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Resumo 

 

FARIAS, C. E. (ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS EM PLASMA DE 

RADIOFREQUÊNCIA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO). 2017, p.239, Tese – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Curitiba, 2017. 

 

Resumo: O estudo de processos de limpeza por plasma surgiu como uma alternativa 

e também como uma etapa adicional em processos de limpeza de superfícies que 

visam a completa remoção de sujidades e contaminantes orgânicos em praticamente 

todos os tipos de materiais. Sendo as principais vantagens da técnica o fato de ser um 

tratamento realizado à seco, em temperaturas baixas, que possui pouco consumo de 

insumos e baixa produção de resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Entretanto, 

uma das dificuldades do processo relaciona a relação complexa que existe entre todas 

as espécies formadas em um ambiente de plasma e a interação das mesmas com 

moléculas orgânicas. O presente estudo relaciona como diferentes compostos como 

hexatriacontano, ácido esteárico, ácido adípico e ácido aminoundecanóico, que 

representam parte das estruturas presentes nos contaminantes em superfícies, sofrem 

degradação em ambientes de plasma de Ar e Ar+O2. Para isso foi utilizado um reator 

de plasma sem eletrodos, com fonte de rádio frequência e descarga do tipo acoplada 

indutivamente, com a amostra posicionada na região da descarga e com a utilização 

de atmosferas não oxidantes (Ar) e oxidantes (Ar+10%O2). As análises foram 

realizadas tanto sobre os produtos voláteis gerados, através das técnicas de 

especrometria de massa do gás residual e espectroscopia de emisssão ótica, quanto 

sobre os residuos pós tratamento por espectroscopia de infravermelho e 

espectrometria de massa de alta resolução. Os resultados mostram que em atmosferas 

de Ar ocorre a produção de pequenos fragmentos voláteis obtidos através de cisão 

das ligações C-C ao mesmo tempo em que no material residual, são formados 

pequenos oligômeros de fragmentos unidos através de radicais. Com a adição de 

oxigênio na atmosfera observou-se um incremento significativo da produção de H2, 

H2O, CO, CO2 e fragmentos das moléculas ao mesmo tempo em que ocorre uma 

considerável oxidação de todos os compostos. Observou-se ainda que a formação de 

fase líquida altera considerávelmente o processo reacional das moléculas tratadas, 

levando a um período de alta produção de H2 e H2O junto com uma redução da 

produção de CO2. 
 

Palavras-chave: Limpeza por plasma; plasma de radiofrequência; ICP; Espectrometria de 

massa; Espectroscopia óptica.  
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Abstract 

 

FARIAS, C. E. (STUDY OF THE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS IN 

RADIOFREQUENCY ARGON AND OXYGEN PLASMA). 2017, p.239, Thesis – Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. Curitiba, 2017. 

 

The study of plasma cleaning processes has emerged as an alternative and as an additional step 

in surface cleaning processes that aim at the complete removal of soils and organic 

contaminants in virtually all types of materials. The main advantages of this technique are the 

fact that it is a dry treatment, in low temperatures, that has low consumption of inputs and 

environmentally harmful waste. However, one of the difficulties of the process relates the 

complex relationship that exists between all species formed in a plasma environment and the 

interaction of them with organic molecules. The present study reports how different compounds 

such as hexatriacontane, stearic acid, adipic acid and aminoundecanoic acid, which represent 

part of the structures present in the contaminants on surfaces, suffer degradation in plasma 

environments of Ar and Ar + O2. For this, an electroless plasma reactor was used, with a radio 

frequency source and inductively coupled discharge, with sample positioned in discharge 

region and with the use of non-oxidizing atmospheres (Ar) and oxidants (Ar + 10% O2). The 

analyzes were performed on both the volatile products generated by mass spectrometry of the 

residual gas and optical emission spectroscopy, as well as on the residues after treatment by 

infrared spectroscopy and high resolution mass spectrometry. The results show that in 

atmospheres of Ar occurs the production of small volatile fragments obtained by scission of the 

C-C bonds while at the same time in the residual material, small oligomers of fragments joined 

by radicals are formed. With the addition of oxygen to the atmosphere, a significant increase in 

the production of H2, H2O, CO, CO2 and fragments of the molecules was observed at the same 

time as a considerable oxidation of all the compounds occurs. It was further observed that the 

formation of the liquid phase considerably altered the reaction process of the treated molecules, 

leading to a period of high production of H2 and H2O together with a reduction of CO2 

production. 

 

Keywords: Plasma cleaning; Radiofrequency plasma; ICP; Mass Spectrometry; Optical 

Spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em muitos processos industriais, a superfície dos mesmos desempenha um papel 

determinante na qualidade e durabilidade de seus produtos e tem-se também que os principais 

modos de falha de componentes mecânicos têm também origem na superfície. De tal forma que 

essa região então necessita de cuidados e tratamentos adicionais, visando aumentar a vida útil 

dos componentes mecânicos [1].  

Uma das formas de melhorar as propriedades das superfícies é através da realização 

dos tratamentos de superfícies, que irão modificar ou adicionar componentes nesta, com 

objetivo de proteger ou melhorar sua resistência mecânica. Entretanto, durante estes 

tratamentos, a presença de contaminantes poderá prejudicar a eficiência e ainda comprometer 

o rendimento do produto, sendo que em alguns casos, o próprio contaminante poderá difundir-

se para o interior do material, causando problemas [1].  

Como exposto observa-se a necessidade de utilizar técnicas de limpeza para remover 

tais contaminantes das superfícies dos materiais. Na prática, já existem diversas técnicas 

conhecidas e consagradas de remoção de sujidades que envolvem desde a remoção mecânica 

por abrasão até o uso de soluções de limpeza, banhos químicos com fosfatos, bases, ácidos e 

solventes e exposição à radiações ionizantes (laser, UV, raios-X, raios gama) [2,3].  

Entretanto, estas técnicas podem apresentar algumas limitações como por exemplo, a 

dificuldade de limpar regiões de difícil acesso (cantos retos, orifícios, partes internas), remoção 

de grandes quantidades de material, alterações estruturais (crescimento de grão e precipitados 

em materiais sensíveis a isso) e especialmente a dificuldade em remover camadas muito finas 

de compostos (< 1 µm) que se encontram fortemente ligados a superfície do material [4]. 

Dentro da indústria de tratamento de superfícies, existe uma alternativa capaz de 

superar parte destas limitações, que se baseia na utilização da tecnologia de plasma para 

remover contaminantes orgânicos [5]. Devido à complexidade que envolve os tratamentos à 

plasma, estes possuem uma grande gama de variáveis de processo, o que leva a uma demanda 

por vários estudos em áreas diferentes de maneira a obter uma melhor compreensão para 

controle e eficiência do processo. 

Uma das áreas de estudo e aplicação dos tratamentos a plasma envolve a eliminação 

de compostos orgânicos (óleos, graxas, lubrificantes) de uma superfície, seja por 

bombardeamento iônico ou decomposição química dos mesmos. Este tipo de tratamento é de 

grande importância pois visa auxiliar outros processos convencionais de limpeza (na forma de 
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uma etapa adicional), quando se necessita de um grau elevado de descontaminação (limpeza 

ultra-fina) de uma superfície a ser trabalhada [4,6,7]. 

Diversos estudos já foram realizados neste campo [4,6–25], cada qual visando o 

entendimento de uma ou mais variáveis do processo. Contudo a maioria destes trabalhos 

buscam entender as variáveis práticas de processo como influência da pressão, fluxo, potência 

aplicada e posição da amostra, de modo que estas possam ser facilmente reproduzidas em escala 

industrial. Obtendo desta forma, faixas de valores das varáveis operacionais que produzem bons 

resultados para o processo de limpeza por plasma. 

Contudo, devido à grande complexidade que é o ambiente de tratamento por plasma, 

outros estudos [26–38] focaram nas reações químicas e nos caminhos de degradação dos 

compostos orgânicos durante um tratamento a plasma, de modo a aumentar os conhecimentos 

sobre como o processo de limpeza realmente ocorre. No entanto, os estudos mencionados 

envolveram análises de moléculas de forma individual e em reatores que podem variar 

consideravelmente entre si, o que dificulta a comparação. 

Este trabalho então busca avaliar como os seguintes grupos orgânicos: alcanos 

(hexatriacontano), ácidos carboxílicos (ácido esteárico e ácido hexanodióico) e amino ácido 

(ácido 11-aminoundecanóico) tratados sobre as mesmas condições experimentais produzem 

diferentes produtos de degradação, comparando os resultados com trabalhos anteriores e 

aprofundando a compreensão sobre os mecanismos de degradação por plasma.  

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar as diferenças obtidas entre os 

compostos durante e após o tratamento em ambiente de plasma de Ar e Ar+O2, através da 

análise dos produtos voláteis e dos resíduos de degradação. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Realizar o tratamento das moléculas de hexatriacontano, ácido esteárico, ácido 

adípico e ácido 11-aminoundecanóico em plasma de Ar e Ar+O2; 

• Caracterizar os produtos voláteis resultantes da interação entre o plasma e as 

amostras, pelas técnicas de espectrometria de massa de gases residuais (RGA) 

e espectroscopia de emissão óptica (OES); 
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• Caracterizar os produtos residuais do tratamento pelas técnicas de 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) e espectrometria de massa por injeção 

direta (QTOF-MS); 

• Identificar características comuns e pontos diferenciais entre os compostos 

analisados, obtidos durante e após os tratamentos por plasma.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O PLASMA 

2.1.1. Definição 

O plasma pode ser definido com um gás total ou parcialmente ionizado que possui um 

estado de quase neutralidade de cargas. Ou seja, é um gás em que seus átomos ou moléculas 

apresentam-se ionizados seja pela perda (íons positivos) ou aquisição (íons negativos) de 

elétrons através de uma fonte externa. Na ausência de uma fonte energética que promova uma 

taxa de ionização destes átomos e moléculas, o sistema de plasma tende a desaparecer tornando-

se neutro [39]. 

Os plasmas são conhecidos por apresentarem luminosidade visível na maioria dos 

casos, o que lhes dá um aspecto visual bastante característico. Isso decorre do fato  que durante 

os processos que levam à ionização, alguns átomos e moléculas são excitados, e quando sofrem 

relaxação devolvem a energia recebida na forma de um fóton emitido que pode estar na faixa 

de comprimento do visível [39]. 

A imagem da Figura 2.1 mostra um exemplo de uma descarga de nitrogênio, em 

radiofrequência acoplada indutivamente (ICP). 

 
Figura 2.1: Descarga de radiofrequência acoplada indutivamente. Fonte: Autoria 

própria. 

 

O regime em que uma descarga pode se encontrar advém de diversas variáveis 

operacionais como: as dimensões e geometria do reator; a presença ou ausência de eletrodos; a 
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presença de materiais condutores ou isolantes na descarga; a presença de campos elétricos ou 

magnéticos externos; a forma de aterramento; o tipo de fonte de excitação do plasma; a forma 

e a intensidade de energia aplicada e o fluxo de gás [39]. 

Qualquer alteração em uma dessas variáveis pode levar a uma mudança significativa 

nas propriedades características do plasma como: concentração e distribuição de energia dos 

elétrons, grau de ionização, temperatura do plasma, distribuição de cargas dentro do reator, 

regime de descarga, entre outras [39,40].  

Visto isso, entende-se que um processo de tratamento por plasma é muito sensível a 

mudanças em seus parâmetros, sendo então necessário definir e manter constantes, o máximo 

possível de variáveis em um estudo científico que envolva o tema, pois pequenas alterações 

podem gerar mudanças significativas nos tratamentos realizados. 

 

2.1.2. Tipos principais de reatores 

Não se encontra na literatura uma classificação oficial que separe os diversos tipos de 

reatores de plasma, entretanto estes podem ser classificados quanto a algumas características 

específicas. Neste tópico apenas foram descritos os reatores de plasma frio em câmaras a baixa 

pressão. 

 

2.1.2.1. Tipo de fonte 

A principal separação entre os tipos de fonte envolve a forma e a frequência da onda 

fornecida para o reator e este pode ser de corrente contínua (DC), ou de corrente alternada em 

radiofrequência (RF) em 13,56 MHz, ou micro-ondas (MW) em 2,45 GHz. Todas estas também 

pode ser pulsadas para controle do sistema [39].  

Dentre elas, a fonte de corrente contínua é uma das mais simples, bastando aplicar uma 

diferença de potencial entre eletrodos dentro do reator em baixa pressão, para dar início a uma 

descarga. Entretanto, a mesma possui baixa densidade de elétrons, o que pode limitar certos 

tratamentos além do fato de só ser utilizada quando os eletrodos (geralmente a própria peça a 

ser tratada) são condutores [39]. 

Já as fontes de corrente alternada são mais complexas de serem operadas. Uma vez 

que o plasma possui uma frequência característica, a fonte precisa ser acoplada em relação a 

oscilação do plasma, para assim poder ter uma maior eficiência de energia entre fonte e 

descarga. Porém, apesar da complexidade, quanto menor a onda, maior a sua energia e 
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consequentemente maior a capacidade de promover ionização do sistema, levando à plasmas 

mais densos [39]. 

 

2.1.2.2. Modo de aplicação para fontes RF 

A forma de aplicar o potencial elétrico no reator pode ser realizada em diversas 

configurações, sendo as mais comuns para fontes RF: a com eletrodos (internos ou externos) e 

a com bobinas. A configuração com eletrodos possui acoplamento capacitivo (também 

conhecido como capacitively coupled plasma (CCP)) e o com bobinas possui acoplamento 

tanto capacitivo como também indutivo (conhecido como inductive coupled plasma (ICP)). 

Dentre estes, o mais utilizado industrialmente é o com eletrodos internos pois é o menos 

complexo para montar e operar [39]. 

Entretanto, um fenômeno comum em sistemas com eletrodos é o chamado sputtering, 

no qual átomos do próprio eletrodo podem ser arrancados durante a aplicação do potencial, 

vindo a se depositar em outras regiões do reator. Em processos de tratamento de superfícies isto 

pode vir a se tornar um problema, alterando a superfície dos componentes tratados, levando à 

contaminação das paredes do reator, das próprias peças sendo tratadas e outros equipamentos 

de medição e controle [39]. 

Já reatores com bobinas ou antenas externas ao reator, são mais limpos por terem uma 

menor quantidade de sputtering. Porém, estes necessitam de um bom acoplamento entre a fonte 

e o plasma, além de causarem interferência em equipamentos elétricos próximos, devido a 

efeitos de corrente indutiva. Entretanto, devido à ausência de eletrodos, há uma redução no 

efeito de sputtering, fazendo com que o estudo científico para limpeza a plasma se torne menos 

complexo neste tipo de reator [39]. 

 

2.1.2.3. Outras características 

Dentre as diversas variáveis que podem ser modificadas em um reator de plasma, uma 

relevante para limpeza por plasma é a posição das amostras em relação às regiões da descarga. 

Em sistemas que contém eletrodos a amostra pode se encontrar no cátodo, no ânodo ou em 

potencial flutuante. Já em sistemas sem eletrodo a amostra pode estar imersa na descarga 

luminescente, em pós-descarga próxima ou distante [39]. 

Um dos fatores mais importantes a se considerar aqui é o aquecimento do material seja 

por reações com as espécies do plasma ou por bombardeamento, pois esta variável é bastante 

importante para processos de limpeza a plasma. 



7 

 

No sistema sem eletrodos, a concentração de espécies energéticas é maior nas 

proximidades da fonte de excitação, sendo o aquecimento da amostra mais intenso nesta região. 

Já o distanciamento da posição da amostra em relação a fonte leva a uma redução das espécies 

ativas em diferentes razões, deste modo que pode-se simplificar o estudo por uma seleção das 

espécies de interesse como, por exemplo, os estudos em pós-descarga que utilizam apenas 

espécies eletricamente neutras para a reação [26,28,41]. 

 

2.2. TÉCNICAS DE LIMPEZA 

2.2.1. Limpeza convencional 

Podemos classificar como um processo de limpeza aquela etapa na qual são removidos 

compostos indesejáveis das superfícies de interesse, sejam eles óleos, graxas, lubrificantes, 

solventes, poeira, polímeros (tintas e vernizes), anticorrosivos, fluido refrigerante, restos 

orgânicos, entre outros. 

Na indústria já existem diversos processos consolidados de limpeza de superfícies que 

envolvem desde processos a base de soluções aquosas (água + tensoativos1 e sequestrantes2) 

até  processos com solventes orgânicos, banhos com ácidos ou bases, uso de abrasivos ou jatos 

líquidos [3,42].  

Esses processos são bastantes eficientes na remoção de quantidades grandes de 

contaminantes das superfícies dos materiais, mas mesmo técnicas bem conhecidas e usadas no 

cotidiano podem falhar quando é necessário a total remoção dos resíduos de processos. 

Um exemplo bastante prático destas técnicas de limpeza e que podemos encontrar em 

qualquer residência é a simples etapa de lavar utensílios domésticos após o preparo e consumo 

de alimentos (contendo os mais variados produtos orgânicos). Apesar de simples, esta técnica 

ajuda a exemplificar a dificuldade da remoção de contaminantes em superfícies comuns. 

Durante o preparo de alimentos, há a presença de ácidos graxos saturados (ex: 

manteiga e gordura animal) e insaturados (ex: óleo de soja e gordura vegetal) além de resíduos 

orgânicos que podem sair dos próprios alimentos (açucares, amido, aminoácidos, fibras) ou 

podem ser adicionados intencionalmente para o processo (temperos e sais). Esses compostos se 

                                                 

1 Tensoativos são compostos capazes de reduzir a tensão superficial entre dois meios, permitindo a dispersão de 

substâncias que são insolúveis entre si, formando coloides. Sua estrutura consiste em cadeias orgânicas longas 

contendo geralmente um região polar e outra apolar.  
2 Sequestrantes são compostos químicos que possuem a função de interferir na dureza da água ao interagirem com 

íons de cálcio, magnésio e ferro. [xx] 
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aderem nas superfícies das panelas, pratos e talheres utilizados na refeição, precisando serem 

removidos posteriormente [43]. 

A técnica convencional para este tipo de limpeza é a utilização de sabão misturado em 

água para capturar e remover tanto as moléculas polares quanto as apolares das superfícies, 

utilizando como solvente a água, podendo-se ainda fazer uso de abrasão de uma esponja para 

auxiliar a remoção dos contaminantes sem agredir a superfície dos itens [43].  

Para a limpeza, o sabão comum contém um grupo de compostos químicos chamados 

tensoativos. Esses produtos na água formam micelas3 que envolvem as moléculas apolares que 

normalmente não são solúveis em água, mantendo a parte polar para o lado de fora, permitindo 

assim que se forme uma mistura coloidal com a água [43]. 

Entretanto, três problemas se encontram neste processo de limpeza e que podem ser 

extrapolados para limpeza industrial de peças. Primeiramente, uma das características mais 

conhecidas de quando se tem uma solução de água com sabão é que esta quando agitada forma 

espuma e bolhas. Pode-se observar em utensílios recém lavados com essa solução, que mesmo 

após o enxague e secagem do mesmo, ao colocar água limpa novamente e promover agitação, 

há ainda a formação de bolhas, indicando a presença do tensoativos nas superfícies das peças 

[43].  

Ou seja, mesmo após o utensílio ter sido limpo, pode-se perceber que ainda há 

tensoativos adsorvidos nas superfícies, indicando que o próprio produto de limpeza, se tornou 

um contaminante de superfície. Isso demonstra que mesmo uma técnica de limpeza bem 

conhecida e utilizada, pode deixar resíduos adsorvidos em superfícies, mesmo sendo em uma 

pequena quantidade. 

O segundo problema envolve o fato de que alguns contaminantes podem interagir com 

superfícies específicas, sendo na formação de ligações químicas ou na difusão de contaminantes 

para o interior do material. Isso pode ser observado em utensílios que permanecem manchados 

mesmo após a limpeza, devido a corantes que foram absorvidos pelas suas superfícies e também 

ocorre em alguns materiais poliméricos quando limpos com solventes industriais [43]. 

O terceiro problema envolve o despejo do coloide. No exemplo da lavagem de 

utensílios domésticos, o líquido resultante da limpeza é descartado no sistema de esgoto 

residencial, que segue, ou para o sistema de tratamento ou no pior dos casos, direto para algum 

afluente de um rio ou oceano [43]. 

                                                 

3 Define-se micela uma partícula formada em ambientes contendo tensoativos, no qual moléculas de uma fase 

dispersas são envoltas por moléculas de uma fase dispersante. 
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No meio industrial, todos os meios líquidos e sólidos de remoção de sujidades, se 

tornam em algum momento saturados, ou seja, até que o mesmo seja renovado ou limpo, a 

capacidade de remover a sujidade se torna nula. Têm-se ainda que muitas vezes não há uma 

maneira economicamente viável de retirar apenas os contaminantes dos produtos de limpeza, 

sendo necessário substituir completamente o meio ou tratar os banhos químicos. 

Então, em resumo, mesmo com as dificuldades mostradas, os processos convencionais 

de limpeza são bastante efetivos para a remoção de grandes quantidades de sujidades das 

superfícies dos materiais, mas apresentam problemas quanto: 

• À remoção completa do contaminante e do próprio fluido de limpeza; 

o Pois qualquer resíduo de material estranho sobre uma superfície de uma 

peça poderá vir a atrapalhar processos posteriores de tratamento. 

• À remoção de contaminantes em vãos, cantos e orifícios; 

• Ao tratamento de rejeitos da limpeza; 

Dessa maneira, buscam-se ainda alternativas eficientes que permitam solucionar ao 

menos parte destas inconveniências que os processos convencionais apresentam e que sejam 

economicamente viáveis para a utilização em grande escala. 

 

2.2.2. Limpeza a plasma 

A ideia de se utilizar a tecnologia de plasma para o tratamento de superfícies vem 

principalmente da necessidade de se obter um grau muito fino ([7]) de remoção de 

contaminantes orgânicos em superfícies a serem pintadas, revestidas e/ou tratadas térmica ou 

termo-quimicamente [4–7,10,12,16,17,22,25]. 

A vantagem da tecnologia de plasma advém do fato que o volume dos gases utilizados 

e dos resíduos produzidos são consideravelmente baixos frente ao volume gasto em outros 

processos químicos. Outra vantagem é que o plasma reage com os elementos orgânicos 

presentes, degradando-os em espécies mais simples como H2O, CO2, CH4, NO2, que são menos 

danosos ao meio ambiente do que as suas moléculas originais e os banhos químicos [7]. 

Esse sistema também possui capacidade de atingir cantos e orifícios de uma peça de 

geometria consideravelmente complexa nos quais o meio líquido não seria tão eficiente. Por 

fim, como vantagem operacional, o fato do plasma ser um ambiente seco permite que a peça 

possa ser utilizada logo na sequência, sem ser necessário uma etapa de secagem e remoção dos 

produtos de limpeza [7]. 
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Sobre a técnica de limpeza a plasma já existem diversas pesquisas anteriores tanto em 

estudos de variáveis práticas de processo quanto com pesquisas tentando elucidar os 

mecanismos pelos quais ocorre a limpeza de superfícies com plasma. A partir destas, destaca-

se alguns efeitos de variáveis operacionais já observados, como: 

• Quanto maior a energia fornecida ao plasma, maior a capacidade e taxa de remoção 

para a maioria dos casos [12,15,16,44,45]; 

• Existe uma faixa de pressão mais favorável, quando o objetivo é a remoção de 

contaminantes, envolvendo um balanço entre a geração de espécies reativas e os 

mecanismos de degradação dos compostos orgânicos [12,16,18,20,25,34]; 

o Também se considera que processos em baixa pressão favoreçam a volatilização 

dos compostos degradados, devido a elevada pressão de vapor de materiais 

orgânicos; 

• Existe pouca pesquisa sobre a relação do fluxo do gás e a capacidade de degradação 

de compostos orgânicos. Sabe-se, de pesquisas anteriores [46], que há um fluxo 

adequado o qual produz a melhor capacidade de limpeza; 

• Sabe-se por diversos estudos [12,20,25,35,37,47–49] que a temperatura da amostra 

é uma variável de grande importância para a operação do sistema: 

o Em vários estudos, quanto maior a temperatura, maior a eficiência na remoção 

dos contaminantes; 

o Contudo, se a espessura da camada de contaminantes é grande o suficiente 

(alguns milímetros), temperaturas maiores podem favorecer o surgimento de 

macromoléculas que apresentam certa resistência ao plasma; 

o A temperatura favorece a volatilização das moléculas degradadas; 

• Existe uma grande variedade de misturas e proporções de gases que podem ser 

utilizados dentro de um reator a plasma. Sabe-se, pelas referencias até aqui 

analisadas que: 

o Gases nobres como Ar e He são pouco eficientes em degradar compostos 

orgânicos, entretanto são menos agressivos em superfícies sensíveis ao ataque 

químico; 

o Gases redutores como H2 possuem eficiência em remover compostos orgânicos 

em determinadas condições e são pouco agressivos à superfícies que podem ser 

oxidadas (materiais ferrosos) [21]; 
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o Gases oxidantes como O2, N2 e CO2 são bastante eficientes em causar 

modificações em materiais orgânicos, levando à altas taxas de degradação.  

