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Resumo 

 

Filmes finos poliméricos têm aplicações em diversas áreas tecnológicas, incluindo o 

campo biomédico como sensores, revestimento de implantes e na indústria eletrônica 

orgânica. Devido à mudança de propriedades que esses materiais podem sofrer pelos efeitos 

de confinamento espacial, é gerado stress e imperfeições no filme. Desta forma, é interessante 

verificar se o tratamento térmico pode apresentar evolução estrutural e variação na rugosidade 

do material. A implantação iônica é utilizada para introduzir perturbações na amostra de 

forma controlada, além de ser considerada uma via não-convencional no processamento de 

materiais.  

O objetivo deste trabalho é verificar a estabilidade de filmes finos poliméricos após 

serem submetidos à radiação combinada a tratamentos térmicos. Para isto foram utilizados 

filmes finos (4, 5, 40 e 50 nm de espessura) de poli(metil metacrilato) (PMMA) depositados 

sobre substratos de silício pelo método de spin coating. Em seguida, as amostras foram 

irradiadas com íons de H+ (300 keV e 2 MeV) e Au7+ (18 MeV). As irradiações foram 

realizadas na UFRGS nos implantadores Tandertron 3MV e Van der Graaf 500kV. As 

fluências variaram dependendo do tipo de íon, mas foram mantidas a níveis moderados a fim 

de evitar o dano químico excessivo causado pelo feixe.  
Dependendo das condições das irradiações os filmes podem aumentar ou diminuir a 

sua estabilidade. Um pequeno aumento da rugosidade dos filmes com o aumento da fluência 

foi observado nas irradiações que ocorreram a temperatura ambiente. Para irradiações a 

100°C, a rugosidade aumentou nitidamente a fluências mais baixas, mas isto foi seguido por 

uma suavização e estabilização das superfícies a grandes doses. Para amostras bombardeadas 

com H+ e que sofreram annealing a 100°C, o efeito da radiação foi reduzir a rugosidade da 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

superfície, estabilizando seus valores a níveis abaixo dos filmes que não foram expostos ao 

feixe. A irradiação com íons de Au7+, pelo contrario, provocou uma desestabilização dos 

filmes, causando grandes mudanças na morfologia e rugosidade da superfície. O efeito do 

tratamento térmico foi reduzido nas camadas ultra-finas, indicando a importância das fortes 

interações polares de interface entre a camada de oxido nativo e os grupos de COO do 

PMMA. Experimentos futuros serão realizados, explorando tempos de annealing maiores e 

temperaturas diferentes, a fim de investigar melhor os efeitos dos diferentes níveis de 

excitação eletrônica na estabilidade dos filmes. 
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