  

Figura 58 – Fotografias dos materiais utilizados nas modificações plasma de solados: NBR (A); SBS (B); EVA 
(C); SEBS (D) e TPU (E). 

A B C 

D E 

A B C 
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5.1.1.2 Modificação dos solados por tratamento plasma 

Os tratamentos plasma foram realizados num sistema de plasma atmosférico da 

AcXys (modelo ULS), utilizando-se como gás o ar comprimido (composição 

aproximada do ar: 78 % N2, 21 % O2, 1 % H2O), tendo os ensaios ocorrido com a 

alimentação de gás a 50 L.min-1.  

As amostras a modificar foram fixas à mesa de trabalho do sistema plasma já 

descrito no Capítulo 4, e os parâmetros experimentais foram selecionados 

remotamente, dando-se início à descarga de plasma. 

Foram modificados 4 substratos de cada amostra, segundo os seguintes 

parâmetros experimentais:  

 Velocidade de varrimento (m.min-1): 10 e 15; 

 Número de varrimentos: 1, 2 e 3; 

 Distância entre substrato e aplicador plasma (mm): 8, 10 e 12; 

 Distância entre varrimentos: 5 mm; 

 Dimensões dos provetes: 75 mm x 25 mm. 

Os substratos modificados foram guardados ao abrigo da luz, em condições 

ambiente de temperatura e humidade. 

 

5.1.1.3 Medição do Ângulo de Contacto 

Para avaliar a molhabilidade dos substratos após o tratamento plasma, foi 

utilizado um provete de cada amostra na medição dos ângulos de contacto.  

As medições foram realizadas no goniómetro desenvolvido no âmbito do projeto, 

tendo sido utilizado apenas um solvente: água ultrapura (18 Mcm).  

Para cada amostra procedeu-se a 3 medições. Para futura comparação, foi 

também medido o ângulo de contacto de amostras não submetidas a tratamento 

(amostras controlo). 

 

5.1.1.4 Medição da força de adesão 

A colagem dos substratos modificados foi efetuada no dia seguinte ao 

tratamento plasma.  

Para avaliar a eficácia do tratamento plasma na melhoria da adesão, procedeu-

se à colagem de algumas amostras tratadas com halogenante/MEK e algumas 

amostras que não sofreram qualquer modificação química ou física (ensaio controlo).  
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No tratamento de borrachas por halogenação, as amostras foram lavadas com 

uma solução halogenante comercial (Lorcol halogene 5150). Posteriormente foi 

removida, de modo mecânico, a camada superficial dos substratos. 

As amostras de EVA e TPU foram desengorduradas com uma solução comercial 

de MEK (Panreac ACS), após o qual foi removida a camada superficial por cardagem 

mecânica.  

O couro utilizado nos ensaios de colagem é um couro de cor preta curtido com 

sais de crómio, que foi previamente selecionado de um conjunto de oito amostras 

distintas (ver anexo B). Foram realizados alguns testes de adesão, seguindo-se o 

procedimento abaixo referido e selecciando-se a amostra que melhores resultados de 

adesão obteve, tanto a nível do tipo de falha adesiva como a nível dos valores médios 

da força de adesão obtida.  

A colagem dos provetes couro-solado  seguiu o seguinte protocolo: 

1. Cardagem mecânica dos provetes de couro (equipamento de cardagem Lirel 

operando a 6000 rpm); 

2. Aplicação de primário (PU/5090 - Lorcol) nos provetes de couro e secagem 

durante 60 minutos; 

3. Aplicação de cola (Lorplast 5265 + 5% endurecedor Lordur 5935) nos 

provetes de couro e de solado modificado por plasma. Secagem durante 30 

minutos; 

4. Reativação dos materiais a 80 ºC durante 5 segundos; 

5. Prensagem dos provetes de pele e de solado durante 10 segundos, a uma 

pressão de 0,5 MPa; 

6. Ensaios de adesão dos provetes após 72 horas; 

7. Testes de adesão realizados de acordo com a norma ISO 17708:2003.  

5.1.1.5 Análise SEM 

As imagens SEM das borrachas modificadas foram obtidas num equipamento da 

marca FEI Quanta 400FEG ESEM / EDAX Pegasus X4M.  

As amostras foram analisadas sem qualquer revestimento, visto não sofrerem 

degradação com o feixe de eletrões.  

Foram obtidas imagens SEM tanto pela deteção de eletrões secundários como 

de eletrões retrodifundidos. Contudo, como o objetivo principal é a análise topográfica 

das amostras modificadas, apenas serão apresentadas imagens obtidas por deteção 

de eletrões secundários. 
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5.1.1.6 Análise XPS 

A análise XPS foi realizada utilizando uma unidade ESCALAB 200A da VG 

Scientific (UK), com software de aquisição e análise de dados PISCES.  

A fonte de raios X utilizada foi uma fonte acromática de Al (K) (1486,6 eV) 

operando a 15 kV (300 W), e o espectrómetro calibrado com referência à risca Ag 

3d5/2 (368,27 eV) foi operado em modo constante de análise de energia (CAE) com 

uma energia de passagem de 50 eV (na aquisição do survey) e de 20 eV (na aquisição 

dos espectros de alta resolução dos picos dos elementos presentes nas amostras).  

A aquisição de dados foi efetuada a uma pressão inferior a 1x10-6 Pa. O efeito 

de carga elétrica foi corrigido tomando por referência o pico do Carbono (285 eV). A 

modelação dos espectros foi realizada utilizando o programa XPSPEAK41, no qual foi 

efetuado um ajuste de picos com uma forma Gaussiana-Lorentziana e com subtração 

do fundo tipo Shirley (o fundo tipo Shirley, é um dos fundos disponíveis no software e é 

utilizado para substituir o fundo de colisões inelásticas, tendo sido selecionado  por ser 

o fundo que melhor acompanha o formato inclinado da base dos picos). 

 

5.1.1.7 Monitorização do envelhecimento do tratamento plasma 

Este estudo pretende monitorizar a evolução, ao longo do tempo, da capacidade 

adesiva dos substratos modificados após tratamento plasma. 

Foi selecionado apenas um conjunto de condições experimentais para o 

tratamento dos três tipos de borracha SBR, tendo sido escolhidas aquelas para as 

quais se obteve bons resultados de adesão, ainda que eventualmente não 

coincidissem com o conjunto de condições que permitiu obter os melhores resultados 

para cada uma das borrachas. 

Para a monitorização do envelhecimento do tratamento plasma procedeu-se a 

algumas medições de ângulo de contacto e de força de adesão, assim como à análise 

da morfologia dos substratos por SEM e à análise da composição química da 

superfície das amostras por XPS. 

A monitorização ocorreu ao longo de um mês, realizado-se os ensaios em sete 

fases distintas: 1 dia após do tratamento plasma e após 2, 4, 8, 15, 22 e 30 dias. 

Para este estudo foram modificados 42 substratos de cada tipo de borracha 

SBR. Dos substratos modificados foram utilizados 3 exemplares para a medição da 

força de adesão. Os restantes 3 substratos foram utilizados na medição do ângulo de 

contacto, na análise SEM e na análise XPS. 
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5.1.2 Apresentação e Discussão de Resultados 

5.1.2.1 Tratamento plasma de borrachas SBR 

Numa fase inicial, os ensaios foram todos realizados a uma distância entre as 

amostras e o aplicador plasma de 20 mm, de modo a prevenir que durante o 

tratamento as borrachas ficassem demasiado quentes, o que poderia ter, como efeito 

colateral, a degradação dos materiais. Verificou-se que, apesar de a esta distância os 

materiais estarem em contacto com o plasma, os resultados, quanto à redução do 

ângulo de contacto, eram pouco expressivos, a menos que o varrimento fosse mais 

lento (5 m.min-1). Com estes primeiros resultados, percebeu-se que a uma distância de 

20 mm o plasma que atinge a superfície da amostra é pouco rico em partículas 

metastáveis, iões e outros componentes que asseguram todo o mecanismo de 

reações com a superfície, o que justifica o aumento pouco evidente da reatividade 

superficial dos materiais. 

Nos ensaios seguintes optou-se por aproximar o aplicador de plasma à 

superfície a modificar e, deste modo, aumentar um pouco a velocidade de varrimento. 

Os resultados obtidos para a amostra de borracha SBR com uma percentagem de 

78_% de butadieno estão representados na Figura 59.  

 
Figura 59 – Gráfico da força de adesão da borracha SBR com 78% de butadieno, após tratamento plasma e 

halogenação. 

   

Dos resultados alcançados percebeu-se, logo à partida, que os tratamentos que 

envolviam a dupla ou tripla passagem do plasma pela amostra eram menos eficazes 

do que os tratamentos submetidos a apenas um varrimento. Estes resultados 

antevêem um cenário de sobretratamento, isto é, um cenário em que o tratamento 
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começa a ter um efeito contrário ao pretendido e que prejudica a capacidade adesiva 

das amostras modificadas por plasma.151 Segundo os estudos publicados, a 

degradação da superfície modificada pode estar associada ao excesso de calor 

gerado pelo plasma, que atinge a amostra e provoca a diminuição da uniformidade 

superficial;81 ou poderá ainda estar relacionado com as reações em cadeia que 

ocorrem à superfície e que promovem o surgimento de espécies de baixo peso 

molecular152. 

Ao analisar os valores de adesão obtidos para os ensaios realizados a uma 

velocidade de 10 m.min-1, verifica-se que os mesmos são ligeiramente superiores aos 

valores obtidos para uma velocidade de 15 m.min-1, encontrando-se o equilíbrio entre 

o tempo suficiente para promover as modificações superficiais pretendidas sem aplicar 

demasiado calor à amostra, de modo a não comprometer o resultado final.  

A distância ideal para realizar o tratamento plasma é a 10 mm da amostra. A 

uma distância superior, os valores de adesão são sempre inferiores, muito 

provavelmente devido à perda de alguns dos componentes mais ricos do plasma antes 

que este atinja a superfície da amostra. Apesar dos resultados de adesão para 

condições experimentais correspondentes ao tratamento com plasma a uma distância 

de 8 mm, uma velocidade de 10 m.min-1 e 1 passagem sobre a amostra, terem sido 

superiores aos valores obtidos para as borrachas halogenadas, verifica-se que a esta 

distância pode ocorrer alguma degeneração da superfície, devido ao calor gerado pela 

fonte plasma, sendo este efeito bastante visível nos restantes ensaios realizados a 8 

mm da amostra de SBR. 

 Comparando os valores de adesão obtidos com o tratamento plasma nas 

melhores condições experimentais (10 mm de distância à velocidade de 10 m.min-1 e 

com apenas 1 passagem) e com a halogenação, pode afirmar-se que o plasma surge 

como uma alternativa viável para o tratamento deste tipo de borrachas SBR. É de 

salientar que não foram apresentados os valores de adesão das borrachas não 

sujeitas a qualquer tipo de tratamento superficial, visto estas descolarem à mão. 

 

 Os dados quanto à adesão das amostras de borracha de SBR com 85% de 

butadieno estão representados na Figura 60.  

Ao comparar os resultados da força de adesão adquiridos para esta borracha 

com os resultados da borracha SBR de 78%, é evidente a diferença de 

comportamento das duas borrachas no tratamento superficial a que foram sujeitas.  

No caso da borracha SBR 85%, os valores da força de adesão foram mais 

expressivos nos ensaios realizados a uma velocidade de 15 m.min-1, com 2 passagens 

da fonte plasma pela amostra e às distâncias de 10 e 12 mm, tendo-se obtido valores 



90 FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

 

 

de adesão muito próximos dos 6 N/mm. Contudo, é de salientar que os valores de 

adesão obtidos para as amostras modificadas a uma velocidade de 10 m.min-1, 1 

passagem e à distância de 10 e 12 mm, estão dentro dos valores aceites na indústria 

do calçado.  

 
Figura 60 – Gráfico da força de adesão da borracha SBR com 85% de butadieno, após tratamento plasma e 

halogenação. 

 

Analisando os resultados obtidos para os ensaios realizados a 10 m.min-1 é 

visível o efeito do número de passagens na capacidade adesiva da borracha de SBR 

85%, semelhante ao já mencionado para o caso da borracha SBR com 78% de 

butadieno, em que o aumento do número de varrimentos plasma provoca uma 

redução da qualidade do tratamento plasma executado. 

Para esta borracha, tanto para as borrachas modificadas por plasma como para 

as borrachas halogenadas, foram atingidos valores de adesão superiores ao valores 

obtidos para a borracha SBR de 78%, pelo que é possível aferir que se trata 

potencialmente de uma borracha com maior capacidade adesiva do que a borracha 

com menor percentagem de butadieno, não querendo, com isso, afirmar que a 

natureza adesiva destes materiais está diretamente associada à quantidade de 

butadieno e estireno que as constituem. 

 
A Figura 61 apresenta os valores da força de adesão obtidos para as borrachas 

de SBR com 87% de butadieno.  

Os valores de adesão mais elevados foram alcançados para as amostras 

halogenadas (5,8_±_0,9 N/mm) e para as amostras modificadas por plasma à 

velocidade de 10 m.min-1, a 10 mm de distância e com 2 passagens (5,4_±_1,2 

N/mm). 
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Figura 61 – Gráfico da força de adesão da borracha SBR com 87% de butadieno, após tratamento plasma e 
halogenação. 

 

 Os ensaios efetuados à velocidade de 15 m.min-1 resultaram em valores de 

adesão entre os 2,5 e 4 N/mm. É provável que o tratamento plasma não tenha sido 

suficientemente eficiente devido à velocidade elevada. Todavia não é visível uma 

tendência de melhoria dos resultados com o aumento do número de passagens da 

fonte plasma. Também não é possível traçar uma tendência do efeito da distância do 

aplicador à amostra, relativamente ao aumento da capacidade adesiva das amostras 

modificadas. 

Os ensaios realizados a uma velocidade de 10 m.min-1 e a uma distância de 8 

mm, foram os que apresentaram piores valores de adesão. O insucesso da 

modificação plasma nestas condições experimentais poderia indiciar, como já foi 

referido, a ocorrência de um fenómeno de sobretratamento. Todavia, seria de esperar 

que os resultados tivessem uma tendência invertida relativamente ao ocorrido, ou seja, 

que a capacidade adesiva da borracha diminuisse à medida que o número de 

passagens aumentasse. Uma possível causa deste tipo de resultados poderá ser o 

facto de as borrachas serem materiais muito heterogéneos, e é possível que as 

amostras utilizadas para alguns dos ensaios tenham uma maior quantidade de 

compostos secundários utilizados na vulcanização - tais como estearato de zinco -, 

que poderão, por seu turno, ter um impacto negativo na capacidade adesiva da 

borracha, ainda quando sujeita a modificação superficial. 

 
Ao analisar o tipo de falha que ocorre nas descolagens das amostras de 

borrachas, verifica-se que é usual o surgimento de falha adesiva/coesiva, com zonas 

da borracha a cederem, ficando uma parte do adesivo agarrado (falha adesiva), e 
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outras zonas em que a colagem entre o adesivo e os substratos (couro e borracha) é 

mais forte que a resistência interna do couro, acabando este por ceder (falha coesiva).  

Os resultados obtidos para as três amostras de borracha SBR são muito 

promissores, visto terem demostrado que a tecnologia plasma poderá ser uma boa 

alternativa ao método tradicional de modificação das solas por halogenação. Porém, 

para que esta tecnologia substitua a halogenação das solas é importante assegurar 

que o tratamento por plasma não sofre envelhecimento logo após alguns dias, dado 

que a ideia de comercialização passa pela oferta de solas já providas da modificação 

superficial. Para avaliar o envelhecimento do tratamento de plasma foi monitorizada a 

evolução das modificações superficiais ao longo de um mês.
153

 

Os ensaios plasma foram realizados apenas para um conjunto de parâmetros 

experimentais: 10 mm de distância entre a amostra e o aplicador; velocidade de 10 

m.min-1 e apenas 1 varrimento. 

Na Tabela 8 estão representadas as imagens obtidas na medição dos ângulos 

de contacto das amostras controlo e das amostras modificadas por plasma após um 

dia e trinta dias do tratamento.  

 
Tabela 8 – Imagens de uma gota de água depositada na superfície das amostras de borracha SBR: antes do 

tratamento plasma (Controlo), 1 dia e 30 dias após o tratamento. 

 

Amostra  
sem Tratamento 

Amostra modificada 
por Plasma (1 dia) 

Amostra modificada 
por Plasma (30 dias) 

SBR 
78% 

     

(104 ± 2)° (39 ± 3)° (55 ± 2)° 

SBR 
85% 

     

(101 ± 2)° (49 ± 6)° (91 ± 3)° 

SBR 
87% 

     

(110 ± 4)° (44 ± 2)° (42 ± 2)° 
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 As amostras de borracha antes de modificadas têm um caracter hidrofóbico, 

em que o ângulo de contacto de uma gota de água ultrapura é superior a 100 º. A 

hidrofobicidade e consequente fraca molhabilidade das amostras de borracha deve-se 

à existência de camada superficial rica em hidrocarbonetos. A evolução no tempo dos 

valores de ângulo de contacto das amostras controlo (amostras não modificadas) 

estão representados na Figura 62. 

Um dia após o tratamento plasma, o ângulo de contacto para as amostras 

modificadas diminuiu para valores entre os 39 e os 44º, sendo visível, na Tabela 8, o 

espalhamento da gota pela superfície. Este aumento da energia superficial das 

borrachas favorece tendencialmente o processo de adesão dos materiais.  

  
Figura 62 – Evolução ao longo do tempo dos valores de ângulos de contacto de uma gota de água depositada 

na superfície de amostras de SBR. 

 
Ao analisar a evolução dos ângulos de contacto das amostras modificadas, 

verifica-se que as amostras têm um comportamento distinto ao longo do tempo. 

Enquanto os ângulos de contacto das amostras SBR 78% e SBR 87% se vão 

mantendo praticamente inalteráveis ao longo dos 30 dias em que as amostras foram 

monitorizadas. No caso da borracha com 85 % butadieno é evidente o aumento dos 

valores do ângulo de contacto, sendo esta evolução mais expressiva 15 dias após o 

tratamento plasma. 

Um mês após a aplicação de plasma nas borrachas é possível verificar que o 

espalhamento da gota de água sob a superfície das amostras mantém-se semelhante 

para a borracha 87 % (Tabela 8), as outras duas borrachas apresentam alterações na 

interação da gota de água com a superfície. Todavia, é a borracha com 85 % de 

butadieno que apresenta um maior desvio relativamente ao resultados obtidos após 

um dia de tratamento plasma, sendo que após um mês submetida ao tratamento há 

uma regressão do valor da sua energia superficial, aproximando-se dos valores 

obtidos para a amostra controlo. 
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A evolução da força de adesão ao longo do tempo não apresenta o mesmo 

comportamento que os valores de ângulo de contacto. Na Figura 63 estão 

representados os valores de adesão obtidos para as amostras de borrachas de SBR, 

após a modificação por plasma. 