▪ Em especial cita-se o efeito das espécies dissociadas como O, N, OH e CO 

que na carência de elétrons para atingir um estado estável, são capazes de 

reagir com a grande maioria de compostos orgânicos, gerando radicais e 

funcionalização4 a partir do contaminante [50]; 

▪ Entretanto, estes gases oxidantes podem ser danosos para materiais sensíveis 

à oxidação, podendo oxidar demasiadamente as superfícies tratadas [51]; 

o Existem estudos onde o fluxo dos gases é pulsado, para obter melhor rendimento 

tanto em tratamentos termoquímicos [5] quanto em processos de degradação 

[52];  

▪ A principal relação aqui está sobre a velocidade dos processos de difusão e 

cinética reacional que promovam uma maior degradação dos compostos; 

Entretanto, existem poucos estudos na literatura que envolvam o comparativo de 

comportamento reacional entre diferentes compostos que possuam diferentes estruturas 

químicas para um mesmo sistema de tratamento. O que se encontra, por exemplo nos trabalhos 

de Belkind [6] e Korzec [18], são comparativos entre diferentes fluidos lubrificantes, mas que 

não envolvem o estudo dos mecanismos de degradação e nem indicam quais são as funções 

principais presentes nos compostos analisados. 

Dessa forma, entende-se que existe a carência de um estudo que avalie como diferentes 

compostos orgânicos conhecidos interagem em um ambiente de limpeza a plasma. 

Relacionando como os mecanismos de degradação podem afetar de formas diferentes, as 

diversas funções orgânicas que podem estar presentes em superfícies que irão passar por um 

processo de limpeza a plasma. 

 

2.3. MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO 

Para tentar compreender os caminhos reacionais que podem ocorrer dentro de um 

reator de plasma, busca-se interpretar os mecanismos de degradação para moléculas 

conhecidas, analisando o que permanece e o que é removido após o tratamento, através de 

análises qualitativas e quantitativas. Construindo através dos fragmentos detectados os 

possíveis caminhos que levaram a degradação destas moléculas. 

                                                 

4 Por funcionalização entende-se a formação de novas funções oxidadas a partir da molécula tratada. 
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Uma das maneiras de analisar ou tentar formular estes caminhos de degradação é 

realizando estas análises a partir de moléculas simples e conhecidas, repetindo o processo com 

moléculas cada vez mais complexas. 

 

2.3.1. Alcanos em ambiente não oxidante 

As moléculas orgânicas mais simples de se estudar e interpretar resultados são os 

alcanos de cadeia linear, pois são compostas apenas de C e H com ligações primárias simples 

entre si. Dessa maneira reduz-se o leque de possibilidades de moléculas que podem ser 

originados a partir da decomposição destas moléculas. 

Uma das moléculas deste tipo é o hexatriacontano [26–28,38,53,54], que é um 

hidrocarboneto linear contendo 36 carbonos e que possui a estrutura da Figura 2.2. 

 

CH3
CH3 

 

Figura 2.2: Estrutura molecular do Hexatriacontano. 

 

Essa molécula é estudada devido a sua simplicidade, estabilidade, baixa presença de 

impurezas oriundas da síntese (que possuam funções diferentes) e facilidade na produção de 

amostras.  

Outra macromolécula bastante estudada em processos de degradação é o polietileno 

[50,55,56], que possui a mesma constituição do hexatriacontano, mas com um tamanho de 

cadeia muito maior, tendo uma estrutura de repetição equivalente a Figura 2.3. 

 

n  
Figura 2.3: Estrutura molecular do Polietileno. 

 

Essa macromolécula está presente em muitos materiais utilizados tanto em domicílio 

quanto nas mais diversas indústrias, indo desde a de produção de artigos de armazenamento e 

estruturas até a aeroespacial. Entretanto, devido a diversas variáveis de produção, este polímero 

pode apresentar diversos aditivos em sua formulação, variações em tamanho de cadeia, 

presença de ramificações, percentual de cristalinidade variável, entre outros fatores que 

dificultam a padronização de resultados. 
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Para o processo de degradação, estabelece-se que este ocorre por uma modificação 

irreversível de algum ponto de uma molécula, podendo ser através da remoção, inclusão ou 

substituição de algum átomo ou carga [57].   

As fontes dessas modificações podem ser as mais diversas, como: fótons de alta 

energia (ultravioleta, raios-X e gama), elétrons de baixa energia (<2 eV em dissociative eletron 

attachment), elétrons de alta energia (>2 eV), impacto de íons (bombardeamento), reação com 

átomos e moléculas instáveis (em estado excitado, ionizado ou dissociado), aquecimento e 

esforço mecânico. 

Em um ambiente de plasma, especialmente na região da descarga e na ausência de 

substâncias oxidantes (ex: água e gás O2), tem-se que a presença de fótons UV/VIS, elétrons e 

espécies excitadas e ionizadas são as principais fontes energéticas que poderão interagir com 

as moléculas orgânicas ali presentes. 

Durante o processo de degradação, sabe-se que as primeiras ligações a serem 

quebradas em uma molécula orgânica serão as mais fracas [58], devido a menor energia para a 

sua cisão. Entretanto, este não é um fator limitante pois mesmo ligações fortes podem ser 

quebradas, desde que haja energia para tal, mas permite prever a distribuição dos subprodutos 

de degradação. 

Considerando um alcano simétrico (de cadeia linear) em ambiente de plasma onde há 

energia suficiente para a dissociação de ligações químicas e essa energia é provida localmente 

por um “agente carregador” (fóton/elétron/átomos excitados ou ionizados), então qualquer 

ligação dentro da cadeia principal poderá ser a primeira a ser quebrada. A Figura 2.4, ajuda a 

explicar esta ocorrência. 

No caso de um alcano qualquer de cadeia longa, como o da Figura 2.4, a cisão poderá 

ocorrer em uma ligação C-H ou C-C de qualquer lugar da cadeia, produzindo dois radicais 

(cisão homolítica) ou dois íons (cisão heterolítica).  

Ao analisar a energia das ligações C-C e C-H, baseando-se em Blanksby [59], observa-

se que para a maioria das moléculas orgânicas, a ligação C-H (~95-105 kcal/mol) é mais forte 

do que a C-C (~80-90 kcal/mol). Então, seguindo o preceito anterior, seria de se esperar que 

ocorressem mais cisões C-C do que C-H. Entretanto, nos alcanos lineares, e também em outras 

moléculas, os átomos de H que ficam na parte mais externa da molécula “blindam” as ligações 

C-C internas de átomos e elétrons, levando dessa forma a ocorrência também de cisões C-H 

nos primeiros instantes [28,58]. 
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Figura 2.4: Desenho esquemático representando os movimentos aleatórios em um plasma 

de Argônio (Ar), contendo íon de Ar (Ar+), elétrons (e-) e fótons (representado por hν). 

Fonte: Autoria própria. 

 

No caso de ambientes contendo fótons de UV [60], essa ordem é indiferente pois a 

radiação UV consegue penetrar a molécula, passando pela blindagem dos átomos de H, levando 

também ao rompimento de ligações C-C em primeira instância. 

A partir dos radicais formados pela abstração inicial de um hidrogênio (H), uma série 

de fenômenos podem ocorrer, os quais levam a estabilização dos radicais formados e 

consequente degradação ou polimerização dos mesmos [61,62]. 

Entre os vários mecanismos conhecidos de estabilização de radicais em moléculas 

orgânicas estão a: dimerização; abstração de átomos vizinhos (principalmente H); adição; 

disproporcionamento; fragmentação (cisão β) e formação de insaturações [63].  

A Figura 2.5 mostra como essas reações prosseguem. Na Reação 1 (Figura 2.5), 

chamada de dimerização ou recombinação, um radical R• encontra outro radical para a 

formação de um dímero. Esse evento pode ocorrer pela junção de dois radicais de moléculas 

diferentes, ou da mesma molécula e é dependente da mobilidade destas no meio, pois é 

necessário o encontro de dois radicais próximos. 

Neste trabalho as moléculas estudadas iniciam o tratamento no estado sólido, então 

pode-se esperar que esse tipo de reação somente seja observado quando houver fusão ou a 

formação de líquidos na superfície da amostra. 

Na Reação 2 (Figura 2.5), ocorre a abstração de átomos de H por um radical R•, 

podendo ser de outra molécula ou de si mesmo. Em algumas fontes esse processo é conhecido 

como isomerização, caso o hidrogênio seja de outra molécula, e auto isomerização se for na 
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mesma molécula. Essa reação apenas leva à propagação do processo de degradação, mas sem 

efetivamente gerar fragmentos degradados a partir do composto [63–65]. 

 

 
Figura 2.5: Reações de um radical. As ligações em vermelho são mais susceptíveis de 

sofrerem reações radicalares. As meias setas em azul representam o deslocamento de um 

elétron [64]. 
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Já a Reação 3 (Figura 2.5), chamada de adição, ocorre a reação entre um radical e uma 

ligação insaturada, sendo este um fenômeno bastante comum em processos de polimerização 

por adição [66]. Nesse, um radical interage com a ligação π de uma outra molécula, se ligando 

a um dos átomos da molécula insaturada através de uma ligação σ mais forte e deixando um 

radical para o outro átomo da mesma ligação. Mais informações desse processo podem ser 

encontradas em [67]. 

No caso de um ambiente contendo moléculas com apenas átomos de carbono e 

hidrogênio, esse processo de adição levará ao crescimento da molécula e é fortemente 

favorecido pela mobilidade das moléculas insaturadas. 

Entretanto, em ambientes contendo oxigênio molecular, o qual possui uma 

configuração com uma ligação π (O=O) que pode interagir da mesma forma com radicais, pode 

haver formação de peróxidos, o que será discutido mais à frente. 

Na Reação 4 (Figura 2.5), chamada de Disproporcionamento, um radical abstrai um 

átomo de hidrogênio de um outro radical alquila, que possui uma ligação C-H enfraquecida 

devido à presença do próprio radical. Os produtos desta reação são um alcano e um alceno 

neutros. Esse mecanismo, junto com a recombinação, são alguns dos principais métodos de 

neutralização de radicais sem uso de moléculas externas. 

Na Reação 5a (Figura 2.5), onde ocorre um processo chamado cisão β, a molécula 

sofre fragmentação através da cisão de uma ligação C-C em posição β em relação ao radical e 

que se encontra enfraquecida devido a presença do radical. Os produtos dessa reação são: um 

fragmento contendo uma instauração em ponta de cadeia e outro fragmento contendo um radical 

em ponta de cadeia 

Por fim na Reação 5b (Figura 2.5) ocorre outra possibilidade de cisão β, mas neste 

caso uma ligação C-H, também enfraquecida pela presença do radical, sofre cisão liberando um 

átomo de hidrogênio e deixando na molécula uma instauração que pode ocorrer em qualquer 

lugar da cadeia. 

 

2.3.1.1. A cisão β 

De todas as reações até aqui analisadas, apenas a cisão β leva à redução do tamanho 

da cadeia, quando se parte apenas de um radical. Entretanto, para entender o processo de cisão β 

é necessário visualizar quais são as energias das ligações de um alcano simples e como elas são 

afetadas pela presença de um radical. 
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A Tabela 2.1 mostra a energia necessária para realizar a quebra da ligação C-H para 

diferentes alcanos. O conhecimento sobre a força das ligações C-H de diferentes 

hidrocarbonetos é importante, pois com a formação do primeiro radical não só a molécula 

poderá se tornar bastante reativa com o meio, mas também as alterações resultantes nas energias 

de ligação afetarão a cinética das reações seguintes e consequentemente na distribuição dos 

produtos de degradação. 

A energia das ligações indicadas na Tabela 2.1 é obtida pela entalpia de dissociação 

da ligação, conhecida como DBE5, H298
6

 ou DH298
7. Para moléculas comuns a DH298 já é bem 

conhecida da literatura [68–71]. Entretanto, existem poucos dados na literatura que apresentam 

os valores de DH298 para moléculas que possuem radicais na sua estrutura. 

Como pode ser visto na Tabela 2.1, considerando as energias das ligações de moléculas 

neutras e as mesmas ligações em posição α8 a um radical, têm-se que a energia de ligação fica 

mais forte quando na presença do radical. Esse fato decorre devido ao efeito causado pelo 

elétron desemparelhado sobre as ligações próximas, atraindo os núcleos dos átomos vizinhos e 

assim aproximando-os. Consequentemente aumenta-se a energia de ligação dos átomos ligados 

diretamente ao radical [59,72]. 

Já para as ligações em posição β9 em relação ao radical, essas têm a sua energia 

consideravelmente reduzida devido à perda de simetria e ao aumento da força de ligação em 

posição α, mostrando ser esse um fator determinante para os possíveis produtos de degradação 

que podem ser obtidos com alcanos no ambiente de plasma [59,72].  

Partindo então de um alcano qualquer e realizando a quebra de uma ligação C-H de 

qualquer região na cadeia e utilizando as informações obtidas pela Tabela 2.1, pode-se construir 

os caminhos reacionais da Figura 2.6 para um alcano genérico considerando o processo de 

cisão β. Desconsiderando aqui a interação com outras moléculas como seria esperado em 

ambientes não oxidantes e com o material na fase sólida. 

Na Figura 2.6 são propostos dois caminhos para um alcano genérico através da cisão β. 

No caminho 1 ocorre a abstração de um átomo de hidrogênio em posição β em relação ao 

radical, produzindo uma insaturação no meio da cadeia do alcano. A presença de uma 

                                                 

5 Do termo dissociation bond enthalpy ou entalpia para dissociação de ligações. 
6 Do termo variação da entalpia de formação a 298 K. 
7 Do termo entalpia de dissociação a 298 K. 
8 Por posição α entende-se a primeira ligação em relação ao radical. 
9 Por posição β entende-se a segunda ligação em relação ao radical. 
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insaturação no meio da cadeia de um alcano pode levar a alterações nas propriedades da 

molécula. 

 

Tabela 2.1: Energia de dissociação (DH298)a das ligações de alguns hidrocarbonetos 

simples. A ligação em vermelho/destacada indica a ligação que está sendo considerada na 

medida. 

Molécula  Respectivo radical 

Ligação 
DH298   

kcal/mol (eV) 
Posição Ligação 

DH298   

kcal/mol (eV) 

C H

H

H

H  

105 ± 0,1 

(4,55) 
α C

H

H

H  

110,7 ± 0,1 

(4,80) 

C H

H

C

H

H

H

H  

100,5 ± 0,3 

(4,20) 

α C C

H

H

H H

H

 

106,4          

(4,61) 

β C C

H

H

H H

H

 

25,4 ± 0,2 

(1,57) 

C C

H

H

H H

H

H

 

90,1± 0,3 

(3,91) 
α C C

H

H

H H

H

 

99,8 ± 0,2 

(4,33) 

C H

H

C

H

H

C

H

H

H

H  

100,9 ± 0,5 

(4,38) 
β C C

H

H

H H

C

H

H

H

 

33 

(1,43) 

C C

H

H

H H

C

H

H

H

H

 

88,4 

(3,83) 

α C C

H

H

H H

C

H

H

H

 

97,7 

(4,24) 

β C C

H

H

H H

C

H

H

H

 

23,5        

(1,02) 

C C

H

H

H H

C

H

H

H

C

H

H

H

 

98,3        

(4,26) 
β C C

H

H

H H

C

H

H

H

C

H

H

 

33,5 

(1,45) 

C C

H

H

H H

C

H

H

H

C

H

H

H

 

88,9           

(3,85) 
β C C

H

H

H H

C

H

H

H

C

H

H

 

22,4        

(0,97) 

αBaseado em Blanksby [59] 
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Figura 2.6: Caminhos reacionais de estabilização por cisão β a partir de um alcano 

qualquer, que formou com adição de energia (E) um radical alquila. Fonte autoria 

própria, baseado em [73]. 

 

A insaturação por si só já altera o padrão de arranjo das moléculas devido a ligação π 

formada e consequentemente reduz a interação intermolecular por ligações secundárias. Isso 

leva, dentre outros efeitos, a uma redução da sua temperatura de fusão, tal como pode ser 

observado para as moléculas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Comparação das temperaturas de fusão (Tf) do ácido esteárico (C18H36O2) e 

do ácido oleico (C18H34O2). Valores obtidos em [74] 

Molécula Tf (ºC) 

 

69,3 

 

13,5 

 

No caminho 2, da Figura 2.6 ocorre a cisão β da ligação C-C em posição β em relação 

ao radical. Os produtos da cisão da ligação C-C são um alceno com dupla ligação no início da 

cadeia e um radical, ambos com tamanho de cadeia menor do que a molécula original. Esta 

redução na cadeia também diminui a sua temperatura de fusão (Tf). 

Como visto na Tabela 2.1 para o propano, a DH298 da ligação C-C em posição β 

(23,5 kcal/mol) é menor do que a de uma ligação C-H na mesma posição (33 kcal/mol). Como 

consequência disso, ocorre uma preferência da cisão da ligação C-C em relação a ligação C-H. 

Uma característica importante da cisão β segundo Pacansky [72] e outros autores que 

trabalharam com o mesmo processo [63,75,76] é que essa reação é do tipo endotérmica, ou seja 

precisa absorver energia do meio para ocorrer. Como consequência, essa reação terá preferência 

em ocorrer em ambientes altamente energéticos como em processos de combustão e ambiente 

com altas temperaturas (>600°C). 

No caso do presente trabalho, o ambiente de plasma pode fornecer a energia necessária 

para a ocorrência da cisão β, através dos agentes carregadores de energia (fóton/elétron/átomo 

excitados ou ionizado), sem que necessariamente todo o material precise estar nessas 

temperaturas elevadas, favorecendo assim os tratamentos de limpeza de superfície em materiais 

sensíveis à temperaturas elevadas. 

Outra característica dessa primeira cisão β é que um de seus produtos possui um radical 

em ponta de cadeia e este pode também vir a sofrer uma nova cisão β, liberando geralmente 

uma molécula de eteno (H2C=CH2), como mostra a Figura 2.7.  
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Figura 2.7: Cisão β de um intermediário com radical na ponta de cadeia carbônica. 

 

O eteno naturalmente é uma substância volátil e bastante reativa, podendo ser arrastado 

por um fluxo de gás ou entrar em combustão quando na presença de gases oxidantes em um 

meio energético. O outro produto formado dessa cisão também é um radical de ponta de cadeia, 

só que com dois carbonos a menos.  

Entende-se então como uma das partes fundamentais deste tópico, que os produtos 

voláteis de um alcano qualquer em um ambiente de plasma não oxidante, produzidos 

unicamente por cisão β, são principalmente alcenos e intermediários com radicais na ponta de 

cadeia com tamanhos menores que a molécula original. Dessa forma, enquanto houver uma 

fonte energética produzindo radicais, haverá a formação de moléculas com radicais na ponta de 

cadeia que consequentemente irão liberar grandes quantidades de eteno no meio. 

Isso não elimina a possibilidade da produção de outras espécies voláteis no meio de 

tratamento a plasma, apenas indica que possivelmente o principal produto volátil, produzido 

através de radicais em ponta de cadeia e por cisão β será o eteno. Outras moléculas maiores, 

baseando-se em alcanos e alcenos lineares, serão voláteis desde que seu tamanho seja pequeno 

o suficiente para isso, reduzindo significantemente sua produção a partir da molécula original. 

 

2.3.2. Alcanos em ambiente oxidante 

2.3.2.1. Características do oxigênio 

Antes de iniciar o tópico sobre o comportamento de alcanos em ambientes oxidativos, 

especialmente quando os agentes oxidantes são as espécies reativas do oxigênio, necessita-se 

revisar e compreender quais são as características deste elemento em particular, tanto para o 

processo, quanto na molécula em si. 

O oxigênio possui número atômico 8, o que lhe dá uma distribuição eletrônica de 

Pauling: 1s22s22p4 e os elétrons podem estar distribuídos, dentre outras possibilidades, nas 3 

formas mostradas na Figura 2.8. 



22 

 

 
Figura 2.8: Distribuição eletrônica nos orbitais do oxigênio atômico nos estados: O(3P) 

fundamental (tripleto), O(1D) o primeiro estado excitado (singleto) e O(1S) o segundo 

estado excitado [51,77]. 

 

Sobre estes estados da Figura 2.8, pode-se dizer: 

• No estado fundamental O(3P), conhecido também como estado tripleto, o oxigênio 

possui uma distribuição eletrônica que segundo a regra de Hund [77] é a que produz 

o menor momento angular orbital (ml) e consequentemente é a de menor energia.  

• Já o 1º estado excitado O(1D) é conhecido como estado singleto, apresenta um 

orbital p vazio, possuindo uma energia e reatividade maior do que o oxigênio no 

estado fundamental.  

• Por último, o segundo estado excitado do oxigênio é o O(1S) no qual há dois elétrons 

desemparelhados, mas com spins inversos entre eles, gerando uma configuração 

instável e com menor tempo de vida entre estas espécies.  

Na maioria dos casos, o oxigênio tripleto O(3P) é excitado para o estado O(1S) através 

de um ganho energético que ocorre pela interação com o meio ou pela cisão de ligações que 

leva à inversão do spin de um dos seus elétrons [51,77].  

Como a configuração do estado O(1S) com dois elétrons desemparelhados mas com 

spins inversos é bastante instável, esse rapidamente decai para o estado O(1D) pelo 

deslocamento do elétron de spin inverso para o orbital do elétron desemparelhado. Essa nova 

configuração é mais estável, logo o estado O(1D) possui tempo de vida maior [51,77].  

Durante o decaimento O(1S) → O(1D) é emitindo um fóton na região de 557,7 nm. 

Quando o O(1D) finalmente decai para estado O(3P), este emite um fóton na faixa de 630 nm. 

No caso em que o estado O(1S) decai diretamente para O(3P) ele emite em 297,2 nm. Esses 
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fótons podem então ser usados para identificar, em um ambiente de plasma, a presença dessas 

espécies [77]. 

Uma das regras das ligações químicas é que somente irão realizar ligações com troca 

ou compartilhamento de elétrons, os orbitais que tiverem elétrons desemparelhados. Dessa 

forma, o átomo de oxigênio em estado fundamental naturalmente poderá fazer 2 ligações 

através dos seus sub-orbitais p, se comportando como um di-radical bastante reativo [77]. 

No caso da reação com alcanos, o átomo de oxigênio O(3P) poderá facilmente remover 

um átomo de H da molécula, formando uma hidroxila (OH-)[50]. O mesmo átomo de oxigênio 

no estado fundamental também poderá reagir com qualquer outra molécula orgânica, desde que 

a mesma possua em alguma região, orbitais com elétrons desemparelhados, como é o caso de 

radicais alquilas10. Porém, o estado fundamental não é muito reativo se comparado a átomos e 

moléculas que possuam orbitais preenchidos, pois este tipo de reação viola o princípio de 

conservação de spin [77]. 

Por outro lado, o estado singleto O(1D), por possuir um orbital livre poderá reagir mais 

facilmente com qualquer átomo/molécula, pois ele é mais propenso a formar ligações com 

outros átomos em várias condições [77]. Ou seja, a população de O(1D) pode ser utilizada para 

controlar a reatividade do ambiente de plasma com moléculas orgânicas com, desde que haja 

uma maneira eficiente de controlar e quantificar a sua produção, seja por espectroscopia ótica 

[78] ou por titulação de óxido nítrico (NO) [79]. 

Outra característica que é bastante importante para a compreensão da atividade do 

oxigênio é a sua elevada eletronegatividade. Em termos gerais, a eletronegatividade é entendida 

como a capacidade de um núcleo atômico de atrair elétrons para si, em relação a capacidade do 

átomo de hidrogênio. Ao analisar a Tabela Periódica da Figura 2.9, observa-se que o oxigênio 

é o 2º elemento mais eletronegativo (3,44 eV), apenas atrás do Flúor (3,98 eV).  

A alta eletronegatividade do Oxigênio possui dois papéis na sua interação com 

moléculas orgânicas. Primeiramente, por ser muito eletronegativo ele irá atrair os elétrons para 

si a partir de qualquer núcleo atômico. Por segundo, quando o átomo de oxigênio estiver ligado 

a uma molécula orgânica, a sua eletronegatividade irá interferir nas ligações vizinhas, formando 

uma forte ligação com o primeiro átomo ligado, mas enfraquecendo as ligações deste primeiro 

átomo com os outros átomos menos eletronegativos ligados a ele e de outros átomos em posição 

                                                 

10 Molécula orgânica que perdeu um H ligado a um C (especialmente hidrocarbonetos) 
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β à carbonila11. Esse efeito é ainda mais evidenciado quando na presença de radicais, como será 

visto no próximo tópico.  

 
Figura 2.9: Recorte da Tabela periódica relacionada aos valores em eV da 

eletronegatividade dos elementos característicos de moléculas orgânicas segundo a regra 

de Pauling. Figura obtida em [80]. 

 

Combinando então a característica de possuir 2 orbitais disponíveis para ligação e 

elevada eletronegatividade, pode-se esperar que o oxigênio atômico possua uma grande 

capacidade em atrair elétrons para si, seja do ambiente (o que afeta o plasma) ou de qualquer 

outro elemento que seja menos eletronegativo do que ele. 

