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RESUMO 

 

 

Neste trabalho átomos de prata foram depositados por ion sputtering na superfície 

de dois tipos de resina epóxi diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA). Os filmes de 

DGEBA e seus precursores foram caracterizados por espectroscopia Raman e 

infravermelha para identificas os principais grupos funcionais e suas relações com 

os átomos de prata depositados. Análises termogravimétrica (TG), termogravimétrica 

diferencial (DTG), e espectroscopia Raman foram realizadas para estudar os efeitos 

térmicos na resina. Filmes finos de prata de 5, 10, 15 e 20 nm foram depositados na 

resina epóxi a temperatura ambiente. Ambos filmes iniciais de DGEBA e o 

subsequente filme fino de prata foram analisados por Microscopia de Força Atômica 

(AFM) no modo de não contato. Os filmes finos de prata também foram analisados 

por difratometria de raios X (DRX) a temperatura ambiente. Os resultados de AFM 

mostram a formação de cristalitos de prata sobre a superfície da DGEBA para 

pequenas espessuras de recobrimento, enquanto DRX indica que a maioria dos 

cristalitos tem seu eixo principal alinhado normal à superfície. Um aumento na 

espessura de recobrimento leva a um aumento no tamanho do grão como indicado 

por AFM. Resultados de DRX porém, mostram que o tamanho de cristalito 

permaneceu quase constante, enquanto o aparecimento de picos correspondentes a 

outras orientações cristalinas sugere a coalescência dos cristalitos originais e um 

aumento no tamanho dos planos mais densos, principalmente [111]. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resina epóxi (DGEBA), nanopartículas de prata, Microscopia 

de Força Atômica, Espectroscopia Raman, ion sputtering, Difração de raios X. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work silver atoms were deposited by ion sputtering on the surface of two types 

of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) epoxy resin. The films of DGEBA and its 

precursors were characterized by Raman and infrared spectroscopy to identify the 

main functional groups and their relationship with the deposited silver atoms. 

Thermogravimetric (TG) and differential themogravimetric (DTG) analysis, and 

Raman spectroscopy was performed to study the thermal effects in the resin. Silver 

thin films of 5, 10, 15 and 20 nm were deposited on the epoxy resin at room 

temperature. Both the initial film of DGEBA and the subsequent silver thin film were 

analyzed by Atomic Force Microscopy (AFM) in non-contact mode. Silver thin films 

were also analyzed by x-ray diffraction (XRD) at room temperature. The AFM results 

showed the formation of silver crystallites on the surface of DGEBA at very low 

coverage whereas XRD indicated that most of them had their main axis aligned to 

the normal of the surface. Increase in the coverage led to an increase in the grain 

size as indicated by AFM. XRD results however indicated that the crystallite size 

remained almost constant while the appearance of peaks corresponding to other 

crystalline orientations suggests the coalescence of the original crystallites and an 

increase in size of the more dense planes, namely [111].  

 

 

 

KEYWORDS: Epoxy resin (DGEBA), silver nanoparticles, Atomic Force Microscopy, 

Raman spectroscopy, ion sputtering, x-ray diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da metalização de polímeros é considerado de suma 

importância tanto do ponto de vista da ciência fundamental como do ponto de vista 

tecnológico, uma vez que este processo tem sido amplamente utilizado em uma 

gama de produtos: refletores de faróis de carros, CDs (armazenamento de dados), 

embalagens que protegem computadores eletricamente, revestimento de 

embalagens para comida e, principalmente, em microeletrônica (Kanzow et al., 

2005; Zaporojtchenko et al., 2000a, 2000b, 2000c; Sutcliffe et al., 1998; Strunskus et 

al., 1998; Chen et al., 2006; Zaporojtchenko et al., 1999; Grove et al., 1965; Faupel 

et al., 1998; Scharnberg et al., 2005; Thran et al., 1999; Zaporojtchenko et al., 2005; 

Zekonyte et al., 2005; Mittal, 1980; Zaporojtchenko et al., 2003; Mittal, 1976; Faupel 

et al., 1997; Koch, 2010). 

Os filmes finos formados a partir da metalização desempenham uma 

função essencial nos dispositivos e circuitos integrados, uma vez que os filmes 

depositados devem ter boa aderência, baixa tensão e prover uma boa cobertura. A 

melhoria destas características tem estimulado intensas pesquisas por parte da 

comunidade científica nas últimas décadas. Na área de microeletrônica, por 

exemplo, sobretudo no que se refere ao processamento de componentes 

eletrônicos, existe a necessidade de expô-los às altas temperaturas. Por 

conseguinte, alguns fenômenos prejudiciais ao produto final ocorrem como a quebra 

das estruturas ou até a difusão de pequenas quantidades de metal no polímero, 

entre outros. Neste sentido, muitos esforços têm sido feitos pelos pesquisadores 

objetivando controlar as microestruturas e prover a estabilidade térmica da interface 

entre o metal e o polímero. Tais estudos têm por objetivo melhorar a adesão dos 

metais no polímero e evitar sua degradação (Zaporojtchenko et al., 1999, 2000a, 

2000b, 2000c, 2003, 2005; Strunskus, 1998; Tatsch, 2010). 

Além da utilização de metais na forma de filmes finos, tem sido observada 

a utilização da prata introduzida em diversos materiais atuando como agente 

biocida. O mercado, inclusive, já apresenta vários produtos onde a prata tem papel 

biocida, tais como eletrodomésticos com filmes de prata, tecidos, bandagens para 

queimaduras embebidas em prata etc. O que todos estes produtos têm em comum é 
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a utilização de materiais compósitos, onde a prata é embebida em uma matriz 

polimérica.  

A tecnologia utilizada para realizar este tipo de dispersão na grande 

maioria dos casos se baseia em métodos já consagrados da indústria química. A 

granulação da fase metálica na matriz polimérica é de fundamental importância por 

motivos econômicos e de eficiência. Por ser um metal nobre e caro, é importante 

que a quantidade usada seja o menor possível. Sua interação com a matriz 

polimérica também precisa ser cuidadosamente controlada para que a liberação da 

prata se dê de forma a manter uma fonte constante de íons prata. A solução ideal 

para estas duas necessidades é a utilização de uma abordagem nanotecnológica. 

Nanopartículas de prata tem uma relação área/volume extremamente 

favorável para a cobertura de grandes áreas superficiais sem a necessidade de 

grandes massas de metal. A dispersão destas partículas na superfície da matriz 

polimérica, no entanto, depende de um cuidadoso equilíbrio entre várias grandezas 

termodinâmicas para maximizar a eficiência e constância da liberação dos íons 

prata. 

 

 

Objetivos gerais 

 

 

O objetivo geral deste trabalho no tocante a ciência fundamental é 

entender como ocorre a formação de nanopartículas de prata na superfície de 

diferentes resina epóxi, e os principais aspectos envolvidos no processo como 

composição dos precursores, proporção da mistura, taxa de deposição, camada 

depositada etc.  Compreender tais questões do ponto de vista da ciência 

fundamental terá um forte impacto do ponto de vista tecnológico uma vez que servirá 

de modelo para entender a formação de nanopartículas de prata também na 

superfície de tintas epóxi. 



 3 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, será feita uma revisão bibliográfica acerca dos principais 

conceitos da ciência dos polímeros, sobretudo das resinas epóxi, seguido por um 

apanhado geral da técnica de deposição ion sputtering. Como o trabalho trata da 

metalização da resina epóxi, será discutido o que existe na literatura sobre a 

nucleação e crescimento de nanopartículas de prata na superfície de materiais 

poliméricos. 

Será feita ainda, uma breve discussão acerca dos métodos de 

caracterização utilizados, bem como as informações que podem ser obtidas através 

das mesmas para a fundamentação teórica deste trabalho. 

 

 

2.1 Resina epóxi 

 

 

Um polímero é uma macromolécula orgânica ou inorgânica de alto peso 

molecular, que pode ter origem natural (como o poliisopreno ou borracha natural, 

celulose, poli(hidroxibutirato) etc) ou sintética (como o polietileno, poli(dimetil 

siloxano) ou silicone, poliestireno, poli(tetrafluoretileno) ou teflon etc). A 

característica que difere os polímeros das demais macromoléculas está no fato 

deste ser formado por dezenas de milhares de unidades de repetição. Como a 

própria etimologia aponta, o vocábulo polímero tem origem grega poli (muitos) e 

mero (unidade de repetição). Estas unidades, denominada de meros, são moléculas 

simples unidas por ligações primárias fortes (Canevarolo, 2002; Mano, 1985; 

Seymour e Carraher, 1992).  

Para que o polímero se forme, é necessário que pequenas moléculas, 

denominadas monômeros, se liguem entre si para dar origem às cadeias 

poliméricas. Este processo de formação é o que chamamos de reação de 

polimerização. E, para que a polimerização ocorra é necessário que o monômero 
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tenha pelo menos dois pontos ou sítios reativos (funcionalidade) (Canevarolo, 2002; 

Mano, 1985). 

Esta ligação se dá através de dois tipos de forças moleculares envolvidas 

na formação dos polímeros: intramoleculares e intermoleculares. A primeira refere-

se às ligações primárias fortes existentes dentro da própria molécula, geralmente 

covalentes, mas podendo ser iônicas (eletrovalentes), coordenadas ou metálicas. A 

segunda refere-se às ligações secundárias fracas (forças de Van der Waals e pontes 

de hidrogênio) entre as moléculas (Canevarolo, 2002). 

As características dos polímeros dependem do tipo de monômero 

utilizado, do tipo de ligação, e do número médio de meros por cadeia, ou seja, do 

comprimento da molécula. Quanto ao comportamento mecânico, os polímeros 

podem ser classificados em plásticos, borrachas ou elastômeros e fibras. Em sua 

aplicação, esses termos envolvem a expressão “resina” (Canevarolo, 2002; Mano 

1985). 

Na definição de Mano (1985), resina “é uma substância amorfa ou uma 

mistura, de peso molecular intermediário ou alto, insolúvel em água, mas solúvel em 

alguns solventes orgânicos, e que à temperatura ambiente é sólida ou uma solução 

líquida muito viscosa, que amolece gradualmente por aquecimento”. Todas as 

resinas naturais são solúveis e fusíveis, e todos os polímeros sintéticos que 

obedecem às condições acima apontadas são também camadas de resinas 

sintéticas (Mano, 1985). 

Os elastômeros ou borrachas são polímeros que exibem uma longa faixa 

de elasticidade à temperatura ambiente. Isto é, sob a ação de uma força, podem ser 

deformados pelo menos duas vezes o seu comprimento e retornam rapidamente à 

sua forma original depois de cessada essa força. Este processo pode ser feito 

repetidas vezes e, como exemplo de elastômeros, podem ser citados o 

polibutadieno, a borracha nitrílica, SBR (copolímero de butadieno-estireno) etc 

(Canevarolo, 2002; Mano, 1985). 

As fibras são corpos flexíveis e cilíndricos que têm uma elevada razão 

entre o seu comprimento e diâmetro, compostas principalmente por moléculas 

lineares e orientadas paralelamente no sentido do seu eixo maior (longitudinal). 

Podem ser citados os poliésteres, as poliamidas etc (Canevarolo, 2002; Mano, 

1985). 
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Plásticos, do grego, “adequados à moldagem” são materiais poliméricos 

de alto peso molecular. Embora sólidos como produto acabado (estado final), em 

algum estágio do seu processamento, por ação de fatores como o calor e pressão 

pode tornar-se fluido e moldável. São exemplos de plásticos o polietileno, o 

polipropileno etc (Canevarolo, 2002; Mano, 1985). 

Os plásticos podem ainda ser subdivididos de acordo com sua fusibilidade 

em termoplásticos ou termofixos. Os termoplásticos possuem a capacidade de 

amolecer e fluir, sob o efeito do aumento da temperatura ou pressão, ou seja, se 

fundem. Solidificam-se por resfriamento, em um processo reversível (transformação 

física), e podem ser dissolvidos em solventes adequados. Os termoplásticos são 

polímeros lineares ou ramificados, entre os termoplásticos estão o polietileno, o 

poliestireno, a poliamida (náilon) etc. Em contrapartida, os termofixos também 

conhecidos como termorrígidos ou termoendurecidos são polímeros infusíveis e 

insolúveis. Uma vez endurecidos, tornam-se rígidos e não amolecem mais com 

aumento da pressão e/ou temperatura. Exemplos: resina de fenol-formaldeído 

(baquelite), epóxi (Araldite®) etc (Canevarolo, 2002). 

Na formação de um termofixo ocorre o processo de cura, devido à 

presença de catalisador ou de um agente de cura; a temperatura também pode 

catalisar o processo. Neste caso, ocorre a mudança nas propriedades físicas da 

resina, como resultado da formação de ligações cruzadas (cross linking) - ligações 

covalentes - formadas entre as cadeias poliméricas, formando uma rede 

tridimensional. Uma vez ocorrido o processo de cura e a formação das ligações 

cruzadas, seria necessário o fornecimento de uma quantidade tão grande de energia 

para quebrá-la que esta energia também seria suficiente para quebrar a própria 

cadeia polimérica. Por isso, diz-se que os termofixos são infusíveis (Canevarolo, 

2002). 

Entre os termofixos, as resinas epóxi têm merecido uma especial atenção 

em relação às outras resinas termorrígidas, por apresentar uma vasta gama de 

aplicações como adesivos, tintas e fibras (Chike et al., 1993). 

As resinas epóxi são resinas sintéticas, cujo nome tem origem grega: epi 

(sobre ou entre) e oxi (oxigênio). Esta denominação coincide exatamente com a 

forma do grupo químico epóxi, ou seja, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos 

de carbono.  
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Existem vários tipos de resinas epóxi; uma das mais utilizadas é a 

DGEBA (diglicidil éter de bisfenol A), que é uma resina baseada em bisfenol A, uma 

vez que surge a partir da reação da molécula de epicloridina com o bisfenol A (figura 

2.1) (Dow Chemical Company, 2006; Seymour e Carraher, 1992). A DGEBA é 

conhecida comercialmente como Araldite. 

Um fator importante do ponto de vista comercial e de aplicação é que a 

reação entre a epicloridina e o bisfenol A pode ser controlada e produzir resinas com 

diferentes pesos moleculares. Moléculas com baixo peso molecular tendem a ser 

líquidas, em contraste com as moléculas de alto peso molecular, que tendem a ser 

mais viscosas ou sólidas (Dow Chemical Company, 2006; Seymour e Carraher, 

1992; Odian, 2004). 

A figura 2.1 mostra a estrutura da DGEBA de alto peso molecular. A parte 

entre colchetes é a estrutura química básica com os grupamentos epóxi nas pontas. 

O índice n indica que o produto pode ter algumas unidades entre os grupamentos 

epóxi. A representação mostrada na figura abaixo representa a estrutura geral da 

DGEBA (Dow Chemical Company, 2006; Odian, 2004). 
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Grupamento 
epóxi

Grupamento 
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Diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA)

Figura 2.1: Reação de formação da DGEBA a partir das moléculas de epicloridina e bisfenol A  (Dow 
Chemical Company, 2006; Seymour e Carraher, 1992; Odian, 2004) (com adaptações). 

 

Conforme aumenta o valor de n, a viscosidade da resina também 

aumenta: na situação em que n ≤ 1, a resina é líquida; se n > 1 a resina encontra-se 

no estado sólido (Dow Chemical Company, 2006; Odian, 2004). 
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As propriedades químicas e mecânicas da resina epóxi modificadas 

depende dos seus precursores. Dependendo da aplicação final, a DGEBA pode ser 

usada com e sem aditivos, que influenciam fortemente suas características, em 

solução contendo vários solventes ou com diferentes agentes de cura. Desta forma, 

teremos uma variada gama de propriedades físicas tais como peso molecular, 

viscosidade, tipo de solvente e composição específica, criando assim materiais com 

diversas propriedades (Dow Chemical Company, 2006; Chike et al., 1993). 