  
Figura 63 – Evolução ao longo do tempo dos valores de adesão de amostras de SBR. 

 
A borracha que apresenta melhores resultados de adesão ao longo do tempo é a 

borracha com menor percentagem de butadieno (SBR 78%), obtendo-se valores de 

adesão sempre superiores a 5 N.mm-1.  

Nos ensaios de colagem efetuados após 22 dias do tratamento plasma, houve 

um decréscimo nos resultados de adesão alcançados para as três amostras de SBR. 

Ao analisar os resultados obtidos, decidiu-se abrir uma nova lata de cola e um novo 

endurecedor, verificando-se a inversão desta tendência nos valores de adesão das 

amostras posteriormente tratadas. Muito provavelmente a origem do problema esteve 

no processo de colagem e não tanto no tratamento plasma. 

Convém salientar que os valores de adesão obtidos para as amostras de SBR 

85% modificadas há 1 e 2 dias, não são tão elevados como os valores obtidos para as 

amostras coladas após um período de intervalo entre o tratamento plasma e a 

colagem superior. Este comportamento surge também para as amostras de SBR 87%, 

sendo provável que esteja associado às reações superficiais que se iniciam com o 

tratamento plasma e que se prolongam por algumas horas. Pode-se, assim, afirmar 

que o ideal será proceder à colagem dos substratos modificados por plasma há mais 

de 48 horas, de modo a que o processo ocorra no período ótimo da modificação. 

Em suma, pode afirmar-se que as amostras de SBR sujeitas ao tratamento 

plasma atingem o ponto ótimo após 2 dias, sendo que, após um mês, mantêm ainda 

uma excelente capacidade adesiva.  
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5.1.2.1.1 Análise SEM 

As imagens SEM representadas nas Figuras 64 à 66 apresentam algumas 

alterações da morfologia das amostras de borracha SBR modificadas por plasma. Ao 

analisar as imagens referentes às borrachas sem tratamento, é possível verificar a 

existência de alguma rugosidade e contaminação superficial. Trata-se, muito 

provavelmente, de resíduos provenientes da desmoldagem ou uma camada de 

parafina que se formou após a migração de compostos para a superfície da 

borracha.100,132 

Nas imagens das borrachas modificadas por plasma, representadas nas Figuras 

64.b, 65Figura 65.b e 66.b é visível a remoção da camada externa da superfície das 

borrachas, o que resulta numa mudança notável de topografia da superfície das 

amostras e um aumento da rugosidade da superfície. 

Um mês após a modificação por plasma, a topografia da superfície das amostras 

(Figura 64.c, Figura 65.c e Figura 66.c) não evidencia alterações superficiais 

comparativamente às amostras obtidas um dia após o tratamento. Assim, analisando a 

topografia das borrachas modificadas por plasma, constata-se que não há indícios do 

envelhecimento do tratamento plasma. 

 

Figura 64 – Imagens obtidas por SEM para a borracha SBR 78%: a) não modificada; b) 1 dia após tratamento 

plasma; c) 30 dias após tratamento plasma. 

 

Figura 65 – Imagens obtidas por SEM para a borracha SBR 85%: a) não modificada; b) 1 dia após tratamento 

plasma; c) 30 dias após tratamento plasma. 
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Figura 66 – Imagens obtidas por SEM para a borracha SBR 87%: a) não modificada; b) 1 dia após tratamento 

plasma; c) 30 dias após tratamento plasma. 

 

5.1.2.1.2 Análise XPS 

A análise dos resultados obtidos por XPS permitem um conhecimento mais 

aprofundado no que respeita às modificações da composição química ocorridas na 

superfície das amostras de borracha tratadas. 

Nas Tabelas 9 e 10 estão representados os dados XPS obtidos para a amostra 

de SBR 78%. Na Tabela 9 encontra-se representada a composição química da 

superfície da amostra obtida e na Tabela 10 estão referidas as espécies químicas de 

carbono das amostras de SBR 78% analisadas. 

 

A borracha controlo - borracha não sujeita a qualquer tratamento - é 

principalmente constituída por átomos de carbono sob a forma de hidrocarboneto 

(espécies C-C e C-H – ver Tabela 10), tendo ainda, na sua composição, uma pequena 

porção de oxigénio, de silício e zinco, o que poderá corresponder a resíduos de 

agentes utilizados na desmoldagem ou à oxidação da borracha (Tabela 9). 

Tabela 9 – Composição química obtida por XPS das amostras de borracha SBR 78% sem tratamento, 
modificada por plasma e halogenada. 

Energia 
ligação (eV) 

Elemento 

SBR 78% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C 1s 95,76 % 86,40 % 92,89 % 86,31 % 

532,0 O 1s 3,52% 10,32 % 6,18 % 9,30 % 

398,3 N 1s 0,00 % 0,38 % 0,25 % 3,37 % 

99,6 Si 2p
3/2

 0,30 % 2,77 % 0,46 % 0,78 % 

1021,9 Zn 2p
3/2 

0,42 % 0,13 % 0,22 % 0,24 % 

532,0/285,0 O/C 0,04 0,12 0,07 0,11 

 
Com o tratamento plasma é percetível um aumento da oxidação superficial da 

amostra, ocorrendo uma diminuição da percentagem atómica de carbono na superfície 

e um aumento da percentagem de oxigénio, devido à oxidação das ligações C-C, o 
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que originou novas ligações, tais como C-O, RO-C=O e C=O (ver Tabela 10). As 

quantidades de azoto, silício e zinco também aumentaram, sendo este um indício da 

remoção da camada superficial da borracha rica em hidrocarbonetos, o que se 

encontra de acordo com a análise das imagens obtidas por SEM. 

Trinta dias após o tratamento plasma verifica-se uma recuperação da quantidade 

de carbono existente na amostra, assim como uma redução da percentagem de 

oxigénio. A redução do rácio O/C revela que o tratamento plasma começa a 

apresentar alguns sinais de envelhecimento; a superfície já está menos reativa, pelo 

que a percentagem de espécies com ligação C-C e C-H começou novamente a 

aumentar. Apesar disso, ainda não se encontra ao nível da borracha não tratada 

(Tabela 10). 

Tabela 10 – Espécies químicas de carbono das amostras de borracha SBR 78% sem tratamento, modificada por 
plasma e halogenada. 

Energia 
ligação (eV) 

Espécies 

SBR 78% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C-C, C-H 95,23 % 88,67 % 92,08 % 85,05% 

286,5 C-O 1,81 % 5,50 % 3,82 % 7,12 % 

288,0 C=O 1,03 % 1,78 % 1,61 % 2,67 % 

289,2 RO-C=O 1,24 % 2,97 % 1,92 % 4,42 % 

 
Os resultados obtidos para a amostra de SBR halogenada demonstram que, tal 

como ocorreu para a amostra modificada por plasma, há oxidação da superfície devido 

à diminuição da quantidade de carbono presente na amostra, com o consequente 

aumento da quantidade de oxigénio, podendo afirmar-se que os dois métodos terão 

resultados semelhantes quanto à oxidação promovida na superfície das amostras de 

borracha. 

 
Os resultados XPS obtidos para as amostras de SBR 85% estão representados 

nas Tabelas 11 e 12. 

Na Tabela 11 está representada a composição química das amostras de SBR 

submetidas a análise XPS. Na Tabela 12 estão referidas, em percentagem, as 

espécies químicas de carbono das amostras de borracha SBR 85% analisadas.  

A borracha de SBR 85% que não foi sujeita a qualquer tratamento, assim como 

já referido para a borracha com 78% butadieno, é maioritariamente constituída por 

átomos de carbono. Na sua composição, possui ainda uma pequena porção de 

oxigénio e de silício. Todavia, não foi detetada a presença de zinco (proveniente do 

estearato de zinco). 

 



98 FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

 

 

 

Tabela 11 – Composição química obtida por XPS das amostras de borracha SBR 85% sem tratamento, 
modificada por plasma e halogenada. 

Energia 
ligação (eV) Elemento 

SBR 85% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C 1s 98,01 % 91,51 % 93,16 % 92,49 % 

532,0 O 1s 1,67 % 6,18 % 5,06 % 4,56 % 

398,3 N 1s 0,01 % 0,00 % 0,53 % 2,34 % 

99,6 Si 2p
3/2

 0,31 % 2,21 % 1,20 % 0,55 %  

1021,9 Zn 2p
3/2 

0,00 % 0,10 % 0,04 % 0,06 % 

532,0/285,0 O/C 0,02 0,07 0,05 0,05 

 

Tabela 12 – Espécies químicas de carbono das amostras de borracha SBR 85% sem tratamento, modificadas 
por plasma e halogenadas. 

Energia 
ligação (eV) 

Espécies 
SBR 85% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C-C, C-H 95,23 % 92,35 % 93,61 % 92,53 % 

286,5 C-O 2,57 % 4,22 % 2,55 % 3,04 % 

288,0 C=O 0,86 % 1,75 % 1,59 % 1,19 % 

289,2 RO-C=O 0,73 % 1,00 % 1,32 % 2,53% 

 

Nas amostras modificadas por plasma verifica-se o mesmo comportamento 

ocorrido na borracha SBR 78%, na qual houve um descréscimo da percentagem de 

carbono e um incremento das percentagens de oxigénio e silício, devido à oxidação da 

superfície e à remoção da camada superficial das amostra. Verifica-se, no entanto, 

que o rácio O/C determinado para a borracha com uma percentagem de butadieno de 

85% é inferior ao obtido para a formulação de 78% de butadieno. 

Os valores obtidos por XPS para a amostra 30 dias após a modificação por 

plasma, indicam o mesmo comportamento supramencionado para a amostra de SBR 

78%, sendo possível identificar algumas alterações quanto à composição química da 

superfície da amostra e que confirmam algum envelhecimento do tratamento plasma, 

tais como a redução do rácio O/C resultante não apenas do aumento da percentagem 

das ligações C-C e C-H mas também da diminuição das ligações C-O (ver Tabela 12). 

A amostra de SBR halogenada evidencia um aumento da oxidação superficial. 

Ainda assim, o rácio O/C não é tão elevado como no caso da amostra tratada com 

plasma, pelo que podemos aferir que, quanto à oxidação da superfície, o tratamento 

plasma permite obter resultados mais elevados do que a halogenação. 
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Nas Tabelas 13 e 14 estão representados os dados XPS obtidos para a amostra 

de SBR 87%, estando os dados referentes à composição química da superfície desta 

borracha indicados na Tabela 13 e às espécies químicas de carbono na Tabela 14.  

Como previsto, a amostra que não sofreu qualquer modificação superficial é 

predominantemente constituída por átomos de carbono, com a existência de uma 

pequena percentagem de oxigéno. A presença de silício e de zinco é, porém, 

praticamente nula. 

Tabela 13 – Composição química obtida por XPS das amostras de borracha SBR 87% sem tratamento, 
modificada por plasma e halogenada. 

Energia 
ligação (eV) 

Elemento 

SBR 87% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C 1s 97,31 % 83,25 % 94,52 % 87,23 % 

532,0 O 1s 2,48 % 13,88 % 4,24 % 8,33 % 

398,3 N 1s 0,00 % 0,34 % 0,11 % 3,27 % 

99,6 Si 2p
3/2

 0,07 % 0,98 % 0,84 % 0,86 % 

1021,9 Zn 2p
3/2 

0,14 % 1,55 % 0,29 % 0,32 % 

532,0/285,0 O/C 0,04 0,17 0,03 0,10 

 

Das três borrachas de SBR modificadas por plasma, a que obteve melhores 

resultados quanto à oxidação da camada superficial por tratamento plasma foi a 

amostra de SBR 87%, tendo-se obtido um rácio O/C de 0,17. Com a modificação 

plasma houve um aumento considerável das ligações C-O, RO-C=O e C=O, 

representativos da oxidação da superfície modificada. Nos dados obtidos por XPS, é 

também possível verificar o aumento da rugosidade provocado pelo tratamento 

plasma, visto ter-se identificado um aumento considerável das percentagens de azoto, 

silício e zinco na superfície da amostra.  

O envelhecimento do tratamento plasma é bastante notório dado, o acréscimo 

da percentagem de carbono e a diminuição da percentagem de oxigénio identificados 

na superfície da amostra 30 dias após a modificação. Das três amostras de SBR 

estudadas, conclui-se que a borracha SBR com 87% de butadieno é aquela que 

apresenta um maior envelhecimento do tratamento plasma ao longo do tempo, sendo 

o rácio O/C determinado muito baixo. Assim, pode afirmar-se que a boa adesão desta 

borracha ao fim de um mês de tratamento não depende da oxidação superficial, mas 

provavelmente da rugosidade criada na superfície.  
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Tabela 14 – Espécies químicas de carbono das amostras de borracha SBR 87% sem tratamento, modificada por 
plasma e halogenada. 

Energia 
ligação (eV) 

Espécies 
SBR 87% 

Controlo 
Plasma 

1 dia 
Plasma 
30 dias 

Halogenação 

285,0 C-C, C-H 93,74 % 85,30 % 91,61 % 86,01 % 

286,5 C-O 3,36 % 5,66 % 4,97 % 6,96 % 

288,0 C=O 1,00 % 2,68 % 1,45 % 1,39 % 

289,2 RO-C=O 1,39 % 5,70 % 1,34 % 4,94 % 

 
Os resultados obtidos para amostra halogenada confirmam um aumento da 

oxidação da superfície da borracha, havendo uma grande aumento das ligações do 

tipo C-O, C=O e RO-C=O em detrimento das ligações C-C e C-H. Porém o rácio O/C 

não é tão elevado como no caso da amostra alvo de tratamento com plasma, 

concluindo-se que a extensão da oxidação superficial é maior para o tratamento por 

plasma do que para o tratamento químico com halogenantes. 

 

 

5.1.2.2 Tratamento plasma de NBR, TPU, EVA, SEBS e SBS 

 

Numa segunda fase foram modificados, por plasma, outros materiais utilizados 

commumente na produção de solas. 

Nos estudos realizados para estes materiais optou-se por não efetuar os ensaios 

para 3 passagens da fonte plasma. Esta decisão foi baseada no facto de o calor em 

excesso a que as superfícies são expostas provocar a degradação dos materiais, 

sendo visível a alteração da cor e da textura, sem que com isso aumente a capacidade 

adesiva dos materiais modificados. 

 

A borracha NBR não sujeita a modificação superficial tem uma capacidade 

adesiva bastante reduzida. Os valores de adesão das amostras controlo, isto é, das 

amostras não modificadas, são muito baixos, sendo que os provetes colados  

descolam  manualmente. Os valores de adesão obtidos para as amostra de borracha 

nitrílica (85% acrilonitrilo e 15% butadieno) modificadas por plasma e por halogenação, 

estão representados na Figura 67. 
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Figura 67 – Gráfico da força de adesão da borracha NBR, após tratamento plasma e halogenação. 

Os ensaios realizados à distância de 8 mm tiveram pouco impacto na melhoria 

da adesão do NBR. Verifica-se, porém, uma tendência positiva no que respeita ao 

aumento da velocidade. É provável que a esta distância haja degradação da superfície 

em virtude do excesso de calor, prejudicando o efeito do tratamento plasma. Não 

obstante, ao aumentar a velocidade, o tempo de ação do plasma por área de 

superfície diminui, diminuindo também a degradação superficial. 

A capacidade adesiva da borracha nitrílica revela um crescimento mais 

acentuado nos ensaios em que a distância do aplicador de plasma à amostra é maior 

e quando a velocidade de varrimento é mais elevada. No ensaio realizado a 12 mm, à 

velocidade de 15 m.min-1 e 1 varrimento, registou-se uma força de adesão de 4,4 ± 0,2 

N.mm-1, valor muito semelhante àquele obtido para as amostras halogenadas (4,5 ± 

1,1 N.mm-1). 

Estes resultados comprovam que a tecnologia plasma constitui uma alternativa 

viável ao uso de halogenantes no fito de melhorar a capacidade adesiva da borracha 

nitrílica.  

A borracha termoplástica (SBS), designada na indústria do calçado como TR, é 

bastante utilizada no fabrico de solas para sapatos femininos. Trata-se de um material 

com uma capacidade adesiva muito reduzida, descolando à mão quando não sujeita a 

modificação superficial.  

Usualmente o SBS é halogenado e a camada superfícial é removida 

mecanicamente, obtendo-se, nestas condições, valores de adesão superiores a 6 

N.mm-1. Porém, no caso dos ensaios realizados, verifica-se uma grande discrepância 

dos resultados obtidos, sendo a média dos valores obtidos para os 5 provete de 7,6 ± 

4,2 N.mm-1 (Figura 68). 
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Figura 68 – Gráfico da força de adesão da borracha SBS, após tratamento plasma e halogenação. 

O tratamento plasma da borracha SBS não resultou no efeito desejado quanto à 

melhoria da adesão do material. Na Figura 68 estão representados os valores de 

adesão obtidos para o SBS, verificando-se que o tratamento plasma promove uma 

melhoria da adesão da borracha para os ensaios realizados a uma distância de 12 

mm, à velocidade de 15 m.min-1. Apesar disso, os valores obtidos ( 2 N.mm-1) ficam 

aquém do valor especificado.125,126 

Foram ainda realizados novos ensaios cujo tratamento plasma foi realizado a 

uma distância maior em relação ao substrato (15 mm) e a uma velocidade de 20 

m.min-1, mas os valores de adesão alcançados foram muito baixos (< 0,5 N.mm-1), 

descolando à mão. 

 

Naturalmente, o TPU apresenta uma capacidade adesiva relativamente baixa 

(2,47 ± 0,78 N.mm-1) comparativamente com as especificações existentes para a 

indústria do calçado.125,126 Na Figura 69 estão representados os valores de adesão 

obtidos para a adesão do TPU. 

Os resultados alcançados divergem pouco nas condições experimentais 

utilizadas, encontrando-se num intervalo entre 4 e 5,5 N.mm-1, exceto para os ensaios 

realizados a uma distância de 8 mm e a uma velocidade de 10 m.min-1, nos quais os 

valores de adesão são inferiores a 4 N.mm-1. 