No caso dos alcanos analisados no tópico 2.3.1, o Carbono (2,5 eV) é um pouco mais 

eletronegativo do que o hidrogênio (2,2 eV), desta forma o elétron compartilhado entre os dois 

irá estar mais próximo do C, deixando o núcleo do H mais exposto, gerando um leve potencial 

positivo (δ+) na posição. Esse núcleo positivo irá atrair átomos de oxigênio e o elétron 

compartilhado do H será mais fortemente atraído pelo O do que pelo C, levando à formação de 

uma hidroxila (OH-) e um radical alquila, como representado na Figura 2.10. 

A adição de oxigênio na estrutura de uma molécula, devido as características citadas, 

leva a alteração das energias de ligação dos átomos próximos, como mostra a Figura 2.11 para 

um alcano que tem um oxigênio atômico ligado à sua estrutura.  

 

 
Figura 2.10: Reação de abstração de um H pelo oxigênio atômico [77]. 

 

                                                 

11 Por carbonila, entende-se uma função do tipo C=O 
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Figura 2.11: DH298 calculado para o butano, butanal e radical alcoxi. Valores em kcal/mol 

(eV). Dados obtidos em [81–83].  

 

As modificações causadas nas energias das ligações para o butano na presença de um 

átomo de oxigênio na ponta da cadeia, são mostradas para o butanal e para o radical alcoxi12 do 

mesmo. O cálculo das DH298 das demais ligações do radical alcoxi não foi possível devido a 

limitação das técnicas utilizadas, necessitando do uso de simulação quântica para determinar 

seus valores. Em termos gerais, a presença da carbonila13 no butanal enfraquece as ligações C-

H tanto em posição α (redução de ~11 kcal/mol) quanto em posição β ( redução de ~8 kcal/mol) 

em relação a carbonila. Entretanto a partir de uma posição γ em relação a carbonila no butanal 

a ligação, tanto C-H quanto C-C aparecem levemente fortalecidas devido ao enfraquecimento 

das posições α e β14. 

Esse fenômeno é conhecido como acidez provocada pelo oxigênio, no qual a alta 

eletronegatividade do oxigênio enfraquece as ligações próximas, permitindo a ocorrência de 

reações de descarbonilação15 e descarboxilação16 que serão vistas no próximo tópico. 

                                                 

12 Molécula orgânica que possui um radical em um átomo de oxigênio que realiza ligação simples com um átomo 

de carbono. 
13 Função C=O de uma molécula orgânica em aldeídos, acetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. 
14 Por posições α, β e γ entende-se as ligações que se encontram junto (α), a uma ligação de distância (β) ou duas 

ligações de distância (γ) da função mencionada (ex: radical, carbonila). 
15 Remoção de uma função carbonila. 
16 Remoção de uma função ácido carboxílico. 
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Em relação a reatividade do butanal, a presença do radical alcoxi leva a um 

enfraquecimento bastante intenso da ligação C-H da posição β em relação ao radical (redução 

de ~83 kcal/mol). Dessa forma é de se esperar que numa subsequente oxidação da molécula, 

seja abstraído preferencialmente um H em posição β à carbonila, favorecendo a formação de 

ácidos carboxílicos, como será também visto na sequência. 

No caso da formação de um radical alcoxi a partir do butano, pode-se observar que a 

ligação C-H em posição β ao radical encontra-se bastante enfraquecida (17,8 kcal/mol), mais 

ainda do que foi observado para a cisão β do radical alquila do butano (33,4 kcal/mol) (Tabela 

2.1). Também observa-se que a ligação C-C em posição β no radical alcoxi é menos afetada 

(48,9 kcal/mol) do que a mesma no radical alquila (22,4 kcal/mol).  

Não foi encontrado na literatura uma explicação para essa relação, mas supõe-se que 

o maior enfraquecimento da ligação C-H no radical alcoxi acabe fortalecendo a ligação C-C em 

posição β ao radical. Entretanto o oxigênio atômico não é a única espécie que pode reagir com 

moléculas orgânicas.  

O oxigênio molecular também possui características próprias em relação a sua 

reatividade com outros materiais. Esta molécula possui 3 estados conhecidos, que consideram 

o seu estado energético e os spins dos seus elétrons compartilhados, especialmente no orbital 

não ligante σ* 17  [51,77]. A Figura 2.12 mostra a configuração dos elétrons e os estados 

conhecidos. 

O estado fundamental do O2, também conhecido como tripleto 3Σg
-, possui dois 

elétrons desemparelhados em orbitais não ligantes com o mesmo spin e mais externos à 

molécula18 [85]. Nesse estado o oxigênio molecular também é conhecido como di-radical, pois 

pode reagir em ambos os lados da molécula caso encontre outro radical ou elétron 

desemparelhado disponível [51,77]. 

 

                                                 

17 Orbital ligante e não ligante relacionam a teoria dos orbitais moleculares que descreve a distribuição dos elétrons 

no espaço. No caso do orbital não ligante, este relaciona os elétrons que se encontram mais distantes do centro de 

massa da molécula [51,77].  
18 Uma explicação resumida sobre a geometria de orbitais moleculares pode ser encontrada em [85] 
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Figura 2.12: Estados energéticos da molécula de oxigênio. Figura obtida em [84] 

 

Também são conhecidos dois estados singleto para o O2, no primeiro caso 1Σg
+, este 

possui dois elétrons desemparelhado com spins inversos. Nessa configuração, da mesma forma 

que para o estado O(1S), a presença dos elétrons distantes com spin inverso é bastante 

desfavorável energeticamente e o mesmo geralmente decai para o estado singleto 1Σg
+ → 1Δg 

com emissão de um fóton de baixa intensidade em 1910 nm. Outra possibilidade de decaimento 

ocorre do estado singleto 1Σg
+ para o estado fundamental 3Σg

- com a emissão contendo cabeça 

de banda em 762 nm (também conhecido como banda atmosférica [35]) [51,77]. 

O estado singleto 1Δg da molécula de oxigênio é conhecido como um dos estados meta-

estáveis de nível excitado, com um tempo de vida considerável (podendo a chegar a mais de 70 

minutos em vácuo [86]) antes do decaimento para o estado fundamental, com emissão de um 

fóton em 1269 nm [51,77].  

Nesse estado singleto 1Δg  os dois elétrons da sub-camada não ligante, encontram-se 

em um dos oxigênios, deixando no outro oxigênio um orbital vazio, fazendo que, da mesma 

maneira que para o O(1D), um dos oxigênios da molécula seja capaz de abstrair elétrons até de 

moléculas que já possuam orbitais com elétrons emparelhados [51,77]. 

 

2.3.2.2. Formas de controle concentração [O]/[O2] 

Em um plasma contendo oxigênio, a distribuição das espécies singleto e tripleto, tanto 

do oxigênio atômico quanto do molecular poderá permitir um maior controle da reatividade e 

interação com uma molécula orgânica. As formas de controle destas populações envolvem: 

• Controle por meio da potência aplicada: uma vez que o oxigênio molecular 

tripleto [O2] é o estado fundamental, o fornecimento de energia a esta molécula 

poderá levar à dissociação para [O] e excitação para o estado singleto, então 
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quanto mais energética a descarga ou potência aplicada, maior a relação 

[O]/[O2] e concentração de estados excitados [87–90];  

• Pressão no tratamento: nessa variável existe uma relação entre a potência da 

descarga, livre caminho médio das partículas e densidade de partículas. Irá 

existir para cada reator uma pressão, na qual a relação [O]/[O2] será maior e 

em muitos casos necessita-se de pressões muito baixas (<10 mTorr) para isso. 

Entretanto, a baixa proporção de [O]/[O2] pode ser compensada pela maior 

densidade nas espécies presentes em pressões mais altas [88,90–93]; 

• Uso de fonte pulsada:  

o Bernardelli [32] utilizou um sistema para pulsar uma fonte de micro-

ondas com plasma de Ar-O2. O autor não chegou a avaliar a proporção 

[O]/[O2], mas observou uma mudança significativa no comportamento 

de degradação de suas amostras, que muito possivelmente relaciona a 

população de [O] presente e tempos de relaxação das suas moléculas.  

o Mafra [53] também utilizou uma forma de pulsar uma fonte de micro-

ondas e observou que através desse método ele obteve um melhor 

controle da temperatura da amostra, mas o mesmo não relacionou o 

comportamento à razão [O]/[O2]; 

• Posicionamento da amostra próxima ou distante da descarga: uma vez que a 

dissociação do O2 ocorre preferencialmente na região da descarga, quanto 

mais longe a amostra estiver da fonte geradora, menor será a concentração de 

[O] [92,94]. 

o A relação população vs. distância irá depender entre outras variáveis: 

do fluxo gasoso; do tempo de vida destas espécies; da área de 

superfície para recombinação  

• Posicionamento da amostra em relação as paredes do reator: uma vez que o 

[O] não é o estado mais estável do oxigênio, ele tenderá a se recombinar em 

colisões a 3 corpos (ex: [O] + [O] + parede). Dessa forma é esperada uma 

menor população destes próximos as paredes do reator  [40,94–96]; 

• Através da mistura de gases: uma vez que o oxigênio produz também íons 

negativos, este então reduz a população total de elétrons da descarga, 

reduzindo sua intensidade. Dessa forma, a utilização de outro gás poderá 
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facilitar a sua dissociação por produzir íons positivos com mais facilidade  

[27,97,98]; 

• Através de uma fonte de oxigênio molecular externa à região da descarga: 

Bernardelli [37] utilizou uma fonte externa de [O2] após a descarga de micro-

ondas para alterar a proporção [O]/[O2] na pós-descarga. Seus resultados 

observaram que em pós-descarga somente uma alta concentração de [O] é 

pouco eficiente em degradar a molécula de ácido esteárico, tendo então a 

molécula de [O2] um papel fundamental na eficiência do processo de limpeza. 

 

2.3.2.3. Reações em meio oxidante 

Uma vez adicionados átomos/moléculas oxidantes no meio reacional, surgem várias 

modificações nos caminhos de degradação e nas interações entre o plasma e a amostra. Para 

compreender como esses elementos interferem nos caminhos reacionais é necessário analisar 

os processos de oxidação de moléculas orgânicas. 

Por elementos oxidantes pode-se entender átomos ou moléculas que possuem a 

capacidade de abstrair elétrons para si, pois geralmente têm configurações que possuem elevada 

eletronegatividade. Nessa relação, não somente o oxigênio, mas outras moléculas também 

(muitas delas contendo oxigênio) possuem algo chamado de poder de oxidação, que é uma 

relação da sua capacidade de oxidar outras moléculas em relação a um referencial. 

Na Tabela 2.3 observa-se a capacidade de oxidação relativa de alguns átomos e 

moléculas conhecidos. A capacidade de oxidação relativa é dada pelo potencial de oxidação em 

relação ao valor obtido com o gás cloro (1,36 V), sendo o valor relativo deste 1 e os demais 

uma proporção em relação ao potencial do íon de cloro [99].   

Uma das dificuldades relacionadas ainda sobre essas espécies, é que os valores 

fornecidos por Munter [99], consideram as moléculas/átomos no seu estado fundamental (com 

exceção do oxigênio atômico singleto) ou com a carga indicada na Tabela 2.3. Entretanto, como 

visto no tópico 2.3.3., o próprio oxigênio possui mais de um estado energético e somente foi 

encontrado durante as pesquisas os valores indicados acima. 
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Tabela 2.3:  Capacidade de oxidação de algumas espécies conhecidas [99,100].  

Espécie oxidante Fórmula Poder de oxidação relativa 

Iodo I 0,40 

Hipoclorito de sódio NaClO 0,69 

Oxigênio molecular O2 0,90 

Íon cloro Cl- 1,00 

Ácido hipoclorídrico HClO 1,10 

Permanganato MO4
- 1,24 

Peróxido de hidrogênio H2O2 1,31 

Ozônio O3 1,52 

Oxigênio atômico (singleto) O 1,78 

Radical hidroxila HO- 2,05 

Fluor F 2,25 

Dióxido de titânio com lacunas 

carregadas positivamente 
TiO2

+ 2,35 

 

De qualquer forma, pode-se entender que quanto maior o poder de oxidação de um 

átomo ou molécula, maior a sua capacidade de abstrair elétrons para si. Durante o processo de 

oxidação, estes átomos e moléculas acabam fazendo ligações químicas fortes com os átomos 

oxidados. Utilizando como exemplo o átomo de oxigênio, a Figura 2.13 ajuda a explicar as 

primeiras etapas do processo de oxidação, utilizando o oxigênio atômico e um alcano qualquer. 

As reações 1 e 2 da Figura 2.13 são também chamadas de iniciação, pois são as formadoras dos 

radicais alquilas iniciais. 

Nesta etapa de iniciação, qualquer átomo ou molécula que possua um elétron não 

compartilhado, poderá abstrair um átomo de H de um alcano, desde que a sua capacidade de 

atrair o elétron para si seja maior do que a do carbono que se encontra ligado a outros átomos.  

No caso da reação de um alcano com o oxigênio atômico, os produtos dessa primeira 

etapa de degradação (reação 1 da Figura 2.13) são um radical alquila e um radical hidroxila 

(HO-), pois o elétron não compartilhado do oxigênio gera uma ligação covalente com o 

hidrogênio, mais forte, enquanto a ligação C-H é desfeita.  

O processo de abstração do H é exotérmico, então é de se esperar que o processo 

formação do radical alquila e do radical hidroxila levem ao aquecimento do material. Segundo 

Dorofeev [50], o deslocamento do radical hidroxila após sua formação, no caso analisado do 

tratamento de polietileno com O(3P), gira em torno de 0,2 nm, fazendo com que o mesmo radical 

gerado venha a reagir com a mesma molécula ou em moléculas próximas. 

Ou seja, o radical hidroxila que possui uma capacidade de oxidação ainda maior que 

o oxigênio atômico, pode abstrair outro H da mesma ou de outra molécula antes desta ser 

removidas pelo fluxo de gás do reator (similar à reação 1 da Figura 2.13). Os produtos desta 
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reação são outro radical alquila e água. Mas, caso o radical hidroxila interaja com a mesma 

molécula (reação 2 da Figura 2.13) então os produtos formados seriam ou um di-radical e água. 

 

 
Figura 2.13: Etapas de iniciação de um processo oxi/dregadativo de um alcano e reações 

da hidroxila formada. As meias setas em azul indicam o deslocamento de um elétron. 

Fonte: autoria própria baseado em [63]. 

 

Por outro lado, se o radical hidroxila encontrar um outro radical alquila, estes poderão 

se ligar criando um álcool (reação 3 da Figura 2.13). E caso o OH, encontre outro radical 

hidroxila (reação 4 da Figura 2.13), poderá formar peróxido de hidrogênio que possui um poder 

de oxidação maior que a do oxigênio molecular. 

Dessa forma, entende-se que se o alcano vier a sofrer cisão β por formação de radicais 

como mecanismo básico de degradação, a adição de oxigênio atômico deve elevar a capacidade 

de produção de radicais alquilas que darão início a todo o processo. Outro fator importante é 

que como o processo de abstração do H é exotérmico, o aumento da temperatura do material 

deve elevar a cinética da reação. 
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Sendo assim é então esperado que a adição de gás oxigênio (O2) em pequenas 

quantidades, possa a favorecer a produção de O atômico na descarga, que elevará a produção 

de radicais em grande quantidade e como consequência, ocorrerá um aumento significativo da 

produção de eteno por cisão β. Esse mesmo eteno, devido a sua volatilidade, pode reagir com 

o oxigênio formando grandes quantidades de CO e CO2, como será visto na sequência. 

Outros produtos da reação do oxigênio atômico com o radical alquila também podem 

ser formados, como mostram as reações na Figura 2.14. A reação 1 de iniciação com oxigênio 

atômico da Figura 2.14 demonstra a origem do primeiro radical alquila. Entretanto, o trabalho 

de Lin [101] sugere que em temperaturas baixas (< -100°C) e pressões elevadas (~5.105 Torr), 

esta reação pode se tornar relevante. Nela o oxigênio atômico consegue se posicionar entre a 

ligação C—H formando um álcool excitado, que possui tempo de vida inferior a 10-9 segundos. 

Porém, o mesmo trabalho comenta que em temperaturas maiores e pressões mais baixas esse 

fenômeno se torna menos provável. 

Na reação 2 da Figura 2.14 temos que um segundo oxigênio atômico irá se ligar ao 

radical já formado, gerando um radical alcoxi. Essa molécula é bastante reativa, podendo vir a 

se estabilizar pela expulsão de um H em posição β ao radical (reação 2a) formando um aldeído 

ou realizando a cisão β da ligação C─CH2O• (reação 2b), liberando um radical alquila idêntico 

ao original, todavia com um carbono a menos, e um formaldeído. Caso o oxigênio atômico 

tenha se ligado em outra posição que não uma ponta de cadeia, os subprodutos destas reações 

seriam acetonas e radicais alquilas menores que a molécula original. 

Já na reação 3 da Figura 2.14, o radical alcoxi interage com outra molécula, abstraindo 

um H da mesma, produzindo um álcool, que poderá ser primário, secundário ou outro tipo 

dependendo da posição do átomo de oxigênio.  

Considerando agora o aldeído formado na reação 2a, a alta eletronegatividade do 

oxigênio em comparação aos demais átomos do alcano faz com que a energia de ligação C=O 

seja bastante alta, enfraquecendo ainda mais as ligações C—H e C—C, como visto no tópico 

2.3.3 na Figura 2.11. Desta forma, na presença de outros átomos de oxigênio no meio, estes 

poderão interagir com a molécula, abstraindo um H da ponta da cadeia e formando um radical 

aldeído (reação 4). E esse radical aldeído pode vir a se estabilizar pelo processo de 

descarbonilação19 (reação 5). 

 

 

                                                 

19 Reação de estabilização de radicais aldeídos pelo qual uma carbonila em ponta de cadeia é removida. 
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Figura 2.14: Reações entre um alcano e o oxigênio atômico. Fonte: autoria própria, 

adaptado de [62,79,102]. 
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Cabe ressaltar que o radical aldeído pode também ser produzido pela reação 2b quando 

o oxigênio se liga ao meio da cadeia, causando cisão β de uma ligação C—C em posição β ao 

radical [103–105]. 

Se um oxigênio atômico encontrar um radical aldeído, ele poderá se ligar a ele 

(reação 6), formando um radical carboxila que pode sofrer duas reações seguintes.  

Caso o radical carboxila encontre outro alcano (reação 6a), este poderá abstrair um H 

desta molécula, formando um ácido carboxílico estável. Já se a mesma não encontrar um H 

disponível, a função poderá sofrer uma reação de estabilização chamada descarboxilação20, 

gerando dióxido de carbono e um radical alquila (reação 6b) [104,106,107]. 

A Figura 2.15 resume os estados de oxidação de um alcano descritos nas Figura 2.13 

e Figura 2.14, mostrando que em um ambiente contendo oxigênio reativo, todas as moléculas 

propostas como álcoois, aldeídos, ácidos carboxílicos, monóxido e dióxido de carbono poderão 

ser produzidas em alguma proporção, sendo as moléculas gasosas como CO e CO2 a última 

etapa de oxidação de um alcano, com definitiva redução de massa e eliminação dos compostos. 

 
Figura 2.15: Estados de oxidação de uma molécula orgânica. Fonte: adaptado de [108]. 

 

Contudo, sempre que houver oxigênio atômico disponível no ambiente, este tenderá a 

se recombinar formando oxigênio molecular e a presença deste irá gerar algumas alterações no 

processo de degradação. As figuras seguintes irão descrever as possíveis reações de alcanos e 

alguns derivados obtidos nas Figura 2.13 e Figura 2.14, baseando-se principalmente em reações 

de combustão em baixa temperatura descritos em Curran [63], Herbinet [76], Jin [109], 

Narayanaswamy [110], Zhang [65] e Pelucchi [111]. 

A Figura 2.16 mostra a primeira reação entre um radical alquila com o oxigênio 

molecular. 

                                                 

20 Reação de estabilização de radicais carboxílas através da remoção da função ácida. 
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Figura 2.16: Etapa inicial da oxidação por oxigênio atômico. Fonte: adaptado de 

[63,65,76,110,111]. 

 

Como visto no tópico 2.3.2.1. sobre as características do oxigênio molecular, obteve-

se que este no estado fundamental, irá interagir somente com radicais, sendo este inerte a 

moléculas neutras. Por outro lado, como visto no mesmo tópico, o oxigênio molecular singleto 

poderá ter o mesmo efeito do oxigênio atômico para a formação de radicais alquilas, mas é 

necessário o oxigênio molecular tripleto para produzir um radical peróxido (ROO•) como o da 

Figura 2.16 devido a distribuição eletrônica da molécula.  

Devido à posição do elétron não compartilhado no radical peróxido, essa reação é 

considerada reversível por cisão β da ligação C-O, voltando a molécula ao estado de radical 

alquila. Entretanto, a cinética dos trabalhos analisados indica que em ambientes energéticos, 

outras reações de interação com o peróxido são mais favoráveis do que a perda do •O─O•. 

Uma vez que o radical peróxido é formado, podem ocorrer outras reações como as 

mostradas na Figura 2.17. Na reação da Figura 2.17 o radical peroxido interage com outro 

alcano qualquer. Como no radical peróxido o elétron desemparelhado está no oxigênio mais 

externo, este consegue abstrair um átomo de hidrogênio deste alcano, formando um 

hidroperóxido (ROOH). Esse processo é bastante facilitado em temperaturas e pressões 

elevadas devido a maior mobilidade e densidade dos componentes [63,110]. 

 

 
Figura 2.17: Etapas sequenciais a partir de um radical peróxido. As ligações em vermelho 

indicam as ligações enfraquecidas devido ao radical. 
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Se ambos os átomos de oxigênio estiverem fazendo heteroligações, como é o caso do 

hidroperóxido, a energia da ligação O─O é reduzida, levando a uma probabilidade grande, 

especialmente em ambientes energéticos, do rompimento da ligação simples O─O. Taube [51] 

explica que uma ligação simples O─O é bastante desfavorável devido à geometria e distribuição 

de orbitais formados entre esses dois átomos em relação aos seus demais orbitais e ligações.  

Ao analisar as energias de ligação, das ligações C─O, O─O e O─H do radical peróxido 

e do hidroperóxido na Figura 2.18 (baseado em [59]), entende-se tal como relatado em diversos 

trabalhos, que na formação do hidroperóxido existe uma facilidade muito grande no 

rompimento da ligação O─O. 

No rompimento da ligação RO─OH (Figura 2.17), forma-se um radical alcoxi, que 

poderá sofrer os mesmos processos de estabilização mostrados nas reações 2a e 2b da Figura 

2.14, produzindo aldeídos, cetonas, formaldeídos e radicais alquilas. 

Entretanto em baixas temperaturas e pressões, como são encontradas em reatores à 

plasma e especialmente no modelo utilizado para este trabalho, o processo de isomerização se 

torna mais favorável. Esse processo é chamado de isomerização e envolve um mecanismo em 

que o radical “pesca” um H de um CH2 em posição α, β, γ, ou até de outras posições em relação 

ao C ligado ao radical peróxido, formando um radical hidroperóxido. 

 
Figura 2.18: Variação das energias de ligação em um radical peróxido e um 

hidroperóxido. Valores em kcal/mol [59]. 

 

A analogia com o termo “pesca” se encaixa bastante nessa reação, pois a ligação O─H 

será feita com o átomo de oxigênio da ponta do peróxido que irá abstrair um H. Esse oxigênio 

possui mobilidade limitada devido ao conjunto das ligações C─C, C─O e O─O na qual está 

ligado, limitando as possíveis conformações que podem ser obtidas. 

A conformação mais confortável para a isomerização é através da formação de um 

anel de 6 membros, como mostra a Figura 2.19 [63,65,76,109–111]. 
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Figura 2.19: Conformação da formação de um anel de 6 membros para o processo de 

isomerização. Fonte: autoria própria baseado em [63]. 

 

Segundo Herbinet [76], em processos oxidativos em baixa temperatura (no caso 

650 K), aproximadamente 47% das reações de isomerização deverão seguir o caminho com 

anel de 6 membros. Outras conformações com 5 (25%) e 7 (24%) membros também são 

importantes para o processo e foram consideradas aqui.  

Pode-se dizer que a temperatura é um fator fundamental nessa proporção, pois quanto 

maior a temperatura, maior o número de conformações possíveis, enquanto que em baixas 

temperaturas há uma maior tendência de ocorrer somente as conformações mais favoráveis 

(6 membros > 5 e 7 membros > outras). 

Considerando somente a possibilidade mais provável, que é do anel de 6 membros, 

duas reações são possíveis a partir do radical hidroperóxido (Q•OOH), visíveis na Figura 2.20. 

 
Figura 2.20: Reações de sequência após formação do radical hidroperóxido sem O2. 

Fonte: autoria própria baseado em [63,109]. 

 

Na Reação 1 da Figura 2.20, inicialmente somente a ligação O─O é rompida, 

formando um radical alquila radical alcoxi, que devido à proximidade com um outro carbono 
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radicalar (•CH) poderá fazer uma ligação cíclica do tipo epóxi (dependendo da posição do 

radical, outros tipos de anéis poderão ser formados).  

Já a reação 2 da Figura 2.20 considera cisão β da ligação C─C próxima ao radical, 

liberando um alceno de ponta de cadeia e um radical hidroperóxido. Este, por sua vez, poderá 

perder o OH do hidroperóxido, deixando um aldeído (metanal) como subproduto. 