 

 

2.2 Deposição por ion sputtering 

 

 

Quando um sólido é bombardeado por átomos, íons ou moléculas, vários 

fenômenos podem ocorrer na superfície e próximo da mesma, a depender da 

energia cinética das partículas incidentes. Para energias maiores que a energia de 

ligação entre os átomos do sólido bombardeado, é observada a ocorrência 

predominante de um fenômeno denominado de sputtering físico ou simplesmente 

sputtering. O processo, observado pela primeira vez em 1852, consiste na 

vaporização física e não térmica de átomos da superfície de um material pela 

transferência de momento de partículas que se chocam contra ele (Stedile, 1993; 

Mattox, 1998). 

Segundo Stedile (1993), com as colisões, os átomos da rede são 

empurrados para novas posições, originando migração superficial dos átomos, 

danos à superfície e ejeção de alguns átomos para a fase gasosa. Estes átomos em 

fase gasosa saem do alvo e se espalham no interior da câmara de baixo vácuo, 

eventualmente se depositando em uma amostra de interesse. A vantagem de se 

utilizar íons ao invés de átomos, é que os íons podem ser facilmente acelerados até 

atingirem uma dada energia quando um campo elétrico é aplicado (Stedile, 1993; 

Cao, 2004). 

A configuração da deposição por ion sputtering é mostrada na figura 2.2. 

Trata-se de um aparato bastante simples, em que um gás inerte, geralmente 

argônio, é injetado numa câmara previamente evacuada. Devido à aplicação de uma 

elevada diferença de potencial (entre 500 a 1.000 V) entre duas placas metálicas 
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(catodo e anodo, onde ficam o alvo metálico e o substrato, respectivamente) são 

gerados íons e elétrons, formando um plasma próximo à superfície do catodo 

(Stedile, 1993; Mattox, 1998; Cao, 2004). 

Devido à polarização do alvo (que se encontra no catodo), os cátions 

(íons de argônio) são acelerados na sua direção e, se tiverem energia cinética 

suficiente, acabam arrancando átomos ou íons do material que constitui o alvo, além 

de elétrons secundários que ajudarão à manutenção do plasma. Os átomos ejetados 

são depositados sobre os substratos e paredes, formando um filme fino (figura 2.2) 

(Stedile, 1993; Cao, 2004). 

 

 
Figura 2.2: Princípio de funcionamento do ion sputtering (Cao, 2004)(com adaptações). 

 
 

A técnica permite a deposição de uma grande variedade de materiais 

como prata, cromo, ouro, alumínio, platina, tungstênio etc de forma uniforme sobre 

grandes áreas pela utilização de alvos de diâmetro grande. O controle da espessura 

depositada é bastante preciso, e utiliza como referência uma micro-balança de 

cristal de quartzo. Em contrapartida, as desvantagens incluem a taxa de deposição 

que  pode ser bastante baixa e alguns materiais degradam pelo bombardeamento de 

alta energia. Como o processo é efetuado em pressões maiores que as utilizadas 

em evaporações, pode ocorrer uma incorporação de impurezas ao filme depositado. 

 

 

 



 9 

2.3 Nucleação e crescimento de nanopartículas de prata 

 

 

É sabido que as propriedades de um material na forma de filme diferem 

muito das propriedades do material na forma maciça, chamada de bulk, devido à 

influência da superfície: a relação entre a superfície e o volume é muito maior no 

caso do filme (Tatsch, 2010). 

No processo de metalização de polímeros, normalmente os filmes são 

formados pela condensação (solidificação) de átomos ou moléculas de um vapor 

sobre o substrato como na técnica de ion sputtering, em que as espécies do filme 

são arrancadas fisicamente de uma fonte pelo impacto de íons que se deslocam até 

o substrato, onde se condensam na forma de um filme, sob ambiente de baixa 

pressão. As propriedades dos filmes são altamente dependentes dos processos de 

deposição. 

O processo de nucleação e crescimento de metais na superfície de 

polímeros possui diversas etapas. O processo de condensação se inicia pela 

formação de pequenos aglomerados de material, denominados núcleos, espalhados 

aleatoriamente sobre a superfície do substrato. Forças de atração eletrostáticas são 

as responsáveis pela fixação dos átomos à superfície. No caso da adsorção 

química, ocorre a transferência de elétrons entre o material do substrato e a 

partícula depositada; na adsorção física isto não ocorre (Adamian e Almendra, 

2002). 

Os átomos adsorvidos migram sobre a superfície do substrato interagindo 

com outros átomos para formar os núcleos. Este processo é denominado nucleação. 

Isto ocorre por que existe uma alta energia de coesão entre os metais depositados e 

uma fraca interação metal-polímero que leva a difusão do metal na superfície devido 

à energia térmica. (Zaporojtchenko et al., 2000a; Strunskus et al., 1998)  

À medida que mais átomos interagem os núcleos crescem, sobretudo nos 

casos em que a interação entre o metal e o polímero é pequena, os átomos do metal 

pode se difundir na superfície do polímero ou no bulk do polímero e começar a 

formar pequenos clusters já nos estágios iniciais de deposição (Zaporojtchenko et 

al., 2000a; Strunskus, 1998). 
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Quando os núcleos entram em contato uns com os outros ocorre a 

coalescência que resulta em estruturas maiores. O processo continua formando 

canais e buracos de substrato exposto, preenchidos com novos núcleos até a 

formação de um filme contínuo.  

 
A cinética do crescimento e nucleação de filmes metálicos nos estágios 

iniciais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das estruturas e 

de sua morfologia e também influenciam na difusão do metal dentro do polímero. 

Dependendo das condições de deposição a formação de clusters pode acontecer na 

superfície dos polímeros ou dentro do polímero (Zaporojtchenko et al., 2000a).  

A morfologia é determinada pelo processo de preparação do filme, a 

reatividade dos metais envolvidos, a interação metal-polímero, a temperatura do 

substrato e a taxa de deposição. Um destaque deve ser dado à composição química 

(grupos funcionais) que afeta a energia de superfície e a temperatura de transição 

vítrea (Tg) do polímero (Zaporojtchenko et al., 2000a). 

A quantidade de metal depositada na superfície depende taxa de 

deposição R e da espessura nominal do filme H é dada pela equação 2.1 

H = R.t                                                               (Eq. 2.1) 

Em que: 

H: espessura nominal do filme (nm); 

R: taxa de deposição (nm/s); 

t: tempo (s). 

 

Outro parâmetro importante é o coeficiente de condensação C, que é 

definido como a razão do número de átomos adsorvidos com o número total de 

átomos que chegam à superfície (Zaporojtchenko et al., 2000a). Para C = 1, situação 

em que ocorre na deposição de metais na superfície de outro metal todos os átomos 

estão adsorvidos. 

Análises de AFM (Atomic Force Microscopy, descrito na seção 

experimental), têm mostrado que metais evaporados inicialmente formam em toda a 

superfície do polímero camadas descontínuas de clusters esféricos tridimensionais. 

A densidade superficial e o tamanho dos clusters depende dos parâmetros de 

deposição bem como da combinação do metal com o polímero, ou seja, da interação 

da prata com seus grupos funcionais (Zaporojtchenko et al., 2000a). 
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Para obter uma morfologia desejada é necessário depositar o metal até 

certa quantidade, interromper o processo de deposição, fazer certo tratamento, e 

continuar a deposição usando outros parâmetros. Para fazer isto de uma maneira 

controlada, é necessário compreender como a morfologia da interface depende dos 

parâmetros de deposição (Zaporojtchenko et al., 2000a). 

Estudos acerca do comportamento da nucleação e crescimento revelam 

que os aglomerados se formam por nucleação aleatória e que a densidade pode ser 

descrita pela equação 2.2: 

NC  
D 

1
3,5⁄

                                                                (Eq. 2.2) 

Em que: 

NC: número de clusters; 

R: taxa de deposição; 

DS: é o coeficiente de difusão da superfície. 

 

Uma das formas eficientes de aumentar o número de clusters criados é 

diminuir a temperatura do substrato ou criar sítios adicionais. A criação destes pode 

ser obtida por um tratamento de íons (choque de íons sobre o polímero) ou pela pré-

deposição de pequenas quantidades de um metal reativo como, por exemplo, o 

cromo. Para isto ocorrer, é fundamental que os átomos de cromo permaneçam 

localizados na superfície do polímero, para que cada um deles possa servir como 

um sítio de nucleação para a subsequente deposição de átomos de metais nobres 

(Zaporojtchenko et al., 2000a).  

Zaporojtchenko et al. (2000a) mostraram em seus trabalhos que um 

aumento na temperatura do substrato acima da temperatura de transição vítrea (Tg) 

reduz a densidade de clusters apreciavelmente, e isto é acompanhado por uma 

mudança no coeficiente de condensação, no qual a condensação torna-se 

incompleta (C < 1).  
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2.4 Microscopia de força atômica 

 

 

A microscopia de varredura por ponta de prova (SPM, do inglês, scanning 

probe microscopy) é uma família de técnicas essenciais para a análise de 

superfícies. Dentre as diferentes técnicas que compõe esta família, a microscopia de 

varredura por tunelamento (STM, do inglês, scanning tunneling microscopy) foi a 

primeira a ser criada. Ela surgiu em 1981 nos Laboratórios da IBM, em Zurique, 

como resultado do trabalho de Gerd Binning e Heinrich Rohrer, que foram 

agraciados com o Prêmio Nobel de Física de 1986 por esta invenção (Binnig et al.,  

1982a, 1982b, 1983; Brushan e Marti, 2003; Cunha, 2001). 

O microscópio de varredura por tunelamento foi o primeiro equipamento 

capaz de obter diretamente uma imagem tridimensional da superfície de um sólido 

com resolução atômica. O seu princípio de funcionamento baseia-se no fenômeno 

chamado tunelamento quântico, em que elétrons podem atravessar uma região 

proibida classicamente (figura 2.3). O tunelamento ocorre entre uma ponta de prova 

metálica e a superfície de uma amostra condutora. A intensidade da corrente de 

tunelamento tem um comportamento exponencial em função da distância entre a 

ponta de prova e a superfície da amostra a ser estudada; assim o tunelamento só 

ocorre através do último átomo. O controle da aproximação da ponta e da varredura 

da amostra é feito através de cerâmicas piezelétricas (Binnig et al.,  1982a, 1982b, 

1983; Brushan e Marti, 2003; Adamson, 1990). 

 
Figura 2.3: Princípio de funcionamento do microscópio de varredura por tunelamento (Cunha, 2001). 
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De um modo geral no STM a ponta varre a superfície da amostra a uma 

distância entre 0,3 e 1 nm e a corrente de tunelamento ponta-amostra varia entre 0,2 

e 10 nA; usualmente a diferença de potencial ponta-amostra é entre 10 mV a 1 V. A 

partir destas medidas, se formam imagens na tela de computador que consistem de 

muitas colunas ou linhas de informação colocadas umas sobre as outras e que 

descrevem o tipo de interação entre ponta e amostra. No caso do STM a interação 

medida é a corrente de tunelamento (Binnig et al.,  1982a, 1982b, 1983; Brushan e 

Marti, 2003) 

Depois do STM outras técnicas foram desenvolvidas, tais como a 

microscopia de força atômica (AFM, do inglês, atomic force microscopy), 

microscopia de força lateral (LFM, do inglês, lateral force microscopy), microscopia 

de força magnética (MFM, do inglês, magnetic force microscopy), entre outras 

(Brushan e Marti, 2003). 

O AFM possibilita a construção de imagens digitais de aspectos 

superficiais em níveis nanométricos. O microscópio de força atômica utiliza uma 

ponta de prova afiada no fim de uma espécie de “haste ou alavanca”, denominado 

de cantilever que se dobra (deflete) em resposta à força entre a ponta e a amostra 

(figura 2.4). As forças envolvidas são muito pequenas (menores que 1 nN) e, desta 

forma, para que elas sejam mensuradas é necessário que o cantilever possua 

massa muito pequena (Brushan e Marti, 2003; Skoog, 2002). 

Assim como o SPM, o AFM pode obter imagens em 3D da superfície das 

amostras. Além disso, pode obter imagens sob várias condições, como ar, vácuo e 

meio líquido. Ao contrário dos microscópios tradicionais, o AFM não usa lentes, 

desse modo, a definição da imagem depende do tamanho da ponta de prova. 

Enquanto o STM requer que a superfície da amostra seja condutora, os AFMs são 

capazes de investigar superfícies tanto de isolantes como de condutores (Binnig et 

al.,  1982a, 1982b, 1983; Brushan e Marti, 2003; Skoog, 2002; Adamson, 1990). 

A técnica de AFM combina os princípios de funcionamento de STM e o 

perfilômetro Stylus, uma vez que os aspectos topográficos são determinados através 

do rastreamento da ponta sobre a superfície da amostra. Em um AFM, a força entre 

a amostra e a ponta é detectada, da mesma forma que a corrente de tunelamento, 

ao sentir a proximidade da ponta da amostra (Binnig et al.,  1982a, 1982b, 1983; 

Brushan e Marti, 2003). 
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Interações ocorrendo entre a ponta e a superfície da amostra (como 

forças de van der Waals, eletrostáticas etc) causam uma deflexão do cantilever, a 

qual é monitorada por meios ópticos (laser e fotodetectores) e usada para ajustar a 

posição de um material piezoelétrico que suporta a amostra. A variação da altura do 

material piezoelétrico é comumente usada para formar a imagem da superfície pelo 

scanner (Brushan e Marti, 2003). 

 
Figura 2.4: Princípio de funcionamento da microscopia de força atômica (Agilent Technologies, 2008) 
(com adaptações). 

 
 

A depender do tipo de forças envolvidas entre a ponta e a amostra, 

existem dois modos principais de operação do AFM: o modo de contato (ou modo 

repulsivo) e o modo de não-contato (ou modo atrativo). Nos dois modos, a superfície 

topográfica é medida pela varredura lateral da amostra sobre a ponta, enquanto 

simultaneamente mede a força ou o gradiente de força (derivada) entre a ponta e a 

superfície (Brushan e Marti, 2003). 

No modo de contato, a ponta fina no final do cantilever é colocada em 

contato com a superfície da amostra. Durante o contato inicial, os átomos do final da 

ponta sofrem uma força de repulsão devido à sobreposição dos orbitais eletrônicos 

com os átomos da superfície da amostra. As forças agindo na ponta causam a 

deflexão do cantilever que é medida pelos detectores ópticos (Brushan e Marti, 

2003). 

Um dos problemas do modo de contato é que a força entre a ponta e a 

amostra pode não ser suficientemente pequena e provocar dano à superfície da 
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amostra. Este fenômeno ocorre principalmente e com materiais macios, amostras 

biológicas, polímeros etc (Skoog, 2002). 

No modo de não-contato, a ponta é colocada muito próxima da amostra, 

porém não entra em contato com a amostra. Forças fracas e atrativas de van der 

Waals estão presentes na interface da ponta amostra. No modo de não contato, o 

gradiente de força é medido pela vibração do cantilever e da medida do 

deslocamento (shift) da frequência de ressonância (Brushan e Marti, 2003). 

 

 

2.5 Espectroscopia no infravermelho 

 

 

As técnicas de espectroscopia vibracional estudam as vibrações normais 

moleculares, e compreendem a absorção no infravermelho e o espalhamento 

Raman. Através da espectroscopia vibracional, pode-se identificar os grupos 

funcionais e elucidar a conformação e estrutura de moléculas desde as mais 

simples, até as macromoléculas, como os polímeros (Kawano, 2007; Atkins e De 

Paula, 2008). 

Apesar de serem baseadas em princípios físicos diferentes, as duas 

técnicas são complementares, uma vez que alguns modos de vibração são 

possíveis de serem identificados somente no Raman, outros somente no 

infravermelho, e outros nas duas técnicas (Kawano, 2007; Atkins e De Paula, 2008). 