Os melhores resultados de adesão foram alcançados para os ensaios à 

velocidade de 15 m.min-1 ( 5 N.mm-1), havendo-se ultrapassado os valores de força 

de adesão obtidos para as amostras de TPU cardadas mecanicamente, nas quais foi 

aplicado o primário PU 5091 (4,9 ± 2,3 N.mm-1). 
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Figura 69 – Gráfico da força de adesão do TPU, após tratamento plasma e halogenação. 

 

O copolímero em blocos de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) e o etil-

vinil-acetato (EVA) são muito utilizados na indústria de calçado, nomeadamente no 

fabrico de socas hospitalares.  

A Procalçado lançou a marca WOCK®, uma linha de socas para profissionais 

(Figura 70), acerca da qual afirma que a leveza e suavidade dos seus produtos 

minimizam o impacto do peso corporal e proporcionam uma sensação de relaxamento 

e de comodidade nos pés, joelhos e costas. O grande inconveniente destes materiais 

prende-se com a sua resistência ao deslizamento e a sua fraca capacidade adesiva.  

  

Figura 70 – Socas WOCK
 
em SEBS (A) e em EVA (B).

xxiii
 

 

 Atualmente, na indústria do calçado, é difícil utilizar este material como sola pré-

injetada devido à sua fraca capacidade adesiva, sendo que os provetes colados sem 

qualquer modificação superficial cedem facilmente, descolando à mão. Mesmo os 

valores de adesão obtidos quando se recorre à halogenação do SEBS são muito 

baixos, não tendo qualquer impacto positivo na capacidade adesiva do material. Na 

Figura 71 surgem os resultados de adesão determinados para as amostras de SEBS 

modificadas por plasma e por halogenação. 

                                                 
xxiii

 Socas WOCK. http://www.wockshoes.com/. (Consult. 03 Maio 2014) 
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Figura 71 – Gráfico da força de adesão do SEBS, após tratamento plasma e halogenação. 

 

Os ensaios de modificação do SEBS por plasma obtiveram bons resultados 

quanto à melhoria da adesão. Porém, os valores obtidos ainda se encontram abaixo 

das especificações existentes para o setor, que no caso deste tipo de material deveria 

ser acima de 3 N.mm-1. 

O ensaio que apresenta melhores resultados de adesão (1,5 ± 0,3 N.mm-1) foi 

realizado a uma distância de 12 mm, à velocidade de 15 m.min-1, com duas passagens 

de plasma pela superfície do material. Foram efetuados novos ensaios cujas amostras 

foram alvo de três passagens de plasma ou foram modificadas a uma velocidade mais 

elevada (20 m.min-1). Ainda assim os valores de adesão não aumentaram, e o aspeto 

das amostras sofreu algumas alterações devido ao calor que atinge a superfície, 

adquirindo uma tonalidade amarelada. 

 

Os resultados de adesão alcançados para o EVA estão representados na Figura 

72. Este material adquire, quando é fabricado, uma película externa que dificulta a 

penetração da cola no seu interior, pelo que sempre que este material é colado, tem 

de ser cardado mecanicamente, para que esta camada superficial seja removida. 

Contudo, constata-se que, ainda que efetuando a cardagem mecânica do EVA, a sua 

capacidade adesiva é bastante fraca, descolando-se à mão. 

Ao aplicar o primário PU 5091, a adesão entre este material e o couro é 

melhorada, mas não o suficiente para que se atinja uma força de adesão superior a 

3_N.mm-1, valor especificado para materiais com a densidade inferior a 0,9 g/cm3.    
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Figura 72 – Gráfico da força de adesão do EVA, após tratamento plasma e halogenação. 

 

O tratamento plasma promoveu um aumento da força de adesão dos provetes 

de EVA ( 2 N.mm-1), verificando-se que a segunda passagem do plasma possuía, 

tendencialmente, um efeito negativo na capacidade adesiva obtida com o tratamento. 

Convém salientar que em todos os ensaios realizados com plasma se verificou uma 

alteração visual dos substratos após o tratamento. Esta alteração superficial deve-se 

ao aquecimento provocado pela passagem do plasma, que promove a degradação da 

superfície do EVA, ficando o material com o aspeto de ter sido fundido.  

Este material é bastante sensível ao calor, pelo que a fonte de plasma utilizada 

não é uma boa ferramenta para promover a sua capacidade adesiva, ainda que 

recorrendo a outros gases que potencialmente poderiam aumentar a oxidação 

superficial, pois essa eventualidade não elidiria o problema da fusão superficial que 

diminuiu a rugosidade do material. Além disso, tornando-o ainda menos poroso, 

dificultaria a penetração da cola.  
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5.2 Tratamento Laser de couros 

Os ensaios de cardagem a laser de couro tiveram como objetivo melhorar os 

valores de adesão entre estes e as solas pré-injetadas.  

Na bibliografia não foi encontrado qualquer estudo de remoção do couro por 

métodos alternativos, pelo que o estudo desenvolvido baseou-se nos conceitos 

teóricos que fundamentam a ablação por laser e em alguns estudos realizados com 

materiais poliméricos.107-119 Uma vez que este tema já tinha sido alvo de alguns 

ensaios por parte da empresa, foram analisados os parâmetros experimentais 

utilizados e desenvolveu-se um novo plano de trabalhos que pretendia aprofundar a 

influência de três parâmetros distintos: a duração de cada pulso, o número de pulsos 

por área e o tempo de intervalo entre pulsos. Para estudar a influência destas 

contribuições foram variados os valores experimentais de ciclo de trabalho (duty cycle 

- DC), frequência e velocidade do laser. 

5.2.1 Procedimento Experimental  

5.2.1.1 Materiais 

Foi selecionada uma pele de bovino, curtida ao crómio, com acabamento 

hidrofugado, preparada no CTCP. Como material complementar a utilizar no processo 

de determinação da força de adesão, foram utilizadas placas de poliuretano (Alsil). 

A Figura 73 ilustra os dois materiais utilizados nos ensaios de cardagem a laser - 

uma pele de bovino de curtimenta ao crómio e placas de poliuretano. 
 

  

Figura 73 – Materiais utilizados nos ensaios de cardagem a laser e posterior colagem: couro de curtimenta ao 
crómio (A) e placas de PU (B). 

 
 
 
 
 
 

A B 
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5.2.1.2 Cardagem a Laser do Couro 

Os ensaios foram realizados num equipamento desenvolvido pela CEI (Figura 

74.A) que consiste num sistema de laser de CO2 de 200 W, fonte pulsada (Rofin) 

com um sistema de espelhos 2D (Raylase). Na Figura 74.B encontra-se uma 

representação esquemática do modo de funcionamento de um laser de galvanómetro 

(com sistema de espelhos). 

 

Figura 74 – A. Equipamento Laser utilizado; B. Diagrama do sistema Laser de CO2.
154

 

 
As amostras a modificar foram fixas à mesa de trabalho, como esquematizado na 

Figura 74.B, e os parâmetros experimentais foram selecionados remotamente, sendo 

as condições gerais comuns a todos os ensaios as seguintes: 

 Distância entre linhas de passagem do laser: 0,50 mm; 

 Diâmetro de incidência do laser: 0,35 mm; 

 Número de provetes por ensaio: 3; 

 Dimensões dos provetes: 2,5 x 7,5 mm. 

 
Na Tabela 15 encontram-se sistematizadas as condições experimentais 

utilizadas nos ensaios realizados. 
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Tabela 15 – Parâmetros da luz laser que foram estudados e as respetivas condições experimentais que foram 

controladas. 

Frequência 
(Hz) 

Período 

(s) 

D.C. 
(%) 

Duração 
Pulso 

(s) 

Velocidade do laser (mm.s
-1

) 

2 Pulsos 3 Pulsos 4 Pulsos 5 Pulsos 

20000 50 20% 10 3500 2333 1750 1400 

10000 100 

10% 10 

1750 1167 875 700 50% 50 

20% 20 

5000 200 

50% 100 

875 583 438 350 
25% 50 

10% 20 

5% 10 

2500 400 5% 20 438 292 - 175 

2000 500 10% 50 350 - - - 

1000 1000 

5% 50 

175 117 88 70 2% 20 

1% 10 

Com base nos resultados obtidos no primeiro estudo foram realizados novos 

ensaios utilizando pulsos com duração entre 30 e 80 μs. 

Na Tabela 16 encontram-se sistematizadas as condições experimentais 

utilizadas nos ensaios realizados. Nestes ensaios fixou-se o valor do ciclo de trabalho 

em 25%. 

 
Tabela 16 – Condições experimentais do 2º estudo de cardagem a laser realizado. 

Frequência 
(Hz) 

Duração 

Pulso (s) 

Nº Total 
Pulsos  

Nº 
Varrimentos 

Velocidade do laser  
(mm.s

-1
) 

1 impulso 2 impulsos 

6200 40 

4 2 - 1094 

3 3 

2188 

- 

2 2 - 

1 1 - 

5000 50 

4 2 - 875 

3 3 

1750 

- 

2 2 - 

1 1 - 

4200 60 

4 2 - 729 

3 3 

1458 

- 

2 2 - 

1 1 - 

3600 70 

4 2 - 625 

3 3 

1250 

- 

2 2 - 

1 1 - 

3100 80 

4 2 - 547 

3 3 

1094 

- 

2 2 - 

1 1 - 
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5.2.1.2.1 Medição da força de adesão 

Para a avaliação da eficácia da cardagem a laser na melhoria da adesão, foram 

coladas algumas amostras de couro  cardadas através do método tradicional, num 

equipamento de cardagem mecânica (Lirel) a 6000 rpm.  

As amostras de couro foram colados nas placas de poliuretano. O PU foi lavado 

abundantemente com butanona (Panreac, ACS) e ficou exposto ao ar, até secar, 

durante 15 minutos, de acordo com a norma BS 5131 (subsecção 1.1.3).155  

Após o período de secagem, as placas foram cardadas mecanicamente (de 

modo a retirar a película superficial que tinham) e cortadas em pequenos provetes 

com as mesmas dimensões dos provetes de couro (2,5 x 7,5 mm). 

 

A colagem de tiras de PU em provetes de couro cardados seguiu o procedimento 

abaixo descrito: 

1. Cardagem a laser dos provetes de couro, de acordo com as condições 

anteriormente descritas; 

2. Aplicação de primário (PU/5090 - Lorcol) nos provetes de couro e secagem 

durante 60 minutos; 

3. Aplicação de cola (Lorplast 5265 + 5% endurecedor Lordur 5935) nos 

provetes de couro e de OU.  

4. Secagem durante 30 minutos; 

5. Reativação dos materiais a 80 ºC durante 5 segundos; 

6. Prensagem dos provetes de pele e de solado durante 10 segundos, a uma 

pressão de 0,5 MPa; 

7. Ensaios de adesão dos provetes após 72 horas. A descolagem dos provetes 

foi realizada de acordo com a norma internacional ISO 17708:2003.124 

 

5.2.2 Apresentação e Discussão de Resultados 
 
A cardagem a laser, ao remover a flor da pele, cria na superfície dos couros  

sulcos mais ou menos profundos consoante as condições experimentais. A Figura 75 

ilustra o aspecto do couro antes e após a cardagem a laser.  No pormenor da Figura 

75.B é possível identificar o aparecimento dos sulcos. 
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Figura 75 – Fotografias do couro antes (A) e após tratamento laser (B), com pormenor da cardagem a laser. 

 

Os resultados da descolagem dos provetes cardados a laser no primeiro estudo 

serão apresentados por secções, de modo a facilitar a análise e a compreensão da 

influência de cada parâmetro estudado.   

5.2.2.1 Avaliação do número de pulsos por área 

A variação do número de pulsos por área de cardagem é feita ao alterar a 

velocidade de varrimento do laser e mantendo a frequência e o ciclo de trabalho 

constantes. O estudo desta variável foi efetuado para pulsos com duração de 20 μs, 

tendo sido realizados ensaios para 4, 6 e 10 pulsos por área, obtidos com dois 

varrimentos laser. 

Na Tabela 17 estão representados os dados pertencentes aos ensaios para 

pulsos de 20 μs, e os respetivos valores médios de força de adesão obtidos a partir de 

três provetes por cada conjunto de parâmetros experimentais.  

Tabela 17 – Estudo da influência do número de pulsos por área na força de adesão. 

Frequência 
(kHz) 

D.C.  
(%) 

Nº 
pulsos 
/área 

Velocidade 
laser  

(mm.min
-1

) 

Força Adesão 
(N.mm

-1
) 

10,0 20 

4 1750 1,34 ± 0,19 

6 1167 1,05 ± 0,16 

10 700 0,97 ± 0,07 

5,0 10 

4 875 1,44 ± 0,15 

6 583 1,01 ± 0,14 

10 350 1,07 ± 0,11 

2,5 5 

4 438 1,17 ± 0,06 

6 292 1,03 ± 0,17 

10 175 1,18 ± 0,17 

1,0 2 

4 175 1,16 ± 0,13 

6 117 1,11 ± 0,13 

10 70 0,98 ± 0,23 

  Cardagem Mecânica: 
4,91 ± 0,08 

  Força de Adesão (N.mm
-1

) 
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A força de adesão entre o material de PU e o couro cardado a laser apresenta 

valores muito abaixo da especificação (Fadesão= 3 N.mm-1).125,126 Todavia, verifica-se 

uma tendência generalizada na diminuição dos valores de adesão, tendência esta que 

se obtém aumentando o número de pulsos por área de passagem do laser, numa 

palavra, diminuindo a velocidade.  

Estes resultados revelam que o aumento do número de pulsos, contrariamente 

ao que seria expectável, não aumenta a capacidade adesiva do couro, acabando por 

prejudicar o processo de colagem. 

Ao visualizar os provetes cardados a laser num microscópio com uma ampliação 

de 4 x, verifica-se que, ao aumentar o número de pulsos por área de passagem do 

laser, não se verifica um aumento da remoção da flor de pele. Consequentemente, 

não se constata um aumento da profundidade de cardagem. O que ocorre é tão-só um 

aumento gradual de material carbonizado na área cardada. Assim sendo, as fibras 

tornam-se cada vez mais fechadas e difíceis de penetrar, o que se traduz numa 

diminuição na eficácia do processo adesivo. 

Na Figura 76  estão representadas as imagens captadas no microscópio ótico, 

com amplicação 4 x, para o couro cardado a mecanicamente (Figura 76.A) e para o 

couro cardado a laser segundo as seguintes condições experimentais: duração do 

pulso 20 µs, 4 pulsos por área cardada e frequência 1,0 KHz (Figura 76.B). 

   
Figura 76 – Imagens obtidas num microscópio ótico (ampliação 4x) do couro cardado mecanicamente (A) e 

cardado a laser nas condições 20 μs, F=1,0 KHz, 4 pulsos (B). 

 

 

5.2.2.2 Avaliação do efeito da duração do pulso 

Na Tabela 18 estão representados os valores de força de adesão mais elevados 

para cada conjunto de ensaios realizados para diferentes durações de pulso. Estes 

ensaios pretenderam identificar o intervalo de pulsos (tempo de descanso entre 

pulsos) que permite obter uma melhor remoção da flor da pele sem aumentar em 

demasia o grau de carbonização do material.  

A B 
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Tabela 18 – Estudo da influência da duração do pulso na força de adesão. 

Duração 
Impulso 

(s) 

Frequência 
(kHz) 

D.C.  
(%) 

Nº pulsos / 
área 

Velocidade 
laser  

(mm.min
-1

) 

Força Adesão 
(N.mm

-1
) 

10 20,0 20 4 1750 0,70 ± 0,07 

20 5,0 10 4 875 1,44 ± 0,15 

50 5,0 25 4 875 2,41 ± 0,31 

100 5,0 50 4 875 1,98 ± 0,07 

 

Apesar de todos os ensaios realizados apresentarem valores de adesão abaixo 

de 3 N.mm-1, verifica-se que, para pulsos de 50 μs, o processo de colagem é mais 

eficaz do que para os restantes ensaios, sendo o valor médio da força de adesão para 

os três provetes de 2,41 N.mm-1. 

 

Na descolagem de todos os ensaios realizados com pulsos de 10 e 20 μs, a 

rutura deve-se, normalmente, à separação entre o couro e o filme de cola, libertando-

se uma fina película do couro. Isto indicia que o primário e a cola não conseguiram 

penetrar profundamente no couro, localizando-se na camada mais superficial sujeita a 

cardagem. Surgem duas causas hipotéticas para a não penetração do adesivo: uma 

ineficiente remoção da flor da pele ou o excesso de material carbonizado à superfície 

da pele.  

Na descolagem dos provetes respeitantes aos ensaios efetuados com pulsos de 

50 e 100 μs, verifica-se que a rutura ocorre por rasgamento da pele. Nestes ensaios a 

cardagem ocorre a uma maior profundidade, o que se reflete na melhoria da adesão. 

Apesar disso, é visível ao microscópio ótico, para pulsos de 100 μs, um aumento da 

superfície de couro carbonizada, quando comparado com os provetes referentes a 

pulsos de 50 μs, tal como se encontra ilustrado na Figura 77.  

      

Figura 77 – Imagens obtidas num microscópio ótico (ampliação 4x) do couro cardado a laser com 
pulsos de 50 μs (A) e de 100 μs (B). 

A B 
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5.2.2.3 Avaliação do efeito do tempo de intervalo entre pulsos 

A aplicação de frequências elevadas na cardagem a laser é uma contribuição 

importante no aumento da rapidez do processo, visto que, ao utilizar frequências mais 

elevadas, é possível aumentar a velocidade de deslocamento do feixe laser, sem que 

isso se reflita no número de pulsos por área de cardagem.  

Este estudo da influência do tempo de intervalo entre pulsos pretende avaliar o 

efeito que o aumento da frequência de pulso possa ter sobre o grau de material 

carbonizado à superfície do couro, o que se traduziria numa colagem menos eficaz. 

Na Tabela 19 estão sistematizados os dados respeitantes aos ensaios 

realizados com pulsos de 50 μs.   

Tabela 19 – Estudo da influência do intervalo de tempo entre pulsos na força de adesão. 

Frequência 
(kHz) 

D.C.  
(%) 

Período 

(s) 

Intervalo 
entre pulsos 

(s) 

Velocidade 
laser  

(mm.min
-1

) 

Força Adesão 
(N.mm

-1
) 

5,0 25 200 150 875 2,41 ± 0,31 

2,0 10 500 450 350 1,79 ± 0,07 

1,0 5 1000 950 175 2,11 ± 0,29 

 

Cotejando os resultados entre si, verifica-se que não é visível qualquer tendência 

que evidencie algum tipo de relação entre o “tempo de descanso entre pulsos”, o grau 

de carbonização e a eficácia da colagem. Convém referir, contudo, que todos os 

ensaios foram realizados em ciclos de trabalho nunca superiores a 25 %. Logo, apesar 

de não se verificar qualquer influência para os ensaios realizados, deverá ter-se em 

consideração que esta ausência de efeito não deve ser extrapolada para valores de 

ciclo de trabalho superiores a 25 %. 