Em ambos os casos a reação considera que o radical formado pelo peróxido não vá 

reagir com outra molécula de O2. Entretanto, muitas fontes concordam que o mais provável de 

ocorrer neste caso, em um ambiente contendo oxigênio, seria a adição de outra molécula de O2 

no radical formado, levando aos caminhos reacionais da Figura 2.21 [63,65,76,109–111]. 

 

 
Figura 2.21: Reações de sequência após formação do radical hidroperóxido, considerando 

uma segunda adição de O2. As ligações em vermelho, mostram ligações enfraquecidas. 

Fonte: autoria própria, baseado em [63,109].  

 

A Figura 2.21 mostra a ocorrência de uma segunda adição de O2 no produto mais 

provável da isomerização. No caso mostrado da Figura 2.21, uma outra molécula de oxigênio 

interage com o radical, formando uma função peróxido a partir do radical hidroperóxido. Por 

causa da função hidroperóxido já existente, especialmente devido a eletronegatividade do O, as 

ligações C─H do carbono ligado ao hidroperóxido ficam enfraquecidas, como mostram as 

ligações em vermelho na reação 2 da Figura 2.21.  

O radical do peróxido então, por isomerização, abstrai preferencialmente o H desta 

ligação enfraquecida, gerando outra função hidroperóxido (2º), mas deixando um radical na 

base do 1º hidroperóxido. Esse radical, irá enfraquecer muito a ligação O─O do 1º 
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hidroperóxido, levando ao rompimento da mesma, formando um aldeído hidroperóxido. Se o 

1º hidroperóxido estiver em uma posição diferente de uma ponta de cadeia será formada uma 

cetona hidroperóxido. 

Na sequência, a ligação O─O do 2º hidroperóxido pode se romper e, por reações já 

explicadas anteriormente, poderá deixar como subprodutos aldeídos ou cetonas, dependendo 

dos grupos laterais presentes antes da cisão. 

É bastante provável que os processos que levam a decomposição da molécula, quando 

o 2º peróxido formado ocorre em outra posição daquela mostrada na Figura 2.21 (posição α ou 

γ em relação a carbonila) possuam reações bastante semelhantes, mas com outros subprodutos 

finais.  

No caso de aldeídos, tal como mostrado na reação 6 da Figura 2.14, estes podem ser 

facilmente oxidados para ácidos carboxílicos, tanto com oxigênio atômico, quanto por 

processos de formação de hidroperóxidos. Podendo levar a descarbonilação e descarboxilação 

com definitiva redução de tamanho de cadeia. 

Por outro lado, uma das funções produzidas durante a oxidação e que podem levar a 

um aumento da resistência da molécula à oxidação são os grupos acetonados. Essa função é 

conhecida por ser bastante resistente a oxidação e somente realizar esse processo em ambientes 

não convencionais e extremamente oxidantes. 

Jin [109] em seu trabalho, realizou a oxidação do ácido esteárico em um ambiente de 

alta pressão e temperatura contendo água como meio para integrar oxigênio. A água, nessas 

condições atinge um estado supercrítico21, o qual é conhecido por ser bastante corrosivo e 

oxidante, podendo decompor moléculas orgânicas se houver condições e tempo suficiente. Este 

autor, foi um dos poucos a apresentar caminhos reacionais não catalíticos22 a partir de acetonas 

e que poderiam por oxidação com oxigênio levar à degradação do composto.  

No trabalho de Jin [109] não é mostrado algumas etapas intermediárias importantes 

para a compreensão dos caminhos reacionais para a degradação de acetonas, sendo necessário 

buscar em outras fontes, caminhos que sejam possíveis para esse tipo de função. 

Um dos métodos mais conhecidos para a oxidação de cetonas é o processo de oxidação 

Baeyer-Villiger [112] que considera como os subprodutos finais da oxidação de acetonas por 

peróxidos, ácidos carboxílicos e ésteres. A dificuldade da comparação é que este é um caminho 

de reação iônica. Porém a proposta de Jin [109] considera que os produtos da oxidação foram 

                                                 

21 Estado supercrítico da matéria é definido como uma condição de pressão e temperatura acima da qual não existe 

mais distinção entre fases líquidas e gasosas. 
22 Processo não catalítico: reação química que ocorre sem a necessidade de um catalisador. 
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apenas ácidos carboxílicos, por um caminho de reação radicalar, devendo então haver outro 

caminho disponível. 

Karnojitzky [113] faz uma revisão sobre mecanismos de oxidação de acetonas com 

oxigênio molecular e em muitos dos seus exemplos são utilizados meios líquidos ou iônicos ou 

de alta temperatura. Mas muitas de suas reações podem ser utilizadas para explicar os 

intermediários da proposta de Jin [109]. 

Uma das características do processo proposto por Jin [109] é que para haver a 

degradação de uma cetona é necessária a funcionalização do C em posição α à carbonila. 

Contudo, segundo Herbinet [76], a maior parte dos produtos de degradação mostrados na 

reação 2 da Figura 2.17 e na Figura 2.19 consideram que foi formado um radical no carbono 

em posição β ao primeiro hidroperóxido. 

No entanto, mesmo nesse caso Jin [109] mostra, como no exemplo da Figura 2.22, que 

sendo o carbono em posição β à carbonila oxidado, formando uma dicetona, isso apenas 

aumenta a probabilidade da funcionalização do carbono em posição α devido à alta 

eletronegatividade do oxigênio. 

 
Figura 2.22: Reações de oxidação de cetonas e dicetonas, segundo proposto por Jin [109]. 

 

Considerando então que o C, em posição α esteja funcionalizado como hidroperóxido, 

os seguintes caminhos reacionais da Figura 2.23 podem acontecer. Como visto na Figura 2.23, 

existe a probabilidade de decomposição de hidroperóxidos (ROOH) em radicais alcoxi (RO•), 

com eliminação de radical hidroxila quando este se encontra em posição α a uma carbonila 

(C=O), podendo levar a duas possibilidades de fragmentação. 
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Figura 2.23: Reações de término da oxidação de cetonas. As ligações em vermelho indicam 

enfraquecimento devido ao radical e ao O. Fonte: adaptado de [109]. 

 

Na primeira ocorre a cisão β da ligação C─C entre o radical alcoxi e a carbonila, com 

subprodutos de aldeído e radical aldeído. No segundo caso ocorre a cisão da ligação C─H do 

radical alcoxi, com eliminação de um radical H e produção de uma dicetona, que facilmente 

sofre decomposição em dois radicais aldeídos. Nestes casos, todos os produtos destas cisões 

foram facilmente oxidáveis para ácidos carboxílicos em ambientes contendo oxigênio. 

Então, em posse dos principais caminhos reacionais a partir de alcanos lineares, 

podemos resumir os caminhos reacionais no seguinte fluxograma da Figura 2.24. 

Partindo de um radical alquila já formado e na ausência de oxigênio, o principal 

caminho de degradação é através da cisão β com a formação de insaturações e radicais de ponta 

de cadeia, que como visto no tópico 2.3.1. devem levar a formação de etano e eteno. 

Tanto na presença de oxigênio atômico (caso ele se adicione ao radical alquila), quanto 

na adição de oxigênio molecular (com formação de hidroperóxido e degradação do mesmo), 

produz-se um radical alcoxi. Esse pode se estabilizar de duas formas. A primeira envolve a 

interação com outra molécula e abstração de um H, formando como produto um álcool, que 

pode ser primário, secundário ou outro dependendo da interação. Uma vez que esse fenômeno 

depende da mobilidade da molécula, é esperado uma maior ocorrência desse processo em meios 

líquidos.  

Outra possibilidade de formação de álcoois é através da adição de radical hidroxila 

(não mostrado na Figura 2.24) diretamente no radical alquila, podendo esta hidroxila ser gerada 

tanto pela interação de oxigênio atômico com o alcano, quanto pela decomposição do 

hidroperóxido. 

A segunda forma de estabilização do radical alcoxi envolve a cisão β do radical alcoxi, 

podendo ser na ligação C─H formando aldeído ou acetonas; ou ainda cisão da ligação C─C 

produzindo aldeídos e radicais de ponta de cadeia. 
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Figura 2.24: Resumo dos caminhos reacionais de um alcano em ambiente oxidante. 

Fonte: Autoria própria, fundamentado em [28,58,61–65,75,76,79,101–107,109–111]. 

 

Por outro lado, em meios de baixa densidade (gasoso) ou de baixa mobilidade (estado 

sólido) é bastante provável que na interação do radical alquila com oxigênio molecular, ocorra 

o processo de isomerização com formação de um radical hidroperóxido. Neste caso ocorre a 
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decomposição do hidroperóxido levando a epoxidação do composto, formando anéis de 

diversos tamanhos dependendo da posição do radical. (visível na Figura 2.24). 

Para o mesmo radical hidroperóxido, poderá ocorrer também cisão β, tanto da ligação 

C─H, quanto da C─C, formando os mesmos produtos da cisão β do radical alquila, diferindo 

apenas da presença do hidroperóxido na molécula final. 

Na maioria dos casos em ambiente contendo oxigênio molecular, poderá ser 

adicionada uma segunda molécula de oxigênio ao radical formado durante a isomerização, que 

poderá promover os caminhos descritos na Figura 2.24 (em detalhes nas Figura 2.21, Figura 

2.22 e Figura 2.23) a decomposição da molécula em aldeídos. 

Um ponto necessário tanto para os processos seguintes de descarboxilação e também 

para a descarbonilação, é a formação de um radical ─O• ou na função ácida ou em um carbono 

em posição α a uma carbonila, o que pode ocorrer em ambientes fortemente oxidativos [109].  

Dessa forma, tanto os aldeídos formados pelo oxigênio atômico, quanto pelo 

molecular, podem ser facilmente oxidáveis para ácidos carboxílicos ou sofrer descarbonilação, 

liberando monóxido de carbono e água. Por outro lado, o ácido carboxílico formado pode sofrer 

descarboxilação também, liberando dióxido de carbono e água. 

Assim sendo, é esperado que os principais produtos finais liberados em ambientes de 

plasma contendo uma concentração suficiente de oxigênio, tanto atômico quanto molecular, 

sejam monóxido e dióxido de carbono, além de água. Similar ao obtido durante um processo 

de combustão, com a diferença de ser realizado em temperaturas próximas a ambiente e 

pressões relativamente baixas. 

Espera-se que na amostra tratada, sejam observados todos os estágios de oxidação 

possíveis para o carbono em maior ou menor número, conforme já observado em trabalhos 

anteriores [35,37,46]. 

 

2.4. RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO 

Como último tópico desta revisão bibliográfica, deve-se discutir como relacionar a 

resistência à oxidação de um composto orgânico em relação aos seus grupos funcionais. Este 

tópico é de difícil discussão, pois não foi encontrada uma maneira direta, ou ao menos numérica, 

que possa prever qual grupo funcional deva apresentar mais ou menos resistência à oxidação. 

Apesar disto, esse tópico é fundamental para a compreensão e relação entre os diversos 

compostos analisados e o ambiente de plasma, especialmente em meio oxidante. Dessa forma, 

foram analisadas algumas propostas que buscaram catalogar essas relações. 
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Na química orgânica, Sheldon [57] define que a oxidação de produtos orgânicos 

envolve a eliminação de hidrogênios, ou a substituição de um átomo de hidrogênio por outro 

mais eletronegativo. No caminho reverso, a substituição de átomos mais eletronegativos por H 

ou outros com menos eletronegatividade (metais em geral) é chamado de redução. 

Soloveichik [114] e Smith [115] relacionam uma lista de 5 critérios para definir a 

capacidade de um composto orgânico em ser oxidado, sendo eles: 

1. A escala de eletronegatividade de Pauling: 

• Mostrado na Figura 2.9, ela indica a capacidade de um átomo em atrair elétrons 

relacionada a capacidade do Hidrogênio; 

• A escala mostra que, os átomos mais eletronegativos que o próprio carbono, são, 

na ordem do menos para o mais eletronegativo S < I < Br < N < Cl < O < F 

(considerando apenas as espécies atômicas).  

• Porém outros átomos ligados a estes podem alterar a sua eletronegatividade 

aparente, como é o caso dos NOx que são conhecidos pela sua elevada 

capacidade oxidante e tóxica. Nestas moléculas, a maior eletronegatividade do 

oxigênio atrai os elétrons do N para si, deixando o núcleo do N mais exposto, 

permitindo a este realizar ligações com um caráter aparente de 

eletronegatividade maior do que a do N sozinho. 

o Em termos comparativos, segundo Bratsch [116], a eletronegatividade do N 

é 3,0 eV, a do O é 3,5 eV e as do NO e NO2 são respectivamente 3,23 e 3,3 eV 

(Huheey [117] chegou a obter valores acima de 4,4 eV, acima do Flúor); 

o Sanderson [118,119] postulou que quando dois ou mais diferentes átomos se 

combinam, as suas eletronegatividades mudam para um valor intermediário 

entre eles; 

2. O número de oxidação de cada substância básica para cada série em consideração: 

• Considera como número de oxidação, o número de ligações de um átomo 

realizadas com átomos mais eletronegativos, partindo por exemplo do metano: 

o CH4 = 0 

o CH3OH = 1 

o CH2O = 2 

o HC(O)OH = 3 

o CO2 = 4 
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• Esses valores são utilizados para categorizar grupos funcionais de diferentes 

moléculas em estados de oxidação conforme o nível de substituição. 

o Ou seja, cada ligação do C, seja σ e/ou π realizada com átomos mais 

eletronegativos aumenta o estado em 1 unidade. 

3. A razão do momento da ligação (ou de dipolo) sobre a distância da ligação, μ/l 

(carga eletrônica): 

• É uma relação da polarização da ligação ou pode ser ainda entendido como um 

caráter iônico em ligações covalentes. Uma explicação detalhada pode ser 

encontrada em [120]; 

• Em termos gerais, quanto maior o momento de dipolo de uma ligação, em 

relação ao comprimento da ligação (que pode ser relacionada a força de ligação), 

maior o percentual de caráter iônico da ligação; 

o Na ligação iônica, os elétrons da ligação passam a pertencer ao átomo mais 

eletronegativo, dessa forma o caráter iônico serve para dizer o quanto 

assimétrica é a nuvem de elétrons da ligação formada, criando dipolos na 

mesma. 

• O momento de dipolo de uma ligação é dado tanto pela diferença de 

eletronegatividade entre os átomos ligantes quanto pela soma dos vetores 

tridimensionais de cada ligação. 

o Dessa forma, quanto maior o percentual iônico da ligação e menos simétrica 

a distribuição de cargas, mais exposto fica o núcleo dos átomos menos 

eletronegativos, deixando-os com um potencial mais positivo e mais 

suscetíveis ao ataque por átomos/moléculas mais eletronegativas. 

4. Função σ de Hammett tal como revisada por Taft (Taft σ*) [77,121,122]: 

• A equação de Hammett é uma relação linear de energia livre em mecanismos de 

reação. Ela considera como efeitos de campo, indução e ressonância dos 

substituintes de uma molécula afetam as taxas de reação; 

• Taft adicionou posteriormente o efeito estérico do substituinte à equação, 

ajudando a explicar o efeito do meio sobre as taxas de reação; 

• Os valores de σ ou σ* indicam a tendência de um grupo substituinte em retirar 

ou doar elétrons conforme diversos efeitos como campo, indução, ressonância; 

• Foram inicialmente desenvolvidos para grupos funcionais em anéis aromáticos. 
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• Brändstorm [122] faz em seu trabalho uma análise de diversos substituintes para 

alcanos com substitutos alcanos e polares usando a equação de Taft: 

o Observa-se que existe uma relação entre o caráter iônico da ligação 

(polaridade e eletronegatividade) e os valores de σ*, ou seja, quanto mais 

eletronegativa é a soma das substituições, mais rápidas são as reações; 

o Por outro lado, a presença de substituintes alcanos, como ocorre por exemplo 

em grupos acetonados, (─CH2─C(=O)─CH3), tende a reduzir os valores de 

σ*, devido a diversos efeitos estéricos que protegem o C da carbonila.  

5. E por último, a classificação considera também as reações químicas de uma 

substância envolvida, particularmente hidrólise, que não resulta em mudanças 

básicas nos estágios de oxidação em casos específicos; 

• Como por exemplo a troca de um grupo funcional ─NH3 por ─OH em meios 

aquosos. 

 

Temos então que a relação entre um grupo funcional substituinte e a capacidade de 

oxidação ou do próprio grupo funcional ou do carbono ligado a este irá depender de uma série 

de fatores que se relacionam entre si. Dessa forma, a classificação aqui utilizada irá se limitar 

aos grupos funcionais dos compostos analisados apenas. 

Foram utilizadas aqui duas propostas encontradas na literatura para prever qual grupo 

funcional deve produzir as espécies mais oxidáveis e a análise dos comportamentos foi baseado 

nas regras acima descritas por Soloveichik [114] e Smith [115]. 

A primeira alternativa para classificação desses grupos funcionais segundo Smith 

[115], desde que considerada a ressalva de que a capacidade de oxidação vai depender do tipo 

de reação química que irá ocorrer (em relação ao número de elétrons envolvidos), foi a 

utilização do potencial de ionização do grupo funcional. 

O potencial de ionização considera entre outros fatores, a energia necessária em meio 

gasoso para a remoção de um H de um substrato/molécula, sendo de certa forma similar ao 

observado para a produção do primeiro radical necessário para as reações propostas do 

tópico 2.3. Em geral, quanto menor for o potencial de ionização da molécula, mais facilmente 

ela será oxidada e quanto maior for o valor, mais facilmente a mesma pode oxidar outras 

moléculas. 

A segunda alternativa, considera as energias de ligação obtidas utilizando o método de 

Stephen [59] para calcular os valores das energias de ligação. Quanto menor a energia da 

ligação, mais facilmente um H foi removido por uma espécie oxidante. Aqui vale ressaltar que 
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foram consideradas tanto as espécies neutras como as contendo um radical na ponta, quanto no 

meio da molécula. 

Como molécula padrão para termos de comparação foi utilizado o butano, adicionando 

a esta molécula os grupos funcionais álcool (primário e secundário), aldeído, acetona, ácido 

carboxílico, amina e enxofre. A Tabela 2.4 mostra os valores obtidos. 

 

 Tabela 2.4: Valores obtidos para classificação. Potencial de ionização: 1Webbook NIST 

[123], 2E-Instruments [124], 3people [125]. Nem todos os valores de energia de ligação 

puderam ser obtidos através das bases de dados do NIST [123] e [70], sendo então 

simulados utilizando as ferramentas disponíveis em [126] (baseado em [127]) e [128]. Os 

valores com * indicam uma incerteza significativa no valor obtido no cálculo.  

Potencial de 

ionização 

[eV] 

Energias de ligação [kcal/mol (eV)] 

Butano (─CH3) 

10,53 ± 0,021 

10,632,3 

 

  

1-Butanol (n─OH) 

9,99 ± 0,051 

10,042,3 
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2-Butanol (sec─OH) 

9,881 

10,233 

  

  

Butanal (─C(O)H) 

9,82 ± 0,041 

9,862 

9,833 
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Butanona (─C(O)─) [129] 

9,52 ± 0,041 

9,543 

  

  

Ácido Butílico (─C(O)OH) [130] 

10,17 ± 0,051 

10,162 

 
 

  

Butamina (─NH2) [131] 

8,73 ± 0,051 

8,712 

8,783 
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1-Butanotiol (─SH) 

9,14 ± 0,051 

9,152,3 

 
 

  

 

Na Tabela 2.4 não foi colocado os valores de incerteza das medições para permitir uma 

melhor visualização dos dados e moléculas. Para a maioria dos casos analisados pode-se 

considerar uma incerteza que pode variar entre ± 0,5 a ± 4,0 kcal/mol (0,02 a 0,17 eV). 

A obtenção de valores negativos na Tabela 2.4 indica ou erros de cálculo devido a 

valores de entalpia de formação incorretos ou a incerteza dos valores utilizados. Entretanto, 

valores negativos também podem significar a ocorrência de ligações desfavoráveis que 

prontamente podem ser rompidas para estabilização da molécula. 

Analisando os dados obtidos na Tabela 2.4 podemos classificar os compostos neutros 

em relação ao grupo funcional utilizado e a capacidade de perder um H na seguinte ordem: 

A classificação da Tabela 2.5 mostra tanto pelo potencial de ionização, quanto pela 

DH298 que os grupos funcionais amina e tiol (S) devem ser os mais facilmente oxidáveis no 

próprio heteroátomo em relação aos grupos oxigenados e neutros. Tanto os grupos amina 
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quanto tiol são conhecidos na química orgânica por serem facilmente oxidáveis em reações 

químicas, podendo ser oxidados por ácidos orgânicos fracos por exemplo [132]. 

 

Tabela 2.5: Classificação dos compostos por grupo funcional do menor para o maior valor 

obtido ou calculado. Foi incluído na tabela a ordenação considerando a ligação C-H em 

posição α em relação ao grupo funcional. Fonte: autoria própria, baseado nas referências 

[123–128]  

Ordem 
Potencial de  

ionização 

DH298 

(grupo funcional─H) 

DH298 

(α-C─H) 

1º ─NH2 ─SH ─C(O)H 

2º ─SH ─C(O)H ─NH2 

3º ─C(O)─ ─NH2 ─C(O)─ 

4º ─C(O)H n─CH3 n─OH 

5º sec─OH n─OH ─C(O)OH 

6º n─OH ─C(O)OH ─SH 

7º ─C(O)OH sec─OH sec─OH 

8º n─CH3  n─CH3 

 

A diferença de eletronegatividade entre N─H e S─H é maior do que a C─H o que 

deveria dar a estes grupos uma maior energia de ligação. Contudo, o fato de estes serem 

substituídos com o C e a sua distribuição de elétrons emparelhados, reduz a sua energia de 

ligação com o H, deixando-os mais facilmente oxidáveis. 

Já o grupo funcional aldeído apresenta uma ligação C(O)─H bastante fraca, tanto 

quanto a obtida para o a ligação S─H o que explica a sua conhecida capacidade de oxidação 

em meios não agressivos, formando ácidos carboxílicos [111]. Neste caso, o seu baixo valor se 

deve a alta eletronegatividade e dupla ligação do O ligado ao mesmo C, interferindo na 

geometria de melhor distribuição de carga das ligações covalentes e causando um 

enfraquecimento das ligações do C com outros átomos. 

Uma observação interessante obtida pela análise do potencial de ionização é que a 

molécula contendo o grupo funcional cetona seria o 3º mais facilmente oxidável em relação aos 

analisados. Entretanto, esse tipo de função é conhecida pela sua dificuldade em ser oxidada 

[113].  

O que explica esse comportamento são duas considerações. Primeiramente por 

oxidação do C ligado ao O, seria necessário a substituição de uma ligação C─C por uma C─O 

por exemplo. Entretanto, pela posição do grupo cetona no meio da cadeia, esse processo não é 

facilitado devido ao restante da cadeia bloquear o acesso ao C da acetona. Sendo então mais 

fácil iniciar a oxidação por outro C [113]. 
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Por segundo, a redução da energia de ligação C─H da ponta da cadeia do alcano para 

o aldeído (100,7 → 89,1 kcal/mol) é mais intensa da que a obtida para a ligação C─C da ponta 

da cadeia do alcano para a cetona (86,8 → 85,0 kcal/mol) mostrando uma maior estabilidade 

desse tipo de substituição na cadeia, o que deve também dar uma maior resistência a oxidação. 

Então, o baixo valor do potencial de ionização deve estar relacionado a redução da 

energia de ligação C─H do grupo metil ligado ao grupo cetona (100,7 → 96,2 kcal/mol) devido 

a interferência do O na molécula aumentando a acidez local, ou a outros efeitos de indução não 

considerados aqui. 

O grupo funcional álcool, tanto em primário (n) quanto secundário (sec) também são 

conhecidos por serem razoavelmente oxidáveis para aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos ou 

ésteres com relativa facilidade em meio oxidantes [133]. 

Entretanto para que isso ocorra é necessário substituir uma ligação O─H para uma 

ligação π do O com o C e ao observar a Tabela 2.4 tem-se que a energia de ligação O─H é 

bastante elevada o que deveria levar a uma maior dificuldade de oxidar esta molécula. 

O que leva este grupo funcional a ser oxidável está relacionada a formação de radicais 

a partir do mesmo, por diferentes fontes oxidantes (O, O2, elétrons, entre outras). Uma vez 

formado um radical, especialmente por quebra da ligação O─H, a redução da BDE das ligações 

próximas é bastante significativa, chegando em alguns casos a reduzir para menos de 1/8 do 

valor sem radical. 

Outra razão que pode levar ao grupo OH a ser oxidável é que em muitas moléculas 

contendo oxigênio, observa-se que as mais estáveis são as que apresentam o átomo de oxigênio 

fazendo duas ligações com o mesmo átomo, enquanto nas que fazem ligações simples, a região 

contendo a mesma apresenta-se como ponto principal para início da oxidação por moléculas 

mais oxidantes, o que decorre da própria configuração eletrônica do oxigênio. 

Por último das moléculas neutras, tanto ácidos carboxílicos quanto alcanos simples 

apresentam além de altos valores de energia de ligação, os maiores valores de potencial de 

ionização dentre as moléculas conhecidas.  