Num espectro vibracional podem aparecer, além das bandas 

fundamentais, bandas como resultado da combinação (soma ou diferença) ou 

múltiplos das frequências normais de vibração (Kawano, 2007; Atkins e De Paula, 

2008). 

A espectroscopia no infravermelho pode ser dividida em três regiões 

distintas: 10 a 400 cm-1 (FIR - IR longínquo ou afastado), 400 a 4.000 cm-1 (IR 

médio) e 4.000 a 12.820 cm-1 (IR próximo). A maior parte das frequências 

vibracionais fundamentais aparecem na região do IR médio. Esta região é conhecida 

como região de impressão digital do espectro IR (Kawano, 2007; Atkins e De Paula, 

2008). 
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As frequências vibracionais dependem da natureza do movimento, massa 

dos átomos, geometria das moléculas, tipo de ligação química e também do 

ambiente em que a molécula está presente (Kawano, 2007; Atkins e De Paula, 

2008). 

Um dos inconvenientes da técnica de infravermelho é a preparação de 

pastilhas de KBr para as análises. A técnica denominada ATR (Refletância total 

atenuada) minimiza o problema. A figura 2.5 mostra o esquema óptico de um 

acessório de ATR. 

 
Figura 2.5: Esquema óptico de um acessório ATR típico (KAWANO, 2007). 
 

Neste acessório, o feixe que vem da fonte IR incide no cristal (geralmente 

de ZnSe, ZnS, Si, Ge ou safira) em um dado ângulo de incidência, e sofre reflexão 

total. O cristal por sua vez encontra-se em contato com a amostra, que pode ser em 

forma de filme, folha plana, liquido ou em solução. Quando o feixe entra em contato 

com a amostra e penetra uma pequena profundidade da superfície ele é atenuado 

de acordo com a absorção da energia pela amostra. O feixe atenuado então emerge 

da outra face do cristal e, através do espelho plano, é direcionado ao detector 

(Kawano, 2007). 

 

 

2.6 Espectroscopia Raman 

 

 

Quando um feixe de luz monocromática incide em um meio transparente 

contendo espécies químicas, estas espalham uma fração do feixe em todas as 

direções. Em 1928, o físico indiano Chandrasekhara Venkata Raman, percebeu que 

existia uma variação no comprimento de onda da radiação espalhada, e que esta 
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alteração dependia fundamentalmente da estrutura química das moléculas 

responsáveis pelo espalhamento. Por esta descoberta e pela sua exploração 

sistemática, Raman foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 1930 (Raman e 

Krishnan, 1928; Skoog, 2002; Cunha, 2001; Atkins e De Paula, 2008). 

Para elucidar o fenômeno, considere uma amostra sendo irradiada com 

uma fonte de laser potente que emite radiação monocromática com comprimento de 

onda  e número de onda k. A radiação é absorvida pela amostra e por relaxamento 

ela re-emite luz basicamente de três tipos: espalhamento Stokes, espalhamento anti-

Stokes e o espalhamento Rayleigh. Nos espectros Raman, usualmente se usa o 

deslocamento do número de onda ∆ ̅, que é definido como a diferença entre o 

número de onda da radiação observada e o da fonte  ̅  ̅ ̅Raman e 

Krishnan, 1928; Skoog, 2002). 

O espalhamento Rayleigh representa a maior parte do feixe espalhado e 

corresponde a uma colisão elástica: o comprimento de onda é exatamente o mesmo 

da radiação incidente , da mesma forma que ∆ ̅     Ou seja, não há variação no 

número de onda. As linhas Stokes são encontradas em comprimentos de onda 

menores que o pico Rayleigh, enquanto as linhas Stokes são encontradas em 

comprimentos de onda maiores que o número de onda da fonte (Raman e Krishnan, 

1928; Skoog, 2002; Cunha, 2001; Atkins e De Paula, 2008). 

Na figura 2.6 apresenta-se o diagrama de níveis de energia que mostra o 

mecanismo de espalhamento Raman e Rayleigh. A seta grossa à esquerda mostra a 

variação da energia da molécula quando ela interage com um fóton da fonte, o 

aumento da energia da molécula é igual à energia do fóton incidente E = hem que 

h é a constante de Planck. Caso a molécula estivesse no primeiro nível vibracional 

do estado eletrônico fundamental a variação seria mostrada pela seta mais fina à 

esquerda. As setas mais grossas representam as situações mais prováveis, as setas 

mais finas as situações menos prováveis (Raman e Krishnan, 1928; Skoog, 2002; 

Cunha, 2001; Atkins e De Paula, 2008). 

As setas intermediárias mostram o efeito do espalhamento Rayleigh, ou 

seja, colisões elásticas sem perda de energia. As setas mais à direita representam 

os espalhamentos Stokes e anti-Stokes. Eles diferem do espalhamento Rayleigh por 

possuírem um incremento de ± ∆E em relação à energia do primeiro nível vibracional 

do estado fundamental (Skoog, 2002). 
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Figura 2.6: Origem dos espalhamentos Raman e Rayleigh (SKOOG, 2002)(Com adaptações). 

 

Uma das vantagens da espectroscopia Raman sobre outras técnicas 

como o infravermelho é o fato de se poder utilizar células de quartzo ou vidro, 

evitando o uso de pastilhas de KBr ou outros matérias instáveis a atmosfera. Outra 

grande vantagem está no fato de a água não causar interferência, podendo então, 

obter-se resultados de soluções aquosas. É importante também salientar que as 

linhas anti-Stokes são menos intensas que as Stokes, por isso são desprezadas. A 

magnitude do deslocamento Raman é independente do comprimento de onda de 

excitação (Skoog, 2002; Cunha, 2001; Atkins e De Paula, 2008). 

A espectroscopia Raman tem sido utilizada em uma série de aplicações 

como análises de elastômeros, biomoléculas, polímeros sintéticos, compósitos 

avançados etc. A espectroscopia Raman passou a ser mais utilizada para a análise 

de matérias poliméricos devido ao advento dos lasers e das técnicas para minimizar 

a fluorescência (Chike et al., 1993). 
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2.7 Análise térmica 

 

 

Análise térmica é um grupo de técnicas através da qual uma dada 

propriedade física da amostra analisada (ou de seus produtos de reação) é medida 

em função da temperatura e sob uma atmosfera específica. A medida da 

propriedade deve ser feita sob um programa controlado de temperatura. Vários 

estudos com polímeros podem ser feitos através de análise térmica: cinética de 

reação, caracterização de materiais, grau de cristalinidade, transições, mudança de 

estado etc. Entre as técnicas de análise térmica está a termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG) (Matos e Machado, 2007). 

No caso da TG, a propriedade física que é medida sob a programação 

controlada de temperatura é a massa (perda ou ganho). O equipamento utilizado na 

análise termogravimétrica é basicamente constituído por uma microbalança, um 

forno, termopares e um sistema de fluxo de gás. As mudanças na massa e 

temperatura são medidas pela microbalança e por termopares, respectivamente. As 

variações de temperatura e massa são transformadas em sinais elétricos através de 

transdutores, que são captados por uma unidade controladora. A unidade 

controladora é responsável por controlar o equipamento para que ele opere de 

acordo com a faixa de temperatura, razão de aquecimento e tipo de atmosfera, 

previamente estabelecidos (Matos e Machado, 2007). 

É mostrada na figura 2.7 uma curva TG de uma reação de decomposição 

térmica que ocorre numa única etapa: uma substância hipotética X é decomposta 

em Y (sólido) e Z (volátil). As curvas termogravimétricas são curvas de massa em 

função da temperatura ou do tempo (Matos e Machado, 2007). 
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Figura 2.7: Curva TG de uma reação de decomposição térmica que ocorre numa única etapa (Matos 
e Machado, 2007). 

 
Entre os pontos a e b (patamar inicial) a massa de X é constante, ou seja, 

é termicamente estável nesta faixa de temperatura. A partir do ponto b, numa dada 

temperatura Ti a substância X passa a ter perda de massa, devido a liberação do 

volátil Z. Esta liberação cessa, numa dada temperatura Tf, correspondente ao ponto 

c, e novamente passa a ser termicamente estável (patamar final). O degrau bc, que 

corresponde ao intervalo da reação (Tf – Ti), permite fazer uma avaliação 

quantitativa da perda de massa (∆m) sofrida pela amostra (Matos e Machado, 2007). 

Matos e Machado (2007) definem a temperatura onset (Tonset) “como o 

início extrapolado do evento térmico e corresponde ao ponto de intersecção da linha 

de base extrapolada, antes do evento, com a tangente à curva produzida no 

intervalo de reação, de modo que a reta passe pelo ponto de inflexão”. Tonset é mais 

fácil de ser determinada que Ti, por isto, é usada com o propósito de comparação. A 

temperatura endset (Tendset) corresponde ao final extrapolado do evento térmico. 

Na DTG, as curvas são registradas a partir das curvas de TG e 

correspondem à derivada primeira da massa em relação ao tempo ou em relação à 

temperatura (figura 2.8). A curva DTG pode ser obtida matematicamente 

(diferenciação manual da curva de TG) ou registrada diretamente (diferenciação 

eletrônica do sinal TG). A curva DTG não apresenta informações adicionais em 

relação à curva TG, apenas apresenta as informações de forma mais clara (Matos e 

Machado, 2007). 
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A figura 2.8 mostra as curvas TG e sua respectiva DTG para a mesma 

reação de decomposição térmica supracitada.  

 
Figura 2.8: Curvas TG (linha tracejada) e DTG (linha sólida) de uma reação de decomposição 
térmica que ocorre numa única etapa (Matos e Machado, 2007). 

 

O pico bcd delimita uma área proporcional à variação de massa sofrida 

pela amostra, entre Ti e Tf. Os patamares iniciais e finais da curva de TG são 

equivalentes aos patamares na curva de DTG, em que dm/dt = 0 (intervalo em que a 

amostra é termicamente estável). O ponto b é o ponto onde começa a haver 

variação na massa da amostra, e Ti a temperatura em que o processo de 

degradação se inicia. De forma análoga, d é o ponto em que a amostra volta a ser 

termicamente estável (todo o volátil foi liberado), e Tf a temperatura em que isto 

ocorre. O ponto c corresponde ao ponto em que a variação de massa é máxima em 

uma dada temperatura Tpico (Matos e Machado, 2007). 



 22 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento deste trabalho 

estão discriminados a partir da execução de cada objetivo, sendo mostrados a 

seguir. Foram utilizados como substrato para a deposição da prata dois tipos de 

resinas epóxi e um tipo de tinta baseada em resinas epóxi. 

 

 

3.1 A resina epóxi 

 

 

As resinas epóxi utilizadas neste trabalho foram preparadas utilizando 

dois tipos de DGEBA, Araldite GY 260 e Araldite GY 279, combinados com dois tipos 

de agentes endurecedores, Aradur 450 e Aradur 2963, respectivamente. Os 

precursores são fabricados e comercializados em larga escala pela Huntsman, e 

quando combinados proporcionam dois tipos de resinas com diferentes 

características físicas e químicas. A tabela 3.1 resume as principais características 

do Araldite GY 260 e do Araldite GY 279, obtidos a partir da nota técnica 

disponibilizada do fabricante. 

 

Tabela 3.1: Características do Araldite GY 260 e do Araldite GY 279 (Huntsman, 2003a; 
Huntsman, 2003b). 

Propriedade Araldite GY 260 Araldite GY 279 

Características 

Resina epóxi líquida, não 
modificada, de alta 
viscosidade, formulada à 
base de Bisfenol A 

Resina epóxi líquida, modificada 
com um diluente reativo, de 
baixa viscosidade, formulada à 
base de Bisfenol A 

Estado físico Líquido Líquido claro 

Viscosidade a 
25°C  

11.000-14.000 mPas (DIN 
53015) 

800-1.500 mPas (ISO 12058-1) 

Equivalente epóxi 183-188 g/Eq 194-208 g/Eq (ISO 3001) 

Teor epóxi 5,32-5,44 Eq/kg 4,80-5,15 Eq/kg 

Peso específico ~1,20 g/cm3 (a 20ºC) ~1,12 g/cm3 (a 25ºC) 
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O Araldite GY 260 e o Araldite GY 279 são resinas epóxi líquidas 

baseadas em bisfenol A, uma vez que surgem a partir da reação da molécula de 

epicloridina com o bisfenol A. A reação de formação de formação da DGEBA pode 

ser vista na figura 3.1. 
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Figura 3.1: Reação da epicloridina com o bisfenol A para a formação da DGEBA. 

 

Os dois tipos de DGEBA utilizados possuem características parecidas 

como peso específico, teor epóxi e equivalente epóxi, porém diferem bastante 

diferentes quanto à sua viscosidade. É sabido que a DGEBA é formada por uma 

cadeia básica que se repete, que pode ser vista na figura 3.1. O que muda 

basicamente de um tipo de formulação para outra é o tamanho da cadeia, que 
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geralmente possui um número da ordem de milhares de moléculas. O tamanho da 

cadeia influi diretamente na viscosidade da resina, sendo assim fator importante 

para o tipo de aplicação a que se propõe (Hutsman, 2003a, 2003b; Química 

Industrial União, 2008; Weg Indústrias, 2007). 

Estes tipos de DGEBA foram escolhidos para este trabalho por serem a 

base de tintas epóxi utilizadas na proteção anticorrosiva de superfícies de aço 

carbono nas indústrias químicas e de petróleo. Entender a formação de 

nanopartículas de prata na superfície da resina epóxi pode ser um bom modelo para 

explicar a formação de nanopartículas na superfície destas tintas baseadas em epóxi 

para possíveis aplicações de metalização.  

As resinas epóxi podem ser curadas com vários agentes de cura, também 

chamados de endurecedores, inclusive com ácidos de Lewis, conforme as 

necessidades de cura e produto final. Geralmente são utilizadas aminas alifáticas, 

adutos de aminas, poliamidas, aminas cicloalifáticas, anidridos, poliamidoaminas, 

aminas aromáticas, polioxipropilaminas, polimercaptanas, diciandiamida e trifluoreto 

de boro1. Segundo as especificações do fabricante, utilizou-se como endurecedor 

para o Araldite GY 260 e o Araldite GY 279, o Aradur 450 e o Aradur 2963, 

respectivamente. As características principais estão apresentadas na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Características do Aradur 450 e do Aradur 2963 (Huntsman, 2003c; Huntsman, 2004). 

Propriedade Aradur 450 Aradur 2963 

Características 
Aduto de poliamidoamina 
formulado 

Poliamina cicloalifática 
modificada 

Valor amínico 4,45-5,15 eq/kg (DIN 16945)  

Índice de amina 250-290 mg KOH/g (DIN 
16945) 

325-350 mg KOH/g (ISO 
9702) 

Viscosidade a 
25ºC 

1.000-2.000 mPas 30-70 mPas 

Densidade 
1,01 g/cm3 a 20 ° C (DIN 
51757) 

1,00 g/cm3 a 25 ° C (ISO 
1675) 

Ponto de Fulgor 76 °C (ISO 2719) ≥ 108 °C (ISO 2719) 

Produtos de 
decomposição 

Monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, óxidos 
de nitrogênio e outros 
vapores e gases tóxicos 

Monóxido de carbono, dióxido 
de carbono, óxidos de 
nitrogênio e outros vapores e 
gases tóxicos 

                                                 
1
 http://www.silaex.com.br/agentes%20de%20cura.htm 
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Como pode ser visto na tabela 3.2, o Aradur 450 e o Aradur 2963 são 

formados por aduto de poliamidoamina formulado e poliamina cicloalifática 

modificada, respectivamente. 

Poliaminoamidas ou poliamidoaminas são resultado da reação de 

poliamida com excesso estequiométrico de amina. Com isso obtém-se um produto 

que terá características intermediárias entre uma poliamida e uma amina alifática.  