Pode, assim, concluir-se que a frequência pode ser utilizada para agilizar o 

processo de cardagem, tornando-o mais rápido, sem que o processo de adesão dos 

materiais seja prejudicado devido ao aumento do material carbonizado à superfície do 

couro. 

Com este primeiro estudo concluiu-se que a eficácia do processo de colagem de 

couro cardado a laser é o produto de duas contribuições da cardagem: a profundidade 

de remoção da flor da pele e o grau de material carbonizado à superfície da pele. 

Este equilíbrio entre a profundidade da cardagem e o grau de material 

carbonizado pode ser alcançado ao aliar pulsos de duração próxima de 50 μs 

(superiores a 20 μs e inferiores a 100 μs) e velocidades de varrimento do laser 

elevadas, de modo a aplicar, no máximo, 4 pulsos por unidade área de cardagem 

(área de incidência do laser), limitando, assim, a carbonização da superfície do couro. 
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5.2.2.4 Avaliação do efeito da duração do pulso e do número de 

pulsos por área de cardagem  - 2º Estudo 

Com base nos resultados obitdos no estudo inicial foi realizado um segundo 

estudo direcionado para pulsos de duração entre 30 e 80 μs, no qual foram aplicados 

até 4 pulsos por área de incidência do laser, variando o número de varrimentos do 

laser e utilizando ciclos de trabalho entre 20 e 50 %. 

Estes ensaios pretendiam estudar mais detalhadamente dois efeitos: a duração 

do pulso e o número de pulsos por unidade de área de cardagem.  

Na Tabela 20 encontram-se os valores médios de força de adesão relativos à 

cardagem mecânica e à cardagem a laser para os ensaios com pulsos entre 40 e 

80_μs e com um número de pulsos por unidade área cardada entre 1 e 4. O ciclo de 

trabalho manteve sempre constante (25%). 

Tabela 20 – Estudo da influência da duração do pulso na força de adesão. 

Duração 

Pulso (s) 

Nº pulsos 
/área 

Velocidade laser 
(mm.min

-1
) 

Nº 
Varrimentos 

Força Adesão 
(N/mm) 

40 

4 1094 2 5,25 ± 0,42 

3 2188 3 2,79 ± 1,32 

2 2188 2 2,11 ± 0,63 

1 2188 1 1,22 ± 0,21 

50 

4 875 2 4,04 ± 0,69 

3 1750 3 3,81 ± 0,09 

2 1750 2 1,85 ± 0,07 

1 1750 1 1,42 ± 0,32 

60 

4 729 2 2,22 ± 0,20 

3 1458 3 4,97 ± 0,20 

2 1458 2 4,14 ± 0,06 

1 1458 1 1,37 ± 0,17 

70 

4 625 2 2,86 ± 0,12 

3 1250 3 3,19 ± 0,80 

2 1250 2 2,66 ± 0,60 

1 1250 1 2,32 ± 0,50 

80 

4 547 2 3,27 ± 0,79 

3 1094 3 3,80 ± 0,32 

2 1094 2 3,49 ± 0,86 

1 1094 1 2,25 ± 0,35 

Cardagem Mecânica: 
4,91 ± 0,08 

Força de Adesão (N.mm
-1

) 
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O número de pulsos por área de cardagem (       ) é regulado 

experimentalmente, alterando a velocidade de varrimento do laser ( ) para uma 

frequência ( ) constante (Equação 20).  

  
                  

       
        (20) 

 

Nos ensaios nos quais é aplicado um pulso por área cardada, os valores da 

força de adesão entre o PU e o couro cardado a laser encontram-se abaixo da 

especificação (Fadesão= 3 N.mm-1).  

Verifica-se todavia, que chegando a um equilíbrio entre a duração do pulso, o 

número de pulsos e o número de varrimentos do laser, é possível aumentar a 

capacidade adesiva do couro cardado a laser para valores semelhantes aos obtidos 

para o couro cardado do modo tradicional. 

Assim, os melhores resultados obtidos através da cardagem a laser dão-se 

quando o feixe laser é constituído por pulsos de duração mais reduzida (40 a 60 μs), a 

amostra é atingida por 3 ou 4 pulsos, mas por duas ou três vezes, de modo a que o 

material liberte o calor absorvido e, deste modo, impeça o aumento da quantidade de 

material carbonizado que surge à superfície. Estes resultados são o reflexo de uma 

ablação pouco profunda, que se vai acentuando com o número de passagens do feixe 

laser pelo material a cardar. 

A descolagem dos provetes respeitantes aos ensaios efetuados usando um 

pulso por área cardada é provocada pela delaminação da pele, que, por sua vez, não 

permite uma eficaz penetração do adesivo no couro. O facto de o primário ou de a cola 

não terem penetrado em profundidade está relacionado com a ineficiente remoção da 

flor da pele.  

Nos ensaios em que a adesão superou o valor especificado, verifica-se que a 

descolagem ocorria por desfibramento da pele e em ocasiões pontuais por 

rutura/rasgamento da placa de PU. 

Na Figura 78 está ilustrada o resultado da descolagem por T-peel de um dos 

substratos. 
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Figura 78 – Fotografia representativa do processo de descolagem, em que a rutura ocorre por desfibramento 

da pele. 

Importa salientar, entretanto, que todos os provetes foram limpos com ar 

comprimido após a cardagem a laser. Este fator é crucial para a obtenção de bons 

resultados na capacidade de adesão, uma vez que retira algum material carbonizado 

que permanece à superfície do couro.  

Outro fator importante que não pode ser descurado é a aplicação do primário. 

Uma má aplicação prejudicará a penetração da cola nas fibras, traduzindo-se na 

redução da força de adesão do provete.  

Foram repetidos alguns ensaios de determinação da força de adesão, em 

situações nas quais se obtiveram valores de adesão muito elevados para dois dos três 

provetes, mas cujo resultado de adesão para o terceiro provete foi muito baixo. Uma 

vez que é apenas utilizado metade do provete cardado a laser na colagem, repetiram-

se alguns ensaios com a outra metade do provete. Esta repetição tinha a finalidade de 

perceber a razão da disparidade dos valores de adesão - se estava associada a uma 

má aplicação do primário ou se seria algo associado ao processo de cardagem. Os 

resultados demonstraram que a aplicação cuidada do primário é preponderante na 

obtenção de valores de adesão elevados, verificando-se que os valores de adesão 

duplicaram relativamente aos ensaios nos quais a aplicação do primário foi feita de 

modo menos minucioso. 
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6 Tratamento Plasma 
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A tecnologia Plasma pode ser utilizada no processo de deposição de filmes na 

superfície dos mais variados materiais, podendo a sua intervenção dar-se ao nível do 

pré-tratamento dos materiais onde os revestimentos serão aplicados; como técnica de 

deposição de filmes ou como pós-tratamento da superfície revestida.156 

A Figura 79 ilustra as várias possibilidades de aplicação do plasma atmosférico 

na deposição de filmes.  

 

Figura 79 – Representação dos diferentes tipos aplicações do plasma no processo de deposição de filmes: pré-
tratamento do substrato antes da deposição (A); deposição de filmes por plasma (B); tratamento do 

revestimento depositado (C). 

 

O exemplo A da Figura 79 diz respeito à utilização do plasma como técnica 

auxiliar, na qual o plasma tem a função de ativar, limpar ou passivar a superfície do 

material que irá ser revestido157,158. A ativação superficial de materiais é uma das 

aplicações do plasma mais estudadas, uma vez que, ao motivar o aumento da energia 

superficial, torna o substrato apto à adesão de revestimentos. 

O exemplo B da Figura 79 representa a utilização do plasma como método de 

deposição de filmes na superfície de um substrato.159,160 A deposição de filmes por 

plasmas atmosféricos baseia-se, geralmente, no processo de deposição química em 

fase vapor (CVD). Neste processo, um substrato é exposto a um ou mais percursores 

que, com a ação do plasma, reagem e/ou se decompõem sobre a superfície, 

formando-se um filme.156 

No exemplo C da Figura 79 o plasma é utilizando numa perspetiva pós-

deposição, cujo objetivo é modificar a composição química ou a estrutura cristalina do 

revestimento aplicado, de modo a melhorar algumas propriedades do filme, tais como 

a estabilidade térmica.161   

É possível, num processo de deposição, que o plasma seja aplicado em mais do 

que uma funcionalidade, podendo ser utilizado para o tratamento prévio de um 
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material e, em seguida, na deposição do filme ou na modificação do filme 

depositado.161 

Neste capítulo serão apresentados os ensaios de hidrofobização do couro nos 

quais a tecnologia plasma é utilizada na deposição de filmes de silanos; e o estudo da 

ativação de solas para posterior deposição, à pistola, de filmes coloridos. 

 

 

6.1 Hidrofobização de couros 

Na maioria dos estudos de produção de superfícies hidrofóbicas por modificação 

da superfície de couros por plasma, são utilizados, como gás precursor, compostos 

fluorados.162-164 Contudo, não é aconselhável a utilização deste tipo de precursores em 

plasma atmosféricos, pois produzem radicais e iões bastante tóxicos e corrosivos.165 

Como alternativa aos compostos fluorados, Lee et al166 prepararam 

revestimentos hidrofóbicos utilizando benzeno como precursor num plasma 

atmosférico. Todavia, os filmes produzidos são muito frágeis e quebradiços, sendo a 

adesão ao substrato fraca. 

A utilização de silanos na produção de filmes hidrofóbicos resistentes está 

amplamente difundida, dado que este tipo de revestimentos é utilizado na indústria 

através das mais variadas aplicações, tais como: resistência à abrasão159,167,168, 

proteção antirreflexo169, proteção anticorrosão170, embalamento de alimentos ou 

artigos farmacêuticos
171

. 

 
Nas duas últimas décadas têm surgido vários trabalhos de deposição de filmes, 

que visam sobretudo a obtenção de propriedades hidrofóbicas em materiais como 

têxteis ou outros polímeros, utilizando silanos como precursores.7,9,90,165,167,172-176 

Estes compostos têm a vantagem de serem facilmente manipulados, dado tratar-se de 

líquidos de baixa toxicidade.40,172 

Ainda não existem muitos estudos de aplicação de revestimentos hidrofóbicos 

com a tecnologia plasma de aplicação direta no setor do calçado. Nos dois últimos 

anos surgiram dois estudos de grupos de investigação distintos nos quais foram 

depositados silanos na superfície de couros de modo a torná-lo mais hidrofóbico.177
 
,178

 

Ambos os estudos foram realizados em fontes de plasma de baixa pressão. Kayaoglu 

et al178 aumentaram a repelência à água de um couro utilizado em estofos, com um 

incremento na ordem dos 17% no valor de ângulo de contacto da água ao introduzir 

trietoxi(vinil)silano na câmara de vácuo. Kayaoglu et al178 depositaram um filme 

hidrofóbico à base de hexametildisiloxano na superfície de um couro à base de PU, 

aumentando 28% o ângulo de contacto da água no material. 
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 No setor têxtil a utilização de silanos já se encontra bastante disseminada, 

sendo vários os estudos nos quais são aplicados silanos como hexametildisiloxano 

(HDSMO) e tetratoxisilano (TEOS), tetrametilsilano (TMS) a tecidos e não tecidos. 

Nättinen et al161 melhoraram a impermeabilidade à água de tecidos em algodão 

e de fibras de polipropileno ao revesti-los com um filme à base de HDSMO, utilizando, 

para o efeito, um sistema de plasma atmosférico detendo uma configuração na qual a 

amostra é colocada num tapete que permite fazer sequencialmente um pré-tratamento 

do substrato utilizando hélio ou árgon, a deposição do silano e o pós-tratamento do 

revestimento. 

Marchand e o seu grupo de investigação
179

 utilizaram tetrametilsilano (TMS) de 

fmodo a tornar a superfície do algodão superhidrofóbica (valores do ângulo de 

contacto da água próximos de 150 º). Os resultados foram obtidos após dez 

passagens do plasma, não tendo sido necessário qualquer pré ou pós tratamento do 

tecido.  

Tecidos de nylon foram também revestidos com filmes à base de TEOS e 

HDSMO, com o objetivo de torná-los à prova de água, concluindo-se que ambos os 

silanos permitiam obter filmes hidrofóbicos. Contudo, ao testar a durabilidade dos 

filmes à lavagem, verificou-se que esta era superior para os revestimentos à base de 

HDSMO.180 

Ji et al90 aplicaram filmes de HDSMO na superfície de fibras de poliéster, 

verificando-se que, com 20 passagens do aplicador plasma, passou-se de uma fibra 

que absorvia por completo a água para uma fibra em que a sua molhabilidade é 

bastante reduzida (segundo o teste de repelência à água por spray da AATCCxxiv). 

    

6.1.1 Procedimento Experimental  

6.1.1.1 Materiais 

Para a realização dos ensaios foi selecionada uma pele de bovino, curtida ao 

crómio, com acabamento de anilina, preparada no CTCP.  

  
Figura 80 – Fotografia do couro utilizado nos ensaios aplicação de revestimento hidrofóbico. 

                                                 
xxiv

 American Association of Textile Chemists and Colorists Manual. 
https://safalnahidbd10.files.wordpress.com/2014/09/aatcc-vol3.pdf (Consult. 11 Fevereiro 2013) 

https://safalnahidbd10.files.wordpress.com/2014/09/aatcc-vol3.pdf
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Foram selecionados dois silanos para aplicar na superfície do couro: o HDMSO 

(Aldrich, ≥98%) e o TEOS (Aldrich, 98%). Na Figura 81 está representada a estrutura 

química dos dois silanos. 

 

Figura 81 – Estrutura química dos silanos HDMSO e TEOS. 

 
O plano passava por utilizar os dois silanos sem fazer qualquer mistura. Porém, 

a viscosidade dos mesmos não permitiu que fossem utilizados no sistema plasma. 

Procedeu-se, portanto, a uma mistura silano/etanol numa proporção de 1:1. 

6.1.1.2 Aplicação de Revestimento por Plasma 

Os ensaios foram realizados no plasma ULS com um sistema de injeção de 

líquidos, ambos da AcYxS Technologies. O caudal da mistura de silano/etanol é 

controlado por uma bomba peristáltica (400F/A Watson Marlow).   

Na Figura 82 estão representados o esquema de funcionamento de um sistema 

plasma com injeção de um precursor após descarga (A) e uma imagem do aplicador 

plasma utilizado na deposição de filmes (B). 

 
Figura 82 – Representação esquemática do sistema plasma com injeção pós descarga (A) Fotografia do 

aplicador plasma preparado para a deposição de filmes (B).
89

 
(Reimpressão com a permissão da referência 89. Copyright © 2014 Elsevier Science B.V.) 

 
A superfície do couro foi sujeita à deposição por plasma, de uma mistura de 

TEOS:etanol. Nestes ensaios foram modificados 6 substratos de couro, usando os 

seguintes parâmetros experimentais:  

 Velocidade de varrimento (m.min-1): 3,75; 7,50 e 15,00; 

 Número de varrimentos: 1, 2, 4 e 10; 



FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

123 

 

 

 Distância entre substrato e aplicador plasma (mm): 20; 

 Distância entre varrimentos (mm): 5; 

 Fluxo do gás arrasto (L.min-1): 4,6; 

 Fluxo do precursor (mL.min-1): 0,70; 

 Dimensões dos provetes(mm): 75 x 25. 

 

6.1.1.3 Medição do Ângulo de Contacto 

Para avaliar a hidrofobização dos substratos de couro, após deposição do TEOS 

por plasma, foi utilizada uma amostra não submetida a deposição (amostra controlo) e 

uma amostra para cada uma das condições de deposição estudadas. 

As medições foram realizadas no goniómetro desenvolvido no âmbito do projeto, 

tendo sido utilizado, como solvente, água ultrapura (18 Mcm). Para cada amostra 

efetuaram-se 5 medições. 

 

6.1.2 Apresentação e Discussão de Resultados 

Planeou-se aplicar os silanos HDMSO e TEOS na superfície do couro. Porém, 

dado que o sistema utilizado não foi adquirido com o módulo de aquecimento que 

permitia diminuir a viscosidade do líquido a introduzir no aplicador de plasma, apenas 

foi possível introduzir uma mistura de TEOS: etanol (1:1). O mesmo não foi exequível 

para o silano HDMSO, pelo que os resultados apresentados referem-se ao 

tetratoxisilano (TEOS). 

 

Na Figura 83 encontra-se a representação gráfica dos valores médios do ângulo 

de contacto medidos na superfície do couro.  

 
Figura 83 – Valores do Ângulo de contacto das amostras de couro sem tratamento (Controlo) e amostras de 

couro revestidas com a mistura TEOS:etanol. 
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O couro sem modificação (Controlo) apresenta um ângulo de contacto médio de 

89 ± 10 º.  

O processo de hidrofobização revelou melhores resultados nos ensaios de 

deposição que decorreram a uma velocidade de 15 m.min-1, apresentando um 

aumento superior a 35% no ângulo de contacto da água relativamente à amostra de 

couro não modificada. Em relação a esta velocidade de aplicação verifica-se que o 

número de varrimentos do plasma não é relevante para a obtenção de um filme mais 

hidrofóbico, sendo visível uma inversão dos resultados de ângulo de contacto com o 

aumento de varrimentos.   

Nos ensaios realizados às velocidades de aplicação de 7,5 e 3,75 m.min-1, a 

hidrofobização do couro não foi tão expressiva, obtendo-se um aumento do ângulo de 

contacto entre 5 a 20%, comparativamente com o couro não modificado (Controlo). 

Para estas velocidades, verificou-se uma tendência de aumento da hidrofobicidade do 

couro revestido com TEOS com o número de varrimentos do plasma, tendo-se obtido 

os melhores resultados para os ensaios nos quais foram aplicados 10 passagens da 

fonte plasma. 

A velocidade de varrimento do plasma revela um impacto direto na qualidade de 

aplicação de filmes de TEOS. Todavia, verifica-se que o aumento da hidrofobicidade 

não é proporcional ao volume de silano aplicado na superfície do couro, visto que os 

melhores resultados surgem para uma velocidade de aplicação mais elevada (para 

uma maior velocidade de varrimento, um menor volume de silano atinge a amostra). 