No caso dos alcanos, a distribuição quase simétrica de cargas elétricas na molécula 

produz uma quase ausência de pontos fracos para início da oxidação, sendo necessário formar 

um radical para dar início a qualquer processo de oxidação. 

Já para o ácido carboxílico, esse estado é o penúltimo estado de oxidação de uma 

molécula orgânica, na qual o carbono da função possui 3 ligações com o átomo de oxigênio. 

Entretanto, os altos valores de energia de ligação fazem com que seja bastante difícil substituir 

a ligação C─C por outra com o O.  
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Existem duas formas de oxidar uma função ácido carboxílico. Na primeira, como 

mostrado na Tabela 2.4, caso a ligação O─H seja rompida, o cálculo realizado para a BDE 

resulta em um valor negativo para a ligação C─C. Como observado em alguns trabalhos como 

[103] e  [106], na ocorrência do radical no O da função ácida, a mesma prontamente sofre 

descarboxilação, com eliminação da função ácida da molécula na forma de CO2. 

A segunda forma envolve a oxidação do C em posição α em relação ao grupo ácido. 

A substituição da ligação C─H por C─O ou C=O nessa localização reduz consideravelmente a 

energia da ligação C─C devido a proximidade das ligações com o O, podendo levar também a 

oxidação da molécula, como mostrado no tópico 2.3.4. 

Já quando considerado a presença de radicais, todas as moléculas, tanto na própria 

função quanto em C em posição α ou β em relação a função, estes apresentaram considerável 

redução na energia de ligação, especialmente em posição β ao radical. Dentre todas as funções, 

a função ácida é a que mais apresentou alteração da DH298 (na ligação C─C(O)OH), chegando 

a apresentar valores negativos. Seguido da função aldeído, que também chegou a apresentar 

valores negativos. 

A função álcool apresenta também uma redução considerável das ligações C─H e 

C─C quando na ocorrência de radicais alcoxi, que segundo o tópico 2.3.4, pode ocorrer 

facilmente na decomposição de um hidroperóxido.  

No caso da função amina, só foi observada uma forte redução da DH298 quando o 

radical encontra-se no próprio N, podendo levar a remoção desta função da molécula. Por fim, 

tanto no caso da função tiol quanto na cetona, não foi observado uma considerável redução da 

BDE quando na presença do radical, especialmente na comparação com as outras funções 

utilizadas. 

Essa análise da resistência à oxidação de moléculas orgânicas servirá como base para 

a comparação dos resultados obtidos experimentalmente e foi discutida com a parte de 

resultados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAIS UTILIZADOS 

Os experimentos foram realizados utilizando os seguintes compostos com as seguintes 

características apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Dados de massa molar, pureza, marca e temperatura de fusão dos compostos 

analisados neste trabalho. Fonte: obtido diretamente do fornecedor [134–137]. 

CH
3

CH
3

17  

Nome Massa mol. 

Hexatriacontano (HTC) 506,99 g/mol 

T. fusão Marca/Pureza 

74-76°C Fluka/~98% 

CH
3

C
OH

O

8  

Nome Massa mol. 

Ácido esteárico (AE) 284,48 g/mol 

T. fusão Marca/Pureza 

67-72°C Sigma Aldrich/~95% 

NH
2

C
OH

O

5  

Nome Massa mol. 

Ácido aminoundecanóico (AM) 201,31 g/mol 

T. fusão Marca/Pureza 

188-191°C Sigma Aldrich/~97% 

C
C

OH

O

OH

O
2

 

Nome Massa mol. 

Ácido adípico (AA) 146,14 g/mol 

T. fusão Marca/Pureza 

151-154°C BioXtra/~99,5% 

 

A escolha dos compostos tem como objetivo a comparação de diferentes estruturas 

orgânicas em um mesmo sistema de degradação por plasma.  

O hexatriacontano é um modelo de alcano linear de cadeia longa similar a parafinas e 

polímeros. Este já foi utilizado em experimentos de pós-descarga de plasma Ar-O2 por Mafra 

[26,34,53] e Belmonte [38] e em pós-descarga de N2-O2 por Hody [28]. 

O ácido esteárico é um modelo de ácido graxo saturado de cadeia longa, que possui 

uma grande região apolar, com uma ponta de cadeia bastante polar, o que lhe fornece uma 

grande cristalinidade. Esta molécula também já foi utilizada em diversos trabalhos como em 

pós-descarga de plasma Ar-O2 por Bernardelli [32], em descarga DC também por Bernardelli 

[44,52], Belmonte [38] e em plasma ICP RF por Farias [31]. 
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As demais moléculas reproduzem diversas funções que podem ser encontradas em 

misturas de compostos orgânicos utilizados durante processos de usinagem e tratamento de 

superfícies (óleos, graxas, protetivos anticorrosivos, líquidos refrigerantes e outros). 

 

3.2. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A Figura 3.1 mostra um desenho esquemático do reator que foi utilizado nos 

experimentos. O reator consiste em um tubo de Quartzo de 1000 mm de comprimento por 36 

mm de diâmetro interno, com 2 mm de espessura de parede. Este encontra-se apoiado em dois 

suportes de latão em suas extremidades contendo saídas para as válvulas e equipamentos 

indicados.  

A entrada dos gases ocorre através de uma válvula contendo fluxímetros da marca 

Edwards, modelo 825MFC, com 500 sccm (cm³/min) de fluxo máximo para o Ar, 100 sccm 

(cm³/min) para o O2 e 5 sccm (cm³/min) para o CO2. Estes encontram-se posicionados distante 

da fonte RF e protegidos por uma gaiola de Faraday de modo a reduzir a indução elétrica e 

oscilação dos valores medidos pelo equipamento, devido a interferências da rádio-frequência. 

Na válvula de saída encontra-se conectada uma bomba de vácuo a seco, da marca 

Agilent Technologies, modelo IDP-15 com capacidade de 15 L/min que remove a maior parte 

do fluxo dos gases que entra no reator, enquanto uma pequena fração é utilizada para análises. 

A fonte geradora do plasma é uma fonte da marca Tokyo Hi-Power, modelo RF-300, 

com frequência de 13,56 MHz, com capacidade de prover até 300 W de potência aplicada ao 

sistema. O acoplamento da fonte com o plasma é obtido através de caixa de acoplamento, 

modelo MB-300 da mesma fabricante e que foi adaptada para descargas do tipo ICP com o uso 

de capacitores extras. 

A forma de aplicação da corrente alternada para a geração do plasma é de 09modo 

indutivo através de uma bobina de cobre envolta do reator, cobrindo 150 mm de comprimento 

do mesmo, possuindo 8 voltas e 60 mm de diâmetro. Na construção utilizada a bobina é móvel, 

podendo aproximar ou afastar-se da região da amostra, no entanto, para a maioria dos 

experimentos a mesma foi mantida em posição fixa através de demarcações no suporte do 

reator. 
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Figura 3.1: Desenho esquemático do reator de plasma. Fonte: autoria própria. 

 

Os gases utilizados, foram adquiridos pela White Martins e possuem a composição 

apresentada na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Composição dos gases Ar, O2 e CO2. Valores obtidos com o fornecedor. 

Gás Composição primária Composição Impureza (ppm) 

Argônio (Ar) 99,999% 

<0,5 – hidrocarbonetos 
<1 – O2 

<2 – H2O 
<3 – N2 
<1 – CO 
<1 – CO2 

Oxigênio (O2) 99,99% 
<3 – H2O 
<20 – N2 
<20 – Ar 

Dióxido de carbono (CO2) 99,99% 

<1 – Hidrocarbonetos 
<2 – O2 
<5 – N2 

<1 – H2O 
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O porta-amostra utilizado foi feito de Politetrafluoretileno (PTFE), possuindo 

dimensões de 40 x 30 mm de superfície e 8 mm de altura, conforme é mostra do na Figura 3.1. 

O mesmo contém um furo cilíndrico de 1 mm de profundidade por 16 mm de diâmetro, para 

acomodar a pastilha da amostra.  

Para a caracterização do sistema, este possui uma saída para medição de pressão, a 

qual foi obtida com o uso de um medidor tipo Pirani, da marca Edwards, modelo APGX-M-

NW16/ALI com capacidade de medição de pressões entre 5.10-3 a 760 Torr com precisão de 

+/- 15%. Devido à proximidade com a bobina e a sensibilidade do equipamento, a pressão foi 

medida antes de iniciar o tratamento, sendo considerada como constante até o final do 

tratamento e o medidor foi retirado antes de ligar a fonte RF.  

O sistema também possui um espectrômetro de massa RGA, marca Kurt Lesker 

AccuQuad RGA, modelo RF-2910 para análise dos resíduos gasosos. Junto ao espectrômetro 

há uma bomba de vácuo turbomolecular que foi utilizada para reduzir a pressão no sistema do 

espectrômetro para valores entre 2.10-5 e 3.10-6 Torr. Essa pressão reduzida melhora a resolução 

e a capacidade de analisar os resíduos obtidos. 

A captura dos gases foi obtida com o auxílio de uma sonda, composta por um tubo de 

vidro conectando diretamente o espectrômetro, com a região logo após a posição da amostra. 

Na ponta desta sonda encontra-se um conjunto de tubos de vidro e alumina, que visam diminuir 

o diâmetro da ponta coletora, sendo o menor orifício com diâmetro interno inferior a 0,3 mm 

(adaptado de um tubo capilar utilizado em colunas cromatográficas). 

Para a utilização do tubo capilar de coluna cromatográfica, foi necessário remover o 

conteúdo orgânico (de origem desconhecida) presente dentro deste. Para isto, um pequeno 

pedaço do tubo foi colocado na região de descarga de plasma, a qual permaneceu ligada com 

alta potência (200 W de potência aplicada), por um período de 30 min com fluxo de Ar e por 

outro período com fluxo de Ar+20%O2. Observou-se visualmente a completa remoção do 

contaminante pela mudança de coloração do tubo e pela coloração da descarga de plasma. 

Externamente ao reator, foi utilizado para caracterização da descarga luminescente um 

espectrômetro de alta resolução da marca Horiba, modelo iHR550 e um espectrômetro de baixa 

resolução da marca Ocean Optics, modelo HR 4000CG-UV-NIR.  

O modelo da Horiba foi utilizado para a captura de uma pequena faixa do espectro 

devido ao seu grande poder de resolução para separar picos muito próximos. Sendo utilizado 

então para avalizar principalmente as emissões da banda de Swann (C2 - 516,5 nm) para o 

tratamento com Ar e as emissões de CO (297 nm) e OH (309 nm) para o tratamento com Ar-
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10%O2. O modelo da Ocean Optics, foi utilizado para analisar a faixa de 200 a 1200 nm e 

observar a evolução temporal das principais emissões. 

Para os dois equipamentos, os espectros foram capturados com o auxílio de uma fibra 

ótica diretamente sobre a amostra, mas pelo lado externo do reator, em posição normal ao tubo 

de quartzo. Ambas as fibras foram posicionadas de modo a estarem na mesma distância e 

inclinação em relação ao reator em todos os experimentos. 

 

3.3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Todas as amostras foram tratadas conforme mostra o fluxograma da Figura 3.2. 

 

3.3.1. Preparo da amostra 

Inicialmente uma quantidade de 205 ± 5 mg de amostra, na forma de pó, foi pesada 

em uma balança analítica com precisão de 0,01 mg. Um excesso de 5 mg foi considerado nesta 

etapa devido a pequenas perdas que podem ocorrer nas bordas da pastilha durante o seu 

manuseio.  

Esse material foi então transferido para uma matriz cilíndrica de compactação, de aço 

inoxidável, com 16 mm de diâmetro. A carga de compactação, de 3 toneladas, foi aplicada em 

uma prensa hidráulica. A maioria das pastilhas obtidas por esse método possuem 

aproximadamente 1 ± 0,05 mm de altura (medido com auxílio de micrômetro). Todas as 

amostras produzidas foram armazenadas em pequenos potes de vidro com tampa vedante e 

contendo sílica gel (semelhante a um dessecador convencional), sendo retiradas somente antes 

da sua inserção no reator. 

Para iniciar a próxima etapa, uma pastilha do material selecionado foi posicionada 

sobre o porta-amostra e coberta com uma lâmina de vidro conectada a um adaptador contendo 

um pequeno imã de neodímio. Todo o conjunto foi inserido pela entrada do reator e empurrado 

até estar depois da ponta coletora do espectrômetro RGA. 

 

3.3.2. Pré-vácuo e ajustes 

Com a amostra já dentro do reator, as duas bombas de vácuo, do reator e do 

espectrômetro são ligadas e a pressão foi reduzida para ~1,0*10-1 Torr no reator e até            

<4,0*10-6 Torr no espectrômetro RGA. 
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Figura 3.2: Fluxograma das atividades realizadas durante os experimentos, desde o 

preparo do reator, tratamento e análises posteriores. 

 

A pressão reduzida foi mantida por um período mínimo de 1 hora para reduzir 

substancialmente a concentração de água e gases residuais dentro do reator e no espectrômetro 

RGA. Após esse período, o fluxo dos gases foi acionado e deixado por outro período 

equivalente de modo a fazer a lavagem do sistema. 

Observou-se durante os experimentos, através da calibração do sistema, que a pressão 

no reator após o pré-vácuo tem uma relação direta com o fluxo total dos gases. Dessa forma, 

uma vez que o fluxo total foi o mesmo em todos os experimentos, a pressão dentro do reator 

também foi considerada constante e possuí um valor de 0,3 ± 0,1 Torr em todos os 
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experimentos. Essa remoção do medidor de pressão se faz necessária devido a intensidade da 

fonte RF utilizada, podendo danificar o equipamento durante os tratamentos. 

As condições de fluxo de gases nos tratamentos foram divididas em 2 grupos que 

foram utilizados nas análises. A Tabela 3.3 resume esses valores. 

 

Tabela 3.3: Valores de condições experimentais em sccm. 

Gases Ar Ar+O2 

Ar 100  90  

O2 0 10 

 

3.3.3. Aquecimento do reator 

Antes de todos os experimentos a fonte RF foi ligada na potência aplicada de 75 W 

para o tratamento e o plasma foi formado. O sistema é deixado com a fonte ligada por pelo 

menos 1 hora antes do posicionamento da amostra, de modo a permitir o equilíbrio térmico das 

paredes do sistema com o meio externo e o processo de remoção dos gases das paredes do 

reator. 

Ao iniciar o plasma ocorre o aquecimento das paredes do reator devido a diversos 

fenômenos de plasma como recombinação e impacto das espécies energéticas com as 

superfícies do reator. Como consequência, moléculas adsorvidas nas paredes do sistema 

começam a ser removidas, alterando a composição do gás. Após determinado tempo de plasma 

ligado, a dessorção destas moléculas reduz a valores pequenos o suficiente para apresentarem 

pouca interferência no experimento. 

Esse processo de aquecimento leva em torno de 40-50 minutos para obter a 

estabilização do sistema a um regime quase-estacionário (variações mínimas das condições 

operacionais ao longo do tempo em relação as variações obtidas durante o tratamento). Durante 

essa etapa ocorre oscilação significativa de diversos gases, como H2, H2O, CO2 e CO. 

Para as amostras de HTC, AA e AM o tempo de aquecimento do reator foi de 

60 minutos. Para o AE, devido a sua baixa temperatura de fusão foi necessário utilizar 

condições diferenciadas, realizando o aquecimento com uma potência de 50 W por também 60 

minutos.  

Mesmo sendo diferente para cada amostra, o tempo de aquecimento serve para separar 

dos resultados, aquilo que advém do aparato experimental e o que advém principalmente do 

tratamento da amostra com o plasma, produzindo um background que contenha tudo o que já 

existe dentro do reator. 
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3.3.4. Calibração do RGA 

 

O processo de calibração foi utilizado neste trabalho pois observou-se uma relação 

linear entre o fluxo dos gases inseridos no reator e a pressão parcial obtida, de modo a ser 

possível extrapolar valores quantitativos sobre as variações observadas na análise RGA durante 

o tratamento. 

A calibração consistiu em adicionar valores de fluxo definidos dos gases O2 e CO2 no 

reator, anotando os valores de pressão de pressão parcial obtidos no equipamento (utilizando o 

valor de pressão parcial de m/z 20 para normalização). Na sequência construiu-se uma curva 

da relação fluxo aplicado vs. pressão parcial normalizada e extraiu-se uma equação da regressão 

linear dos dados obtidos. 

Durante o experimento foram anotados os valores da variação da pressão parcial do 

O2 e do CO2 para determinados eventos, como início do plasma, posicionamento da amostra e 

após determinado tempo de tratamento. O valor dessa variação foi inserido na equação obtida 

na calibração, obtendo-se o valor relativo em fluxo do gás. 

Como a condição do reator para cada amostra sofre pequenas variações devido a 

contaminantes nas superfícies do mesmo, a curva de calibração foi obtida para cada 

experimento individualmente. 

Para o O2 a curva de calibração foi realizada adicionando valores de fluxo de 2, 4, 6, 

8, 10, 15 e 20 sccm antes da etapa de aquecimento de modo a poder verificar a quantidade de 

O2 que foi consumida pelo plasma, seja para formar H2O, CO ou CO2 (na interação com os 

contaminantes do reator), ou para dissociação e formação de O. 

Já a curva de calibração de CO2 foi realizada adicionando valores de fluxo de 0,7, 1,4, 

2,1, 2,8 e 3,5 sccm após o período de aquecimento de modo a obter as variações que ocorrem 

somente durante o tratamento das amostras. 

 

3.3.5. Tratamento 

Após as etapas de pré-vacuo, ajuste e aquecimento, todos os equipamentos de análise 

foram reiniciados enquanto o plasma manteve-se ligado. Na sequência foram obtidos os dados 

sobre o reator (background) por um período de 10 min em cada experimento. 

Na sequência, a amostra foi levada para a posição de tratamento com auxílio de um 

imã externo ao reator e foi removida a cobertura de vidro da mesma. O tratamento de todas as 
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amostras foi de 60 minutos. Após o tempo de tratamento, a fonte RF foi desligada e os dados 

foram adquiridos por mais 5 minutos antes de desligar todo o sistema. 

 

3.3.6. Retirada da amostra do reator 

Após o fim do tratamento, o sistema foi aberto e a amostra removida para 

armazenamento e encaminhamento para análises posteriores.  

 

3.3.7. Envio das amostras 

As amostras que foram analisadas por espectrometria de massa foram removidas do 

porta-amostra logo após a abertura do reator, armazenadas em eppendorf’s de polipropileno 

e colocadas em um recipiente contendo cloreto de cálcio para remoção de umidade. 

No caso das amostras de HTC e AE tratadas em plasma de Ar+O2, que terminaram o 

processo na forma líquida, uma pequena porção da resina formada foi removida do porta 

amostra com auxílio de uma espátula metálica e inserido no eppendorf respectivo. 

Nas demais amostras que terminaram o tratamento em fase sólida, foi removido uma 

fina camada da superfície com auxílio de uma espátula metálica e o conteúdo inserido em 

eppendorf próprio. 

 

3.3.8. Resumo das condições de tratamento 

A Tabela 3.4 abaixo resume as condições operacionais do tratamento. 

 

Tabela 3.4: Resumo das condições experimentais utilizadas. 

Etapa 

 

Variável 

Pré-Vacuo 
Pré-vacuo 

+ ajustes 
Aquecimento Tratamento 

Tempo 60 min 60 min 60 min 

HTC, AA, AM: 60 min 

AE: 60 min (50 W) + 

90 min (75 W) 

Fluxo dos 

gases 
Ausente 

Tratamento Ar: 100 sccm Ar 

Tratamento Ar+O2: 90 sccm Ar + 10 sccm O2 

Pressão 

(reator) 

0,1 ± 0,1 

Torr 
0,3 ± 0,1 Torr 

Posição da 

amostra 
Protegida Exposta 

Fonte RF 

(potência) 
Desligada 

HTC, AA e 

AM: 75 W 

AE: 50 W 

HTC, AA e AM: 75 W 

AE: 50 W (60 min) + 

75 W (90 min) 
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3.4. ANÁLISES 

Para a elaboração das propostas de análise, no intuito de caracterizar os mecanismos 

reacionais obtidos em um sistema de tratamento à plasma, foi utilizado o esquema ilustrativo 

da Figura 3.3, que reproduz o que foi observado experimentalmente para a maioria das 

amostras. 

Figura 3.3: Desenho esquemático do tratamento à plasma. (a) Sistema durante a fase de 

aquecimento, (b) durante o posicionamento da amostra e (c) sistema durante o 

tratamento. A alteração da coloração da descarga ocorre somente após a exposição da 

amostra ao plasma. 

 

A Figura 3.3 ilustra a configuração presente no reator nas fases de aquecimento, 

posicionamento e tratamento da amostra. Durante a fase de aquecimento (a), a amostra se 

encontra após a ponta coletora dos gases e da fibra ótica, em relação ao fluxo de gás, e coberta 

por uma lâmina de vidro. De tal forma que mesmo que uma pequena quantidade de espécies 
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ativas consiga chegar até a amostra, os produtos de degradação gerados serão empurrados pelo 

fluxo do gás não comprometendo o background obtido. 

Durante a fase de tratamento e após a aquisição do background, a amostra foi 

empurrada com auxílio de um imã externo, levando a mesma para a posição de tratamento 

(etapa (b)). E pelo mesmo método pelo qual o suporte foi empurrado, este foi puxado 

novamente para a posição anterior (c), expondo a amostra ao plasma e iniciando o tratamento 

propriamente dito. 

Conforme mostrado na Figura 3.3, ocorre experimentalmente uma modificação da 

descarga luminescente logo acima e após a região da amostra em relação ao fluxo de gás. 

Portanto nessa posição foram obtidos os resultados do tratamento dos compostos. 

Dessa forma, as análises se basearam na seguinte relação: em um reator de tratamento 

à plasma, ocorre por degradação a produção de espécies voláteis que saem da amostra (visível 

pela modificação da descarga), porém também ocorrem modificações na amostra (visível por 

modificações visuais da mesma) que não são voláteis nas condições do experimento. 

Assim sendo, foram utilizadas duas frentes de análise, uma sobre os gases expelidos 

da amostra que foram analisados pelo espectrômetro RGA e uma vez que estas estavam dentro 

da descarga luminescente, também foram analisadas por espectroscopia ótica OES, pois as 

mesmas alteram a coloração da descarga.  

Em adição aos dados obtidos pelas técnicas de RGA e OES, o tratamento da amostra 

foi filmado, podendo correlacionar alterações do aspecto da amostra e da descarga durante o 

tratamento. 

A outra frente de análise foi através dos resíduos que permanecem no porta-amostra 

após o tratamento. Esses resíduos foram analisados por espectrometria de massa (QTOF-MS) 

para separar os compostos presentes e identificá-los. Também foi utilizada a caracterização por 

espectroscopia no infravermelho (FT-IR) para complementar a identificação dos compostos. 

A proposta dos caminhos reacionais foi baseada em: conhecendo o material antes do 

tratamento, o que foi e o que não foi removido deste durante e após o tratamento, pode-se propor 

quais são os caminhos reacionais principais de interação plasma e amostra. 

 

3.4.1. Espectrometria de massa (RGA) 

O espectrômetro de massa de gases residuais (RGA) (descrito no tópico 3.2) captura 

os gases produzidos logo após a amostra como mostra a Figura 3.3, através de um capilar de 
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vidro e com o uso de diferença de pressão entre o reator (~0,3 Torr) e o equipamento (~5.10-

5 Torr). 

Uma vez, dentro do espectrômetro, as moléculas gasosas são ionizadas por impacto de 

elétrons acelerados com energia de 75 eV. As espécies ionizadas são atraídas e separadas por 

um quadrupolo que possui um detector do tipo trap multiplicador de elétrons para melhor 

precisão dos resultados.  

Esse equipamento consegue diferenciar compostos com uma diferença de 1 unidade 

de massa atômica, analisando as moléculas com massa desde 1 a 100 g/mol. Compostos gasosos 

e com massa maior do que o limite do equipamento podem ser detectadas pelo equipamento 

através de seus fragmentos principais. 

O modo de aquisição do espectrômetro ocorreu através de varreduras de todo o 

espectro a cada 1 minuto durante os 75 minutos de tratamento (10 de background + 60 de 

tratamento + 5 pós-tratamento). Os resultados foram apresentados de duas formas, sendo na 

evolução dos picos ao longo do tempo e no modo analógico (mostrando o espectro) para os 

momentos: do background; após posicionamento da amostra; outros pontos posteriormente 

definidos conforme observado na amostra. 

Todos os dados foram normalizados em relação ao pico de Ar++ (m/z23 20), pois dentre 

as leituras realizadas foi o que menos apresenta variação em relação ao plasma ligado, uma vez 

que somente foi produzido de maneira eficiente pelo ionizador do espectrômetro RGA (energia 

de ionização 27,6 eV [123]) 

 

3.4.2. Espectroscopia ótica 

Foram utilizados os espectrômetros descritos no tópico 3.2 para analisar as emissões 

ópticas dos principais gases obtidos no sistema de tratamento à plasma. Os espectros foram 

obtidos através de uma fibra ótica posicionada logo acima da região da amostra, perpendicular 

com a superfície da amostra. 

O processo de emissão ótica em si, pode ser entendido como um mecanismo de 

relaxação através da emissão de fótons, para estados energéticos de átomos e moléculas que são 

produzidos das mais diversas formas, podendo envolver: impacto de átomos e elétrons, reações 

químicas ou absorção de fótons de alta energia [138]. 