Adequadas em casos onde se queira maior tenacidade e adesividade com melhor 

fluidez e maior reatividade. As poliamidas são obtidas através da reação de 

dimerização de aminas alifáticas como o dietilenotriamina (DETA) com diácidos ou 

ácidos graxos de cadeia longa, resultando em polímeros de alto peso molecular que 

variam de um líquido viscoso até a sólidos. As aminas alifáticas, por sua vez são, em 

sua maioria, líquidos de baixa viscosidade com odor característico e irritante. Alguns 

tipos mais usados são o etileno diamina (EDA), dietileno triamina (DETA), trietileno 

tetramina (TETA), tetraetileno pentamina (TEPA) etc. Em geral, são moléculas 

pequenas e muito voláteis que, basicamente, reagem através dos seus radicais 

hidrogênio livre. 

As aminas cicloalifáticas, diferentemente das alifáticas, possuem anéis 

cíclicos fazendo com que apresentem menor volatilidade, maior estabilidade a luz, 

menor reatividade e melhor retenção de cores. Em estado puro encontram grande 

dificuldade de cura a temperatura ambiente devido a sua baixa reatividade. Uma das 

mais usadas é a isoforonadiamina (IPDA), porém normalmente com algumas 

modificações, como por exemplo, o uso de aceleradores de reação. 

Tanto o aduto de poliamidoamina formulado, quanto a poliamina 

cicloalifática modificada, possuem na sua composição carbono, oxigênio e 

nitrogênio, diferindo-se principalmente no tipo de cadeia. O tipo de componente da 

resina mudará a energia superficial da resina. 

Para a preparação do primeiro tipo de resina epóxi, o termofixo 

propriamente dito, o Araldite GY 260 foi misturado mecanicamente durante 10 min 

ao Aradur 450 a 20ºC na proporção estequiométrica 10:6 (massa:massa) de acordo 

com as especificações do fabricante. Para a preparação do segundo tipo de resina 

epóxi, o Araldite GY 279 foi misturado mecanicamente durante 10 min ao Aradur 

2963 a 20ºC na proporção estequiométrica 3:1 (massa:massa), também de acordo 

com as especificações técnicas do fabricante. (HUTSMAN, 2003a, 2003b). 
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Apesar de possuir um tempo de gel relativamente alto (60 min), optou-se 

por utilizar as resinas o quanto antes para que as mesmas não sofressem grandes 

variações na viscosidade e interferissem na espessura do filme. A viscosidade inicial 

é a mesma dos precursores uma vez que ainda não estão formadas as ligações 

cruzadas (CHIKE et al., 1993). 

Os filmes da resina epóxi foram feitos através da técnica de spin-coating 

(rotação de aproximadamente 1.300 rpm, durante 10 s) para uma melhor distribuição 

e homogeneidade da resina modificada sobre o vidro. O aparato de spin-coating foi 

desenvolvido no próprio Departamento de Física da Universidade Federal de 

Sergipe. Utilizou-se como substrato lâminas de vidro previamente limpas com 

solução de ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e água deionizada. 

Os filmes formados a partir de Araldite GY 260 são bem mais espessos 

que os filmes formados por Araldite GY 279, justamente por causa da diferença de 

aproximadamente 10 vezes na viscosidade dos precursores. 

Para a limpeza das lâminas foi utilizada uma série de procedimentos de 

forma a garantir que não houvesse a presença de resíduos na superfície das 

lâminas. Estas permaneceram durante 24 h imersas em solução supersaturada de 

KMnO4 e, após serem lavadas com água destilada, foram imersas em uma solução 

de H2O + H2O2 + H2SO4 (solução piranha) durante 24 h. Após o enxague, as 

mesmas foram colocadas para secar em estufa. O processo cuidadoso de limpeza 

se mostrou necessário para (Cunha, 2001). 

 

 

3.2 Caracterização espectroscópica 

 

 

No intuito de caracterizar os materiais utilizados nos experimentos, 

realizou-se medidas de espectroscopia Raman e, em alguns casos, medidas de 

infravermelho da resina epóxi, dos dois tipos de DGEBA (Araldite GY 260 e Araldite 

GY 279) e dos dois tipos de agentes endurecedores (Aradur 450 e Aradur 2963), 

bem como das resinas produzidas. 

Em todos os experimentos de espectroscopia Raman, foi utilizado o 

espectrômetro Raman dispersivo modelo Senterra fabricado pela Bruker Optik, com 
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o laser de hélio-neônio de comprimento de onda de 633 nm (vermelho). Para as 

análises da espectroscopia infravermelha foi utilizado o espectrofotômetro 640-IR da 

Varian operando com a técnica de ATR. A fonte de luz é de tungstênio-halogênio. 

Através da espectroscopia vibracional é possível identificar diretamente a partir das 

ligações químicas os principais grupos funcionais envolvidos no processo de cura. 

De modo geral, para as análises Raman, otimizou-se as medidas 

utilizando uma potência do laser de 20 mW, lente objetiva de 20X, tempo de 

integração 30 s, 8 co-adições e abertura do detector CCD (dispositivo de carga 

acoplada, do inglês, charge-coupled device) de 25x1.000 m. A faixa espectral 

utilizada foi de 400-1.800 cm-1 com resolução 3-5 cm-1 contemplando assim os 

principais modos vibracionais dos objetos de estudo. 

 

 

3.3  Estudos com o Araldite GY 260 e Aradur 450 

 

 

O diagrama mostrado na figura 3.2 sumariza o estudo que foi realizado 

com o Araldite GY 260 e o Aradur 450. Foi feita caracterização espectroscópica, 

medidas de microdureza, análise térmica e análises de AFM antes e após a 

metalização. 
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Figura 3.2: Estudos feitos com o Araldite GY 260 e do Aradur 450. 

 

As medidas de Raman da DGEBA e do aduto de poliamidoamina foram 

feitas sobre lâminas de vidro; as análises da resina epóxi foram feitas 48 h após o 

início da reação de cura. Para as análises de infravermelho da resina epóxi, foi feito 

um filme sobre teflon que pudesse ser facilmente retirado e colocado sobre o cristal 

do sistema de detecção. 

 

 

3.3.1 Estudo do processo de cura da resina epóxi 

 

 

No intuito de determinar a cura da superfície do polímero, foram 

realizadas medidas de microdureza de amostras da resina modificada iniciando 48 h 

após a síntese; e acompanhada a cada 24 h durante 10 dias. 

As amostras foram preparadas com dimensões de 3 cm x 2 cm x 0,5 cm, 

utilizando um molde de teflon (fig. 3.3) para se adequar ao equipamento. A análise 

Araldite GY 
260  

•  Determinação dos grupos 
funcionais (Raman e Infravermelho)  

Aradur 450 
• Determinação dos grupos funcionais 

(Raman) 

Resina epóxi 

• Estudo do processo de cura 
(Microdureza) 

• Estudo da termodegradação (TG 
e DTG) 

• Análise topográfica (AFM) 

Metalização • Análise topográfica (AFM) 
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da resina na lâmina de vidro não é adequada, pois corre-se o risco de analisar a 

dureza do substrato e não da resina epóxi. 

O ultra-micro durômetro utilizado foi o modelo DUH-211S fabricado pela 

Shimadzu®. Foram feitas 10 análises em diferentes pontos da amostra a cada dia, e 

a carga aplicada foi de 120 mN. 

 

 
Figura 3.3: Molde de teflon utilizado para preparar amostras para análises de micro dureza.                       
No canto superior direito, amostra pronta. 

 

3.3.2 Análise superficial por AFM da resina epóxi  

 

 

Realizamos a medida de AFM utilizando um microscópio de força atômica 

modelo 5500 fabricado pela Agilent. As medidas foram feitas utilizando cantilevers 

de silício modelo All-in-On-Al, fabricados pela Budget Sensors. Esses são recobertos 

com 30 nm de alumínio e possuem constante de mola e frequência de ressonância 

típicos de 2,7 N/m e 80 kHz, respectivamente. A altura de ponta é de 17 m ± 2 m 

e possui um raio menor que 10 nm. Como os resultados de AFM dependem também 

do formato da ponta, as outras pontas também foram utilizadas no intuito de 

corroborar os nossos resultados. 

Foram feitas análises da resina em diferentes etapas de cura. No modo 

de contato, as imagens obtidas foram de topografia e fricção; no modo de não-
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contato de topografia e contraste de fase. Foi utilizado, para análise das imagens de 

AFM, o software Gwyddion 2.10. 

 

 

3.3.3 Estudo de termodegradação da resina epóxi  

 

 

Foram feitas análises TG e DTG da resina epóxi, com a utilização de um 

equipamento modelo DT 2960 fabricado pela TA Instruments. A faixa de temperatura 

utilizada foi de 25 a 1.200ºC, com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, em 

atmosfera inerte, sob fluxo de nitrogênio. 

Complementarmente, foram feitas análises de análises de espectroscopia 

Raman da DGEBA modificada termicamente. Neste estudo, as resina epóxi curadas 

por 48 h em lâminas de vidro foram submetidas a um tratamento térmico, 

aquecendo-as a 25, 50, 100, 150 e 200ºC a uma taxa de 5ºC/min. Os espectros 

Raman foram obtidos 5 min após a amostra chegar às temperaturas supracitadas. 

Para o aquecimento, foi acoplado ao espectrofotômetro Raman um sistema de 

aquecimento fabricado pela Linkam Scientific Instruments Ltd, modelo TP 94. 

A partir dos resultados de Raman, foi possível calcular o índice de 

reticulação em cada uma das temperaturas (Merad et al., 2009). 

 

 

3.3.4 Crescimento de nanopartículas de prata na superfície da 

resina epóxi  

 

 

A determinação da composição da resina, e de seus precursores, além do 

estudo do processo de cura e da termodegradação tiveram o papel de nortear e 

embasar esta etapa do procedimento experimental, que é de fato o objetivo do 

trabalho: o crescimento de nanopartículas de prata na superfície da resina 

epóxi. 
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Nesta etapa do procedimento experimental, foram depositadas através de 

íon sputtering camadas de 2, 5 e 10 nm de prata na superfície da resina epóxi após 

5 dias de curada. O equipamento de íon sputtering utilizado foi o modelo 108 

fabricado pela Kurt J. Lesker Company, acoplado a um sistema de monitoração de 

espessura modelo MTM10 da Cressington Thickness Monitor. 

O gás utilizado foi o argônio e o alvo de prata possuía 2 polegadas de 

diâmetro e 0,125 polegadas de espessura com 99,99% de pureza fabricado pela 

Kurt J. Lesker Company. Antes de toda deposição os alvos foram lixados com lixa 

d’água para remover impurezas da superfície.  

Todas as amostras foram analisadas via AFM no modo de não contato. 

Resultados de espectroscopia Raman não foram possíveis uma vez que não é 

possível conseguiu-se obter sinal Raman da prata na superfície da resina 

modificada. 

 

 

3.3.5 Efeito térmico no crescimento de nanopartículas de prata na 

superfície da resina epóxi 

 

 

Foi depositada na superfície de uma amostra da resina epóxi modificada, 

uma camada de 5 nm de prata via ion sputtering e em seguida a amostra foi 

aquecida até 100ºC a uma taxa de 5ºC/min. Foram realizadas medidas de AFM. 

 

 

3.4 Estudos com o Araldite GY 279 e Aradur 2963 

 

 

O diagrama mostrado na figura 3.4 sumariza o estudo que foi realizado 

com o Araldite GY 279 e o Aradur 2963. Foi feita caracterização espectroscópica, 

medidas de microdureza, análise térmica e análises de AFM. 
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Figura 3.4: Estudos feitos com o Araldite GY 279 e do Aradur 2963. 

 

 

3.4.1 Caracterização espectroscópica e análise superficial por 

AFM 

 

 

Os filmes foram mantidos por 48 h a temperatura ambiente e em seguida 

foram submetidos a um tratamento térmico à 150ºC por 6 h, de acordo com a 

metodologia de Merad et al. (2009) para obter-se um melhor grau de reticulação.  

Análises de AFM do filme com e sem tratamento térmico foram realizadas 

utilizando um microscópio de força atômica Agilent 5500, com cantilevers de silício 

modelo All-in-On-Al, fabricados pela Budget Sensors, com constante de mola e 

frequência de ressonância típicos de 2,7 N/m e 80 kHz, respectivamente. Foram 

feitas análises no modo de não-contato (topografia e contraste de fase). Foi utilizado, 

para análise das imagens de AFM, o software Gwyddion 2.10. 

 

Araldite GY 
279  

•  Determinação dos grupos 
funcionais (Raman)  

Aradur 2963 
• Determinação dos grupos funcionais 

(Raman) 

Resina epóxi • Análise topográfica (AFM) 

Metalização 
• Análise topográfica (AFM) 
• Difratometria de raios X (DRX) 
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3.4.2 Crescimento de nanopartículas de prata na superfície da 

resina epóxi  

 

 

Após a caracterização espectroscópica e topográfica foram depositadas 

através de ion sputtering camadas de 5, 10, 15 e 20 nm de prata na superfície da 

resina epóxi tratadas termicamente. O equipamento de ion sputterig utilizado foi o 

modelo 108 fabricado pela Kurt J. Lesker Company, acoplado a um sistema de 

monitoração de espessura modelo MTM10 da Cressington Thickness Monitor. O gás 

utilizado foi o argônio e o alvo de prata, com 99,99% de pureza, fabricado pela Kurt 

J. Lesker Company. As amostras foram analisadas por AFM no modo de não-

contato. 

 

 

3.4.3 Caracterização do filme por DRX  

 

 

As fases cristalinas dos filmes finos de prata foram identificadas por 

medidas de difratometria de raios x usando difratômetro Shimadzu Lab XRD 6000 

utilizando fonte de radiação Cu K operado a 40 kV/40 mA. Todas as medidas foram 

realizadas a temperatura ambiente com faixa de varredura 2 = 30-120o e 

velocidade de  2o/min. 

 

 

3.5 Estudos com tinta epóxi fosfato de zinco 

 

 

Foram realizadas análises da superfície via AFM da tinta epóxi fosfato de 

zinco Quinducot N 2630, fabricada pela Química Industrial União, com uma camada 

de 10 nm de prata também depositada via ion sputtering. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo será feita uma análise dos resultados obtidos 

cronologicamente a partir dos objetivos. 

 

 

4.1 Resultados com Araldite GY 260 e Aradur 450 

 

 

4.1.1 Caracterização Espectroscópica  

 

 

A caracterização espectroscópica dos materiais utilizados no trabalho é 

de suma importância, uma vez que fornece informações acerca dos principais 

grupos funcionais e, por conseguinte, da estrutura química dos componentes. Por se 

tratarem de reagentes utilizados em escala industrial, as amostras contêm 

impurezas, já que não são de pureza analítica, reforçando a necessidade da análise 

espectroscópica. 

Pode ser observado na figura 4.1 o espectro infravermelho do Araldite GY 

260. 

Devido a grande quantidade de ligações químicas e grupos funcionais 

presentes na DGEBA (Araldite GY 260) o espectro infravermelho mostra a existência 

de diversas bandas com diferentes intensidades, algumas, inclusive, sendo 

resultado da convolução de modos vibracionais. 
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Figura 4.1: Espectro infravermelho do Araldite GY 260. 

Complementarmente à espectroscopia no infravermelho, é apresentado 

na figura 4.2 o espectro Raman do Araldite GY 260. 
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Figura 4.2: Espectro Raman do Araldite GY 260. 
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Apesar de ambos os resultados serem consequências diretas das 

interações da radiação eletromagnética com os grupos funcionais, alguns modos 

vibracionais moleculares da DGEBA ativos no Raman podem ser ativos ou inativos 

no infravermelho e vice-versa (Skoog, 2002). Desta forma, apesar de serem 

similares, os espectros apresentam algumas diferenças. 