Esta relação aparentemente contraditória pode ser explicada pelo aumento do grau de 

oxidação da superfície do couro quando a velocidade de passagem do plasma é mais 

reduzida, o que potencialmente aumenta a molhabilidade da amostra. Verificamos, 

assim, a ocorrência de dois fenómenos antagónicos: o aumento da hidrofilicidade, 

devido às reações que decorrem da descarga de plasma de ar comprimido que vão 

reativar a superfície do couro, e o aumento da repelência à água devido à aplicação de 

filmes hidrofóbicos de TEOS.  

Este estudo teve um carácter introdutório, cujo objetivo primacial passava por 

avaliar a capacidade do sistema do plasma atmosférico na deposição localizada de 

filmes. Assim, ao dar continuidade ao estudo da deposição de filmes hidrofóbicos em 

couros, importa avaliar o impacto de alguns parâmetros - que não foram aprofundados 

neste estudo preliminar - na homogeneidade, porosidade e espessura dos filmes, tais 

como a influência da percentagem de silano aplicado, o caudal e o tipo de gás de 

arrasto, e a distância do aplicador ao substrato.  

Uma vez que se tratava de um estudo preliminar, apenas foi utilizado o 

goniómetro para avaliar o aumento da hidrofobicidade das amostras modificadas. 
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Contudo, ao aprofundar o estudo de deposição de filmes, seria importante efetuar a 

caraterização da morfologia, composição química e espessura dos filmes obtidos, 

recorrendo, para o efeito, a algumas técnicas de análise, tais como a microscopia 

eletrónica de varrimento (SEM),  a microscopia de força atómica (AFM) ou a 

perfilometria a laser para analisar a espessura e a rugosidade do filme, a 

espectroscopia de fotoeletrões de raios-X para analisar as diferenças que ocorrem na 

composição química dos filmes depositados quando são utilizadas percentagens de 

silano distintas, a espectroscopia de infravermelho em reflexão-absorção (RAIRS) para 

analisar os grupos moleculares presentes nos revestimentos. Assim se tornaria 

possível aferir o tipo de reações que ocorrem durante a produção dos filmes 

hidrofóbicos. 

Para viabilizar a aplicação de revestimentos hidrofóbicos na indústria do calçado 

é crucial avaliar a degradação dos revestimentos ao longo do tempo, podendo 

adoptar-se a metodologia apresentada por Marchand et al165, que na aplicação de 

filmes hidrofóbicos em algodão procederam à avaliação da durabilidade ambiental dos 

filmes de dois modos distintos: num dos estudos, os materiais revestidos com TMS 

foram expostos durante dois dias a várias condições, tais como água da torneira, água 

com sabão e parafina líquida; num segundo estudo, guardaram-se amostras 

revestidas com TMS durante um ano, sendo que, em ambos os estudos, foi analisada 

a alteração da hidrofobicidade dos materiais por medição do ângulo de contacto da 

água e comparação com os valores obtidos logo após a deposição dos filmes de 

silano.    
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6.2 Ativação por plasma de materiais poliméricos para 

promover deposição de revestimentos 

O plasma atmosférico é cada vez mais utilizado no pré-tratamento de materiais a 

pintar/ tingir cujas propriedades polares favorecem a ligação a pigmentos e a corantes. 

São múltiplos os materiais que possuem propriedades muito interessantes para 

a indústria, mas que são difíceis de revestir com pigmentos ou corantes. Este é o caso 

do polietileno (PE), que tem as mais diversas aplicações, representando 40% da 

produção global de plásticos.181 Contudo, devido à sua polaridade, o processo de 

aplicação de cor na superfície do polímero obriga a um pré-tratamento da superfície. 

São vários os métodos de modificação superficial do PE, como, por exemplo, o 

método redox, tratamentos à base de chama, UV ou ozono.181 Também o plasma já foi 

utilizado no pré-tratamento deste polímero de modo a oxidar a sua superfície e, 

consequentemente, melhorar a adesão de pigmentos. López-García et al demostraram 

a capacidade de um plasma atmosférico - usando, como gás de arrasto, ar 

comprimido - em modificar o polietileno de baixa densidade, possibilitando, assim, o 

revestimento deste polímero com tinta.181 

Fleischman e o seu grupo de investigação182 utilizaram o plasma atmosférico 

para promover a impressão de tintas orgânicas de base aquosa em polietileno 

naftalato (PEN), como meio para produzir matrizes condutoras em substratos flexíveis 

no fabrico de díodos emissores de luz e de filmes fotovoltaicos finos. No pré-

tratamento do PEN com plasma atmosférico foram utilizadas duas misturas gasosas: 

hélio + oxigénio e hélio + vapor de água. O tratamento plasma provocou a oxidação e 

o aumento da energia superficial do polímero em mais de 35%, características que se 

mantiveram após um mês de tratamento, viabilizando o processo de impressão.  

A utilização da tecnologia plasma na modificação de têxteis já não é novidade, 

sendo vários os estudos que têm surgido para o pré-tratamento de algodão
183-185

, lã
186

 

e de fibras sintéticas como o poliéster39,47,187
 ou o polipropileno

188
. 

Kan et al184 modificaram a superfície de algodão com um plasma atmosférico de 

hélio e oxigénio de modo a melhorar a deposição de tinta por impressão digital, tendo 

obtido rendimentos de fixação da cor muito semelhantes aos valores registados no 

algodão especificamente comercializado para a impressão digital. Também Fang e 

Zhang39,47 modificaram fibras de poliéster com um plasma atmosférico de ar 

comprimido e com a finalidade de melhorar a nitidez de impressão por jacto de tinta 

nestes tecidos. 
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Man e o seu grupo de investigação183 empregaram a tecnologia plasma para 

promover uma eficiente aplicação de pigmentos no algodão durante o processo de 

tingimento. Man alega que o uso de pigmento em detrimento de corantes no processo 

de coloração de têxteis apresenta grandes vantagens a nível ambiental. Contudo, o 

tingimento por pigmentos não apresenta uma solidez satisfatória da cor ao 

desbotamento quando comparado com o tingimento por corantes. Neste trabalho de 

investigação foi utilizado um plasma atmosférico com hélio e oxigénio, concluindo-se 

que o aumento da rugosidade superficial e a introdução de grupos contendo oxigénio 

no algodão modificado por plasma, são os responsáveis pela ligação que ocorre entre 

este e o pigmento, circunstância que se traduz num aumento da solidez da cor ao 

desbotamento. 

Outra vertente de estudo da modificação por plasma de algodão teve como 

objetivo analisar a possibilidade de substituir os processos convencionais de 

desencolagemxxv, lavagem e branqueamento, minimizando, deste modo, os problemas 

associados ao elevado gasto de água e à eliminação de resíduos químicos.185 Neste 

estudo foi utilizado um plasma atmosférico com hélio e oxigénio para modificar tecidos 

de algodão cinza, com o objetivo de prepará-los para os processos de coloração e de 

acabamento. Dos resultados obtidos, concluiu-se não apenas que o tratamento 

plasma era uma solução alternativa viável à desencolagem - ocorrendo a remoção das 

impurezas que se encontram nos fios da teia de algodão -, mas também que é 

possível passar ao processo de tingimento sem ser necessário proceder à lavagem e 

branqueamento do tecido.  

O plasma atmosférico revelou igualmente um papel determinante no tratamento 

de lã com o intuito de melhorar a capacidade de tingimento deste material a baixas 

temperaturas, viabilizando, assim, a utilização de métodos de tingimento mais 

ecológicos.186 

O tratamento de materiais têxteis não se cingem aos tecidos naturais. Também 

as fibras sintéticas, como o poliéster e o polipropileno, têm sido alvo de diversos 

estudos, com o objetivo de melhorar a capacidade de tingimento dos mesmos. Yaman 

e o seu grupo de investigação modificaram fibras de polipropileno com um plasma 

atmosférico, utilizando, para o efeito, árgon ou ar comprimido. Com este estudo, 

Yaman demostrou que a tecnologia plasma permite ativar os tecidos de polipropileno, 

aumentando a capacidade de tingimento sem perder as propriedades têxteis destes 

materiais, com a vantagem de se tratar de uma tecnologia ecológica e barata em 

                                                 
xxv

 Termo utilizado no setor têxtil. Refere-se ao processo químico de remoção das impurezas 
que se encontram nos fios da teia do algodão. 
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comparação com os métodos de desencolagem, lavagem e branqueamento 

usualmente utilizados.188 

 

Da pesquisa realizada, não foi encontrado nenhum estudo especificamente 

aplicado à indústria do calçado. 

Para responder a uma necessidade do setor do calçado em aperfeiçoar os 

processos de acabamento em materiais poliméricos por coloração ou impressão - e 

sabendo-se que a tecnologia plasma, ao utilizar gases como o hélio e o oxigénio, 

provoca um aumento da rugosidade superficial e aumenta a polaridade através da 

introdução de grupos polares183 - decidiu-se avaliar a possibilidade de utilização do 

plasma atmosférico no tratamento de materiais poliméricos, de modo a maximizar a 

absorção de revestimentos aquosos nestes materiais. 

É de salientar que os produtos de base aquosa possuem, geralmente, uma 

menor adesão aos produtos poliméricos, pelo que o processo de aplicação destes 

revestimentos afigura-se ainda mais crítico. 

 

6.2.1 Procedimento Experimental  

6.2.1.1 Materiais 

Numa fase inicial foram selecionados quatro materiais distintos: SEBS, TPU, 

borracha nitrílica e borracha termoplástica SBS. A selecção teve como critério a sua 

maior ou menor utilização na produção de solados. 

Os materiais termoplásticos (SEBS, TPU e SBS) foram preparados a nível laboratorial 

no CTCP, tendo sido injetados numa injetora semi-industrial da marca Arburg (Figura 

84). As placas de NBR foram fornecidas pela Procalçado, já prontas a ser utilizadas. 

 

Figura 84 – Fotografia da injetora do CTCP utilizada na produção dos materiais TPU, SEBS e SBS. 
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Todos os materiais foram posteriormente cortados com tamanhos padronizados 

de 150 x 25 mm, de acordo com os requisitos do ensaio de flexão Ross.  

Na Figura 85 é possível observar os materiais (já cortados) usados na aplicação 

dos diferentes revestimentos, dendo que, numa primeira fase foram aplicados três 

acabamentos diferentes: um incolor, um vermelho e outro mate. 

 

Figura 85 – Provetes dos materiais termoplásticos utilizados no ensaio inicial de aplicação de revestimentos: 
SBS (A); SEBS (B); TPU (C) e NBR (D). 

 

As resinas de base aquosa usadas nos acabamentos de materiais poliméricos 

utilizados no calçado, foram desenvolvidos pela Indinor no âmbito do projeto Newalk. 

Num segundo estudo a formulação do acabamento mate base aquoso teve de 

ser revista pela Indinor, sendo substituída por quatro novas formulações distintas que 

foram aqui testadas. 

Numa terceira fase, na qual apenas se utilizou o plasma como pré-tratamento, 

foram aplicados dois dos acabamentos desenvolvidos: o acabamento mate 4 e o 

acabamento com pigmento vermelho.  

Numa quarta e última fase, o estudo focou-se apenas no revestimento com 

pigmento vermelho. Este acabamento foi aplicado em diferentes amostras de SEBS e 

em TPU, estando representadas, na Tabela 21, as referências utilizadas, o material de 

base e a sua descrição. 

Tabela 21 – Referência dos materiais de teste selecionados pela Procalçado. 

Ref. Material Descrição 

R1 SEBS 
BMI08A/G203/58 BRANCO 
(sem cheiro, sem antiestático) 

R2 SEBS 
BMI08/G203/58 BRANCO 
(com cheiro, sem antistático) 

R3 SEBS 
MEGOL IA 58 P UG/P BIANCO H209 
(com cheiro, sem antiestático) 

R4 SEBS 
MEGOL DP2257/1358 AT NEUTRO 
(Sem cor, sem cheiro, antiestático) → Palmilha 

R5 SEBS 
MEGOL P15 A 58 X3 LS2 BIANCO H209 
(Com cheiro, com antiestático) 

R6 TPU TPU/65 

 

A B D C 
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6.2.1.2 Pré-tratamento das amostras 

Os acabamentos foram aplicados nos materiais em três condições distintas, 

sendo que, num primeiro conjunto de ensaios, os materiais não sofreram qualquer 

tratamento antes de serem revestidos; no segundo conjunto de ensaios os materiais 

foram submetidos a pré-tratamento químico (por solvente); finalmente, no terceiro 

conjunto, foram modificados por plasma atmosférico. 

 No pré-tratamento químico os provetes termoplásticos foram tratados com uma 

solução halogenante comercial (Lorcol halogene 5150), e os provetes de EVA foram 

tratados com um primário (PU 5090). 

Os tratamentos plasma foram realizados no sistema de plasma atmosférico da 

AcXys (modelo ULS), utilizando-se, como gás, o ar comprimido (composição 

aproximada do ar: 78 % N2, 21 % O2, 1 % H2O), com um caudal de alimentação de gás 

de 50 L.min-1.  

As amostras a modificar foram fixas à mesa de trabalho do sistema plasma já 

descrito no Cap. 4, e os parâmetros experimentais foram selecionados remotamente, 

dando-se início à descarga de plasma. Para todos os ensaios foram modificados 3 

provetes de cada amostra para cada conjunto de condições experimentais e para cada 

revestimento aplicado. 

Os três primeiros conjuntos de ensaios foram realizados utilizando os seguintes 

parâmetros experimentais:  

 Velocidade de varrimento: 10 m.min-1; 

 Número de varrimentos: 1; 

 Distância entre substrato e aplicador plasma: 10 mm; 

 Distância entre varrimentos: 5 mm; 

 No quarto conjunto de ensaios, foi utilizado apenas o acabamento com pigmento 

vermelho, e os parâmetros experimentais da velocidade de varrimento e da distância 

entre o substrato e o aplicador plasma foram alargados: 

 Velocidade de varrimento: 10 ou 15 m.min-1; 

 Distância entre substrato e aplicador plasma: 10 ou 15 mm; 

Os substratos modificados foram guardados ao abrigo da luz. 
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6.2.1.3 Aplicação dos acabamentos 

Os revestimentos foram aplicados por aspersão à pistola, um dia após a 

aplicação do pré-tratamento na superfície dos materiais.  

No terceiro e no quarto conjunto de ensaios foi avaliado o envelhecimento do 

tratamento plasma dos materiais modificados. Para este estudo foram guardados, ao 

abrigo da luz, provetes tratados por plasma durante 30 dias. Só ao final deste tempo 

foi aplicado o revestimento. 

 

6.2.1.4 Teste de Flexão Ross  

O teste de flexão de Ross foi realizado 24 horas após a aplicação do 

acabamento. 

Este teste baseou-se no método descrito na norma BS 5131/2.1128, fixando-se os 

provetes pintados entre os dois suportes. Todos os provetes foram sujeitos a 150 mil 

ciclos de flexão, à temperatura de 23 ± 2 °C. 

Após o término dos ciclos de flexão definidos, os provetes foram retirados dos 

suportes, procedendo-se à avaliação qualitativa dos revestimentos aplicados na 

superfície das amostras, analisando-se o eventual aparecimento de fissuras ou o 

destacamento do filme de acabamento. 

 

6.2.1.5 Teste de Fricção de Veslic 

No último conjunto de ensaios realizados, as amostras foram sujeitas ao teste de 

fricção de Veslic, de modo a avaliar a resistência dos acabamentos à fricção.  

Tal como foi referido no capítulo 3.3.6, o teste de fricção realizado baseou-se no 

método descrito na norma EN ISO 11640:2012130 , havendo-se fixado as amostras nos 

suportes e colado ao feltro uma lixa P600 para aumentar a capacidade de abrasão do 

equipamento. As amostras foram sujeitas a 50 ciclos de abrasão. 

Após o término do ensaio, as amostras foram avalidadas qualitativamente, 

analisando-se a resistência à fricção dos filmes coloridos.   

 

 

 

 

 



132 FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

 

 

 

6.2.2 Apresentação e Discussão de Resultados 

6.2.2.1 Revestimento de Material poliméricos: estudo comparativo de 

métodos de pré-tratamento dos materiais 

Numa primeira fase pretendia-se avaliar a eficácia da aplicação de uma nova 

tipologia de revestimentos baseados em resinas de base aquosa. Os provetes foram 

previamente modificados segundo diferentes métodos: lavagem com solventes e por 

plasma atmosférico.  

Na Tabela 22 estão sistematizados os resultados obtidos no ensaio de flexão 

Ross, para cada um dos materiais nas diferentes condições.  

Nos provetes que não foram previamente tratados, a aplicação dos 

acabamentos é menos homogénea. Constatando-se que, para a maioria dos 

materiais, o revestimento acaba por se destacar após alguns ciclos de flexão. Apenas 

os acabamentos incolor e de pigmento vermelho que foram aplicados na borracha 

termoplástica suportaram o teste de flexão sem apresentar qualquer alteração no seu 

aspeto. Estes resultados comprovam a necessidade de modificar os materiais 

poliméricos antes da aplicação de revestimentos, de modo a aumentar a capacidade 

adesiva destes aos acabamentos desenvolvidos pela Indinor. 

O tratamento à base de solvente (tratamento químico) apresenta bons resultados 

apenas para a borracha nitrílica. Para os restantes materiais, verifica-se que a 

modificação das amostras com um halogenante ou a ausência de qualquer pré-

tratamento tem resultados muito similares, resultando numa frágil aplicação do 

revestimento que culmina no destacamento ou na rutura do filme após o teste de 

flexão. 

As amostras alvo de tratamento plasma apresentaram os melhores resultados 

obtidos nesta primeira fase. A aplicação dos filmes foi sempre bastante homogénea, 

uma vez que praticamente todos os revestimentos resistiram ao teste de flexão de 

Ross, sem sofrerem qualquer tipo de rutura ou descolagem, exceção feita para os 

provetes nos quais foi aplicado o acabamento mate. Este acabamento não teve uma 

adesão adequada aos provetes. Contudo, observou-se um comportamento muito 

próximo da aprovação nos materiais de SEBS e TPU.  

Neste primeiro estudo concluiu-se que o pré-tratamento superficial por plasma 

atmosférico é o mais adequado para a aplicação dos revestimentos (pigmentado e 

incolor), dado que é um processo limpo e sem qualquer utilização de reagentes 

químicos além do ar comprimido. 
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Tabela 22 – Resultados do ensaio de flexão Ross em SBS, SEBS, TPU e NBR, após os diferentes pré-
tratamentos e com diferentes revestimentos. 