Como o perfil de emissões foi único para cada átomo e molécula, a presença destes foi 

utilizado para qualificar a presença de uma ou outra espécie atômica ou molecular. 

                                                 

23 Unidade utilizada em espectrômetros de massa indicando a massa (m) dividida pela carga do átomo (z) 
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Para uma melhor compreensão da distribuição eletrônica desses estados recomenda-se 

a utilização dos diagramas Grotrian (ex: Katsonis [139] e Buuron [140] para Ar (I) e (II); e 

Bashkin [141] para diversos outros). Esses diagramas mostram todos os possíveis níveis 

energéticos de átomos e os valores de energias relacionados a cada um. 

Baseando-se no e-Book da NIST [142], Pearse & Gaydon [143] e Herzberg [144], 

foram montadas as Tabelas 3.5 e 3.6 contendo os principais picos e bandas de emissão ótica 

dos átomos e moléculas, respectivamente, que podem ser relativamente fáceis de serem 

encontrados dentro do sistema de tratamento à plasma. Por limitação do próprio equipamento, 

foram mostradas somente as linhas presentes entre 200 e 1200 nm de comprimento de onda. 

 

Tabela 3.5: Comprimento de onda e intensidade (em escala de 0 a 10) dos picos de emissão 

atômica para os principais átomos presentes (I = estado excitado, II = primeira ionização). 

As condições que produziram as distribuições de intensidade indicadas podem ser obtidas 

em [142].  

Ar (I) Ar (II) O (I) H (I) N (I) 

Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. 

696,5 3 427,7 2 777,1 3 434,0 0,3 744,2 2 

706,7 3 434,8 2,5 777,4 2,5 486,1 0,6 746,8 2 

750,3 6 460,9 2 777,5 2,5 656,2 0,9 868,0 1,5 

763,5 7 472,7 2 844,6 3   868,3 1,5 

794,8 6 476,5 2,5 926,6 2     

800,6 6 480,6 2       

801,4 7 487,9 2,5       

810,3 6         

811,5 10         

912,2 10         

965,7 7         

 

Para a Tabela 3.4 foram mostrados os principais picos para os átomos Ar, O, N e  H 

que são basicamente os átomos que podem estar presentes devido aos gases utilizados e aos 

compostos analisados.  

Já a Tabela 3.5 mostra as principais cabeças de banda para diversas moléculas 

possíveis de serem formadas no plasma, seja por interação entre os átomos dos gases, ou 

degradação dos compostos orgânicos, ou ainda dos próprios mecanismos de relaxação de 

estados excitados das moléculas orgânicas. 

No caso das emissões atômicas da Tabela 3.4, observa-se apenas picos simples como 

para o Ar (I) enquanto que nas emissões moleculares (ex: N2) observa-se bandas que podem ser 

degradadas (múltiplos picos menores) tanto para o UV (<nm) quanto para o infravermelho 

(>nm), sendo neste caso os valores apresentados na Tabela 3.6 as cabeças de banda (picos mais 

intensos) obtidos para as moléculas consideradas. 
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Para os gases moleculares são também denominados alguns sistemas de emissão, que 

são obtidos para um tipo de transição eletrônica (entre camadas), mas que podem ter origem e 

destino em diferentes subníveis de energia da mesma camada, produzindo um conjunto de 

picos/cabeças de banda próximos. 

 

Tabela 3.6: Principais cabeças de bandas de emissão de alguns radicais e moléculas. 

Valores em nm e a intensidade mostrada em escala de 0 a 10. Fonte: NIST [142], Pearse 

& Gaydon [143] e Herzberg [144]. 

ArH ArO OH CN O2 CO2 

Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. 

B2Π → A2Σ+ Não clasf. 2Σ → 2Π 2Π → 2Σ A1Σg
+←X3Σg

- Não Clasf. 

767,0 - 557,7 - 309,0 10 939,3 9 770,8 2 387,1 7 

755,0 - 555,5 - 282,9 6 914,0 10 762,0 10 337,8 8 

  552,9 -   806,7 8 688,3 8 337,0 8 

  548,7 -   787,4  628,7 3   

      665,6  579,6 1   

CO CC NN CH NO NH 

Pico Pico Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. Pico Int. 

Sist. Angstron Sist. Swan* 1° Positivo** Sist. 490 nm Sist. β** Sist. 336 nm 

B1Σ→A1Π 3Π → 3Π B3Π → A3Σ 2Δ → 2Π B2Π → X2Π 3Π → 3Σ 

662,0 7 949,7 7 1042,0 10 494,0 1 380,1 10 336,0 - 

607,9 9 612,2 4 891,2 10 489,0 2 358,3 10 337,0 - 

561,0 10 563,5 8 662,4 9 438,4 3 338,6 10 Sist. 324 nm 

519,8 10 558,5 8 654,5 10 431,5 3 320,7 10 c1Π → a1Δ 

483,5 10 554,0 6 646,8 10 431,2 10 304,3 10 324,0 - 

451,1 10 550,2 4 639,5 9   289,3 10 325,3 - 

439,3 8 516,5 10 580,4 10   275,4 10   

3° Positivo 512,9 6 2° Positivo** Sist. 390 nm Sist. γ** Sist. 450 nm 

b a Σ → a 3Π 473,7 9 C3Π → B3Π 2Σ → 2Π A2Σg
+ → 2Π c1Π → b1Σ 

283,3 10 471,5 8 399,8 9 402,5 1 247,8 10 450,2 - 

297,7 9 468,5 4 380,4 10 388,9 4 237,0 10 452,3 - 

313,4 8 437,1 4 375,5 10 387,1 5     

330,6 7 436,5 5 357,7 10 362,8 1     

    337,1 10       

* Somente foram colocados os picos com intensidade superior a 4 pois os menores não foram 

detectados. 

** Somente foram colocados os picos com intensidade superior a 9 devido a grande quantidade 

de picos disponíveis considerando também a baixa densidade do gás no reator. 

 

As análises dos espectros de emissão ótica seguem o mesmo perfil utilizado para a 

espectrometria RGA. Obtendo um espectro a cada um minuto para o espectrômetro da Horiba 

e a cada 20 segundos para o da Ocean Optics. Sendo então os resultados exibidos na forma da 

evolução dos picos de interesse com o tempo e exibindo espectros de momentos de interesse 

antes e após o posicionamento da amostra. 
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Com o espectrômetro da Ocean Optics foi capaz de obter-se os espectros na faixa entre 

200 a 1200 nm, porém sem conseguir resolver alguns picos de interesse, mas possuindo boa 

resolução temporal. Já com espectrômetro de alta resolução foi obtido, quando necessário, 

espectros de regiões específicas que permitiram a identificação dos picos e bandas obtidos. 

Como a obtenção de algumas das bandas possíveis requer tempos bastante longos de 

exposição do sistema, levando à saturação de praticamente todos os picos principais do Ar, os 

resultados são mostrados em relação a intensidade relativa subtraindo o valor obtido durante a 

fase de background. Dessa forma, mostrando apenas a evolução das emissões. 

 

3.4.3. Espectrometria de massa (QTOF-MS) 

A técnica de espectrometria de massa dos resíduos foi realizada para os resíduos do 

tratamento à plasma nas condições estipuladas no tópico 3.3. As amostras foram retiradas do 

reator e armazenadas em eppendorf’s para reduzir contaminação com o ar ambiente.  

O equipamento utilizado foi da marca Bruker Daltonics, modelo 3G, utilizado através 

de injeção direta do composto no analisador, sendo que o mesmo faz as análizes através de um 

quadrupolo por tempo de voo (QTOF). O equipamento possui uma resolução de 60000 FWHM 

(relação entre altura e largura de determinado pico). 

 

3.4.4. Espectroscopia no infravermelho (FTIR) 

Os espectros foram obtidos com um espectrômetro da marca Varian, modelo 640-IR 

com acessório ATR (Atenuação total refletida) contendo cristal de seleneto de zinco (ZnSe), 

disponível no Laboratório Multiusuário de Análises Químicas (LAMAQ) da UTFPR. As 

análises têm como objetivo detectar as principais modificações obtidas na estrutura do material 

que permanece no resíduo pós-tratamento. As varreduras foram feitas de 650 a 4000 cm-1, com 

32 aquisições e resolução de 4 cm-1. 

Para os materiais que após o tratamento permaneceram no estado sólido, a aquisição 

dos dados foi feita pressionando a superfície tratada contra o cristal do acessório ATR. No caso 

dos materiais que permaneceram em fase líquida após tratamento, uma pequena parte deste foi 

removida com uma espátula e espalhada sobre a superfície do cristal. 
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4. RESULTADOS 

 

Devido à grande quantidade de resultados obtidos durante a etapa experimental, optou-

se em apresentar os resultados obtidos para os tratamentos com plasma de Ar e Ar+O2, para na 

sequência discutir as diferenças e similaridades entre os compostos e suas propriedades. 

 

4.1. BACKGROUND 

Uma vez que podem existir diferentes tipos de contaminantes dentro do reator, 

originados de tratamentos anteriores até contaminações do reator, contaminações no interior do 

sistema RGA e solventes utilizados para a limpeza do reator que podem interagir com o plasma, 

então é necessário identificar quem são estes e que tipo de sinal produzem nas análises de RGA 

e OES. 

 

4.1.1. Análise RGA 

Um resultado geral da análise de RGA para os plasmas de Ar e Ar+O2 sem amostra e 

após tempo de aquecimento pode ser observado na Figura 4.1. Os mesmos dados podem ser 

observados no apêndice A.1 em escala linear e separados por ampliação. 

Para o background do sistema, com e sem oxigênio no gás, observa-se a formação de 

diversos fragmentos orgânicos, especialmente os com m/z24 58, 56, 43, 42, 41, 27, 26, 25, 15, 

14, 13, cuja a origem está relacionado a acetona utilizada para testes de vazamento. Este 

solvente penetra nas borrachas utilizadas na vedação do reator, liberando pequenas quantidades 

de solvente dentro do reator e que são captadas pelo espectrômetro. Essa acetona é de difícil 

remoção pois necessitar-se-ia substituir todas as vedações [145]. 

Os fragmentos com massas maiores, especialmente no tratamento com plasma de 

Ar+O2 podem ter origem no adesivo epóxi utilizado para a confecção da ponta coletora do 

espectrômetro RGA. Esses fragmentos também podem ser responsáveis por outros fragmentos 

de massa menor, além de considerável concentração de CO2 e H2O devido a oxidação destes 

pelo plasma.  

Também se inclui na hipótese sobre a produção destes fragmentos orgânicos, 

contaminações no próprio sistema do RGA visto que o mesmo foi utilizado em diversos 

experimentos. Entretanto, a concentração destes ao longo do tempo é bastante estável após o 

                                                 

24 Unidade de espectrometria de massa que indica massa/carga, ex: a massa do Ar é 40 g/mol, logo Ar+ → m/z = 

40/1 = 40, Ar++ → m/z = 40/2 = 20. 
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aquecimento do reator e do sistema RGA, sendo considerado nas análises com amostras, apenas 

as variações a partir deste estado sem amostra. 

 

 
Figura 4.1: Espectro de massa da análise RGA para o reator sem amostra contendo 

plasmas de Ar e Ar+O2 (normalização pelo pico m/z=20). Em (a) região do espectro entre 

m/z 1 e 50 e em (b) de m/z 50 a 100. Na imagem são destacadas faixas nas quais diversas 

composições de hidrocarbonetos e respectivos óxidos podem existir (contendo diversas 

quantidades de hidrogênio). 

 

Existe também, devido aos contaminantes do argônio, pequenas quantidades de N2, 

CO e CO2 que são detectados no RGA (mesmo em quantidades mínimas) quando o argônio é 

adicionado ao reator, fazendo parte do background. 

A água residual no sistema está sempre presente, mesmo decorrido o tempo de vácuo 

e aquecimento utilizado antes de realizar o tratamento das amostras. Entretanto, após este 
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período prévio, a variação desta é mínima (<1.10-3/min em intensidade normalizada ou 

<0,1%/min) com o tempo. 

Existe uma variação significativa na resposta obtida na análise RGA para o 

background entre os plasmas de Ar e Ar+O2 e os motivos destas diferenças serão abordados no 

tópico de discussões. Entretanto, uma das características obtidas pela realização do pré-vácuo 

e aquecimento é que a variação de praticamente todos os picos obtidos ao longo do tempo é 

mínima, de modo que será analisado as modificações que ocorrem em relação ao 

posicionamento da amostra na região de tratamento. 

 

4.1.2. Análise OES 

Os resultados obtidos da análise de espectroscopia ótica (OES) para o background com 

plasma de Ar e Ar+O2 podem ser observados nas Figura 4.2. Ao analisar o espectro obtido para 

o background do sistema, observa-se utilizando Ar, a presença de muitos picos de Ar I, desde 

comprimentos de 390 nm até 1000 nm, sendo que a intensidade de muitos destes saturam a 

capacidade do equipamento acima de 690 nm.  

Apesar da saturação, a coleta do espectro por tempo prolongado (que causa a 

saturação) é necessária para detectar as emissões moleculares de baixa intensidade que foram 

obtidas abaixo de 700 nm. 

Junto ao Ar detecta-se também fracas emissões de OH, N2 (2° positivo) e H I (α e β), 

que são contaminantes presentes no próprio sistema (reator, micro-vazamentos e gás utilizado). 

Ao adicionar 10% de O2 na mistura gasosa, para a mesma potência da fonte RF, 

observa-se uma redução significativa no brilho do plasma. Entretanto, nas condições 

experimentais não foi observado redução visível do volume do plasma (ambas as extremidades 

da região luminescente encontram-se em contato com as extremidades aterradas do reator). A 

posição da fibra ótica também foi escolhida baseada numa região em que nas condições com e 

sem oxigênio, obtém-se brilho considerável. 

O posicionamento do porta-amostra na posição de tratamento gerou alterações da 

simetria do plasma, como consequência houve um aumento da intensidade relativa das emissões 

como um todo. Essa alteração foi praticamente eliminada pela normalização dos dados por 

picos selecionados e não saturados do sistema. 

Foram escolhidos dois picos distintos do Ar para normalização dos dados em relação 

aos tratamentos com plasma de Ar e Ar+O2, sendo os com comprimento de onda de 641,2 e 

690,4 nm respectivamente. A escolha destes se deu por estarem fora de zonas com maior 
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detecção de emissões moleculares (evitando interferência na sua intensidade relativa por 

sobreposição de picos) e por serem os mais intensos da região sem atingir saturação durante o 

tratamento. 

 

 
Figura 4.2: Espectro de emissão ótica obtido para o reator sem amostra, com plasma de 

Ar e Ar+O2 e as principais emissões identificadas no espectro obtidas com o espectrômetro 

de baixa resolução. Em (a) a região entre 250 e 450 nm, em (b) a região entre 450 e 700 

nm e em (c) a região entre 700 e 1000 nm. 
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Os demais resultados de OES são exibidos na forma do espectro obtido entre a região 

de 250 a 700 nm e na forma da variação da intensidade normalizada com o tempo, podendo 

assim ser comparados com os dados obtidos pelo RGA. 

 

4.2. TRATAMENTO COM PLASMA DE Ar 

4.2.1. Considerações gerais 

O objetivo de realizar o tratamento das amostras com plasma de Ar foi identificar quais 

seriam os compostos que poderiam ser obtidos ao realizar o tratamento da amostra com um gás 

não reativo. Deste modo, pode-se separar aquilo que foi obtido através da adição de O2 daquilo 

que foi obtido puramente por dissociative electron attachment (DEA), fótons e interações com 

os íons do Ar.  

Nas condições com plasma de Ar, estão presentes ambos os modos E e H 25 

(centralizado na bobina) de geração de plasma RF e estes possuem propriedades diferentes 

(maiores explicações podem ser vistas em Lee [89]). Entretanto, somente o modo E está 

presente com plasma de Ar+O2, de modo que para o tratamento com plasma de Ar, a amostra 

foi posicionada também no modo E para melhor comparação. 

Outra característica do plasma de Ar é a formação de estrias (maiores explicações 

podem ser encontradas em [146,147]) que são ondas de ionização em plasmas. Optou-se por 

posicionar a amostra sobre a região de maior brilho de uma das estrias formadas pelo plasma. 

Essa posição foi escolhida por possuir uma luminosidade mais intensa, aumentando a captação 

de luz para as análises de OES. 

 

4.2.2. Análise RGA 

Ao tratar as amostras de HTC, AE, AA e AM em plasma de Ar não se observou quase 

nenhuma alteração na análise de espectrometria de massa da análise RGA em relação ao 

posicionamento da amostra. Apenas pequenas alterações no tratamento do AE são detectáveis, 

de tal forma que aqui será mostrado apenas a comparação deste antes e após o posicionamento 

da amostra na Figura 4.3 em escala log, com objetivo de evidenciar o comportamento.  

                                                 

25  Os modos E e H são conhecidos como modos de geração de plasmas RF capacitivo (E) e indutivo (H) 

respectivamente  [89]. 
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Figura 4.3: Espectros de massa RGA obtidos para o tratamento de AE com plasma de Ar, 

contendo as massas de 1 a 100 m/z separados em dois espectros. Em (a) região do espectro 

entre m/z 1 e 50 e em (b) de m/z 50 a 100. Os principais grupos moleculares são 

apresentados nas imagens. 

 

Os resultados do HTC, AE, AA e AM em escala linear e em ralação ao posicionamento 

da amostra com plasma de Ar podem ser observados em mais detalhes nos Apêndices B.1, C.1, 

D.1 e E.1 respectivamente. 

Em experimentos prévios, com plasma de Ar utilizando a sonda para o RGA com 

abertura maior e exposição da amostra ou em potências maiores ou com aquecimento externo, 

pode-se observar a presença de fragmentos orgânicos para o HTC e AE com massas até 100 

m/z (limite do equipamento). Um exemplo desse resultado pode ser observado no Apêndice 
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As produções desses fragmentos foram diretamente relacionadas ao aquecimento da 

amostra, indicando que ocorre a fragmentação das moléculas orgânicas com plasma de Ar, mas 

que a sua concentração é dependente da temperatura atingida pela amostra. No caso particular 

dos dados obtidos para este trabalho, as condições experimentais não chegaram a produzir os 

fragmentos em quantidade detectável pelo equipamento, frente aos contaminantes presentes.  

Desta forma a falta de alteração no espectro RGA para o tratamento com plasma de Ar 

não significa necessariamente a ausência de fragmentos produzidos pelo tratamento, apenas 

indica que para a condição utilizada a quantidade produzida a partir da superfície da amostra é 

menor do que a capacidade de detecção do espectrômetro. 

Ao comparar a evolução com o tempo de alguns picos selecionados do espectro RGA, 

pode-se obter o perfil visto na Figura 4.4 (a) para a amostra de AE, pois as amostras de HTC, 

AA e AM ao posicionamento da amostra com plasma de Ar não exibem diferenças perceptíveis. 

Os resultados em escala linear para o HTC, AE, AA e AM exibidos nos apêndices B.2, C.2, 

D.2 e E.2 respectivamente. 

As alterações que ocorrem com o AE são um sutil aumento da intensidade normalizada 

para o H2 e os fragmentos contendo 1, 2 e 3 Carbonos exibidos na ampliação da Figura 4.4 (b) 

e (c), indicando um processo de fragmentação de pontas de cadeia, ou a ocorrência de 

contaminantes voláteis de baixa massa no AE. 

Ao desligar fonte RF, observa-se que a redução da produção de fragmentos voláteis 

mostrando ser o plasma a fonte geradora dos mesmos. Entretanto, não fica claro se a redução 

obtida tem origem unicamente do tratamento da amostra ou se também pode ter origem nas 

contaminações do reator. 

 

4.2.3. Análise OES 

Diferente dos resultados obtidos para a análise RGA com plasma de Ar, as análises 

OES apresentaram algumas mudanças significativas na exposição da amostra. Em relação ao 

espectro obtido após 15 minutos de exposição, as amostras de HTC, AA e AM apresentaram 

espectros muito parecidos, sendo exibido aqui apenas o resultado do HTC. Por outro lado, a 

amostra de AE apresentou uma intensidade de emissões muito superior aos demais, sendo 

exibido também separadamente. A Figura 4.5 mostra os espectros do background, HTC 

(representando também as amostras de AA e AM) e AE. 

 



76 

 

 

 
Figura 4.4: Evolução da pressão parcial normalizada de algumas moléculas selecionadas 

para o tratamento do AE em plasma de Ar. Em (a) todas as moléculas selecionadas em 

escala logarítmica, em (b) e (c) ampliação das moléculas de H2 (m/z 2) e C2H2 (m/z 26) 

respectivamente em escala linear.  

 

As comparações individuais das amostras de HTC, AE, AM e AA com os seus 

backgrounds são exibidas individualmente nos apêndices B.3, C.3, D.3 e E.3 respectivamente. 

Os resultados para todas as amostras mostram que ao expor a amostra ao plasma de 

Ar, aparecem emissões de CN em ~387 nm e 357 nm, que devem estar relacionadas a interação 

de N2 contaminante (do próprio Ar, dessorção das paredes do reator e tubulações) com a 

superfície da amostra.  

 

(a) 

(b) (c) 
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Figura 4.5: Espectros de emissão ótica, obtido com o espectrômetro de baixa resolução 

para o background e amostras de HTC (representativo do AA e AM) e AE. As principais 

emissões são identificadas nos gráficos. A imagem (a) mostra o espectro obtido na região 

entre 250 e 450 nm e (b) mostra a região entre 450 e 700 nm. 

 

Foi detectado também a aparição de algumas bandas de C2, especialmente em: 648 nm, 

596 nm, várias pequenas emissões entre 540-570 nm, banda mais intensa em 516 nm e em 

467 nm. A intensidade destes foi maior com a amostra de AE, mas ocorrem também em menor 

intensidade, com os demais materiais, podendo as vezes não ser separado das emissões do Ar 

para o tempo de coleta utilizado. 

Para poder comparar as diferentes espécies conforme a variação que ocorre no 

posicionamento da amostra e ao longo do tempo, optou-se por analisar a variação da intensidade 

normalizada em relação ao valor obtido durante a etapa de background. O resultado desta 

análise pode ser visualizado na Figura 4.6.  

As emissões selecionadas foram baseadas na sua representatividade de um grupo 

específico, sendo a emissão em 309 nm para o OH, em 387 nm para o CN, em 437 nm para o 

CH, em 512 nm para o C2 (467,1 nm para o AE) e 656 nm para o Hα. 

(a) 

(b) 
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Figura 4.6: Análise OES ao longo do tempo para as amostras (a) HTC, (b) AE, (c) AA e 

(d) AM com plasma de Ar. Os comprimentos de onda selecionados são indicados nas 

legendas.  

 

Ao expor as amostras ao plasma de Ar, ocorre de maneira imediata um aumento da 

intensidade medida de todas as espécies analisadas, sendo observado no próximo tópico como 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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uma mudança na coloração do plasma de Ar. Com exceção do AE, esse aumento da intensidade 

possui uma duração bastante curta, reduzindo-se em aproximadamente 10 minutos a um 

patamar que varia apenas suavemente até o final do tratamento. 

Já com AE, esse aumento das emissões se mantém por um tempo relativamente longo, 

podendo em alguns casos ainda aumentar (em relação ao posicionamento da amostra) por mais 

5 minutos. Entretanto, após este momento, o perfil é decrescente podendo atingir ao final do 

tratamento com plasma de Ar, valores próximos aos observados para as demais moléculas. 

Destaca-se também que a molécula de AM é a que mais produz emissão de CN logo 

após a exposição da amostra, indicando que esta molécula em ambiente de plasma de Ar pode 

ter a sua função CH2-NH2 arrancada, enriquecendo a descarga com moléculas contendo carbono 

e nitrogênio. Nas demais moléculas, a emissão de CN pode ocorrer da interação do N2 residual 

com a superfície dos compostos. 

Na sequência e novamente desconsiderando o AE, observa-se que o HTC mantém ao 

longo do tempo uma maior emissão de Hα e OH do que as moléculas de AA e AM, resultado 

da maior disponibilidade de H na sua estrutura. Por outro lado, após os 5 minutos iniciais do 

tratamento, a amostra de AA é a que menos apresenta emissões de Hα e OH, relacionado neste 

caso a menor concentração de H disponível na molécula em funções do tipo CH2. 

O comportamento do AE, em relação a possuir as maiores intensidades dentre as 

moléculas indica que este é mais volátil, ou produz fragmentos voláteis com mais facilidade do 

que as demais moléculas. A grande produção de compostos voláteis a partir do AE, detectadas 

na análise OES pode ajudar a explicar a razão pela qual somente foi detectada produção de 

fragmentos na análise RGA com a amostra de AE.  

Uma das consequências que ocorre durante o posicionamento da amostra, visível pelas 

imagens apresentadas na sequência, é que existe um sutil incremento no brilho da descarga, 

mas sem alteração visível na coloração, ocorrendo como resultado da restrição do fluxo e 

alteração da simetria do reator devido à presença do porta-amostra.  