A atribuição dos modos vibracionais de uma molécula complexa como o 

polímero em estudo não é uma tarefa fácil, devido à sobreposição de modos 

vibracionais que podem existir, refletindo na convolução e/ou deslocamento de 

algumas bandas. De modo a facilitar a visualização das atribuições dos modos 

vibracionais dos grupos funcionais da DGEBA, foi feita uma numeração dos 

principais átomos de carbono e oxigênio, da fórmula estrutural da DGEBA (figura 

4.3) de acordo com o trabalho de Chike et al., 1993. 

C13 - C12 - C11

          O
\ / 

O3
 

C7

C6

C8

  
| 

| 

 - C2 - C1

         O1

\ 
O2 - C3 

/ 
C4C5C9C10

4
 

Figura 4.3: Fórmula estrutural condensada e numerada da DGEBA (CHIKE et al., 1993). 
 

A partir dos resultados obtidos através das espectroscopias vibracionais – 

Raman e infravermelho, e sob a óptica da literatura encontrada (Chike et al., 1993; 

Musto et al., 2007), foram organizadas na tabela 4.1 as atribuições e intensidades 

dos principais modos vibracionais da DGEBA (Araldite GY 260). 

Pode ser observado que a maioria das bandas ativas está relacionada 

aos modos vibracionais dos anéis aromáticos e do grupamento epóxi. Durante o 

processo de cura, os anéis aromáticos são mantidos e os anéis epóxi são 

quebrados. 
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Tabela 4.1: Atribuições dos modos vibracionais Raman e infravermelho da DGEBA (Araldite GY 260). 
Os modos vibracionais e suas intensidades são indicados da seguinte forma: s: strong (forte); m: 
medium (média); w: weak (fraca); vw: very weak (muito fraca); sh: shoulder (flexão) (Chike et al., 
1993; Musto et al., 2007). 
 

IR Raman Modos vibracionais 

1608 1609 Forte estiramento das ligações C = C dos anéis aromáticos  

1292 m 1299 C – O estiramento (grupo éter) e estiramento C – C 

--- 1254 Alongamento C – O – C do grupamento epóxi 

1234 s 1229 s Estiramento C – O e estiramento do C4 – O2 fenol 

1183 s 1187s Deformação do CH3 do grupo gem-dimetil e estiramento C6 – 
C7/8  

--- 1113s Estiramento do C – H do aromático e deformação no plano 

1079 vw --- Estiramento C4 – O2 do fenol 

1033 s --- Aromático substituído 

914 m 917 sh Deformação axial assimétrica do anel epóxi, onde a ligação    
C – C aumenta e ocorre uma contração das ligações C – O 

--- 836 Vibrações laterais das ligações C – H 

--- 823 s Aromático substituído 

767 m 769 m C3 – C2 vibração do esqueleto 

--- 737 sh C3 – C2 vibração do esqueleto 

--- 666 m Deformação fora do plano do C – H do aromático 

--- 640 s Deformação fora do plano do C – H do aromático 
 

Como já discutido anteriormente, para a produção do termofixo 

propriamente dito, ou seja, a resina epóxi faz-se necessário o uso de um agente de 

cura. Este então merece atenção, de forma que foi obtido o espectro Raman do 

Aradur 450 (figura 4.4), a fim de elucidar os grupamentos presentes na sua 

formulação e sua consequente presença na resina epóxi.  
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Figura 4.4: Espectro Raman do aduto de poliamidoamina (Aradur 450). 
 

O espectro Raman do aduto de poliamidoamina, Aradur 450, (figura 4.4) é 

tão importante quanto o da DGEBA, por uma questão fundamental. Como discutido 

anteriormente, a DGEBA possui uma estrutura básica (figura 4.3), que pode ser 

modificada e produzir resinas com diferentes pesos moleculares de acordo com a 

aplicação. Ou seja, não importa qual seja o fabricante e/ou fornecedor, a estrutura 

básica será sempre a mesma.  

O aduto de poliamidoamina merece uma atenção especial, pois sua 

composição varia muito de um fabricante para outro e, por questões comerciais, a 

estrutura química dos seus constituintes, composição e proporção não são 

completamente de conhecimento público. Desta forma, torna-se necessário ao 

menos conhecer as principais bandas atribuídas ao aduto de poliamidoamina 

(Aradur 450). 

Destaca-se no espectro vibracional, figura 4.4, uma banda mais intensa 

em torno do número de onda 1002 cm-1, típico de vibração de grupamento amina, e 

outro em 1653 cm-1, cuja atribuição não foi encontrada na literatura. 
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Uma análise mais detalhada dos espectros Raman da DGEBA e do aduto 

de poliamidoamina revela grandes semelhanças entre os mesmos. Na figura 4.5 é 

mostrado o comparativo de ambos. 
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Figura 4.5: Espectros Raman comparativos do Araldite GY 260 e do Aradur 450. 
 

A razão de tal semelhança pode ser explicada da seguinte forma: 

poliamidoaminas ou poliaminoamidas são provenientes de uma reação de poliamida 

com excesso estequiométrico de amina. Com isso obtém-se um produto que terá 

características intermediárias entre uma poliamida e uma amina alifática, adequadas 

em casos onde se queira maior tenacidade e adesividade. Os adutos de 

poliamidoaminas são, portanto, resultantes da mistura de DGEBA ou diluente reativo 

com um excesso de amina. Por este motivo, o espectro assemelha-se ao da 

DGEBA, Araldite GY 260 (Silaex, 2006). 

Finalmente, pode ser visto na figura 4.6 o comparativo entre o espectro 

Raman do Araldite GY 260 e da resina epóxi.  
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Figura 4.6: Espectro Raman comparativo do Araldite GY 260 e da resina epóxi. 
 

 

Destaca-se no espectro vibracional comparativo a presença das bandas 

de 1002 cm-1 e de 1653 cm-1, na DGEBA, referente à presença do aduto de 

poliamidoamina. Na figura 4.7 é mostrada no detalhe a região entre 900 e 1300 cm-1 

desses espectros. Pode ser observada no espectro da resina epóxi a diminuição das 

bandas em 917 cm-1 (referente à deformação axial assimétrica do anel epóxi, onde a 

ligação C – C aumenta) e 1254 cm-1 (contração das ligações C – O referente ao 

alongamento C – O – C do grupamento epóxi) (Chike et al., 1993; Musto et al., 

2007).  
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Figura 4.7: Detalhe do espectro Raman comparativo do Araldite GY 260 e da resina epóxi. 

 

A diminuição destas bandas ocorre devido ao fato que os anéis epóxi são 

quebrados pelo aduto de poliamidoamina para a formação das ligações cruzadas na 

resina epóxi. O espectro infravermelho comparativo da Araldite GY 260 e da resina 

epóxi (figura 4.8) mostra também o desaparecimento da banda de 917 cm-1, o que 

corrobora as informações dos espectros Raman no tocante da quebra dos anéis 

epóxi (Odian, 2004). 
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Figura 4.8: Detalhe do espectro infravermelho comparativo do Araldite GY 260 e da resina epóxi. 

 

A presença de certos grupos funcionais, como os aromáticos e as aminas, 

assim como a reatividade dos metais envolvidos, têm grande importância na 

morfologia do filme de metal depositado sobre uma resina epóxi, influindo 

diretamente no coeficiente de condensação. Isto pode ser explicado pelo fato que a 

composição química (grupos funcionais) afeta a energia de superfície, a interação 

metal-polímero e a temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero (Zaporojtchenko 

et al., 2000a).  

 

 

4.1.2 Estudo do processo de cura da resina epóxi  

 

 

O processo de cura de um termofixo, como a DGEBA, não é instantâneo. 

As mudanças nas propriedades físicas da resina, como resultado da formação de 

ligações cruzadas, podem levar horas ou até mesmo dias para ocorrer. Vários 
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fatores como temperatura, o tipo de agente de cura, proporção entre os reagentes 

estão entre as variáveis que atuam como catalisador do processo (Canevarolo, 

2002). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, é imprescindível que a superfície 

da resina epóxi esteja curada, ou seja, não sofra alterações na sua rede 

tridimensional durante os ensaios devido à cura. Desta forma, evita-se que haja a 

convolução dos efeitos de nucleação e crescimento das nanopartículas de prata com 

a cura do polímero. 

A evolução da microdureza Vickers pode ser vista na figura 4.9. A medida 

de microdureza Vickers (HV, do inglês, hardness Vickers), figura 4.9, mostrou que 

houve uma pequena variação (menor que 10%) na microdureza após 48 e 216 h de 

iniciada a cura (11,7 ± 0,5 HV e 12,98 ± 0,09 HV, respectivamente). Esta informação 

indica que o processo de cura superficial ocorre nas primeiras 48 horas.  
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Figura 4.9: Microdureza Vickers da resina epóxi ao longo das primeiras 216 horas em intervalos de 
24 horas. 
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De qualquer sorte, todos os ensaios foram realizados ao menos 120 h 

após iniciado o processo de cura, quando possivelmente as ligações cruzadas das 

cadeias superficiais tenham sido formadas. 

 

 

4.1.3 Análise superficial por AFM da resina epóxi 

 

 

Qualquer análise superficial de AFM requer bastante atenção, uma vez 

que diversos fatores podem levar a resultados errôneos, como a presença de 

deformação ou até mesmo a presença de artefatos na imagem devido à ponta e/ou 

contaminação. A escolha do modo de operação - contato ou não contato - está entre 

estes importantes fatores. 

Como forma de conhecer a superfície da resina epóxi, foi feita uma 

tentativa inicial de caracterizar a topografia do polímero curado por 120 h pelo modo 

contato. Como pode ser visto na figura 4.10, houve um dano permanente e a 

modificação da superfície do polímero pela ponta de prova. 

Nas imagens da figura 4.10 observa-se a presença de “janelas” 

retangulares que correspondentes às áreas analisadas pela ponta de prova, uma 

vez que o ensaio foi feito iniciando a varredura de uma área menor para uma área 

maior. Além de provocar dano à superfície, a ponta de prova possivelmente também 

sofreu alteração na sua forma devido à interação da mesma com a amostra, que é 

característico do modo de contato (Magonov e Whangbo, 1996). 

Foi retirado a partir da imagem de topografia um perfil da superfície, que 

evidencia a presença da deformação e a existência de acúmulo de material nas 

bordas, possivelmente como resultado do arraste de material pela ponta de prova 

(figura 4.10). 
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Figura 4.10: Imagem de topografia (A) e reconstrução 3D (B) da imagem de topografia, obtida por 
AFM, modo contato, da resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura. Área de 10m x 10 m. Perfil da 
superfície (C) traçado a partir da imagem de topografia. 

 

De fato, no modo de contato, a ponta de prova é colocada em contato 

com a superfície da amostra, e a força entre a ponta e a amostra pode ser suficiente 

para provocar dano à superfície de amostras como os polímeros (Skoog, 2002; 

Brushan e Marti, 2003). 

Além de alterar a superfície do polímero, é bastante possível que a ponta 

de prova também provoque fortes alterações nas nanopartículas de prata que 

eventualmente se forme na superfície do polímero devido à deposição por ion 

sputtering. 

A 

B 

C 
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Desta forma, justifica-se a utilização somente do modo não contato nos 

estudos seguintes, uma vez que, apesar da ponta ser colocada muito próxima da 

amostra, não entra em contato com a mesma (Brushan e Marti, 2003). 

Na figura 4.11 são mostradas imagens de topografia e contraste de fase, 

respectivamente, obtidas por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h 

de iniciada a cura; a área analisada foi de 5 m x 5 m. É importante ressaltar que 

foram utilizados em todos os experimentos o mesmo tipo de cantilever, ou seja, com 

mesmas características. 

  
Figura 4.11: Imagem de topografia (A) e contraste de fase (B) obtida por AFM, modo não contato, da 
resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura. Área de 5m x 5 m. 

 
 

Pode-se observar nas imagens de topografia e contraste de fase (figura 

4.11) que a superfície do polímero é bastante regular, no entanto apresentando 

algumas imperfeições, possivelmente devido o processo de mistura da DGEBA com 

o endurecedor. 

Foi traçado na imagem de topografia um perfil, mostrado na figura 4.12, 

que evidencia a pequena variação (da ordem de 3 nm) na topografia da superfície da 

resina epóxi. A reconstrução 3D abaixo corrobora a nossa afirmação. 

 

A B 
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Figura 4.12: Perfil (A) traçado a partir de imagem de topografia obtida por AFM, modo não contato, 
da resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura. Reconstrução 3D (B) da imagem de topografia, área 
de 5 m x 5 m. 

 

 

4.1.4 Estudo de termodegradação da resina epóxi 

 

 

Na figura 4.13 são mostradas as curvas de termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG) da resina epóxi. Através delas, pode-se fazer um 

estudo dos eventos térmicos que ocorrem de 25 a 1200ºC. Uma das primeiras 

observações que pode ser feita é que a decomposição da resina epóxi ocorre em 

várias etapas. 

Entre 25 e 165ºC, ocorrem eventos térmicos que levam à perda de cerca 

de 6% de massa da amostra. A curva DTG mostra que a variação máxima de massa 

neste intervalo ocorre em 50 e 125ºC. É bastante provável que esta perda de massa 

ocorra devido a liberação do excesso de aduto de poliamidoamina presente na 

mistura dos dois componentes. 

A B 
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Figura 4.13: Curva TG e DTG da resina epóxi após 120 h de iniciada a cura. 
 

Na figura 4.14 é mostrada no detalhe a faixa de temperatura sob a qual 

ocorre a maior perda de massa. A temperatura inicial (Ti) em que a decomposição 

começa a ocorrer é 266ºC e a temperatura final (Tf) é 500ºC. Nesta faixa de 

temperatura ocorre uma perda de massa de cerca de 79%. Os valores de Tonset e 

Tendset são 330 e 440ºC, respectivamente. A temperatura em que a perda de massa 

é máxima, ou seja, Tpico é aproximadamente 373ºC.  
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Figura 4.14: Detalhe da curva TG e DTG da resina epóxi após 120 h de iniciada a cura. 

 

Foram obtidos espectros Raman (figura 4.16) da resina epóxi após sofrer 

diferentes tratamentos térmicos, aquecendo-se a 50, 100, 150, 200 e 250ºC a uma 

taxa de aquecimento de 5ºC/minuto. Quando aquecida, a resina libera um odor 

bastante desagradável contendo monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos 

de nitrogênio e outros vapores e gases tóxicos (Huntsman, 2003b). Foi observada 

com o aquecimento (figura 4.15) a alteração da cor da resina, indo de transparente 

(sem tratamento térmico) a amarela/rubra (com tratamento térmico) de 6 h a 150ºC. 

 
Figura 4.15: Imagem da resina epóxi sem tratamento térmico (A) e com tratamento térmico (B). 

 

A 
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Os espectros Raman (figura 4.16) mostram qualitativamente a alteração 

nas bandas da resina epóxi. Tal estudo é necessário, uma vez que o tratamento 

térmico pode vir a quebrar a própria cadeia polimérica, sem quebrar as ligações 

cruzadas, já que os polímeros são infusíveis (Canevarolo, 2002). 
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Figura 4.16: Espectros Raman da resina durante o tratamento térmico. 

 

 

Na faixa de temperatura analisada (25 a 200ºC) foi observado nos 

espectros Raman apenas a diminuição da banda de 1002 cm-1. A curva de TG e 

DTG e mostram que nesta faixa de temperatura analisada ocorre apenas uma 

pequena perda de massa, possivelmente devido à evaporação do excesso do aduto 

de poliamidoamina, o que acarreta na diminuição do pico de 1002 cm-1. De acordo 

com os resultados de TG e DTG, somente a partir de 266ºC é que a decomposição 

da DGBA começa a ocorrer.  
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Figura 4.17: Detalhe dos espectros Raman da resina durante o tratamento térmico normalizado para 
a banda de 1609 cm-1. 
 