Material 
Pré-Tratamentos 

Sem tratamento Tratamento Químico Plasma Atmosférico 

SBS 

  Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: rutura e 

descolagem do 

revestimento 

 Incolor: aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Pigmento: aparecimento 

de múltiplas fendas 

 Mate: routura do 

revestimento 

 Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: fende 

ligeiramente 

SEBS 

 Incolor: Descolagem do 

filme <8000 ciclos 

 Pigmento: distensão e 

ligeira descolagem do 

filme 

 Mate: rutura e 

descolagem do filme 

 Incolor: descolagem do 

revestimento 

 Pigmento: descolagem 

do revestimento 

 Mate: descolagem do 

revestimento 

 Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: aparecimento 

de múltiplas fendas 

TPU 

 Incolor: Descolagem do 

filme <7000 ciclos 

 Pigmento: descolagem 

do filme 

 Mate: rutura e 

descolagem do filme 

<7000 ciclos 

 Incolor: descolagem do 

revestimento 

 Pigmento: descolagem 

do revestimento 

 Mate: descolagem e 

rutura do revestimento 

 Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: fende muito 

ligeiramente com 

múltiplas fendas 

NBR 

O filme descola-se de 

imediato nos primeiros 

ciclos, em todas as 

aplicações 

 Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: OK 

 Incolor: OK 

 Pigmento: OK 

 Mate: múltiplas 

micro-fendas 

 

 

É ainda de salientar que a formulação do acabamento mate foi revista pela 

Indinor, de modo a melhorar a sua adesão em materiais termoplásticos, uma vez que 

apenas apresentou o comportamento desejado num dos materiais (borracha nitrílica) e 

quando foi aplicado previamente o halogenante. 

 
 Numa segunda fase foram realizados ensaios nos quais foram testados quatro 

acabamentos mate com formulações distintas. Nestes ensaios já foi possível obter 

resultados satisfatórios quanto à resistência e à flexão dos revestimentos. 

Sistematizaram-se, na Tabela 23, os resultados de flexão Ross obtidos para os 

materiais poliméricos SBS, SEBS e TPU revestidos com diferentes acabamentos 

mate.  
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Tabela 23 – Resultados do ensaio de flexão Ross nos materiais SBS, SEBS e TPU, após os diferentes pré-
tratamentos e com os diferentes revestimentos mate. 

Material 
Pré-Tratamentos 

Sem tratamento Tratamento Químico Plasma Atmosférico 

SBS 

 Mate1: descolagem do 

revestimento 

 Mate2: OK 

 Mate3: aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate4: OK 

 Mate1: descolagem do 

revestimento 

 Mate2: aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate3: aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate4: aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate1: 

aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate2: 

aparecimento de 

múltiplas fendas 

 Mate3: OK 

 Mate4:OK 

SEBS 

 Mate1: descolagem do 

revestimento 

 Mate2: descolagem do 

revestimento 

 Mate3: descolagem do 

revestimento 

 Mate4: descolagem do 

revestimento 

 Mate1: descolagem do 

revestimento 

 Mate2: descolagem do 

revestimento 

 Mate3: descolagem do 

revestimento 

 Mate4: descolagem do 

revestimento 

 Mate1: descolagem 

do revestimento 

 Mate2: OK 

 Mate3: descolagem 

do revestimento  

 Mate4: OK 

TPU 

 Mate1: descolagem do 

revestimento 

 Mate2: descolagem do 
revestimento 

 Mate3: descolagem do 
revestimento  

 Mate4: descolagem do 
revestimento 

 Mate1: descolagem do 
revestimento  

 Mate2: OK 
 Mate3: OK 

 Mate4: descolagem do 
revestimento 

 Mate1: descolagem 
do revestimento 

 Mate2: OK 

 Mate3: OK 
 Mate4: OK 

 

Os resultados demonstram, uma vez mais, a tendência para se obter filmes 

mais resistentes à flexão quando os materiais são previamente modificados com o 

plasma atmosférico. 

A melhoria de adesão dos revestimentos mate nos materiais pré-tratados com 

o halogenante comercial foi muito reduzida, sendo o impacto na resistência à flexão 

dos filmes praticamente inexistente, exceto nos provetes de TPU nos quais foram 

aplicados os revestimentos mate 2 e 3, onde efetivamente se verificou uma melhoria 

da qualidade de aplicação dos filmes, tendo estes resistido ao ensaio de flexão.  

 Das diferentes formulações testadas, verifica-se que o acabamento mate 1 não 

apresentou resultados positivos para nenhum dos materiais, independentemente do 

pré-tratamento realizado. As restantes formulações apresentam alguns resultados 

positivos, dependendo do tipo de material polimérico. Contudo, tendo de selecionar 

apenas uma formulação para os próximos ensaios, o acabamento escolhido foi o mate 

4, visto ser a formulação que garantiu melhor resistência à flexão para os três 

materiais pré-modificados por plasma.  
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6.2.2.2 Revestimento de materiais poliméricos após pré-tratamento 

plasma 

Na sequência dos dois primeiros estudos foram selecionados os dois produtos 

que geraram os resultados mais promissores para estudar a influência do tempo 

decorrido entre o tratamento plasma e a aplicação dos revestimentos.  

Nas Tabelas 24 e 25 encontram-se os resultados obtidos no teste de flexão Ross 

para as amostras de TPU, SEBS, EVA e SBS, tendo sido aplicados, após 1 e 30 dias 

do tratamento plasma, o acabamento mateante 4 e o acabamento de pigmento 

vermelho. 

 Pode concluir-se dos resultados de flexão de Ross que, dentro da escala 

temporal analisada, o tempo que passa entre a modificação plasma e a aplicação do 

acabamento não é relevante para a qualidade dos filmes obtidos.   

Tabela 24 – Resultados dos testes de flexão Ross das amostras com acabamentos de Mateante 4 e BA 84 nas 
amostras de TPU, EVA, SBS (7mm) e SBS (3 mm)  após pré-tratamento. 

 
TPU 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 
  

 
EVA (corte da soca Wock) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 

  

30 dias 
  

 
SBS (espessura ~ 7 mm) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 
  

 
SBS (espessura ~ 3 mm) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 
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Tabela 25 – Resultados dos testes de flexão Ross das amostras com acabamentos de Mateante 4 e BA 84 nas 
amostras de SEBS após pré-tratamento. 

 
SEBS (palmilha da soca Wock) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 
  

 

 

SEBS (corte da soca Wock) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 

  

 SEBS (espessura ~ 7 mm) 

 Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 
  

30 dias 

  

 
SEBS (espessura ~ 3 mm) 

Mateante 4 Pigmento Vermelho 

1 dia 

  

30 dias 
  

 

A existência de algumas irregularidades na superfície das amostras 

injetadas parece ter uma maior influência no destacamento dos filmes do que o 

tempo que decorre entre o tratamento plasma e a aplicação dos mesmos. Estas 

irregularidades são propositadas e pretendem dar o acabamento desejado à peça, 

constituindo uma condicionante com a qual terá de se trabalhar.  

  

Nos materiais TPU e EVA, os filmes aplicados mostraram-se bastante 

resistentes à flexão não ocorrendo o destacamento do filme, o que revela a qualidade 

de adesão do acabamento nos materiais modificados por plasma atmosférico. 

O SBS de ambas as espessuras também apresentou bons resultados no teste 

de flexão de Ross, não se tendo registado o destacamento generalizado de nenhum 

dos dois  acabamentos. Verifica-se, todavia, que nas amostra de espessura de 7 mm 

há a tendência para surgirem algumas dobras na região de flexão, que no caso do 

acabamento vermelho aplicado no substrato após 30 dias o tratamento plasma, 

evoluiu para um ligeiro destacamento do filme na zona de flexão. 
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Nesta fase, foram testadas várias amostras de SEBS com propriedades 

distintas, de modo a confirmar se a aplicação destes dois acabamentos é semelhante 

em qualquer produto à base de SEBS, independentemente dos aditivos que lhe são 

introduzidos e da espessura do material. 

Com os resultados obtidos ficou evidente que o tipo de SEBS é determinante na 

eficácia dos acabamentos. Nas condições testadas, os acabamentos aplicados nas 

amostras de SEBS das palmilhas WOCK apresentam bons resultados de resistência à 

flexão Ross. Já os restantes substratos de SEBS testados revelam destacamento ou 

alterações significativas quando sujeitos ao teste de flexão Ross. 

 

À luz das conclusões retiradas optou-se por fazer um novo estudo, focando a 

atenção apenas num tipo de acabamento. Tendo em conta que um acabamento à 

base de pigmentos poderá ter um maior impacto no setor – uma vez que permitirá a 

customização total da sola e do calçado polimérico em função do gosto individual de 

cada cliente - decidiu-se utilizar o acabamento com pigmento vermelho.  

Neste estudo foram utilizados provetes de cinco referências de SEBS com 

propriedades e espessuras distintas (ver Tabela 21) e provetes de TPU. Decidiu-se 

alargar os parâmetros experimentais do tratamento plasma, efetuando-se a 

modificação das amostras, utilizando três conjuntos de condições experimentais 

diferentes:  

 V=10 m.min-1 | d=10 mm | 1 Varrimento 

 V=10 m.min-1 | d=15 mm | 1 Varrimento 

 V=15 m.min-1 | d=10 mm | 1 Varrimento 

 

A Figura 26 ilustra os resultados do teste de flexão Ross para os provetes não 

sujeitos a modificação plasma. Em nenhum dos provetes o filme resistiu 

eficientemente ao teste de flexão, acabando sempre por ocorrer quebras e 

destacamento do filme. Verifica-se também uma tendência negativa quanto à 

espessura dos filmes, sendo que os provetes de 7 mm revelaram resultados piores do 

que os provetes de 3 mm, nos quais o esforço provocado pela flexão (momento fletor) 

é menor, circunstância que permite uma maior resistência ao destacamento do filme.  
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Tabela 26 – Resultados do teste de flexão Ross das amostras com acabamento vermelho em provetes 7 mm 
sem qualquer pré-tratamento. 

Espessura SEBS Ref.1 SEBS Ref.2 SEBS Ref.3 

7mm 

 
  

3mm 
   

 SEBS Ref.4 SEBS Ref.5 TPU 

7mm 
   

3mm 
   

 

Na Tabela 27 encontram-se os resultados do teste de flexão Ross dos provetes 

com espessuras de 7 e 3 mm, no qual o acabamento com o pigmento vermelho foi 

aplicado um dia após o pré-tratamento plasma de substratos de SEBS e TPU.  

Não se identificam, genericamente, grandes diferenças na resistência de flexão 

dos filmes entre as diferentes condições experimentais usadas nos tratamentos 

plasma, excetuando os filmes aplicados no SEBS BMI08/G203/58 BRANCO (com 

cheiro, sem antiestático), nomeado como SEBS Ref. 2. Para este material, obtiveram- 

-se melhores resultados nos provetes modificados à velocidade de 10 m.min-1, 

distância aplicador-amostra de 10 mm e com um varrimento plasma, no qual o filme 

consegue resistir ao destacamento após um ciclo de 15 mil flexões, apresentando 

apenas algumas quebras na zona de flexão.  

 

Como já foi aludido, torna-se evidente a importância das propriedades do 

material, tanto no que respeita à qualidade de adesão do filme à superfície do material 

como à eficácia do tratamento plasma.  

Destacam-se os resultados à flexão de Ross alcançados para as amostras de 

SEBS com as referências 2 e 5. Nestas amostras, o tratamento plasma promove uma 

melhor adesão do acabamento à superfície do material SEBS. Apesar disso, os filmes 

apresentam uma resistência à flexão inferior aos filmes aplicados nas amostras de 

SEBS com as referências 1, 3 e 4.  

Convém salientar que estas limitações em relação à resistência e à flexão dos 

filmes aplicados no SEBS com as referências 2 e 5 são evidentes nos provetes de 

maior espessura (7 mm). Assim, como já fora ressalvado, a espessura da amostra 

permite auxiliar o processo de avaliação da fragilidade dos filmes aplicados, dado que 

quanto maior a espessura do material, maior é o momento fletor imposto ao provete, 
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pelo que apenas os filmes cuja eficácia de adesão ao material é mais elevada resistem 

a um ciclo de 15 mil flexões. 

 

Tabela 27 – Resultados do teste de flexão Ross das amostras com acabamento vermelho desenvolvido pela 
INDINOR, aplicado após 1 dia do pré-tratamento. Provetes com espessura de 7 e 3 mm. 

Espessura 

SEBS Ref.1 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm  
1 Varrimento 

V=15 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

7 mm 

   

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.2 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm 
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

7 mm 

 
  

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.3 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

7 mm 

   

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.4 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.5 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
  

 

Espessura 

TPU 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

 

 

Os filmes aplicados nas amostras de TPU e de SEBS com a referência 1, 3 e 4 

apresentam bons resultados ao teste de flexão Ross para as duas espessuras 

testadas, revelando-se como as amostras mais promissoras à aplicação de 
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acabamentos coloridos. É importante, contudo, assegurar a qualidade dos resultados 

obtidos nos revestimentos aplicados após um mês do pré-tratamento de plasma. 

Assim, apesar dos ensaios realizados anteriormente não indiciarem qualquer 

relação do tempo entre a modificação plasma e a aplicação do acabamento com a 

qualidade dos filmes obtidos, é necessário assegurar que esta tendência se mantém 

independentemente da espessura do material e das condições experimentais nas 

quais foi realizado o tratamento plasma. 

 

Nas Tabelas 28 e 29 encontram-se os resultados do teste de Flexão Ross dos 

provetes, com acabamento vermelho aplicado 30 dias após o pré-tratamento. 

Os resultados obtidos indiciam que as modificações superficiais promovidas pelo 

tratamento plasma se conservam durante um mínimo de trinta dias, em condições de 

armazenamento conveniente (as amostras após tratamento foram colocadas em papel 

de alumínio para evitar o seu contacto com o ar). 

Mantém-se a tendência para obter filmes mais resistentes à flexão quando 

aplicado nos provetes de menor espessura (3 mm), não se observando a quebra ou o 

destacamento do filme de acabamento em nenhuma destas amostras.  

Os resultados menos positivos surgem nos provetes com 7 mm e são 

coincidentes com os resultados reportados para os materiais utilizados após um dia da 

modificação plasma, isto é para o SEBS com as referências 2 e 5. Nestas amostras o 

filme de acabamento sofre algumas quebras na zona de flexão, acabando por ocorrer 

o destacamento do revestimento. 

 

Tabela 28 – Resultados do teste de flexão Ross das amostras de SEBS ref, 1 e 2, com acabamento aplicado 30 
dias após o pré-tratamento. Provetes com espessura de 7 e 3 mm. 

Espessura 

SEBS Ref.1 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.2 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
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Tabela 29 – Resultados do teste de flexão Ross das amostras SEBS ref. 3 a 5 e TPU,  com acabamento aplicado 
30 dias após o pré-tratamento. Provetes com espessura de 7 e 3 mm. 

Espessura 

SEBS Ref.3 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

Observações O filme de acabamento não quebra e não é destacado na zona de flexão. 

Espessura 

SEBS Ref.4 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

Espessura 

SEBS Ref.5 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 
V=10 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

Espessura 

TPU 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

7 mm 
   

3 mm 
   

 
 

Para avaliar a qualidade de aplicação do acabamento com pigmento vermelho 

nos vários materiais testados, alguns provetes foram sujeitos a outro teste físico que 

se mediu a resistência à abrasão. 

O  teste utilizado é uma adaptação ao teste de fricção Veslic, no qual foi colada 

uma lixa P600 ao material de feltro e aplicado um total de 50 ciclos sobre a superfície 

das amostras, 24 horas após a aplicação do acabamento de pigmento vermelho. 

Na Tabela 30 encontram-se os resultados do teste de fricção realizado na 

superfície das amostras não sujeitas a qualquer tratamento prévio.  
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Tabela 30 – Resultados do teste de fricção Veslic das amostras com acabamento vermelho, não sujeitas a 
qualquer pré-tratamento. 

SEBS Ref.1 SEBS Ref.2 SEBS Ref.3 

   

SEBS Ref.4 SEBS Ref.5 TPU 

   

 

De uma forma global, os resultados obtidos reforçam as conclusões retiradas 

com o teste de flexão Ross, considerando-se impossível obter um revestimento numa 

sola polimérica resistente à utilização comum do sapato, sem que a mesma fosse 

modificada antes da aplicação do acabamento.  

Apesar de nenhum dos provetes apresentar bons resultados de resistência à 

abrasão, verifica-se que os filmes aplicados nas amostras de SEBS com as 

referências 2 (BMI08/G203/58 BRANCO - com cheiro e sem antiestático) e 4 (MEGOL 

DP2257/1358 AT NEUTRO - sem cor, sem cheiro e com antiestático) conseguem 

resistir ao teste de fricção sem ser destacados dos provetes, sendo, contudo, visível 

algum desgaste na cor.  

Após a aplicação do tratamento plasma utilizando as diferentes condições 

experimentais (as mesmas usadas no estudo de flexão de Ross) foram analisados os 

resultados.  

Na Tabela 31 encontram-se os resultados do teste de fricção Veslic das 

amostras com acabamento de pigmento vermelho, aplicado após um ou trinta dias do 

tratamento plasma. 

Como era expectável, a utilização da tecnologia plasma na modificação das 

amostras antes de ser aplicado o revestimento à pistola trouxe melhorias significativas 

na qualidade dos filmes. Além do aspeto homogéneo dos provetes pintados, estes 

conseguiram resistir, genericamente, ao teste de fricção sem que ocorresse o 

destacamento do acabamento. 
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Tabela 31 – Resultados do teste de Fricção Veslic das amostras com acabamento de pigmento vermelho, 
aplicado após 1 ou 30 dias do pré-tratamento. 

 

SEBS Ref.1 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 
   

 

SEBS Ref.2 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm 
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 
   

 
SEBS Ref.3 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 

 
  

 
SEBS Ref.4 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm  
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm  

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm  

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 
   

 
SEBS Ref.5 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm 
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 
   

 
TPU 

V=10 m.min
-1

 | d=10 mm 
1 Varrimento 

V=10 m.min
-1

 | d=15 mm 

1 Varrimento 
V=15 m.min

-1
 | d=10 mm 

1 Varrimento 

1 dia 
   

30 dias 

   
 

Os provetes de SEBS com a referência 1 conseguiram resistir ao teste de fricção 

sem que ocorresse o destacamento do filme, como sucedeu no provete não sujeito a 

qualquer tipo de pré-tratamento. Dos provetes modificados segundo diferentes 

parâmetros experimentais, verifica-se que os melhores resultados surgem nos 
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provetes modificados a uma velocidade de 15 m.min-1, a uma distância do aplicador à 

amostra de 10 mm e com apenas uma passagem do plasma. Recorrendo à fotografia, 

verifica-se que o desgaste da cor é muito ligeiro, tendo-se obtido resultados muito 

semelhantes independentemente do tempo que decorreu entre o tratamento plasma e 

a aplicação do acabamento. 