Entretanto, esse aumento não fica visível na análise OES, devido a normalização dos 

dados. Caso os dados fossem analisados por intensidade relativa, seria obtido um resultado 

semelhante ao da Figura 4.7, utilizando como exemplo o tratamento do HTC em plasma de Ar, 

na faixa de 530 a 570 nm. 
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Figura 4.7: Comparação da intensidade (a) normalizada com (b) relativa, para a amostra 

de HTC em plasma de Ar, destacando o aumento do número de contagens para os picos 

do argônio em relação ao background, mas que somente é visível por intensidade relativa. 

 

Na Figura 4.7, observa-se que na imagem (a) da intensidade normalizada, não se 

observa diferenças significativas nos picos do Ar ao posicionamento da amostra na região de 

tratamento, mas há uma elevação da linha base devido a presença de algumas bandas das 

emissões de Swan (C2) na região. Já na imagem (b) da intensidade relativa, observa-se que os 

picos do Ar também aumentam de intensidade, indicando um aumento das emissões em relação 

ao background.  

 

4.2.4. Imagens das amostras 

As imagens obtidas das amostras durante tratamento são exibidas na Figura 4.8. As 

imagens foram dimensionadas de modo a permitir fazer a comparação entre as amostras em 

uma única página. A imagem após o final do tratamento recebeu ajuste de brilho (+40%) pois 

sem o plasma, a luminosidade no interior do reator é muito baixa.  

Ao retirar a proteção de vidro, observa-se um desvio da coloração para o azul, que em 

outros experimentos com plasma de Ar foi uma coloração característica de quando o reator 

possui uma considerável produção de alcanos a partir do material. A Figura 4.9 exemplifica a 

alteração da coloração que é obtida ao posicionar por exemplo, uma amostra de HTC em um 

plasma de Ar na região H de uma descarga com 100 W de potência aplicada. Essa condição se 

repete em todos os casos examinados até o momento. 

(b) (a) 
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Figura 4.8: Capturas de imagem obtidas para diferentes momentos do tratamento das amostra em plasma de Ar. Durante a etapa de 

posicionamento, a amostra encontra-se ainda coberta pela placa de vidro protetora.
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Figura 4.9: Amostra de HTC posicionada na região H de um plasma de Ar para ilustração 

da alteração da coloração durante tratamento. 

 

Após 15 minutos de tratamento, com exceção do AE, todas as imagens (Figura 4.8) 

mostram que a coloração do plasma retornou a um tom similar ao que havia antes de expor a 

amostra e que se mantém constante até o final do tratamento, mostrando uma redução da 

produção de fragmentos voláteis nestes materiais. Já com o AE a alteração se mantém por um 

tempo mais prolongado atingindo a condição de antes da exposição somente ao final do 

experimento, como também evidenciaram as análises de OES.  

Após o final do tratamento, as amostras apresentaram sinais sutis de oxidação (devido 

ao amarelamento da sua superfície), sendo que a amostra do AE é a que mais apresentou 

alteração com uma característica de formação de fase líquida em sua superfície, já as amostras 

de HTC e AA apresentaram um leve amarelamento. A amostra de AM não apresentou nenhuma 

modificação visível, saindo praticamente sem alterações após o tratamento. 

 

4.3. TRATAMENTO COM PLASMA DE Ar+O2 

 

4.3.1. Considerações gerais 

 

Como consequência da adição do O2 observou-se diversas alterações nos tratamentos 

das amostras com plasma de Ar+O2, produzindo resultados que não só variaram em relação as 

espécies produzidas, mas na variação de algumas destas em relação ao tempo. As análises foram 

divididas de modo a melhor visualizar a diferença entre os materiais. 

 

4.3.2. Análise RGA 

Apesar da diversidade dos materiais utilizados para os experimentos, a análise pelo 

método pressão parcial vs. m/z, produziu resultados similares entre os materiais, especialmente 

em relação a proporção e distribuição dos picos ao longo dos valores de m/z na análise RGA. 

Dessa forma foi exibida nesta etapa apenas a análise da amostra de HTC em escala logarítmica 
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visível na Figura 4.10, deixando a apresentação em escala linear dos compostos HTC, AE, AA 

e AM nos apêndices B.4, C.4, D.4 e E.4 respectivamente. 

 

 

 
Figura 4.10: Espectros de massa RGA obtidos para o tratamento de HTC com plasma de 

Ar, contendo as massas de 1 a 100 m/z separados em dois espectros. Em (a) região do 

espectro entre m/z 1 e 50 e em (b) de m/z 50 a 100. Os principais grupos moleculares são 

apresentados nas imagens. 

 

A adição de O2 durante o tratamento do HTC levou ao aumento de diversos picos 

associados tanto a alcanos não oxidados, quanto a de compostos com 1 (água, álcoois, aldeídos 

e cetonas) e 2 átomos de O (ácidos carboxílicos) sem ser possível neste ponto separar 

especificamente os compostos.  

(a) 

(b) 
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A maior diferença observada nas análises RGA para os compostos orgânicos, foi na 

evolução de alguns picos selecionados em função do tempo. A evolução de cada material ao 

longo do tempo apresenta um perfil diferente e foi apresentada individualmente. 

 

4.3.2.1. HTC 

 

A Figura 4.11 mostra a evolução com o tempo do sinal obtido no RGA para a amostra 

de HTC em tratamento com plasma de Ar+O2. Sendo os dados em escala linear e em função do 

tempo apresentados no apêndice B.5. 

 
Figura 4.11: Evolução das intensidades normalizadas de alguns picos escolhidos da análise 

RGA do HTC em função do tempo baseados na representatividade de um determinado 

grupo de moléculas durante o tratamento com plasma de Ar+O2. As intensidades foram 

normalizadas pelo pico com m/z 20 do Ar+2. 
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Ao expor a amostra do HTC ao plasma de Ar+O2, diversos fenômenos acontecem ao 

mesmo tempo, podendo ou não estar relacionados. As descrições foram feitas conforme grupos 

de características. 

Considerando a variação da intensidade do H2, este é o que apresenta maior aumento 

e seu máximo ocorre após 10 minutos de exposição (Figura 4.11), onde repentinamente o 

mesmo decai até um patamar, que se mantém quase estável até o desligamento da fonte.  

Esse comportamento do H2 é único dentre todas as massas detectadas na análise RGA 

e ocorre para os tratamentos do HTC e AE (será visto no tópico 4.3.2.2.) durante o início da 

fusão destes materiais, durando um período de tempo que varia para cada composto. Esse perfil 

será melhor analisado no tópico 5.2 que irá discutir os efeitos da fusão dos materiais durante o 

tratamento. Logo na sequência do aumento do H2, este já decai até um patamar que se mantém 

estável por um longo período.  

Já o pico relacionado a água (m/z 17 e 18) sobe até um máximo em 11 minutos após o 

início do tratamento e decai lentamente até o final do tratamento.  

As produções de CO2 e CO seguem um perfil bastante diferente das demais. Foi 

observado durante as etapas de calibração, que as intensidades relativas do CO2 e do CO, 

quando CO2 é adicionado (até 3,5 sccm) em um plasma de Ar+O2, estes seguem uma relação 

de proporção similar ao observado na Figura 4.12. 

 
Figura 4.12: Perfil de proporção entre CO2 e CO obtidos durante processo de calibração 

do plasma de Ar+O2. Em (a) há a relação entre a intensidade normalizada do pico 28 (CO) 

e 44 (CO2) em relação ao fluxo do CO2 adicionado ao plasma. Em (b) há a relação entre a 

intensidade do pico 28 (CO) em função do pico 44 (CO2). 

 

Baseado no ajuste de reta que pode ser realizado com os dados da Figura 4.12 (a) têm-

se que na ocorrência de baixas produções de CO2, haverá na presença de plasma uma maior 

intensidade do pico com m/z 44 do CO2 do que a do com m/z 28 do CO. Porém ao observar a 

região do background (antes do posicionamento), detectou-se que a intensidade do pico 28 é 
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maior que a do CO2 indicando que há no background alguma forma de produção deste pico, 

possivelmente devido a reação do oxigênio com contaminante nas paredes do reator. 

Após expor a amostra ao plasma, a produção tanto de CO quanto de CO2 sobe quase 

de maneira igual logo ao 1º minuto. Porém na sequência, a produção de CO2 decai até um 

patamar, seguindo em parte o comportamento do O2 enquanto a do pico 28 (CO) continua a 

crescer, mas a um ritmo mais lento. 

A diferença de comportamento aqui pode estar relacionada ao fato que o pico do CO 

com m/z 28 pode também ter origem da produção de fragmentos orgânicos com 2 átomos de 

carbono, especialmente na formação de eteno (CH2=CH2
+) (o padrão de distribuição dos picos 

de etano e eteno podem ser encontrados em [148,149]) advindo facilmente da cisão β de 

qualquer ponta da cadeia [72].  

Por outro lado, a intensidade do pico 44 (CO2) é menos influenciada, pois necessitaria 

da produção de um propano (CH3-CH2-CH3
+), que é menos propenso de ser produzido a partir 

do HTC, pois necessita de um radical em uma posição exata na cadeia para produzir por cisão 

β uma molécula com esse perfil. 

Para evidenciar esse comportamento, pode-se, utilizando os dados da Figura 4.12 (b), 

construir uma curva de relação entre as pressões parciais normalizadas do CO e do CO2, visível 

na Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13: Perfil previsto da curva de CO obtido através do ajuste de reta obtido na 

Figura 4.12 (b), utilizando o valor de CO2 como valor de x e obtendo o valor do CO teórico 

como y. 

 

Como previsto pela curva de calibração, a intensidade do pico com m/z 28 deveria ser 

inferior à do CO2 durante a etapa de aquisição do background. O excesso que existe do pico de 

m/z 28 deve vir de fragmentos dos contaminantes dentro do reator. Já após a exposição da 
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amostra a proporção dos picos 28/44 deveria ser quase a mesma até 12 min, entretanto, o pico 

28 continua aumentando enquanto o do CO2 atinge um patamar que se mantém estável até 10 

minutos de tratamento. 

Aqui ficam abertas duas possibilidades: ou a proporção de CO/CO2 é afetada pela 

variação da presença de oxigênio no sistema durante o tratamento do HTC, ou a produção de 

eteno durante a fase líquida compensa qualquer variação do pico 28 devido a variações do CO2. 

Após 12 minutos de exposição da amostra (Figura 4.11), a concentração de CO2 volta 

a subir até um novo patamar. Isso ocorre ao mesmo tempo que o pico do H2 decai e o de CO 

atinge o seu máximo, enquanto a intensidade do O2 e H2O não se alteram.  

Uma possível hipótese para este comportamento é a oxidação do HTC que leva a 

redução da cinética de funcionalização, limitando a absorção de O para sua funcionalização 

com consequente liberação de H2. Dessa forma, mais oxigênio fica disponível para processos 

que levam a formação de CO2 a uma taxa constante frente a liberação de H2O e H2. 

Analisando a Figura 4.11 observa-se mais alguns detalhes: a evolução dos 

representantes de fragmentos de hidrocarbonetos com m/z 14 (CHx
+), 26 (C2Hx

+), 42 (C3Hx
+), 

56 (C4Hx
+) e 72 (C5Hx

+) seguem todos o mesmo perfil, aumentando progressivamente desde a 

exposição da amostra até aproximadamente entre 15-20 minutos, a partir de onde começam a 

decair suavemente. Atribui-se essa subida progressiva ao aumento da produção destes 

compostos em função do aumento da temperatura superficial da amostra, levando o tempo de 

aproximadamente 15 min para atingir um estado em regime estacionário. Esse tempo foi 

também evidenciado em trabalhos anteriores [150]. 

Por outro lado, essa subida também poderia estar relacionada às etapas reacionais 

necessárias para a produção dos fragmentos voláteis a partir da interação entre o HTC e o 

plasma, levando algum tempo para atingir o equilíbrio de produção destes fragmentos a partir 

da exposição da amostra.  

 

4.3.2.2. AE vs. tempo 

O resultado do tratamento do AE em plasma de Ar+O2 pode ser visualizado na Figura 

4.14 e em mais detalhes no apêndice C.5.  

A amostra do AE foi a que mais apresentou complicações na hora de definir as 

condições experimentais, pois apresenta fusão da pastilha mesmo durante a etapa de 

aquecimento (especialmente com potência aplicada de 75 W) e protegida pela cobertura de 
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vidro. Foi necessário encontrar uma condição estável de tratamento na qual a amostra de AE 

iniciasse o tratamento em estado sólido. 

 
Figura 4.14: Evolução das intensidades normalizadas de alguns picos escolhidos da análise 

RGA do AE em função do tempo baseados na representatividade de um determinado 

grupo de moléculas durante o tratamento com plasma de Ar+O2. As intensidades foram 

normalizadas pelo pico com m/z 20 do Ar+2. 

 

Conseguiu-se essa configuração reduzindo a potência para 50 W (enquanto nos demais 

materiais foi feita a 75 W) e com um tempo de aquecimento de apenas 30 minutos. Como 

consequência, o sistema ainda estava distante de um estado de quase equilíbrio para o início do 

tratamento, sendo visível como um perfil descendente que ocorre para praticamente todos os 

valores de massa selecionados na Figura 4.14 (com exceção do O2 que é adicionado no sistema 

por fonte externa). 
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Considerando inicialmente somente o tratamento à 50 W de potência aplicada, 

observou-se ao posicionar a amostra em frente a sonda coletora que ocorreu uma pequena queda 

da presença de O2, seguida de aumento dos picos de CO2 e CO (agora seguindo a relação de 

proporção), um sutil aumento do H2 e pequenos aumentos dos demais picos analisados. 

Fazendo uma análise simplificada e subtraindo dos dados da Figura 4.14 um valor 

equivalente a um ajuste exponencial de cada background e estendendo para o restante da 

análise, observa-se que praticamente todos os picos possuem um perfil estacionário até o 

momento do ajuste da potência. Um exemplo deste cálculo é exibido na Figura 4.15 para a 

molécula CO2. 

 
Figura 4.15: Exemplo de correção da linha base utilizando a molécula de CO2 do 

tratamento do AE com plasma de Ar+O2. O eixo de intensidade foi utilizado em escala 

linear para destacar melhor as variações. Na curva acima encontra-se os dados extraídos 

da Figura 4.14 e a curva de ajuste exponencial (linha tracejada na figura superior). Abaixo 

a curva do CO2 corrigida, ao subtrair dos dados do CO2 o valor obtido na curva para o 

mesmo período. 

 

 Ou seja, após a remoção da cobertura nos primeiros minutos com potência de 50 W, 

não ocorrem alterações significativas ao longo do tempo na emissão de contaminantes que 

sejam detectáveis pelo RGA.  

Durante essa primeira etapa com potência de 50 W, também não detectou-se a 

ocorrência de fusão da superfície da pastilha, indicando que enquanto o AE permanece em 
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estado sólido a produção de produtos de degradação limita-se a uma pequena quantidade de 

CO2. 

Ao fazer a mudança da potência aplicada de 50 W para 75 W após 60 minutos de 

tratamento há um aumento imediato da concentração de CO2 e CO (Figura 4.14) obtidos a 

partir da superfície da amostra e estes atingem um patamar. Ao mesmo tempo, a intensidade do 

O2 cai para um novo patamar. 

Logo na sequência, inicia-se a fusão da pastilha do AE, iniciando as mesmas variações 

detectadas para o HTC na condição com potência de 75 W. As concentrações de H2 e H2O 

(representada pelo pico do OH) sobem continuamente por cerca de 11 minutos, atingindo 

quantidades expressivas em comparação ao valor inicial. Muito desse aumento, como será visto 

mais a frente pode estar relacionado a fusão da amostra e seu espalhamento sobre o porta-

amostra, aumentando a área de contato entre o material e o plasma de Ar+O2. 

 

4.3.2.3. AA vs. tempo 

A Figura 4.16 mostra a evolução dos principais picos da análise RGA para a amostra 

de AA, os quais podem ser observados em escala linear no apêndice D.5. 

Existem 3 perfis claros de evolução da intensidade dos picos observável na Figura 

4.16 e que podem ser atribuídos à diferentes comportamentos, sendo: 

• Perfil do O2: este é o único que apresenta no posicionamento da amostra uma queda 

de intensidade. Após essa queda, esse apresenta apenas uma leve tendência de 

queda até o final do tratamento. 

• Perfil do CO2: no início do tratamento da amostra, este produto possui um aumento 

súbito considerável, mantendo-se quase constante até o final do tratamento. 

• Perfil das demais massas: praticamente todos os subprodutos da degradação do AA 

possuem um perfil que varia em intensidade, cuja tendência apresenta as seguintes 

características: 

o Súbito aumento ao posicionar a amostra; 

o Crescimento contínuo até aproximadamente 20 minutos do tratamento; 

o Sutil decaimento até o final do tratamento; 
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Figura 4.16: Evolução das intensidades normalizadas de alguns picos escolhidos da análise 

RGA do AA em função do tempo baseados na representatividade de um determinado 

grupo de moléculas durante o tratamento com plasma de Ar+O2. As intensidades foram 

normalizadas pelo pico com m/z 20 do Ar+2. 

 

O comportamento dos fragmentos e produtos derivados parece seguir um perfil que é 

dependente da evolução da temperatura da amostra com o tempo, levando quase 20 minutos 

para se estabilizar, semelhante ao que já foi verificado em tratamentos semelhantes em Farias 

[150]. 

A não ocorrência de fusão para a amostra de AA, mesmo em plasma de Ar+O2 indica 

que a temperatura é um fator crucial para a obtenção de fase líquida durante o tratamento nestas 

condições. Por outro lado, pode-se também considerar que a fragmentação do AA no meio da 

sua cadeia, poderia produzir compostos que já são voláteis nas condições do tratamento, não 

obtendo assim fase líquida. 
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Também se observa que o perfil obtido da evolução dos picos com o tempo para o AA 

em plasma de Ar+O2 é bastante similar ao processo do AE sem fusão, mostrando que é a 

ocorrência de fase líquida nas moléculas tratadas que leva ao surgimento de oscilações de 

comportamento de H2, OH/H2O e CO/CO2. 

Em relação aos produtos gerados, não é possível identificar uma preferência específica 

de subprodutos de degradação entre o HTC, AE e AA, sendo muito semelhante entre esses 

compostos.  

 

4.3.2.4. AM vs. tempo 

Os resultados da evolução com o tempo para o tratamento do AM com plasma de 

Ar+O2 são exibidos na Figura 4.17, sendo esses resultados exibidos em escala linear no 

apêndice E.5. 

A maioria dos picos selecionados para o tratamento com AM é bastante semelhante do 

sistema observado para o tratamento do AA nas mesmas condições. Porém, destaca-se a 

diferença observada para o pico de H2 no sistema com AM. 

Durante o tratamento do AA com plasma de Ar+O2, a intensidade do pico de H2 seguiu 

de maneira similar a intensidade das emissões de todos os fragmentos escolhidos. Entretanto, 

durante o tratamento do AM, este atinge um patamar após a exposição da amostra que dura 

alguns minutos, antes de voltar a seguir o comportamento dos demais fragmentos. Não foi 

encontrado até o momento, uma explicação clara para este comportamento. Este 

comportamento também é observado de maneira semelhante para o pico com m/z 28, podendo 

talvez estar relacionada a remoção da função amina (-NH2) com liberação de H e N no plasma.  

 

4.3.3. Calibração de O2 e CO2 

Para tentar quantificar a concentração de CO2 e O2 existentes dentro do reator e as suas 

variações no decorrer do experimento, criou-se uma metodologia de calibração do 

espectrômetro RGA baseada na observação de que, para o sistema utilizado, a variação 

instantânea (momentos próximos) da intensidade normalizada dos picos de O2 e CO2, é linear 

em relação a variação do fluxo mássico (obtidas pelo fluxímetros) dos gases analisados. 

Verificou-se para as condições avaliadas de calibração, que a variação da pressão do reator em 

relação a condição de tratamento, foi menor do que 10%. 
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Figura 4.17: Evolução das intensidades normalizadas de alguns picos escolhidos da análise 

RGA do AM em função do tempo baseados na representatividade de um determinado 

grupo de moléculas durante o tratamento com plasma de Ar+O2. As intensidades foram 

normalizadas pelo pico com m/z 20 do Ar+2. 

 

Dessa forma, pode-se construir curvas de calibração destes gases, variando o fluxo dos 

gases com os fluxímetros e determinando a primeira derivada desta evolução. Como a maioria 

dos picos possui um perfil descendente com o tempo, tal como destacado mais intensivamente 

na análise RGA com tempo do AE em plasma de Ar+O2 (Figura 4.14) e a calibração acontece 

algum tempo antes do início do tratamento, foi mais importante aqui a variação da concentração 

de O2 e CO2 em relação ao background, do que seus valores absolutos.   

A curva de calibração foi obtida para todos os materiais antes do início do tratamento 

das amostras, sendo os dados extraídos em cada experimento. O resultado obtido para o HTC é 

exibido na Figura 4.18 (também exibida no Apêndice B.6) e as curvas para o AE, AA e AM 
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durante o tratamento com plasma de Ar+O2 são exibidas nos apêndices C.6, D.6 e E.6 

respectivamente.  

 

 
Figura 4.18: Curvas de calibração para a intensidade normalizada do O2 (m/z 32) e do 

CO2 (m/z 44) obtidas durante o experimento com a amostra de HTC. Na equação do ajuste 

de reta o valor de “y” representa a intensidade normalizada e “x” o fluxo do gás 

respectivo. 

 

Na sequência são apresentados apenas os resultados dos valores de fluxo e sua variação 

obtidos através dos ajustes de reta obtido para cada material respectivo. Esses resultados podem 

ser visualizados na Tabela 4.1. 

Em todos os casos ao ligar o plasma para obtenção do background, há uma redução do 

fluxo de O2 detectado pelo espectrômetro. Essa variação vai depender do grau de contaminação 

do reator, da potência utilizada e da concentração dos contaminantes internos. Em geral, o 

tratamento da amostra, quando aplicado um fluxo de 10 sccm de O2 acaba ocorrendo na 

realidade entre 8 e 8,5 sccm de O2, sendo o restante convertido em outras espécies como O, 

CO2, CO, H2O, OH e outras moléculas oxidadas. 

Ao expor a amostra ao plasma, em todos os casos observa-se uma segunda redução da 

concentração de O2. Dentre os materiais analisados o HTC é o que apresenta a maior redução 

da concentração do O2 (redução de aproximadamente 2,5 sccm). 

Após a exposição da amostra há um aumento do consumo de O2 ao longo do tempo 

para todos os materiais (em diferentes escalas), que pode ser atribuído principalmente ao 

aumento da temperatura da amostra e consequente aumento da cinética reacional e consumo do 

O2 para a oxidação dos materiais. 
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Tabela 4.1: Valores obtidos para as curvas de calibração de O2 e CO2 para os tratamentos 

com plasma de Ar+O2 com potência aplicada de 75 W. Os valores de variação são 

representativos em relação ao valor obtido no Background em sccm. 

Material Condição 
Fluxo O2 

(sccm) 

Variação 

O2 

Fluxo CO2 

(sccm) 

Variação 

CO2 

HTC 

Antes 10,20 +2,14 - - 

Background 8,06 - -0,46 - 

Trat. – 5 min 5,45 -2,46 0,25 0,71 

Trat. – 20 min 5,41 -2,50 2,29 2,76 

AE1 

Antes 9,98 +0,20 - - 

Backgroundb 9,78 - -0,30 - 

Trat. – 5 min 8,54 -1,38 0,53 0,83 

Trat. – 20 min 7,78 -1,99 1,37 1,67 

AA 

Antes 10,11 +1,46 - - 

Background 8,65 - -0,51 - 

Trat. – 5 min 6,89 -1,76 1,40 1,90 

Trat. – 20 min 6,42 -2,23 1,55 2,05 

AM 

Antes 9,92 +2,18 - - 

Background 7,74 - -0,79 - 

Trat. – 5 min 6,21 -1,53 0,8 1,59 

Trat. – 20 min 6,11 -1,63 0,87 1,66 
1 Para a amostra de AE os tempos de 5 e 20 min são considerados após o aumento da potência.  
2 Também para o AE, o valor da variação entre background e o tratamento em 5 e 20 minutos 

foi obtido pela soma da variação que ocorre ao expor a amostra ao plasma de 50W com a 

variação que ocorre após o aumento da potência. 

 

Ainda analisando a Tabela 4.1, observa-se que os aumentos de consumo de O2 mais 

expressivos, considerando entre 5 e 20 minutos de tratamento foram obtidos para o AE e AA 

(0,61 e 0,47 sccm respectivamente), enquanto as moléculas de HTC e AM apresentaram 

aumentos menos significativos (0,05 e 0,1 respectivamente). Não encontrou-se uma explicação 

clara para este fenômeno, de modo a diferenciar o comportamento entre as moléculas. 

Em relação ao CO2, em todos os casos, a equação obtida na curva de calibração indica 

valores absolutos com fluxo negativo para o momento do background. Esse valor negativo é 

uma consequência da variação na pressão parcial do CO2 com o tempo, na qual, da mesma 

forma que o H2O, sua intensidade sempre está em ligeira queda. Como consequência, entre o 

procedimento de calibração e o início da aquisição do background, há uma redução inevitável 

da pressão parcial do CO2 causando uma variação do valor absoluto medido pela calibração.  