A partir da figura 4.16 e utilizando como referência a banda de 1609 cm-1 

(Forte estiramento das ligações C = C dos anéis aromáticos) 1254 cm-1 

(Alongamento C – O – C do grupamento epóxi), foi construído um novo gráfico 

(figura 4.17) em que as bandas foram normalizadas de acordo com a banda de 1609 

cm-1. Durante todo o processo de cura, o anel aromático não sofre deformação, ao 

contrário do anel epóxi. A partir da diminuição da banda de 1254 cm-1 é possível 

calcular o chamado índice de reticulação, usando a seguinte equação (Merad et al., 

2009):  

                                       

 

Em que:  

        é a intensidade normalizada da banda de 1254 cm-1, a temperatura 

ambiente e sem nenhuma reação. 
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       é a intensidade normalizada da banda de 1254 cm-1, em diferentes 

temperaturas. 

 

Considerando no instante t = 0 s sem nenhuma reação, o índice deve ser 

zero. Para as temperaturas de 25, 50, 100, 150 e 200ºC o índice de reticulação foi 

de 54, 57, 65, 68 e 74%, respectivamente. 

Estes resultados são relevantes, uma vez que nas próximas etapas será 

feito o aquecimento da DGEBA no intuito de observar sua influência na nucleação e 

crescimento de nanopartículas de prata. Entretanto, não é desejável que as 

temperaturas utilizadas provoquem a termodegradação da DGEBA. Além disso, os 

resultados de TG e DTG subsidiarão as análises de DSC, para determinação da 

temperatura de transição vítrea (Tg) da DGEBA. 

 

 

4.1.5 Crescimento e nucleação de nanopartículas de prata na 

superfície da resina epóxi 

 

 

É mostrado na figura 4.18 o aspecto da resina epóxi com uma camada de 

10 nm de prata depositada via ion sputtering. Na figura 4.19 são mostradas imagens 

de topografia obtida por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h de 

iniciada a cura, com uma deposição de 1 nm (figura 4.19A) e 5 nm (figura 4.19B) de 

prata via ion sputtering numa área de 5 m x 5 m. 

 
Figura 4.18: Imagem da resina epóxi DGEBA (A) e com camada de 10 nm de prata depositada via 
ion sputtering (B). 

A 

B 
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Observa-se nas imagens da figura 4.19 que os metais evaporados 

formam em toda a superfície do polímero camadas descontínuas de clusters 

esféricos tridimensionais. No caso nanopartículas de prata este resultados condizem 

com a literatura para outros polímeros. As imagens revelam pouca definição do 

tamanho dos clusters. Em algumas análises não foi possível distinguir a prata da 

resina epóxi (Zaporojtchenko et al., 2000a; Kanzow et al., 2005). 

 

  
Figura 4.19: Imagens de topografia obtida por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h 
de iniciada a cura, com uma deposição de 1 nm (A) e 5 nm (B) de prata via ion sputtering. Área de 3 m x 3 m. 

 

A partir dos resultados coletados e do software Gwyddion pode-se constatar 

que o tamanho dos clusters formados está na faixa de 20 nm, para uma camada 

depositada de 5 nm. Zaporojtchenko et al. (2000) mostram em seus trabalhos que a 

densidade e o tamanho dos clusters depende dos parâmetros de deposição. Neste 

trabalho observou-se que a densidade de clusters depende essencialmente da 

quantidade de prata depositada na superfície dos polímeros. Para camadas entre 1 

e 5 nm não foi observada grande diferença na densidade de clusters; esta diferença 

torna-se mais evidente para a deposição de 10 nm (figura 4.19). 

Na figura 4.20, são mostradas imagens de topografia e contraste de fase 

obtidas por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura, 

com uma camada de 10 nm depositada via ion sputtering. Nela pode-se observar a 

presença de clusters maiores e mais bem definidos devido à grande quantidade de 

A B 
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prata depositada. A partir dos resultados coletados e do software Gwyddion, pode-se 

constatar que o tamanho dos clusters formados está na faixa de 50 nm. 

 

  
Figura 4.20: Imagem de topografia (A) e contraste de fase (B) obtida por AFM, modo não contato, da 
resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura com uma deposição de 10 nm de prata via ion sputtering. 
Área de 3 m x 3 m. 

 

Na figura 4.21 são mostrados o perfil traçado a partir de imagem de 

topografia obtida por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h de 

iniciada a cura, com camada de 10 nm de prata depositada via ion sputtering e a 

reconstrução 3D da imagem de topografia, área de 3 m x 3 m. Nesta figura pode-

se observar que o tamanho dos clusters variam entre algumas dezenas de 

nanômetros até cerca de 300 nm. Fica evidente também que a as nanopartículas 

recobrem toda a superfície do polímero. 

 

 

A B 

A 
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Figura 4.21: Perfil (A) traçado a partir de imagem de topografia obtida por AFM, modo não contato, 
da resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura, com camada de 10 nm de prata depositada via ion 
sputtering. Reconstrução 3D (B) da imagem de topografia, área de 3 m x 3 m. 

 
 

 

 

4.1.6 Efeito térmico no crescimento e nucleação de nanopartículas 

de prata na superfície da resina epóxi 

 

 

Na figura 4.22 são mostradas imagens de topografia e contraste de fase 

obtidas por AFM, modo não contato, da resina epóxi com uma camada de 5 nm de 

prata depositado via ion sputtering. O que difere nas duas amostras é o tratamento 

térmico. As imagens A e B se referem às análises da resina com a prata sem ter 

sofrido tratamento térmico, enquanto as imagens C e D se referem a amostras em 

que foi depositada a camada de prata e, em seguida submetida a um aquecimento 

até 100ºC. 

 

B 
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Figura 4.22: Imagem de topografia (A) e contraste de fase (B) obtida por AFM, modo não contato, da 
resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura, com 5 nm de prata depositados via ion sputtering sem 
tratamento térmico. Imagem de topografia (C) e contraste de fase (D) com tratamento térmico. Área 
de 3 m x 3 m. 

 

Pode-se observar nas imagens a grande influência do tratamento térmico 

sofrido pelo filme de prata. Enquanto no primeiro caso observa-se uma grande 

quantidade de clusters de tamanho reduzido, no segundo destaca-se a formação de 

grandes nanopartículas na superfície. A partir dos resultados coletados e do 

software Gwyddion, pode-se constatar que o tamanho dos clusters formados está na 

faixa de 40 nm. 

Zaporojtchenko et al. (2000a) mostram em seus trabalhos que um 

aumento na temperatura do substrato acima da temperatura de transição vítrea (Tg) 

A B 
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reduz a densidade de clusters apreciavelmente e isto é acompanhado por uma 

mudança no coeficiente de condensação, onde a condensação se torna incompleta 

C < 1.  

Na figura 4.23 é mostrado o perfil traçado a partir de imagem de 

topografia obtida por AFM, modo não contato, da resina epóxi, após 120 h de 

iniciada a cura, com 5 nm de prata depositados via ion sputtering e com tratamento 

térmico.  

 

 
Figura 4.23: Perfil (A) traçado a partir de imagem de topografia obtida por AFM, modo não contato, 
da resina epóxi, após 120 h de iniciada a cura, com 5 nm de prata depositados via ion sputtering e 
com tratamento térmico. Reconstrução 3D a partir da imagem de topografia (B). Área de 3 m x 3 m. 
 

Nesta figura pode-se observar que o tamanho dos clusters varia entre 

algumas dezenas de nanômetros até cerca de 200 nm. Com isto, pode-se concluir 

que o aumento na temperatura leva à formação de nanopartículas maiores que 

aquelas formadas sem o tratamento térmico. 

 

4.2 Resultados com Araldite GY 279 e Aradur 2963 

 

 

4.2.1 Caracterização Espectroscópica  

A 

B 
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Na figura 4.24 é mostrado o espectro Raman do Araldite GY 279, onde é 

possível identificar os grupos funcionais que participam ativamente da reação de 

cura da resina. Destacam-se as bandas em 917 cm-1 (referente à deformação axial 

assimétrica do anel epóxi, onde a ligação C – C aumenta) e 1254 cm-1 (contração 

das ligações C – O referente ao alongamento C – O – C do grupamento epóxi). 

Estas bandas são características dos grupamentos epóxi, e com o processo de cura, 

terão suas intensidades drasticamente diminuídas, uma vez que os anéis epóxi 

serão consumidos no processo de cura da resina para a formação das ligações 

cruzadas. 
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Figura 4.24: Espectro Raman do Araldite GY 279 e da resina epóxi. 

 

A partir dos resultados obtidos através da espectroscopia vibracional, e 

sob a óptica da literatura encontrada, foi organizada na tabela 4.2 as atribuições e 

intensidades dos principais modos vibracionais do Araldite GY 279 (Chike et al., 

1993; Musto et al., 2007). 
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Tabela 4.2: Atribuições dos modos vibracionais Raman da DGEBA. Os modos vibracionais e suas 
intensidades são indicados da seguinte forma: s: strong (forte); m: medium (média); w: weak (fraca); 
vw: very weak (muito fraca); sh: shoulder (flexão.). (Chike et al., 1993; Musto et al., 2007). 

Número de 
onda (cm-1) Modos vibracionais 

1609 Forte estiramento das ligações C = C dos anéis aromáticos 

1299 C – O estiramento (grupo éter) e estiramento C – C 

1254 Alongamento C – O – C do grupamento epóxi 
1229 s Estiramento C – O e estiramento do C4 – O2 fenol 

1187s Deformação do CH3 do grupo gem-dimetil e estiramento C6 – 
C7/8 

1113s Estiramento do C – H do aromático e deformação no plano 

917 sh Deformação axial assimétrica do anel epóxi, onde a ligação C – 
C aumenta e ocorre uma contração das ligações C – O 

836 Vibrações laterais das ligações C – H 

823 s Aromático substituído 

769 m C3 – C2 vibração do esqueleto 

737 sh C3 – C2 vibração do esqueleto 

666 m Deformação fora do plano do C – H do aromático 

640 s Deformação fora do plano do C – H do aromático 
 

Ainda na figura 4.24, é mostrado o espectro vibracional da resina epóxi. 

Destaca-se a presença da banda de 1002 cm-1 referente à presença do aduto de 

poliamidoamina (grupamento amina), e a diminuição das bandas em 917 cm-1 

(referente à deformação axial assimétrica do anel epóxi, onde a ligação C – C 

aumenta) e 1254 cm-1 (contração das ligações C – O referente ao alongamento C – 

O – C do grupamento epóxi).  A diminuição das bandas referentes aos grupamentos 

epóxi ocorre devido ao processo de quebra destes grupamentos pela 

poliamidoamina (Chike et al., 1993; Musto et al., 2007). 

 

 

 

4.2.2 Análise topográfica da resina - AFM 
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O processo de cura de um termofixo, como a DGEBA, não é um processo 

instantâneo. As mudanças nas propriedades físicas da resina como resultado da 

formação de ligações cruzadas (com a quebra dos anéis epóxi pela amina) podem 

levar horas ou até mesmo dias para ocorrer. Vários fatores como temperatura, o tipo 

de agente de cura, proporção entre os reagentes estão entre as variáveis que atuam 

como catalisador do processo (Canevarolo Jr, 2006). 

Para que a prata possa ser depositada, é imprescindível que a superfície 

da DGEBA esteja curada, ou seja, não sofra alterações superficiais durante os 

ensaios devido à cura e/ou liberação de voláteis (amina em excesso). Desta forma, 

evita-se que haja a convolução dos efeitos de nucleação e crescimento das 

nanopartículas de prata com a cura do polímero.  

Merad et al. (2009), mostram que a condição de cura ideal é manter a 

resina epóxi a 150ºC durante 6 h obtendo uma reticulação superior a 80%. O 

tratamento térmico, além de garantir uma maior reticulação do polímero, garante a 

liberação da maior parte da amina presente em excesso na matriz polimérica. 

Quando aquecida, a resina libera um odor bastante desagradável contendo 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e outros vapores e 

gases tóxicos. Foi observada com o aquecimento, a alteração da cor da resina, indo 

de transparente (sem tratamento térmico) a amarela (com tratamento térmico) 

(Merad et al., 2009). 

Na figura 4.25 são mostradas imagens de AFM resina epóxi sem e com 

tratamento térmico, a área analisada foi de 10m x 10 m. Pode-se observar, nas 

imagens de topografia que a superfície do polímero é bastante regular, no entanto 

apresentando algumas imperfeições, possivelmente devido à formação de 

microbolhas no processo de mistura. Foi traçado na imagem de topografia um perfil 

(não mostrado) que evidencia uma pequena variação (da ordem de 1 nm) na 

topografia da superfície da resina epóxi DGEBA.  
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Figura 4.25: Imagens de AFM (topografia) da resina epóxi com tratamento térmico (A) e sem 
tratamento térmico (B). Área: 10 m x 10 m. Perfil topográfico da resina epóxi com tratamento 
térmico (C) e sem tratamento térmico (D)  

 

 

4.2.3 Análise topográfica das nanopartículas – AFM 

 

 

Observa-se nas imagens de topografia via AFM (figuras 4.26, 4.27 e 4.28) 

que o metal forma em toda a superfície do polímero camadas de clusters esféricos 

tridimensionais, no caso nanopartículas de prata, este resultados condizem com a 

literatura para outros polímeros. As imagens revelam pouca definição do tamanho 

dos clusters para camadas inferiores a 5 nm, possivelmente devido a mobilidade dos 

átomos de prata na superfície do polímero. Inclusive, em algumas análises, não foi 

possível distinguir a prata da resina epóxi, mas a morfologia superficial é bem 

distinta da amostra sem o filme fino de prata (figura 4.25).  
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Figura 4.26: Imagem de AFM (topografia) de 5 nm de prata depositada (A), perfil (B) e reconstrução 
3D (C). Area: 1 m x 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 4.27: Imagem de AFM (topografia) de 15 nm de prata depositada em (A), perfil (B) e 
reconstrução 3D (C). Area: 1 m x 1 m. 
 

 

 

 

 

 

A 
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Para filmes finos de 20 nm (figura 4.29), observa-se a presença de 

clusters maiores e mais bem definidos, devido à grande quantidade de prata 

depositada quando comparados a espessuras menores de deposição.  

  

 

 

 
Figura 4.28. Imagem de AFM (topografia) de 20 nm de prata depositada em (A), perfil (B) and 
reconstrução 3D (C). Area: 1 m x 1 m. 
 

 

Utilizando o software Gwydyon, pode-se constatar que para as camadas 

de 5 nm os clusters apresentam um tamanho em torno de 31 ± 9 nm, e para a 
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camada de 20 nm, um tamanho de 58 ± 11 nm. Desta forma, constata-se que o 

tamanho dos clusters depende da camada depositada. Os dados foram sumarizados 

na tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3: Diâmetro médio dos grãos de prata em função da camada de prata depositada 
(resultados obtidos por AFM). 

Espessura do filme (nm) Tamanho de grão (nm) 
5 31 ± 9 

10 37 ± 6 
15 40 ± 10 
20 58 ± 11 

 

 

4.2.4 Difratometria de raios X – DRX 

 

 

Os resultados de AFM mostram que existe um aumento continuo no 

tamanho dos grãos de prata na superfície da resina de acordo com o aumento da 

espessura de prata depositada.  No intuito de aprofundar o estudo, medidas de DRX 

foram realizadas nos filmes. A figura 4.29 mostra estes resultados.  
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Figura 4.29: Padrão de difração de raios X dos filmes de prata depositado sobre a DGEBA. 
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Os resultados de DRX mostram que os filmes finos de prata foram 

formados com uma com uma direção preferencial de orientação na direção [200] 

com uma pequena contribuição da direção [222] e do plano paralelo (400). Como a 

prata possui estrutura cúbica, pode-se assumir que a maioria da estrutura das 

nanopartículas são formadas por cristalitos com face paralela ao substrato.  

Quando a espessura do filme chega a 15 nm, esta orientação preferencial 

é perdida, a partir de onde pode-se perceber uma forte diminuição da intensidade do 

pico (200) e o aparecimento de outras direções importantes,  como [111] e [220]. 