Como já havia sucedido no teste de flexão Ross, os filmes aplicados nos 

provetes de SEBS ref. 2 não resistiram ao teste de fricção Veslic, nomeadamente os 

ensaios nos quais o acabamento foi aplicado 30 dias após o tratamento plasma, tendo 

ocorrido a remoção do filme da zona de fricção, independentemente das condições em 

que foi aplicado o plasma. Especificamente para esta amostra, não há evidências que 

o tratamento plasma promova uma maior resistência à abrasão dos filmes aplicados, 

uma vez que os resultados obtidos para os provetes não modificados por plasma são 

similares aos melhores resultados obtidos para os provetes alvo de tratamento 

plasma.  

Os revestimentos aplicados nos provetes de SEBS ref. 3 e ref. 4 beneficiaram 

notoriamente com o pré-tratamento plasma, não ocorrendo a remoção do acabamento 

em nenhum dos substratos previamente modificado, mas apenas um ligeiro desgaste 

da cor. 

O tratamento plasma dos substratos de SEBS ref. 5 permitiu obter um filme 

bastante homogéneo, condição apenas possível com a modificação prévia da 

superfície da amostra. Os resultados do teste de fricção de Veslic variaram 

ligeiramente segundo as condições experimentais do pré-tratamento, tal como ocorreu 

para a amostra de SEBS com a referência 1. 

O acabamento aplicado no TPU após modificação por plasma apresentou uma 

qualidade bastante satisfatória quanto à resistência à abrasão, sendo de registar 

apenas um ligeiro desgaste da cor, quase impercetível nos provetes pintados após um 

dia do tratamento plasma.   

 

Em suma, o pré-tratamento plasma permite uma aplicação homogénea dos 

revestimentos (pigmentado, mate e incolor), assegurando a resistência destes filmes 

tanto à flexão quanto à fricção. Todavia, convém salientar que a espessura do material 

e o tipo de aditivos que são usados nas solas podem limitar a resistência dos 

revestimentos. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7. 

7  Desenvolvimento 
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À luz dos resultados obtidos na modificação de solas poliméricas para melhorar 

o processo de colagem e para promover a aplicação de revestimentos coloridos, 

decidiu-se avançar para a conceção e desenvolvimento de um protótipo industrial. 

 

 

7.1 Definição das Especificações Técnicas 

O protótipo industrial teria de responder às seguintes características de 

desempenho: 

 Tempo de tratamento de 15 segundos por sola; 

 Garantia do tratamento igual ou superior a um mês; 

 Tratamento localizado; 

 Eliminação total dos processos de modificação das solas que antecedem a 

colagem, tais como a halogenação, a aplicação de primário ou a cardagem 

mecânica; 

 Estar preparado para o tratamento de solas, sapatos e botas.  

 

 Na Tabela 32 encontram-se as principais especificações técnicas do protótipo 

industrial desenvolvido. 

O sistema de tratamento de solas será constituído por um robot, ao qual será 

incorporado o aplicador de plasma atmosférico que irá percorrer a zona da sola a 

modificar.  

A alimentação das solas é realizada a partir de duas mesas móveis, cada uma 

delas possuindo a capacidade para duas solas. Enquanto o robot percorre a área das 

solas a tratar que se encontram na zona de trabalho, o operador retira as solas já 

modificadas e alimenta a mesa com novas solas a tratar. 

O projeto mecânico do protótipo foi desenvolvido em SolidWorks, por um dos 

colaboradores da CEI, seguindo as especificações técnicas especificadas. O resultado 

está representado na Figura 86. 
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Tabela 32 – Especificações técnicas do sistema de tratamento de superfícies de solas. 

Componente Especificação 

Sistema de tratamento 

superfícies 

Fonte de Plasma atmosférico de baixa temperatura; 

Aplicador ponta redonda; 

Adaptabilidade a diferentes gases; 

Capacidade em funcionar em paralelo com módulo de injeção 

de líquidos precursores. 

Estrutura de suporte Construída em alumínio estrutural. 

Sistema de Alimentação 

de gases 

Linha de ar comprimido com pressão ≥ 4 bar; 

Misturador de gases com controlo digital (opcional). 

Robot 

6 eixos;  

Capacidade até 12 kg; 

Alcance de 1550 mm. 

Sistema de Alimentação 

de solas 
2 Mesas movíveis alternadas. 

Sistema de Aspiração 
Caixa de ventilação com arrancador suave; 

Caudal extração: 50 m
3
.h

-1
. 

Software de edição de 

modelos de solas 

Edição do modelo digitalizado; 

Base de dados dos materiais; 

Consola para editar e validar as variáveis do tratamento: 

velocidade, distância do aplicador à sola, número de 

varrimentos. 

Sistema Digitalização de 

solas 

Sistema digitalização e criação de modelos 3D por contorno 

físico da peça; 

Computador: 

o CPU > 1 GHz; 

o 512 Mb RAM; 

o Sistema operativo Linux. 

 

Figura 86 – Representação do sistema de tratamento plasma projetada em SolidWorks: vista em perspetiva (A); 
vista de cima (B); vista lateral (C). 

A 

B C 



FCUP 
Otimização de um Sistema Plasma para a Modificação de Superfícies 

149 

 

 

 

7.2 Construção e validação do Protótipo 

Para o tipo de tratamento que se pretendia efectuar com este protótipo, tornou 

desde logo óbvia a necessidade de recorrer a um manipulador ao invés de um sistema 

de eixos XY. Uma vez que até a esta fase todos os ensaios foram realizados no 

protótipo laboratorial mencionado no capítulo 4, foi necessário proceder a alguns 

ensaios de validação do tratamento plasma com o aplicador integrado num robot. 

A utilização de um robot num tipo de tratamento no qual nem a velocidade de 

varrimento nem a distância do aplicador à sola poderiam sofrer grandes oscilações, 

representa um enorme desafio de programação e de validação, tendo em conta que 

no dia-a-dia, a preparação dos modelos de trajetória terão de ser executados de modo 

bastante célere e o sistema terá de ser pensado para ser executado por qualquer 

colaborador, independentemente possuir ou não conhecimentos avançados de 

robótica. 

Nos primeiros ensaios de validação do robot foi selecionada uma sola de 

borracha SBR (78% butadieno),  cujo tratamento plasma incidiu em duas zonas: base 

e caixa. Na Figura 87 está ilustrada a sola utilizada e as zonas onde será aplicado o 

plasma. Foi escolhida uma sola mais complexa para, deste modo, sejam validados 

todos os tipos de movimentos que o robot poderá ter de efectuar durante o tratamento 

de uma sola. 

 

Figura 87 – Fotografia da sola de borracha SBR selecionada para a validação do protótipo industrial. 

 

De modo a garantir a estabilidade das condições experimentais, foram testados 

os parâmetros relevantes associados à trajetória do robot, tais como os ângulos da 

trajetória e a precisão dos pontos.  

A trajetória da sola alvo de tratamento plasma foi definida por digitalização, com 

o braço digitalizador da MicroScribe (Figura 88), no qual vão sendo retiradas as 

coordenadas de vários pontos ao longo do percurso pretendido. A informação da 

trajetória de tratamento plasma foi preparada por um colaborador da CEI da área de 
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robótica, visto tratar-se de uma técnica de digitalização que envolve alguma destreza 

no uso do braço digitalizador e experiência na edição dos pontos retirados, de modo a 

suavizar as tangentes dos pontos que compõem a trajetória e a regularizar os vetores 

de orientação de cada ponto.  

 
Figura 88 – Fotografia do digitalizador 3D modelo G2 da MicroScribe. 

 

A edição da trajetória a ser executada pelo robot foi realizada no programa 

InoEngrave3D, desenvolvido pela CEI. Além da edição de pontos, com este programa 

basta identificar o material da sola para que sejam carregados automaticamente os 

parâmetros de velocidade, a distância do aplicador à sola e o número de varrimentos 

do tratamento necessários para o tratamento eficaz da sola.  

Com a identificação do material, o modelo e o tamanho da sola, é gerado um 

ficheiro de trajetória que, depois de codificado, é exportado do InoEngrave3D para a 

memória interna do robot. 

Na Figura 89 está representada a trajetória (linha azul) e a respetiva orientação 

da ferramenta (vetor a verde) a executar na base do modelo de sola. 

 

Figura 89 – Representação da trajetória de uma sola editada no InoEngrave. 

 

Após a definição da trajetória do braço robótico através do aplicador plasma, foi 

medida, ponto a ponto, a distância entre o aplicador e a sola, de modo a confirmar 
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uma distância constante de 10 mm, e foram editados todos os pontos que não se 

encontravam a esta distância. 

A edição relativa à posição ou à orientação de um ponto é efetuada no software 

através do menu Edit→Point ou usando o atalho CTRL P (Figura 90). A edição de 

pontos pode ser efetuada através de vetores ou colocando o valor preciso da posição 

e/ou orientação. 

 

Figura 90 – Representação da janela de edição de pontos do software desenvolvido pela CEI 

Ainda na janela de edição de pontos, separador Tools, é possível aplicar funções 

para otimizar as trajetórias e definir alguns parâmetros a ser usados pelo manipulador 

(Figura 10). Este separador e as funcionalidades que aí estão disponíveis ainda se 

encontram em desenvolvimento. 

 

Figura 91 – Representação da janela de edição de pontos (Separador Tools) 

 

Os ensaios de validação da integração plasma-robot apenas tiveram início 

depois de finalizado este processo de definição da trajetória, que se verificou bastante 

mais moroso do que inicialmente previsto.  

Na seleção do robot, optou-se pelo modelo IRB 2400 de 6 eixos da ABB, que 

tem um alcance de 1550 mm e uma capacidade de carga até 12 kg. As características 

de performance do robot estão descritas na Tabela 33. 
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Tabela 33 – Características de Performance do Robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura 92 ilustra um dos primeiros tratamentos plasma realizados com o 

aplicador integrado no manipulador da ABB. 

 

Figura 92 – Fotografias dos ensaios de validação da fonte integrada num manipulador. 

Foram testados dois aplicadores distintos - um aplicador de saída redonda e um 

aplicador de saída linear (Figura 93) - com o intuito de perceber se havia diferenças 

não apenas na área e no tempo de tratamento como na sua eficácia. 

  

Figura 93 – Fotografia dos aplicadores testados: aplicador redondo (A) e aplicador de saída linear (B). 

Após os ensaios de modificação as solas foram cortadas e separadas conforme 

a zona de tratamento. Na Figura 94.A encontra-se a imagem da base recortada e na 

Figura 94.B a caixa recortada. Cada zona de tratamento foi cortada em 6 provete0s. 

 

Repetibilidade de posição 0,03 mm 

Movimento de Eixos: 

Eixo 1 360º 

Eixo 2 210º 

Eixo 3 125º 

Eixo 4 Ilimitado 

Eixo 5 240º 

Eixo 6 Ilimitado 

Velocidade Max. TCP 2,5 m.s
-1

 

Aceleração Max. TCP 20 m.s
-2

 

Tempo Aceleração 0-1  m.s
-1   

0,15s 

A B 
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Figura 94 – Fotografia da sola cortada: base da sola (A) e caixa da sola (B). 

 
Vinte e quatro horas após o tratamento, os provetes foram colados segundo o 

seguinte procedimento: 

1. Cardagem mecânica dos provetes de couro (equipamento de cardagem Lirel 

operando a 6000 rpm); 

2. Aplicação de primário (PU/5090 - Lorcol) nos provetes de couro e secagem 

durante 60 minutos; 

3. Aplicação de cola (Lorplast 5265 + 5% endurecedor Lordur 5935) nos 

provetes de couro e de solado modificado por plasma. Secagem durante 30 

minutos; 

4. Reativação dos materiais a 80 ºC durante 5 segundos; 

5. Prensagem dos provetes de pele e de solado durante 10 segundos, a uma 

pressão de 0,5 MPa; 

6. Ensaios de adesão dos provetes após 72 horas; 

7. Testes realizados de acordo com a norma ISO 17708:2003.  

 

Os resultados dos testes de adesão permitiram concluir que os valores de 

adesão e a área de tratamento são muito similares nos dois aplicadores. Todavia, 

dado que as trajetórias do manipulador são bastante mais simples para o aplicador de 

saída redonda do que para o aplicador de saída linear, optou-se por utilizar o aplicador 

redondo, conseguindo-se, desta forma, algumas vantagens no que concerne ao tempo 

de tratamento. 

Nesta fase de validação da trajetória do manipulador, foi possível alcançar 

valores de adesão de 8 ± 2 N.mm-1 para a base e de 5 ± 1 N.mm-1 para a caixa. 

Apesar da diferença entre os valores de adesão obtidos para a caixa e para a base 

considerou-se validada a utilização do robot no tratamento de solas. 

 

A 

B 
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Com a validação no manipulador avançou-se para a construção da cabine em 

alumínio e para a integração dos vários componentes do protótipo. 

Foram desenvolvidas três mesas de suporte para as solas, duas das quais foram 

integradas no protótipo industrial, tendo uma terceira sido utilizada para a digitalização 

das solas. Foi assemblado a cada uma das mesas um esquadro, que é utilizado como 

referencial da área de trabalho (Figura 95).  

 

Figura 95 – Fotografia da mesa de trabalho e do referencial. 

 
A Figura 96 apresenta o protótipo industrial desenvolvido e a instalar numa 

empresa de componentes do calçado, que desde cedo acompanhou os avanços que 

estavam a ser alcançados com a modificação de solados por plasma e que 

demonstrou interesse em adquirir o primeiro sistema de tratamento de solas 

desenvolvido pela CEI. 

 

Figura 96 – Protótipo industrial. 
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Dada a conclusão do protótipo, foram realizados novos ensaios de validação do 

sistema. Utilizou-se, para o efeito, o mesmo modelo de sola com caixa anteriormente 

utilizado. 

As trajetórias das solas foram revistas, nomeadamente a trajetória da caixa, que 

foi corrigida de modo a reduzir os pequenos movimentos de reorientação da 

ferramenta que o robot faz ao longo do percurso. Estes correspondem a momentos 

nos quais a velocidade nitidamente não se mantém constante, o que pode 

comprometer a eficácia do tratamento plasma que se traduz em valores de adesão 

mais baixos.  

 

O tempo de tratamento de um par de solas, tamanho 42, com tratamento da 

caixa e da base, demorou sensivelmente 30 segundos. Para um ciclo de tratamento de 

dez pares de solas consecutivos demorou-se 6 minutos e 32 segundos desde a 

colocação até à remoção das solas, estimando-se uma produção diária (8 horas) de 

cerca de 850 pares de solas. 

Foi também simulado um ciclo de tratamento de 10 solas, tamanho 42, sem 

caixa, demorando-se 3 minutos e 35 segundos e estimando-se uma produção diária 

de cerca de 1400 pares de solas. 

 

Após os ensaios de modificação, as solas foram cortadas e separadas segundo 

a zona de tratamento. Cada zona de tratamento foi cortada em 6 provetes. 

24 horas após o tratamento plasma, os provetes foram colados segundo o 

procedimento supramencionado. 

Com os resultados dos testes de adesão verificou-se que os valores de adesão 

encontram-se um pouco abaixo dos valores obtidos no teste de validação da 

tecnologia associada a um manipulador. 

A trajetória do manipulador foi revista e os ensaios de colagem foram várias 

vezes repetidos. Apesar disso, em nenhuma das situações foi possível reproduzir os 

resultados anteriormente obtidos.  

Depois de analisar e rever todas as condições experimentais que poderiam 

justificar esta diferença, chegou-se à conclusão que esta poderia estar associada, não 

à tecnologia nem à utilização do manipulador, mas sim ao envelhecimento das solas 

utilizadas e que haviam sido fornecidas há mais de um ano. 

O tratamento plasma foi repetido para solas recentemente vulcanizadas, tendo-

se obtido valores de adesão de 8 ± 2 N.mm-1 para a base e de 7 ± 1 N.mm-1 para a 

caixa.  
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Com estes resultados, considerou-se o protótipo industrial validado, tanto a nível 

da tecnologia plasma, como a nível da adaptação da tecnologia a um manipulador 

automático.  
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8 Conclusões e 
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Neste capítulo, apresentam-se as conclusões gerais desta dissertação, 

procedendo-se à análise crítica dos resultados atingidos e fazendo referência às 

principais contribuições para o setor do calçado e seus componentes.  

Numa fase final, expõem-se, genericamente, algumas perspetivas e possíveis 

orientações para futuros trabalhos de investigação. 

 

8.1 Conclusões 

O contributo fundamental deste trabalho de investigação consistiu na promoção 

de inovação tecnológica nos processos produtivos e no desenvolvimento de novos 

materiais para o setor do calçado.  

No âmbito dos processos produtivos do calçado, a investigação centrou-se nas 

operações de cardagem e de colagem do sapato, de modo a reduzir as restrições na 

conceção do design da sola e a automatizar o processo de colagem, sem que isso 

implique uma sobrecarga financeira, tornando-o também mais ecológico e menos 

nocivo para os trabalhadores responsáveis pelos processos de halogenação e 

colagem. 

A integração de novas tecnologias nos processos de montagem do calçado, 

obriga a repensar não só o modus operandi como também os produtos utilizados. 

Atualmente a colagem de solas de borrachas apenas é possível após a halogenação 

destes materiais. Contudo, a automatização desta operação não é fácil, sabendo-se 

das pressões exercidas no setor para eliminar a utilização de produtos à base de 

compostos orgânicos.  

Com o tratamento plasma de ar comprimido passa a ser possível substituir a 

halogenação e a cardagem mecânica das solas de borrachas, fazendo-o de um modo 

automatizado. Os resultados de adesão nos provetes de SBR, NBR e TPU 

modificados por plasma asseveram a qualidade dos processos de modificação destes 

materiais por plasma atmosférico.  

No caso do SEBS e do EVA, não foi possível alcançar valores de adesão acima 

dos especificados para o setor do calçado (5 N.mm-1), sendo importante sublinhar que 

estes materiais são de difícil adesão, mesmo quando se recorre aos métodos de pré-

tratamento atualmente usados. Aliás, no caso do SEBS foi possível aumentar bastante 

a sua capacidade adesiva por modificação plasma, obtendo-se valores de adesão na 

ordem dos 2 N.mm-1, algo impossível de atingir com a halogenação destes materiais, 

que revelam um efeito nulo no aumento da força de adesão.  
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Importa referir que o tratamento plasma de ar comprimido demonstrou total 

ineficácia na modificação da borracha termoplástica, acabando os provetes por 

descolarem facilmente à mão, ao contrário dos provetes halogenados, que 

apresentam valores médios de adesão de 8 ± 4 N.mm-1. Não pode ser descartada a 

possibilidade de melhorar a capacidade adesiva da borracha termoplástica por 

modificação plasma. Todavia, será necessário recorrer a outros gases que não o ar 

comprimido, o que terá impacto no custo do tratamento. 