Neste caso, os filmes são formados por grãos policristalinos. Usando equação de 

Scherrer (Scherrer, 1918) no pico (200), foi possível determinar o tamanho dos 

cristalitos em cada uma das espessuras de prata depositada (5, 10, 15 e 20 nm). Os 

resultados estão sumarizados na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Diâmetro do cristalito em função da camada de prata depositada (resultados obtidos por 
DRX). Os dados obtidos referem-se ao pico [200].  

Espessura do filme (nm) Diâmetro do cristalito (nm) 
5 33,3 
10 32,1 
15 34,6 
20 33,3 

 

Como pode ser verificado pelos resultados de DRX mostrados na tabela 

4.4, o tamanho do cristalito não muda com a espessura do filme de prata 

depositado. Este resultado indica que o crescimento inicial de pequenos clusters é 

dificultada pela coalescência dos grãos de nanopartículas na superfície do filme.   

Enquanto o filme é suficientemente fino, os clusters seguem sua direção preferencial 

de difração do polímero que é quase plano. Ambos os resultados de DRX e AFM 

mostram que realmente isto que ocorre. 

À medida que a espessura do filme fino aumenta, há um coalescência 

desses aglomerados, ou cristalitos, mas eles não interagem nos mesmos planos do 

cristal. Estas falhas na coalescência dão origem a grãos maiores com cristalitos que 

crescem em todas as direções, em particular [111] como esperado para um sólido 

cristalino. 

A baixa interação interfacial entre a DGEBA e os átomos de prata 

permitiu-lhes a agregação em nanoestruturas, umas independentes das outras. 
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Assim, os aglomerados aparecem com alturas maiores do que a espessura medida 

pela balança o equilíbrio de quartzo foram formados. 

 

 

4.3 Estudos com tinta epóxi fosfato de zinco 

 

 

 

Foram obtidas por AFM modo contato, imagens de topografia e fricção, 

dos filmes formados a partir da deposição de 10 nm de prata via ion sputtering, na 

tinta de acabamento, que tem como base a resina epóxi DGEBA, curada em lâmina 

de vidro (figura 4.30). 

 

  
Figura 4.30: Imagem de topografia (esquerda) e fricção (direita) obtida por AFM, modo contato, da 
tinta de acabamento a base de resina epóxi com uma deposição de 10 nm de prata via ion sputtering. 
Área de 4 m x 4 m. 

 

Este resultado (figura 4.30) mostra a formação de clusters na superfície 

da tinta de acabamento utilizada no recobrimento de tanques de armazenamento e 

dutos de petróleo, de forma análoga à formação na superfície da DGEBA. Ou seja, 

utilizar a DGEBA é um bom modelo para explicar a formação de nanopartículas na 

superfície da tinta de acabamento visando aplicação tecnológica (nanobiocida). 

Como as imagens foram obtidas no modo de contato, onde a ponta de 

prova possivelmente modificou a localização dos átomos de prata no filme, não 

realizou cálculos do tamanho das nanopartículas. 
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Pode-se observar na figura 4.30 a existência de “buracos” no filme 

formado. Esta deformação foi provocada pela aproximação de uma segunda ponta 

de prova na superfície da tinta de acabamento. Esta aproximação provocou a 

modificação do filme de prata, ou seja, parte da camada de prata foi “arrancada” pela 

ponta de prova. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

 No processo de endurecimento de ambas as resinas utilizadas, 

observou-se a diminuição das bandas em 917 cm-1 e 1254 cm-1 referente à quebra 

dos anéis epóxi; 

 

 Resultados de TG e DTG mostram que entre 25 e 165ºC ocorre a 

liberação do excesso de endurecedor (cerca 6% da massa) e que a degradação da 

DGEBA ocorre somente a partir de 266ºC; 

 
 A partir da monitoração in situ da resina epóxi à temperatura de 25, 50, 

100, 150 e 200ºC, encontrou-se o índice de reticulação de 54, 57, 65, 68 e 74%, 

respectivamente; 

 
 O tratamento térmico mostrou-se necessário como etapa anterior à 

metalização. Imagens de AFM resina epóxi sem e com tratamento térmico mostram 

que a superfície do polímero possui uma pequena variação (da ordem de 3 nm) na 

topografia da superfície da resina epóxi DGEBA;  

 
 Constatou-se através dos resultados de AFM que o tamanho dos 

clusters depende da camada depositada. Para camadas de 5, 10, 15 e 20 nm os 

clusters apresentam um tamanho em torno de 31 ± 9, 37 ± 6, 40 ± 10 e 58 ± 11 nm, 

respectivamente; 

 
 Os resultados de DRX mostram que os filmes finos de prata foram 

formados com uma direção preferencial de orientação na direção [200] com uma 

pequena contribuição da direção [222] e do plano paralelo (400). Os resultados de 

DRX mostram ainda que o tamanho do cristalito não muda com a espessura do filme 

de prata depositado.  A baixa interação interfacial entre a DGEBA e os átomos de 

prata permitiu-lhes a agregação em nanoestruturas umas independentes das outras, 

formando aglomerados que aparecem com alturas maiores do que a espessura 

medida pela balança de quartzo; 
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 Observou-se que o tamanho das nanopartículas cresce com o aumento 

da temperatura do substrato; 

 
  Observou-se também a formação de nanopartículas de prata na 

superfície da tinta baseada em epóxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADAMIAN, R.; ALMENDRA, E. Físico-química: uma aplicação aos materiais. Rio de 

Janeiro: COPPE/UFRJ, 2002. 

ADAMSON, A. W. Physical chemistry of surfaces. 5. ed. New York: Wiley-

Interscience, 1990. 

AGILENT TECHNOLOGIES. Agilent Technologies 5500 Scanning Probe 

Microscope. Palo Alto, 2008. Manual de equipamento. 

ATKINS, P.; DE PAULA, J. Físico-química: Volume 1. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

BINNIG, G.; ROHRER, H.; GERBER, CH.; WEIBEL, E. Appl. Phys. Lett., 1982a, 40, 

178. 

BINNIG, G.; ROHRER, H.; GERBER, CH.; WEIBEL, E. Appl. Phys. Lett., 1982b, 49, 

57. 

BINNIG, G.; ROHRER, H.; GERBER, CH.; Weibel, E. Appl. Phys. Lett., 1983. 50, 

120. 

BRUSHAN, B.; MARTI, B. Scanning probe microscopy - principles of operation, 

instrumentation, and probes. In: BRUSHAN, B. (Org.) Springer handbook of 

nanotechnology. Berlin: Springer-Verlag, 2003. p. 325-369. 

CANEVAROLO JR, S. V. Ciências dos polímeros: um texto básico para tecnólogos 

e engenheiros. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Artliber, 2006. 

CAO, G. Nanostructures & nanomaterials: synthesis, properties & applications. 

London: Imperial College Press, 2004. 

CHEN, Y. S.; TAL, A.; TORRANCE, D. B.; KUEBLER, S. M. Advanced Functional 

Materials 2006, 16, 1739-1744. 

CHIKE, K. E.; MYRICK, M. L.; LYON, R. E.; ANGEL, S. M. Applied Spectroscopy 

1993, 47, 1631-1635. 

CUNHA, F. Estudos topográficos e espectroscópicos de interfaces 

eletrificadas. São Carlos, 2001. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo. 

DOW CHEMICAL COMPANY. Bisphenol A diglycidyl ether. Midland, 2006. Nota 

técnica. Disponível em: 

http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_0056/0901b80380056968.pdf?filepath=p



 72 

roductsafety/pdfs/noreg/233-00241.pdf&fromPage=GetDoc Acessado em 

03/01/2010. 

FAUPEL, F.; WILLECKE, R.; THRAN, A. Materials Science & Engineering R-Reports 

1998, 22, 1-55. 

FAUPEL, F.; WILLECKE, R.; THRAN, A.; KIENE, M.; VONBECHTOLSHEIM, C.; 

STRUNSKUS, T. Defect and Diffusion Forum 1997, 143, 887-902. 

GROVE, A. S.; RODER, A.; SAH, C. T. Journal of Applied Physics 1965, 36, 802-&. 

HUTSMAN. Araldite® GY 260. São Paulo, 2003a. Nota técnica. 

HUTSMAN. Aradur® 450. São Paulo, 2003b. Nota técnica. 

HUTSMAN. Araldite® GY 279. [snSão Paulo, 2003c. Nota técnica. 

HUTSMAN. Aradur® 2963. São Paulo, 2004. Nota técnica. 

KANZOW, J.; HORN, P. S.; KIRSCHMANN, M.; ZAPOROJTCHENKO, V.; 

DOLGNER, K.; FAUPEL, F.; WEHLACK, C.; POSSART, W. Applied Surface Science 

2005, 239, 227-236. 

KAWANO, Y. Espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho. Microscopia 

de força atômica. In: CANEVAROLO JUNIOR, S. V. (Org.). Técnicas de 

caracterização de polímeros. São Paulo: Artliber, 2007. p. 17-39. 

KOCH, R. Journal of Physics-Condensed Matter 1994, 6, 9519-9550. 

MAGONOV, S. N.; WHANGBO, M.-H.; Surface analysis with STM and AFM: 

experimental and theoretical aspects of image analysis. Weinheim: VCH, 1996. 

MANO, E. B. Introdução a polímeros. São Paulo: Edgar Blucher, 1985. 

MATOS, J. R.; MACHADO, L. D. B. Análise térmica: Termogravimetria. In: 

CANEVAROLO JUNIOR, S. V. (Org.). Técnicas de caracterização de polímeros. 

São Paulo: Artliber, 2007. p. 209-228. 

MATTOX, D. M. Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing: film 

formation, adhesion, surface preparation and contamination control. New Jersey: 

Noyes Publication, 1998. 

MITTAL, K. L. Journal of Vacuum Science & Technology 1976, 13, 19-25. 

MITTAL, K. L. Pure and Applied Chemistry 1980, 52, 1295-1305. 

MUSTO, P.; ABBATE, M.; RAGOSTA, G.; SCARINZI, G. Polymer 2007, 48, 3703-

3716. 

ODIAN, G. Principles of polymerization. 4. ed. New York: Wiley-Interscience, 

2004. 



 73 

QUÍMICA INDUSTRIAL UNIÃO. Quinducot N 2630: tinta epóxi fosfato de zinco de 

alta espessura. Inhaúma, 2008. Nota técnica. Disponível em: 

http://www.tintasjumbo.com.br/pdf/N2630.pdf Acessado em 03/01/2010. 

RAMAN, C. V.; KRISHNAN, K. S.; Nature 1928, 121, 501. 

SCHARNBERG, M.; HU, J.; KANZOW, J.; RATZKE, K.; ADELUNG, R.; FAUPEL, F.; 

PFLAUM, J. Diffusion in Materials: Dimat 2004, Pt 1and 2 2005, 237-240, 993-997. 

SCHERRER, P. Göttinger Nachrichten Gesell., 1918, 2, 98. 

SEYMOUR, R. B.; CARRAHER, C. E. Polymer chemistry: an introduction. 4. ed. 

rev. exp. New York: Marcel Dekker, 1992. 

SILAEX. Agentes de cura. São Paulo, 2006. Disponível em: 

http://www.silaex.com.br/agentes%20de%20cura.htm Acessado em 05/02/2010 

SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de análise instrumental. 

5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

STEDILE, F. C. Análises por feixe de íons de filmes finos dielétricos 

depositados por sputtering reativo e crescidos termicamente. Porto Alegre, 

1993. Tese (Doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

STRUNSKUS, T.; KIENE, M.; WILLECKE, R.; THRAN, A.; VON BECHTOLSHEIM, 

C.; FAUPEL, F. Materials and Corrosion-Werkstoffe und Korrosion 1998, 49, 180-

188. 

SUTCLIFFE, R.; LEE, W. W.; GAYNOR, J. F.; LUTTMER, J. D.; MARTINI, D.; 

KELBER, J.; PLANO, M. A. Applied Surface Science 1998, 126, 43-56. 

TATSCH, P. J. Deposição de Filmes Finos. Disponível em : 

http://www.ccs.unicamp.br/cursos/fee107/download/cap11.pdf Acessado em 

01/05/2010 

THRAN, A.; KIENE, M.; ZAPOROJTCHENKO, V.; FAUPEL, F. Physical Review 

Letters 1999, 82, 1903-1906. 

WEG INDÚSTRIAS. Lackpoxi N 2630. Guaramirim, 2007. Nota técnica. Disponível 

em: http://www.weg.net/files/products/WEG-lackpoxi-n-2630-boletim-tecnico-

portugues-br.pdf Acessado em 03/01/2010. 

ZAPOROJTCHENKO, V.; STRUNSKUS, T.; BEHNKE, K.; VON BECHTOLSHEIM, 

C.; THRAN, A.; FAUPEL, F. Microelectronic Engineering 2000a, 50, 465-471. 

ZAPOROJTCHENKO, V.; BEHNKE, K.; STRUNSKUS, T.; FAUPEL, F. Surface 

Science 2000b, 454, 412-416. 



 74 

ZAPOROJTCHENKO, V.; BEHNKE, K.; STRUNSKUS, T.; FAUPEL, F. Surface and 

Interface Analysis 2000c, 30, 439-443. 

ZAPOROJTCHENKO, V.; BEHNKE, K.; THRAN, A.; STRUNSKUS, T.; FAUPEL, F. 

Applied Surface Science 1999, 144-45, 355-359. 

ZAPOROJTCHENKO, V.; ZEKONYTE, J.; BISWAS, A.; FAUPEL, F. Surface Science 

2003, 532, 300-305. 

ZAPOROJTCHENKO, V.; ZEKONYTE, J.; WILLE, S.; SCHUERMANN, U.; FAUPEL, 

F. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions 

with Materials and Atoms 2005, 236, 95-102. 

ZEKONYTE, J.; ZAPOROJTCHENKO, V.; FAUPEL, F. Nuclear Instruments & 

Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms 

2005, 236, 241-248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Artigo: AFM and XRD Characterization of Silver Nanoparticles Films Deposited on the Surface of 

DGEBA Epoxy Resin by Ion Sputtering, de autoria de José Elisandro de Andrade, Rogério Machado, 
Frederico Guilherme Carvalho Cunha e Marcelo Andrade Macêdo publicado na Revista Polímeros: 
Ciência e Tecnologia. 



Corresponding author: Marcelo Andrade Macêdo, Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe – UFS, Bairro Rosa Elze, 
CEP 49100-00, São Cristóvão, SE, Brasil, e-mail: mmacedo@ufs.br

AFM and XRD Characterization of Silver Nanoparticles Films 
Deposited on the Surface of DGEBA Epoxy Resin by Ion Sputtering
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Abstract: In this work, silver atoms were deposited by ion sputtering on the surface of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) epoxy 

resin cured at 150 °C for 6 hours in air. The films of DGEBA and its precursors were characterized by Raman spectroscopy to identify the 

main functional groups and their relationship with the deposited silver atoms. Silver thin films of 5, 10, 15 and 20 nm were deposited on 

the epoxy resin at room temperature. Both the initial film of DGEBA and the subsequent silver thin film were analyzed by Atomic Force 

Microscopy (AFM) in the non-contact mode. Silver thin films were also analyzed using X-ray diffraction (XRD) at room temperature. 

The AFM results showed the formation of silver crystallites on the surface of DGEBA at very low coverage whereas XRD indicated that 

most of them had their main axis aligned to the normal of the surface. An increase in the coverage led to an increase in the grain size 

as indicated by AFM. However, XRD results indicated that the crystallite size remained almost constant while the appearance of peaks 

corresponding to other crystalline orientations suggests the coalescence of the original crystallites and an increase in size of the more 

dense planes, namely [111].

Keywords: Epoxy resin (DGEBA), silver nanoparticles, Atomic Force Microscopy, Raman spectroscopy, ion sputtering, X-ray diffraction.

Introduction

The study of the metallization of polymers is considered to be 

of the utmost importance from the point of view of fundamental 

science as well as from a technological standpoint since this 

process has been widely used in a range of products: reflectors 

for car headlights, CDs (storage data), protective packaging for 

electrical components, coating for food packaging and especially 

in microelectronics[1-6].

The thin film formed from metallization plays a vital role 

in integrated devices and circuits since the deposited films must 

have good adhesion, low resistivity and provide good coverage. 

The improvement of these characteristics has stimulated intensive 

research by the scientific community for decades[1-8]. In the area of 

microelectronics, for example, especially regarding the processing 

of electronic components, there is a need to expose them to 

relatively high temperatures[1,2,5]. Therefore, harm to the final 

product may occur if there is, for example, a breakdown of the 

structures or diffusion of small amounts of metal into the polymer. 

In this respect, many efforts have been made by researchers aiming 

to control the microstructure and thermal stability in the interface 

between metal and polymer. Such studies aim to improve adhesion 

of the metal in the polymer and prevent its degradation[2-6].

Besides the use of metals in the form of thin films, the use 

of silver has also been introduced in various materials acting 

as a biocide agent, such as appliances with silver films, tissues, 

bandages soaked in silver for burns etc[9-11]. All of these products 

use composite materials in which the silver is embedded in a 

polymer matrix[7,8,12-15].

The technology used to conduct this type of dispersion is based 

on methods established by the chemical industry in most cases. 

From an economic and efficiency point of view, the roughness 

of the metallic phase in the polymer matrix is of fundamental 

importance. Since it is a noble metal and very expensive, it is 

essential to explore the area/volume ratio to its extreme. The ideal 

solution for these needs is to use a nanotechnological approach.

Silver nanoparticles have an area/volume ratio that is extremely 

favorable for the coverage of large surface areas without the 

need for large quantities of metal. The formation of particle-like 

structures on the surface of the polymeric matrix, however, 

depends on a careful balance between various thermodynamic 

quantities to maximize efficiency and consistency.

Thus, the overall objective of this work in terms of fundamental 

science is to understand how the formation of these silver 

structures on the surface of the epoxy resin occurs. Epoxy resins 

have received special attention in relation to other thermosetting 

resins since they present a wide range of applications such as 

adhesives, paints and fibers[16].

Epoxy resins are synthetic resins, and their name comes from 

Greek: epi (on or between) and oxy (oxygen). This designation 

comes from the chemical form of the epoxy group where an 

oxygen atom attached to two carbon atoms. There are several 

types of epoxy resins. One of the most used is diglycidyl ether 

of bisphenol A (DGEBA), which is a resin based on bisphenol A, 

since it arises from the reaction of the molecule epichlorohydrin 

with bisphenol A[17].

Understanding these issues from the standpoint of fundamental 

science will have a strong technological impact, serving as a 

model for understanding the introduction of silver epoxy paints. 

The use of DGEBA as a substrate for silver deposition stems from 

its widespread applicability in areas as diverse as cooking utensils 

and the automotive industry. While in the former the biocide 

activity plays a major role, in the latter it adds value to the final 

product without a meaningful cost increase.

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282013005000009
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at 917 cm–1 (asymmetric axial strain on the epoxy ring, where the 

C–C bond increases) and at 1254 cm–1 (contraction of the C–O 

bonds stretching for the C–O–C of the group epoxy). These bands 

are characteristic of the epoxy groups and the healing process; their 

intensities have decreased dramatically since the epoxy rings are 

consumed in the curing of the resin to form crosslinks[18].

From the results obtained by vibrational spectroscopy, and from 

the perspective of the literature found, assignments and intensities of 

the main vibrational modes of the Araldite GY 279 were organized 

in Table 1[16,19].

Figure 2 shows the vibrational spectrum of epoxy resin. 

Noteworthy was the presence of the band at 1002 cm–1 related to 

the presence of polyamidoamine adduct (amino groups), and the 

decrease of bands at 917 cm–1 (asymmetric axial strain on the epoxy 

ring, where the C–C bond increases) and 1254 cm–1 (contraction 

of the C–O bonds stretching for the C–O–C of the epoxy cluster). 

The decrease of the bands related to the epoxy groups is due to the 

process of breaking these groups by polyamidoamine[16,19].

Experimental

Material

DGEBA (Araldite GY 279) and a hardening agent 

(polyamidoamine adduct – Aradur 2963) manufactured by Huntsman 

were used to obtain the epoxy resin. The plowed Araldite GY 279 

and Aradur 2963 were analyzed using Raman spectroscopy. The 

dispersive Raman spectrometer model Senterra manufactured by 

Bruker Optik and a helium-neon laser with a wavelength of 633 nm 

(red) were used. By means of vibrational spectroscopy, the main 

functional groups involved in the curing process can be identified 

directly from their chemical bonds[16,18,19].

The Araldite GY 279 was mixed mechanically for 10 minutes 

with Aradur 2963 at 20 °C in the stoichiometric ratio 3:1 (wt./wt.), 

according to the manufacturer’s technical specification. The film was 

made of epoxy resin using the spin-coating technique (rotation was 

approximately 1,300 rpm for 10 seconds). Glass slides previously 

cleaned with sulfuric acid, hydrogen peroxide and deionized water 

were used as the substrate.

The films were kept for 48 hours at room temperature and then 

were submitted to a heat treatment at 150 °C for 6 hours, according 

to the methodology of Merad et al. to obtain a better degree of 

crosslinking[20].

AFM analysis of the film with and without heat treatment were 

performed using an Agilent 5500 atomic force microscope with silicon 

cantilever model All-In-One-Al, manufactured by Budget Sensors 

with spring constant and typical resonance frequency 2.7 N/m and 

80 kHz, respectively, and tip radius <10 nm. Experiments were made 

in non-contact mode (topography and phase contrast). Gwyddion 

2.10 software was used to analyze the AFM images.

After the topographic and spectroscopic characterization, layers 

of 5, 10, 15 and 20 nm of silver were deposited by ion sputtering 

on the surface of thermally treated epoxy resin. The equipment used 

was the sputtering ion model 108 manufactured by the Kurt J. Leske 

Company, attached to a Cressington monitoring system, the MTM10 

Thickness Monitor. Argon gas and a silver target with 99.99% purity 

were used and were manufactured by the Kurt J. Leske Company. 

The samples were analyzed by AFM in non-contact mode.

The crystalline phases of the silver thin films were identified 

by X-ray diffraction measurements using Cu Kα radiation on a 

Shimadzu Lab XRD 6000 diffractometer operated at 40 kV/40 mA. 

All measurements were performed at room temperature within the 

range 2θ = 30-120° and at a speed of 2°/min.

Results and Discussion

Spectroscopic analysis

The spectroscopic characterization of materials provides 

information about the presence of certain functional groups that can 

strongly alter the nucleation and growth of silver nanoparticles on 

the film surface[5].

The assignment of the vibrational modes of a molecule as 

complex as the polymer under study is not an easy task due to the 

possible existence of overlapping vibrational modes, reflecting 

the convolution and/or displacement of some bands. In order to 

facilitate the visualization of the assignments of vibrational modes 

of functional groups, the structural formula of DGEBA (Figure 1) 

outlining the main carbon and oxygen atoms is presented, according 

to the work of Chike et al.[16].

Figure 2 shows the Raman spectra of Araldite GY 279 where it 

is possible to identify the functional groups that actively participate 

in the curing reaction of the resin[18-20]. The highlights are the bands 

Figure 1. Structural formula of DGEBA condensed and numbered[16].

Figure 2. Raman spectrum of Araldite GY 279 and epoxy resin.

Table 1. Assignments of the Raman vibrational modes of DGEBA. The 

vibrational modes and their intensities are indicated as follows: s: strong; m: 

medium; w: weak; vw: very weak; sh: shoulder[16,19].

Wavenumber 

(cm–1)
Assignments

1609 Strong stretching of C=C bonds of the aromatic rings

1299 C–O stretching (ether groups) and C – C stretching

1254 C–O–C stretching of epoxy group

1229 s C–O stretching and phenolic C
4
–O

2
 stretching

1187s CH
3
/ gem-dimetil deformation and C

6
–C

7/8 
stretching

1113s Aromatic C–H stretching and in-plane deformation

917 sh

Asymmetric axial deformation of the epoxy ring, 

where the bond C–C increases and there is a 

contraction of the bonds C–O

836 Lateral vibrations of the bonds C–H

823 s Substituted aromatic

769 m C
3
–C

2
 skeletal

737 sh C
3
–C

2
 skeletal

666 m Aromatic C-H out-of-plane deformation

640 s Aromatic C-H out-of-plane deformation

20 Polímeros, vol. 23, n. 1, p. 19-23, 2013



Andrade, J. E. et al. - AFM and XRD characterization of silver nanoparticles films deposited on the surface of DGEBA epoxy resin by ion sputtering

topography of the polymer is fairly regular (Figure 3a). The image 

of a profile (Figure 3b) was traced in the topography, which shows 

a small variation (of the order of 1 nm) in the surface topography of 

the DGEBA epoxy resin.

Metallization

Figure 4 shows the formation of layers of three-dimensional 

spherical clusters, after metallization, corresponding to silver 

nanoparticles in the sense of their plasmonic behavior; this result 

is consistent with the literature for other polymers[2-5,8,13,14,23]. The 

images show little definition of cluster size for layers less than 

5 nm, possibly due to the mobility of silver atoms on the surface 

of the polymer. In fact, in some experiments it was not possible 

to distinguish the silver from the epoxy resin, but the surface 

morphology is quite distinct from the sample without the thin film 

of silver (Figure 3a)[1,5]. 

For thin films of 20 nm (Figure 5), the presence of larger 

clusters is shown and better defined due to the large amount of silver 

deposited. 

Surface Analysis – AFM

The curing process of a thermoset, such as DGEBA, is not 

an instantaneous process. Changes in physical properties of the 

resin as a result of crosslinking (with the breakdown of the epoxy 

rings) can take hours or even days to occur. Several factors such as 

temperature, type of curing agent and the ratio of the reagents are 

among the variables that act as a catalyst[18,21].

In order to deposit the silver atoms, it is essential that the surface 

of DGEBA is cured, otherwise the surface will not change during 

the test due to the curing and/or release of volatiles (excess amine). 

Thus, the convolution of the effects of nucleation and growth of 

silver clusters with the cure of the polymer is avoided. Merad et al.[20]. 

have shown that the ideal cure is attained by keeping the epoxy 

resin at 150 °C for 6 hours giving about 80% crosslinking. The heat 

treatment, as well as ensuring a greater crosslinking of the polymer, 

ensures the release of most of the excess amine present in the 

polymer matrix. When heated, the resin releases a rather unpleasant 

odor containing carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides 

and other toxic vapors and gases. A change in the color of the resin 

was observed at higher temperatures, ranging from transparent 

(without heat treatment) to yellow (heat treated)[20].

AFM surface analysis requires close attention since many 

factors can lead to erroneous results such as the presence of 

deformation or even the presence of artifacts in the image due to the 

tip and/or contamination. The choice of operating mode – no contact 

or contact – is among these important factors. In contact mode, the 

probe is placed in contact with the surface; in this case, the force 

between the tip and the sample can cause irreversible damage to the 

polymer and the silver thin film[22]. Thus, it is appropriate to use only 

the non-contact mode in this work, since in the non-contact mode 

the tip is placed very close to, but not in contact with, the sample[22].

Figure 3 shows AFM images of epoxy resin. The area analyzed 

was 1 µm × 1 µm. It can be seen in the surface images that the 

Figure 3. AFM images (topography) of epoxy resin cured at 150 °C for 

6 hours (a) and profile (b). Area: 1 µm × 1 µm.

Figure 4. AFM image (topography) of a 5 nm silver thin film deposited on 

DGEBA (a), profile (b) and 3D (c). Area: 1 µm × 1 µm.
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Even though the images presented in Figures 4 and 5 display 

a clear variation on the grain size, a grain by grain measurement 

was performed in order to obtain a more reliable average grain 

size for each silver film width. Table 2 presents the result of such 

measurements.

As one can see, there is a continuous increase in the grain size 

of the silver islands on the film. To further explore this growth, XRD 

analysis was performed on the films. Figure 6 shows the results.

The X-ray diffraction results showed that the silver films were 

formed with a preferred orientation in the direction [200] with 

small contributions in the direction [222] and parallel plane (400). 

As silver is a cubic structure, it can be assumed that most of the 

nanoparticle-like structures are formed by crystallites in cubic faces 

parallel to the substrate (single crystalline). When the film is thicker 

than 15 nm, this preferential orientation is lost as one can see by the 

strong decrease in the intensity of the peak (200) and the growth of 

other important directions, namely [111] and [220]. In this case, the 

films are formed by polycrystalline grains. By using the Scherrer 

equation on the peak (200), the size of the crystallites on the silver 

thin films could be determined; these are shown in Table 2[24].

As one can verify, the crystallite diameter does not change 

with the film width. This remarkable result indicates that the initial 

growth of the small clusters is hindered by the coalescence of them 

into nanoparticle-like grains in the thin film surface. While the 

film is thin enough, the clusters owe their preferential diffraction 

direction to the almost flat polymer film. Both AFM and XRD 

indicate that this is indeed the case. As the thin film thickness 

increases, there is a coalescence of these clusters, or crystallites, 

but they do not interact in the same crystal planes. This crashing 

coalescence gives rise to larger grains with crystallites growing in 

all directions, particularly [111] as expected for a crystalline solid. 

The low interfacial interaction between DGEBA and the silver 

atoms allowed them to aggregate onto nanostructures independent 

of each other. Thus, clusters with greater heights than the thickness 

measured by the balance of quartz were formed.

Conclusions

The deposition of silver via ion sputtering on the surface of 

the epoxy resin DGEBA leads to the formation of silver clusters 

on its surface which coalesce into polycrystalline grains as the film 

thickness increases. The clusters formed depend on the characteristics 

of the deposition, especially on the thickness deposited and thermal 

effects. The thicker the deposited layer, the larger the grain size and 

the easier identification by AFM will be. In the initial steps of the 

film formation, the silver atoms aggregate into small clusters, or 

crystallites, that preferentially grow in the direction normal to the 

polymer surface, giving rise to the appearance of a clear peak in 

the [200] direction. Once these crystallites no longer find space to 

grow along this direction, a vertical growth ensues leading to the 

appearance of the characteristic diffraction pattern of polycrystalline 

silver. It is worth noting that the film thickness, measured at the 

ion-sputtering chamber, reflects the amount of mass deposited onto 

the surface. The high surface atom’s mobility and slow deposition 

Figure 5. AFM image (topography) of a 20 nm silver thin film deposited on 

DGEBA (a), profile (b) and 3D (c). Area: 1 µm × 1 µm.

Figure 6. XRD diffraction pattern of thin silver films deposited on DGEBA.

Table 2. Average grain diameter for the silver thin films as a function of the 

silver film width (as obtained by AFM) and crystallite diameter as a function 

of the silver thin film width (as obtained by XRD). All XRD data is taken 

in the peak [200].

Film Width 

(nm)
Size (nm)

Crystallite diameter 

(nm)

5 31 ± 9 33.3

10 37 ± 6 32.1

15 40 ± 10 34.6

20 58 ± 11 33.3
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rate allow these atoms to aggregate into crystalline structures that 

follow a preferential directional growth. This leads to the formation 

of columnar structures in the first stages of growth leading to large 

differences in height between these columns and the bare DGEBA 

surface. This difference accounts for the small thickness measured 

by the quartz crystal microbalance and the grain size obtained by 

both XRD and AFM. While XRD indicates that the crystallite size 

does not grow with the film’s apparent thickness, AFM does. These 

results indicate that the growth of the thin silver film starts with the 

aggregation of grains into columnar clusters in a preferred direction, 

followed by a coalescence that hinders its growth as single crystals, 

while allowing the growth of grains.
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