Com o estudo do tratamento plasma de solas para promover o processo de 

colagem, ficou demonstrado que o processo de halogenação pode ser substituído por 

esta tecnologia no que respeita à maioria dos materiais testados. Todavia, é de 

salientar que não é possível definir um conjunto de parâmetros experimentais ideal 

para todos os materiais testados, dado que depende muito da natureza do material e  

das suas propriedades físico-químicas.  

Uma vez que a modificação destes materiais por plasma não sofre qualquer 

degradação no decurso de um mês, uma empresa de componentes de calçado 

demonstrou interesse em adquirir um protótipo do sistema de tratamento de solas, 

com o objectivo de fornecer ao mercado um novo produto já preparado para o 

processo de colagem. 

 

A substituição da cardagem mecânica realizada manualmente por um operador 

pela cardagem a laser realizada com o apoio de um manipulador automático é uma 

realidade, tendo-se conseguido valores de adesão com peles cardadas a laser 

superiores aos valores obtidos pelo método atualmente utilizado pelo setor do calçado. 

A qualidade da colagem de uma pele cardada a laser é fruto de um equilíbrio entre 

duas contribuições: a quantidade de material da flor da pele removida e a quantidade 

de material carbonizado produzido. Este equilíbrio depende do tipo de pele, do 

processo de curtimento e dos acabamentos aplicados, pelo que os parâmetros 

experimentais adequados a uma pele não garantem a qualidade de colagem para uma 

pele distinta, obrigando a alguns ensaios preliminares para definição das condições 

experimentais ideais para cada material. Este é um inconveniente da cardagem a 

laser, porém considera-se que pode ser ultrapassado com a elaboração de uma base 

de dados com os parâmetros a utilizar para cada tipo de pele mais utilizado por cada 

potencial cliente. As principais vantagens da substituição do tipo de cardagem passam 

pela possibilidade de automatizar a operação e pela abertura a enumeráveis soluções 

criativas no design das solas. 
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Ao nível do desenvolvimento de novos materiais para o setor do calçado, os 

trabalhos de investigação centraram-se não na criação de novos materiais, mas na 

melhoria de algumas propriedades dos mesmos, nomeadamente na hidrofobicidade 

dos couros e na capacidade de aplicação de diferentes acabamentos em materiais 

poliméricos.  

O estudo do aumento da hidrofobicidade dos couros por deposição de filmes de 

silanos assistida por plasma, teve um caráter introdutório. Por isso não se procedeu ao 

estudo aprofundado de todos os parâmetros experimentais que condicionam a 

qualidade de deposição do filme. É de salientar, contudo, que os resultados obtidos 

são bastante promissores, tendo-se registado um aumento da hidrofobicidade da pele 

testada superior a 35% com a aplicação de um filme de TEOS. Uma das principais 

dificuldades a ultrapassar prende-se com a incapacidade de utilizar líquidos viscosos 

no sistema de injeção de líquidos, sendo que uma opção viável poderá passar por 

adquirir o módulo de aquecimento, fornecido como um extra pela AcXyS.  

A deposição assistida por plasma atmosférico revela um mundo de 

possibilidades, nomeadamente na deposição localizada, algo difícil de fazer com o 

plasma de baixa pressão. Permanecem, contudo, várias limitações a vencer, quer ao 

nível da performance do módulo de injeção (quantidade e variedade de líquidos a 

utilizar), quer ao nível das condições experimentais a controlar. 

  

No estudo da aplicação de acabamentos à base de resinas aquosas, registaram- 

-se bons resultados quanto à homogeneidade do revestimento e à resistência à flexão 

e à fricção, quando os provetes poliméricos foram submetidos a pré-tratamento 

plasma. A não realização de qualquer tratamento prévio dos materiais redundava 

numa aplicação pouco homogénea, bastando a flexão manual do provete para que 

ocorresse o destacamento do filme. Nos provetes modificados com solventes, os 

acabamentos aplicados apresentavam um aspeto homogéneo. Contudo, na sua 

maioria, não resistiam ao teste de flexão Ross sem sofrer ruturas ou o total 

destacamento do revestimento. 

Ao nível dos materiais testados, o grande destaque vai para o SEBS, por tratar-

se de um material com o qual é bastante difícil trabalhar após ser injetado. Esta 

dificuldade deve-se à sua polaridade e, uma vez que tem uma resposta ao tratamento 

plasma bastante positiva, foi possível obter revestimentos muito resistentes à flexão e 

à fricção. 

A capacidade do tratamento plasma de aumentar a adesão dos acabamentos 

coloridos neste tipo de materiais e o facto das modificações superficiais provocadas 

pelo plasma não sofrerem degradação ao longo de um mês, irá viabilizar a 
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diferenciação e a costumização do calçado injetável, consoante a criatividade dos 

gabinetes de conceção e design ou do consumidor final. 

 

 

 

8.2 Desenvolvimentos Futuros 

O trabalho de investigação levado a cabo nesta dissertação de doutoramento é 

apenas o ponto de partida para novas aplicações da tecnologia plasma no setor do 

calçado. As possibilidades são variadíssimas, principalmente no que diz respeito à 

deposição de revestimentos que confiram diferentes propriedades aos materiais, com 

vista a obter, no final, um calçado confortável e de elevado desempenho. 

Na perspectiva dos estudos elaborados neste projeto,  persistem muitos pontos 

que importa aprofundar: 

1. No tratamento plasma de solas para promover o processo de colagem, não 

foi possível validar a tecnologia para todos os materiais utilizados, destacando-se o 

caso da borracha termoplástica. Esta borracha é bastante utilizada no setor do 

calçado, sendo de grande importância promover o seu tratamento plasma, ainda que 

isso implique recorrer a outros gases que não o ar comprimido, não obstante o 

aumento dos custos desta operação; 

2. A deposição de filmes hidrofóbicos em couros necessita de ser otimizada. 

Apesar dos resultados obtidos terem sido bastante satisfatórios, importa avaliar como 

podem os parâmetros experimentais ser otimizados de modo a obter um carácter 

hidrofóbico dos couros ainda mais elevado, garantindo a resistência dos filmes à 

utilização normal do sapato, com o compromisso de utilizar a quantidade mínima 

necessária de percursores; 

3. Relativamente à cardagem a laser será importante alargar o leque do tipo de 

peles utilizadas para definir uma base de dados com as condições experimentais por 

tipologia de material. Assim, seria interessante repetir os ensaios realizados em peles 

como: nobuck, crute, peles com acabamento de anilina, peles curtidas com vegetais e 

peles artificiais à base de poliuretano. 
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Foram solicitados alguns orçamentos e informações acerca das especificações 

técnicas e dos serviços de aluguer de fontes de plasma atmosférico de algumas 

marcas, tais como SurfX, AcXys e Diener Electronic.  

A informação sobre cada sistema será apresentada de forma individualizada, 

focando as principais, vantagens e limitações de cada um dos sistema plasma 

comercializados 

 

  SurfX Technologies – Atomflo™ Systems 

As fontes de plasma atmosférico desenvolvidas pela SurfX funcionam, 

primordialmente, com dois gases, hélio e árgon, permitindo a introdução de um gás 

secundário em menores proporções, mediante o tratamento pretendido. 

A linha Atomflo™ permite uma escolha alargada de sistemas plasma, sendo que 

cada um tem diferentes bocais que permitem um tratamento em largura ou pontual.  

Uma das vantagens da tecnologia desenvolvida pela SurfX prende-se com a facilidade 

de adaptação do sistema a diferentes gases, tendo sempre como base a utilização de 

hélio ou árgon. Outra ferramenta muito vantajosa é o aplicador AH-250D, que permite 

em simultâneo o tratamento de superfícies e a deposição de filmes finos nessas 

mesmas superfícies. 

A principal desvantagem destes sistemas é a especificidade de cada fonte 

relativamente ao gás principal. Um sistema desenvolvido para funcionar com hélio, 

perde eficiência de tratamento quando é utilizado árgon. Para utilizar diferentes gases 

de arrasto é necessário ter fontes distintas. A juntar à especificidade dos sistemas, 

uma outra vantagem é o facto da gama Atomflo™ não operar com gases mais baratos 

como o ar comprimido ou o azoto, que tornariam alguns tratamentos industriais mais 

acessíveis. 

 Atomflo™ 400C System – 30.720 € 

Esta ferramenta funciona à base de hélio e gases reativos, como oxigénio ou 

azoto.  

O equipamento é constituído por um controlador (Figura 97.A), que inclui um 

gerador RF, um “matching network” e um sistema de gases com dois controladores de 

caudal de gases; e um aplicador de plasma com uma área tratamento de 25 mm de 

diâmetro (Figura 97.B).  
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Figura 97 – Equipamento Atomflo™ 400C: controlador (A) e aplicador plasma (B). 

 

 Atomflo™ 400D System – 30.720 € 

Este equipamento assemelha-se ao Atomflo™ 400C, quando ao modo de 

funcionamento, sendo os controladores iguais. A única diferença está no aplicador de 

plasma (Figura 98) que foi desenvolvida para a aplicação de filmes na superfície de 

diversos materiais, como polímeros, vidro, cerâmicas, entre outros. Este sistema já foi 

utilizado para a deposição de vários materiais, tais como silanos e 

nanopartículas.xxvi,xxvii,xxviii,xxix  

 

Figura 98 – Aplicador AH-250D ideal para deposições de filmes, incluído no Atomflo™ 400D. 

 

A alimentação do gás precursor utilizado na 

formação do filme é garantida através de um 

sistema de entrega do precursor (Figura 99). Este 

equipamento é adquirido à parte, sendo que o 

seu valor ronda os 15.360 €.  

 

 

Figura 99 – Sistema de entrega do precursor no aplicador de plasma. 

                                                 
xxvi

 Demoisson, F.; Raes, M.; Terryn, H.; Guillot, J.; Migeon, H.; Reniers, F.; Surf. Interface Anal. 2008, 40, 

556-570. 

xxvii
 Ladwig, A.; Babayan, S.; Smith, M.; Hester, M.; Highland, W.; Koch, R.; Hicks, R.; Surface &Coatings 

Technol. 2007, 201, 6460-6464. 

xxviii
 Barankin, M.; Gonzalez, E.; Habib, S.; Gao, L.; Guschl, P.; Hicks, R.; Langmuir, 2009, 25, 2495-2500. 

xxix
 Ladwig, A.; Koch, R.; Wenski, E.; Hicks, R.; Diamond & Related Materials, 2009, 18, 1129-1133. 
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 Atomflo™ 450M System – 33.390 € 

Este sistema foi desenvolvido para operar com argon, pelo que é constituído por 

um controlador e um aplicador diferentes dos apresentados anteriormente (Figura 

100).  

 

Figura 100 –  Equipamento Atomflo™ 450M. 

 

  AcXys 

Esta empresa oferece duas tecnologias distintas, todavia nenhum dos sistemas 

plasma operam com hélio ou árgon, mas sim com azoto ou ar comprimido, o que 

demostra a especificidade dos equipamentos e a impossibilidade de utilizar um só 

equipamento com os mais variados gases. 

A vantagem destas tecnologias desenvolvidas pela AcXys prende-se com a 

utilização de gases mais baratos e disponíveis na indústria, que permitem tratamentos 

com custos muito baixos, comparativamente aos tratamentos realizados em 

ferramentas que operam com gases com o hélio e o árgon. Porém, estes sistemas 

podem não abranger um leque de aplicações tão grande como os sistemas em que 

são utilizados gases nobres. 

 Sistema ULD 

Este equipamento funciona à base de azoto, permitindo a mistura de outros 

gases em pequenas quantidades. 

Tem uma grande variedade de aplicadores (apresentados na Figura 101) que 

permitem o tratamento em largura.  

 

Figura 101 –  Aplicadores plasma do sistema ULD. 
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 Sistema ULS 

É uma fonte de plasma pontual que opera com ar comprimido, contudo é 

possível funcionar com azoto ou até misturas gasosas, após pequenas adaptações. 

Na Figura 102 mostra-se uma fotografia do aplicador do sistema ULS. 

 

Figura 102 –  Aplicador plasma do sistema ULS. 

Este equipamento pode ser utilizado em conjunto com um módulo de injeção de 

filmes finos (módulo de deposição CVD). 

O módulo CVD (Figura 103) permite a injeção de um líquido precursor que irá 

ser vaporizado dentro da fonte plasma, de modo a formar-se um fino filme que 

revestirá a superfície a modificar.  

Este módulo pode funcionar com diferentes precursores, contudo é de frisar que 

os melhores resultados ocorreram com organossilanos. 

 

Figura 103 – Deposição de um filme com uma fonte ULS + módulo CVD. 

Equipamento ULS + módulo CVD – 30.000€ 

 
 

 Diener Electronic 

Esta empresa apresenta, entre os vários sistemas plasma, um modelo que opera 

à pressão atmosférica. O modelo PlasmaBeam e a sua variante PlasmaBeam Pc, 

apresentam apenas um aplicador de plasma pontual (Figura 104) e funcionam com ar 
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comprimido, podendo ser adaptados para operar com azoto ou misturas de 

azoto/hidrogénio.  

 
Figura 104 –  Aplicador de plasma pontual. 

 
Estes sistemas têm o inconveniente de não permitir modificações de superfícies 

por deposição, estando limitados a pré-tratamentos ou limpeza de materiais, sobretudo 

de polímeros. 

A única diferença entre o PlasmaBeam e o PlasmaBeam PC (equipamentos 

representados na Figura 105) é a incorporação de um software no controlador que 

permite processar todos os parâmetros do processo e guardar a documentação dos 

ensaios realizados. 

 PlasmaBeam – 9.790€ 

 PlasmaBeam PC – 15.900€ 

 
Figura 105 –  PlasmaBeam e PlasmaBeam PC. 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. 
Seleção da pele a utilizar no 

estudo de modificação plasma 

de solas para promover o 

processo de colagem 
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Numa fase inicial do estudo de adesão entre a gáspea e a sola, foram 

selecionados três peles curtidas ao crómio distintas e procedeu-se a alguns testes de 

adesão, de modo a escolher o material que apresentava melhores resultados de 

adesão, quer a nível do tipo de falha adesiva como a nível valores médios de força de 

adesão obtida.  

 Os couros testados foram fornecidos pelo CTCP e antes de serem colados a 

provetes de sola, algumas das amostra de couro foram cardados.  

Na Tabela 34 são apresentados os provetes de pele utilizados na selecção do 

material a usar como referência nos ensaios . 

Tabela 34 – Referência das peles selecionadas para serem usadas como material de referência. 

Foto Material Processamento Ref. 

 

Pele Castanha 
 Sem cardagem 1 

Com cardagem na flor 2 

 

Pele Preta   
(acabamento liso) 

 Sem cardagem 3 

Com cardagem na flor 4 

Com cardagem na carnaz 5 

 

Pele Preta  
 (acabamento enrugado) 

 Sem cardagem 6 

Com cardagem na flor 7 

Com cardagem na carnaz 8 

 

 Procedimento Experimental 

A colagem dos provetes couro-solado seguiu o protocolo já referido na secção 

5.1.1.4, em que os pontos principais são os seguintes: 

1. Cardagem mecânica dos provetes de poliuretano e das amostras de pele 

com as referências 2, 4, 5, 7 e 8 (equipamento de cardagem Lirel operando 

a 6000 rpm), 

2. Aplicação de primário (PU/5090 - Lorcol) nos provetes de couro e secagem 

durante 60 minutos; 

3. Aplicação de cola (Lorplast 5265 + 5% endurecedor Lordur 5935) nos 

provetes de couro e de solado. Secagem durante 30 minutos; 

4. Reativação dos materiais a 80 ºC durante 5 segundos; 

5. Prensagem dos provetes de pele e de solado durante 10 segundos, a uma 

pressão de 0,5 MPa; 

6. Realização dos ensaios de adesão dos provetes após 72 horas, segundo a 

norma ISO 17708:2003. 
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 Apresentação e discussão de resultados 

Na Tabela 35 estão representados os valores de força de adesão obtidos para 

as diferentes amostras de couros testadas. 

Tabela 35 – Resultados da força de adesão obtida para as diferentes peles testadas. 

 Referência 
Força Adesão 

(N.mm
-1

) 

Força Adesão 
Média 

(N.mm
-1

) 
Observação 

1 

4,92 

4,7 ± 0,4 

Delaminação muito superficial da pele 

4,94 Delaminação muito superficial da pele 

4,16 Delaminação muito superficial da pele 

4,70 Delaminação muito superficial da pele 

2 

1,20 

3,3 ± 2,2 

Separação da cola da pele 

1,71 Separação da cola da pele 

5,08 Separação da cola da pele 

5,37 Separação da cola da pele 

3 

0,80 

0,5 ± 0,6 

Delaminação superficial da pele 

1,09 Delaminação superficial da pele 

0,00 Descola à mão 

0,00 Descola à mão 

4 

2,51 

2,45 ± 0,08 

Delaminação superficial da pele 

2,35 Delaminação superficial da pele 

2,42 Delaminação superficial da pele 

2,51 Delaminação superficial da pele 

5 

4,84 

5,5 ± 1,2 

Rutura da sola 

5,96 Rutura da sola 

4,15 Rutura da sola 

6,96 Rutura da sola 

6 

2,39 

1,3 ± 1,5 

Delaminação muito superficial da pele 

2,92 Rutura da pele 

0,00 Descola à mão 

0,00 Descola à mão 

7 

2,90 

3,4 ± 0,6 

Rutura da pele 

3,02 Delaminação muito superficial da pele 

4,11 Rutura da pele 

3,61 Rutura da pele 

8 

5,78 

5,2 ± 0,9 

Delaminação muito superficial da pele 

6,33 Delaminação muito superficial da pele 

4,40 Delaminação muito superficial da pele 

4,45 Delaminação muito superficial da pele 

 

Ao analisar os valores de adesão obtidos para as diferentes amostras de pele, 

verifica-se que os materiais com as referência 1, 5 e 8 são as que apresentam os 

melhores resultados. A seleção da amostra de pele teve consideração não apenas a 

força de adesão mas também o tipo de falha adesiva. Deste modo, optou-se por 
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utilizar a pele preta com acabamento normal e cardagem no carnaz (ref. 5), visto que a 

falha adesiva foi provocada pelo rutura da sola e não devido às características da 

amostra de pele. 