Entretanto, durante as etapas de calibração observou-se que a derivada do fluxo de 

CO2 com a intensidade normalizada obtida se mantém praticamente constante entre duas 

calibrações em momentos diferentes. Sendo assim, da mesma forma que para o O2, o processo 

de calibração serve para verificar mais a variação da medição de CO2 do que seu valor absoluto. 
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Baseado então nessa premissa, observa-se que para os materiais de HTC e AE que 

sofrem fusão logo no início do tratamento, a produção de CO2 em sccm é bastante inferior ao 

consumo de O2, indicando que o oxigênio ou está sendo absorvido na molécula durante o início 

da etapa em que estas moléculas estão na fase líquida ou que os produtos dessa reação inicial 

não envolvem grandes produções de CO/CO2, podendo ser mais na forma de H2O, por exemplo. 

Logo após a redução da produção de H2 (que ocorre durante a fusão), a produção de 

CO2, sobe para um novo patamar que se aproxima do valor de consumo de O2. 

Já para as moléculas de AA e AM que não sofrem fusão, a produção de CO2 

praticamente não varia com o tempo até o final do processo, indicando um sistema estável de 

produção de CO2. 

Têm-se então, que se for desconsiderado nas moléculas analisadas as oscilações 

causadas pela fusão do material (considerando o sistema após oscilações), nas condições 

experimentais, o consumo de O2 é quase equivalente à produção de CO2 na superfície dos 

materiais avaliados.   

Dentre as moléculas analisadas, o HTC foi o que mais consumiu O2 e produziu CO2 

após 20 minutos de tratamento, seguido do AA, AE e AM. 

 

4.3.4. Análise OES 

Da mesma maneira que a análise do espectro do RGA, o espectro obtido para as 

moléculas de HTC, AE, AA e AM produzem o mesmo perfil de emissões, alterando apenas em 

nível de intensidade entre as moléculas. Desta forma, foi apresentado na Figura 4.19  apenas o 

espectro obtido para o HTC (repetido no apêndice B.7), sendo o resultado deste e das moléculas 

AE, AA e AM apresentados nos apêndices C.7, D.7 e E.7 respectivamente. 

Como já visto no background, a adição de O2 em 10% em fluxo mássico altera 

consideravelmente a intensidade das emissões do Ar no espectro, reduzindo as emissões do Ar 

abaixo de 700 nm ao ponto de quase não existirem.  

Ao expor as amostras ao plasma de Ar+O2 as principais emissões que ocorrem a partir 

da superfície da amostra são a aparição de H I em 656, 486 e 433 nm das emissões de Hα, Hβ e 

Hγ respectivamente e de OH em 309 nm. Essas espécies podem ser obtidas tanto diretamente 

do material tratado, quanto da dissociação da água formada pela oxidação dos materiais 

estudados. 
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Figura 4.19: Espectro de emissão ótica obtido para a molécula de HTC durante 

tratamento com plasma de Ar+O2, com as principais espécies identificadas no espectro. 

Em (a) a região entre 250 e 450 nm e em (b) a região entre 450 e 700 nm. As principais 

emissões detectadas são destacadas na imagem pelo átomo/molécula geradora. 

 

Em 297,4 nm aparece uma emissão do CO, da banda do 3º sistema positivo do CO e a 

evolução deste será visto na sequência. Na região entre 280 e 290 nm aparece uma banda que 

é em pequena parte composta pelo 3° sistema positivo do CO e em grande parte por outra banda 

de emissão do OH na mesma região, não sendo possível distinguir com o espectrômetro de 

baixa resolução. 

Em relação ao oxigênio, existem na análise do espectro algumas emissões conhecidas 

do O I, sendo as principais em 911,8, 844,6, 777 (3 picos próximos) e em 533,0 nm, sendo 

apenas o último exclusivo do O I e não saturado para o tempo de aquisição escolhido. 

Entretanto, este pico em 533 nm está na região onde há um aumento da linha base que é 

influenciado pela presença de CO2/CO, podendo sofrer alguma influência. De maneira sutil, foi 

(a) 

(b) 
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observado um outro pico menos intenso do O I em 645,3 nm, mas que nas condições 

experimentais só aparece quando a amostra é exposta ao plasma de Ar+O2.  

A Figura 4.20 mostra a evolução de alguns picos selecionados da Figura 4.19 em 

relação ao tempo para todas os materiais utilizados.  

 
Figura 4.20: Evolução das principais emissões captadas pela análise OES para as 

amostras de (a) HTC, (b) AE, (c) AA e (d) AM. O comprimento de onda de cada emissão 

é indicado na legenda da imagem (a) e é válido para as demais. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Para a amostra de AE, a curva da análise de OES foi editada, removendo dos dados, o 

período relacionado a exposição da amostra com potência de 50 W, de modo a permitir a 

comparação com os demais materiais em 75 W de potência aplicada. 

Começando pelo HTC têm-se que a emissão de OH ao expor a amostra possui várias 

etapas, iniciando com uma subida até um pequeno patamar logo no posicionamento da amostra, 

mas que dura apenas um breve momento, elevando-se na sequência a um novo patamar em 

relação a intensidade de emissão, ocorrendo junto à fusão do material. Na sequência, a 

intensidade do mesmo apresenta mais uma elevação até 10 minutos do tratamento, iniciando 

uma descida rápida até o primeiro patamar. 

Já a emissão do H I do HTC na análise OES possui um perfil que se eleva no 

posicionamento da amostra até um patamar que se mantém quase constante até 

aproximadamente 11 min, a partir do qual retorna a um patamar inferior, que oscila até o final 

do tratamento. A comparação e discussão destes comportamentos diferenciados para as análises 

RGA e OES do H I e OH para o HTC em plasma de Ar+O2 serão abordados no tópico de 

discussões. 

Ao analisar as mesmas espécies (OH e H I) para o AE observa-se um comportamento 

que ao mesmo tempo se assemelha ao obtido para o HTC, mas que possui um perfil ligeiramente 

diferente na questão de intensidade e duração. Para a emissão de OH do AE ocorre incialmente, 

ao expor a amostra ao plasma em 75 W uma elevação da intensidade a um patamar inicial, que 

novamente dura apenas um breve período.  Na sequência a intensidade da emissão volta a subir 

a um segundo patamar, e há ainda uma terceira elevação da intensidade. Entretanto, diferente 

do HTC, para o AE a intensidade da emissão retorna ao segundo patamar e se mantém por mais 

20 min antes de retornar ao primeiro patamar. 

Esse perfil de alta emissão de OH por tempo prolongado pode ser resultado do 

espalhamento do AE sobre a superfície do porta-amostra após a fusão, levando a maior 

disponibilidade de moléculas para oxidar. Para o AE, o perfil de comportamento da emissão de 

Hα é similar ao que ocorre com o OH do mesmo material, indicando que essas emissões no AE 

possuem uma origem semelhante.  

Já os perfis do AA e AM possuem um perfil bastante regular para as emissões entre de 

H I e OH. No caso do AA, ao expor a amostra ao plasma de Ar+O2 as emissões de H I e OH 

sobem até um ponto e apresentam ligeiro aumento até 10 min e na sequência um declínio lento 

até o final do tratamento. 
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No caso da emissão de Hα no AM, ao expor a amostra ao plasma, há um aumento até 

um máximo na forma de pico, que na sequência reduz de intensidade e depois novamente sobe 

até um patamar. Após estas oscilações, o sistema atinge um perfil quase estacionário até o final 

do tratamento. Atribui-se tal perfil a remoção inicial de H ligado a função amina do AM, pois 

este é principal diferencial do AM frente as demais moléculas. 

Em relação ao consumo de O I, observado a 911 nm, todas as amostras ao serem 

expostas ao plasma, possuem uma variação bastante similar no que relaciona a redução da 

intensidade desta emissão ao posicionamento da amostra. Para as amostras de AE e AA, após 

a primeira queda, a intensidade desta emissão quase não varia até o final do tratamento. No caso 

do HTC, esta possui um perfil de aumento de consumo com o tempo até o final do tratamento.  

Com o AM a intensidade desta emissão volta a subir com o tempo até quase retornar 

à intensidade de antes da presença da amostra, sendo o único que material que apresentou tal 

comportamento. 

Em relação a emissão a 297 nm, relacionada ao CO, ao posicionar a amostra todos os 

materiais apresentam um perfil de produção de CO que segue de maneira muito parecida com 

o obtido para o OH, mas em diferentes intensidades, sugerindo que a produção de CO ou de 

moléculas que resultam em CO após reações químicas são dependentes das mesmas fontes que 

produzem o OH no reator. 

Por fim, a emissão em 645 nm, originalmente tabelada para o O I, apresenta um 

comportamento distinto, se assemelhando ao perfil obtido na análise RGA para o CO2, como 

pode ser visualizado na Figura 4.21 para as amostras de HTC e AE que possuem variações 

mais distintas desta emissão e do pico em m/z 44. 

A emissão 645 nm do oxigênio originalmente possui a configuração de um tripleto, 

partindo do estado 5s(5S2
0) e decaindo para um dos 3 estados tripletos 3s(5P1), 3s(5P2) ou 3s(5P3) 

emitindo na faixa entre 645,36, 645,44 e 645,60 nm, respectivamente. Devido a baixa resolução 

do espectrômetro usado, somente foi possível detectar uma única emissão em 645,2 nm (dentro 

do erro do equipamento).   

Observando a semelhança de perfil de comportamento e considerando que estes perfis 

ocorrem somente para o CO2, assume-se que a emissão em 645 nm represente uma espécie de 

átomo excitado de oxigênio oriundo possivelmente de um processo de dissociação do CO2 em 

ambiente de plasma. 
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Figura 4.21: Comparação das variações de intensidade normalizadas das análises de RGA 

e OES para a molécula de CO2 utilizando o pico de m/z 44 e a emissão em 645 nm. 

 

Uma vez que não se encontrou referências na literatura que avaliassem emissões nessa 

faixa de comprimento de onda para o tratamento de moléculas orgânicas, cria-se uma hipótese 

de origem desta emissão que poderia de alguma forma ser similar com a reação: 

 

𝐶𝑂2
𝐸
→ 𝐶𝑂 + 𝑂∗ 

 

De tal forma que a população desta espécie excitada de oxigênio irá depender da 

produção de CO2 a partir dos materiais tratados, enquanto que a emissão do CO poderá possuir 

outras fontes a partir dos materiais tratados.  
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4.3.5. Imagem das amostras 

Diferente do tratamento com plasma de Ar, na adição de Ar+O2 não se formam estrias 

dentro do reator, e o plasma se distribui quase homogeneamente por todo o tubo de vidro, exceto 

pela região próxima a primeira espira da bobina, onde ocorre o efeito de skin depth26 [39]. 

A Figura 4.22 mostra os resultados das capturas de imagem obtidas para as amostras 

de HTC, AE, AA e AM. Para as amostras de HTC e AE que sofrem fusão ao longo do 

tratamento e devido ao tratamento diferenciado do AE, algumas imagens extras foram obtidas 

ao longo do tratamento e podem ser observadas nos apêndices B.9 e C.9, respectivamente. 

De maneira semelhante ao tratamento com Ar, ao posicionar a amostra na frente da 

ponta coletora do RGA, ocorre um aumento do brilho da descarga sobre o porta amostra, seja 

devido à presença de contaminantes na placa de vidro utilizada e/ou alteração da simetria do 

reator. Ao retirar a cobertura do porta-amostra, observa-se uma pequena alteração do perfil da 

descarga, principalmente após a posição da amostra, com alteração da coloração. 

Para as amostras de HTC e AE (considerando após o aumento da potência), 

rapidamente após o início do tratamento nas condições adequadas ocorre o início da fusão da 

pastilha da amostra, iniciando pelas bordas e se espalhando para o centro em menos de 2 

minutos de tratamento, coincidindo para as análises de RGA e OES com o segundo patamar 

das espécies de H2/H I e OH. A partir destes 2 minutos, a fusão se estende para todo o material 

da pastilha, atingindo o pico de emissões de quase todas as espécies. 

No caso do HTC, devido ao maior tamanho de cadeia, que também causa maior 

viscosidade, o mesmo não ejeta material para fora do orifício do porta-amostra e após 

aproximadamente 10 minutos de tratamento é possível observar a formação de uma película 

viscosa na superfície do material. Esse momento corresponde nas análises ao período em que 

ocorre a queda da maioria das emissões de H2/H I e OH nas análises OES e RGA. 

Até o final do tratamento, não ocorrem outras mudanças significativas no HTC, apenas 

a formação contínua de bolhas, que são responsáveis pelas oscilações dos dados de emissões e 

pelo pico de intensidade do H2 até o final do tratamento. Por outro lado, tanto para o HTC 

quanto para o AE, observa-se uma redução do brilho da descarga em relação ao momento de 

início, coincidindo com a redução das emissões de H2 e OH.  

                                                 

26 Skin depth: efeito que ocorre em plasma RF, no qual a onda eletromagnética originada na bobina consegue 

penetrar apenas uma fina camada do plasma. 
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Figura 4.22: Capturas de imagem das amostras de HTC, AE, AA e AM durante o tratamento com plasma de oxigênio separadas por etapas 

escolhidas. No caso da amostra de AE, a etapa de posicionamento relaciona o final do tratamento a 50 W e de início do tratamento com a 

potência de 75 W. 
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Já para a amostra do AE, o processo de posicionamento e início do tratamento a 50 W 

não apresentou quase nenhuma diferença nas imagens obtidas (apêndice C.9), mostrando que 

as alterações obtidas pelo plasma nessa condição de tratamento, são mínimas. Inclusive na 

comparação entre o início e o final a 50 W não evidencia alterações, em acordo com o obtido 

para as análises de RGA e OES. 

Ao alterar a potência para 75 W no tratamento com AE, observa-se um aumento do 

brilho do plasma de Ar+O2 e menos de 2 minutos depois, inicia-se a fusão da superfície do AE, 

visível na imagem respectiva. Na sequência, devido à formação de bolhas que ocorre devido as 

reações químicas que levam a formação de moléculas voláteis a partir do AE, a amostra começa 

a se espalhar sobre a superfície do porta-amostra, ocupando praticamente toda a superfície do 

mesmo. Algum tempo após o espalhamento, começa o processo de amarelamento do AE 

característico do surgimento de diversas funções oxidadas na sua estrutura e esse processo 

progride até o final do tratamento [151].  

No caso do HTC, ao desligar a fonte RF observa-se que o material assenta no orifício 

do porta-amostra, agora com o aspecto de uma massa plástica bastante viscosa, de tom mais 

amarelo que o HTC original. Já para o AE, ao desligar a fonte RF, observa-se que este se 

encontra bastante modificado, na forma de uma resina líquida bastante viscosa e amarelada.  

Em ambos os casos, apenas a lavagem do porta-amostra com acetona pura ou álcool 

etílico (processo mais trabalhoso) é capaz de remover completamente os materiais oxidados da 

superfície do porta-amostra. 

Já para os materiais que não sofrem fusão, sendo o AA e o AM, a intensidade do brilho 

da descarga após o posicionamento da amostra e ao final do tratamento quase não apresentam 

modificação. Por outro lado, especialmente no caso do AM, há uma visível oxidação da 

superfície do material durante o tratamento com plasma de Ar+O2, mostrando que mesmo sem 

fusão, há modificação superficial do material, enquanto o porta-amostra de PTFE não apresenta 

nenhuma alteração. 

Essas modificações superficiais serão melhor identificadas nos tópicos de análise dos 

resíduos dos materiais. 

 

4.4. ANÁLISE DOS RESÍDUOS 

4.4.1. Considerações gerais 

Devido à diversas questões operacionais, somente foi possível analisar o estado inicial 

e final de cada amostra em cada tratamento. Para a análise dos resíduos por espectrometria de 
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massa não foi possível analisar o HTC nas mesmas condições pelas quais foram analisados os 

demais materiais devido a sua característica apolar, impedindo a ionização necessária para 

analisar no equipamento utilizado. Desta forma, as conclusões para o HTC irão se basear 

principalmente na análise de FTIR. 

 

4.4.2. Análise FTIR 

Iniciando pelo HTC (Figura 4.23), com esta molécula o tratamento com plasma de Ar 

resultou apenas em sutis modificações com aparição de duas pequenas modificações, sendo 

uma em aprox. 1900 cm-1 cuja origem não está clara para padrões de absorção em moléculas 

orgânicas [58]. 

Ocorre também com plasma de Ar, o alargamento da base dos picos entre 2800-

3000 cm-1 para valores maiores que 3000 cm-1 até ~3150 cm-1, a aparição de C=C em 1630-

1680 e 960 cm-1 indicativos da presença de insaturações na molécula que podem ocorrer por 

remoções sucessivas de H do HTC ou por fragmentação por cisão-β [58,152]. 

Já no tratamento do HTC com plasma de Ar+O2 ocorrem algumas modificações mais 

significativas. Na região acima de 3000 cm-1 surge uma banda larga, centralizada em 

aproximadamente 3400 cm-1 que é relacionada a movimentos de estiramento de hidroxilas           

(-OH) deformação axial e que neste ponto, podem estar localizadas em qualquer parte da 

molécula de HTC [58]. 

Na região em 1710 cm-1, aparece também uma banda, característica de carbonilas 

(C=O) presentes em funções de ácidos carboxílicos. Junto a este, aparece um pequeno 

alargamento na sua base, próximo de 1745 cm-1, característico de carbonilas presente em 

funções ésteres ou aldeídos. Na região de fingerprint, abaixo de 1500 cm-1, ocorrem várias 

modificações com o surgimento de diversos picos e bandas sobrepostos. Visto a grande 

quantidade de funções presentes nesta região, esse trabalho limitou-se a identificar as bandas 

por alguns pontos característicos ou grupos de funções [58]. 

Centralizadas entre 1300 e 1450 cm-1, ocorrem as deformações angulares de hidroxilas 

presentes em funções álcool (1330-1430 cm-1) e ácidos carboxílicos (C-O-H em                       

1395-1440 cm-1) além de deformações angulares de α-CH2 de aldeídos (1350-1360 cm-1) e de 

α-CH3 em acetonas (1400-1450 cm-1). Todas essas, funções oxidadas que podem ser obtidas 

por diferentes reações a partir do HTC [153]. 
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Figura 4.23: Espectroscopia no infravermelho da amostra de HTC não tratada (NT) e 

tratada com plasmas de Ar e Ar+O2. Alguns grupos específicos de funções orgânicas são 

identificadas na imagem. A imagem (a) mostra o espectro como um todo, enquanto as 

demais mostram ampliações das regiões de (b) 3000-3800 cm-1, (c) 1500-2000 cm-1 e (d) 

600-1500 cm-1. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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Abaixo de 1350 até 800 cm-1, ocorrem absorções que podem ser relacionadas a ligação 

C-O de diversas funções como: ácidos carboxílicos (1210-1320 cm-1), ésteres (1000-1300       

cm-1), anidridos (1040-1100 cm-1), álcool (970-1250 cm-1) [153]. 

Mesmo utilizando técnicas de deconvolução de dados, não foi possível separar picos 

específicos que indicassem nessa região um predomínio de um ou outro tipo de função 

específica no HTC tratado com plasma de Ar+O2, limitando-se nesta etapa a indicação de que 

há a presença destes grupos misturados no resíduo presente na amostra após o tratamento. 

Para o AE os resultados podem ser observados na Figura 4.24. A única modificação 

perceptível para o tratamento com plasma de Ar é uma elevação da linha base que ocorre acima 

de 3000 cm-1 sendo essa região relacionada ao estiramento da hidroxila presente na função do 

ácido carboxílico.  

Uma vez utilizando dados normalizado pelo pico do estiramento do grupo metila            

(-CH2- em 2917 cm-1) que como consequência nivelam estes picos, essa elevação do 

estiramento da hidroxila poderia ser um indicativo de redução do tamanho da parte alcana do 

AE (redução da presença de CH2 por molécula), aumentando a representatividade da função 

ácida sem alterar o espectro como um todo [152,154]. Essa suposição é feita baseando-se no 

espectro FTIR obtido para o AA (Figura 4.25) para o material não tratado, que apresenta nessa 

região um perfil parecido ao obtido com o AE tratado em plasma de Ar.  

Já para o tratamento com plasma de Ar+O2, ocorrem novamente diversas alterações 

no espectro. Acima de 3000 cm-1, além da aparição da banda de O-H livre de funções álcool 

(centralizadas em 3400 cm-1), há um significante aumento da linha base representativa da 

mesma ligação O-H mas agora de funções ácidas. 

Na região de 1500 a 2000 cm-1, o pico em 1710 cm-1 característico da carbonila da 

função ácida praticamente dobra de intensidade frente aos demais, mas possui alargamentos 

significativos nas regiões em 1745 e 1770 cm-1 que indica a formação de funções de ésteres e 

anidridos, respectivamente. A presença da função ácido carboxílico original do próprio AE, a 

formação de hidroxilas e de fase líquida durante o tratamento do AE pode ter corroborado para 

o processo de esterificação do AE, com redução da cristalinidade (gerada pela função ácida) e 

dimerização do AE, com liberação principalmente de H2O no meio. 
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Figura 4.24: Espectroscopia de infravermelho da amostra de AE não tratado (NT) e 

tratado com plasma de Ar e Ar+O2. Alguns grupos específicos de funções orgânicas são 

identificadas na imagem. A imagem (a) mostra o espectro como um todo, enquanto as 

demais mostram ampliações das regiões de (b) 3000-3800 cm-1, (c) 1500-2000 cm-1 e (d) 

600-1500 cm-1. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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Na região de fingerprint, o AE não tratado possui estruturas bem definidas 

relacionadas as ligações O-H, C-O e αC-H da própria função ácida. Entretanto, após o 

tratamento com plasma de Ar+O2, quase não é possível separar a localização e presença destas 

bandas individuais, possuindo o AE tratado, da mesma forma que o HTC um espectro composto 

da sobreposição de diversas bandas e picos entre 800 e 1400 cm-1.  

A composição da região de fingerprint do AE em relação ao HTC, possui basicamente 

os mesmos compostos, com destaque a maior intensidade da região da ligação C-O relacionada 

a funções de ésteres frente as demais presentes na região entre 1100 e 1300 cm-1. 

Para o AA, os espectros estão presentes na Figura 4.25. Diferente dos casos anteriores, 

o tratamento com plasma de Ar produziu efeitos significativos no perfil obtido após o 

tratamento. Normalmente, devido a presença de duas funções ácido carboxílico e apenas 4 CH2 

na molécula, o perfil do espectro na região entre 2000 e 3500 cm-1, é dominado pela larga banda 

de estiramento da hidroxila da função ácido, com apenas um pequeno destaque para o 

estiramento das ligações C-H. 

Após o tratamento com plasma de Ar, há uma sensível redução da larga banda da 

hidroxila, destacando melhor as bandas de absorção de CH2. Sugere-se que durante o tratamento 

com plasma de Ar, possa ocorrer a remoção da função ácida através da formação de radicais no 

meio da cadeia do AA, o que permite uma movimentação mais livre das ligações C-H 

responsáveis pela banda. 

Porém, observou-se um aumento na região de hidroxilas relacionadas a álcoois em 

~3400 cm-1, cuja origem poderia estar relacionada a contaminantes durante o experimento ou 

por interações não identificadas da própria molécula do AA, ionizada pelas espécies do plasma 

de Ar ou com vizinhas próximas (uma vez que não há formação de fase líquida nesta), causando 

oxidação da cadeia carbônica. 

Ainda para o tratamento do AA com plasma de Ar, na região da carbonila, há uma 

visível redução da intensidade normalizada do pico da carbonila e deslocamento de 1680 cm-1 

para 1710 cm-1. No AE, que contém apenas uma função ácida e uma cadeia de alcano, o pico 

da carbonila encontra-se centralizado em 1710 cm-1, no AA com duas funções ácidas, ocorre o 

efeito de ligações intermoleculares entre mais de uma molécula do AA e como consequência a 

energia da ligação da carbonila é reduzida, deslocando o pico para valores menores de cm-1.  

Durante o tratamento com plasma de Ar, a remoção de uma das funções ácidas por 

DEA ou bombardeamento, como já dito anteriormente, deixou a molécula do AA mais parecida 

com o AE, reduzindo o efeito das ligações intermoleculares e logo, deslocando o pico da 

carbonila para o valor de 1710 cm-1. 
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Figura 4.25: Espectroscopia de infravermelho da amostra de AA não tratado (NT) e 

tratado com plasma de Ar e Ar+O2. Alguns grupos específicos de funções orgânicas são 

identificadas na imagem. A imagem (a) mostra o espectro como um todo, enquanto as 

demais mostram ampliações das regiões de (b) 3000-3800 cm-1, (c) 1500-2000 cm-1 e (d) 

600-1500 cm-1. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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Para a região de fingerprint, existem duas bandas para o AA não tratado, referentes a 

ligações intramoleculares da carbonila com o H da metila em posição γ em 1190 e 1270 nm que 

são sensivelmente reduzidas após o tratamento com plasma de Ar. Essa redução na região de 

fingerprint para o AA possui a mesma origem da obtida para o pico da carbonila e deixa no 

material várias absorções de baixa intensidade na linha base. 

Ao tratar a amostra com plasma de Ar+O2, mesmo sem ocorrer fusão e sendo este o 

material que menos sofre alteração visual, na análise de FTIR várias modificações podem ser 

observadas no espectro. 

Na região acima de 3000 cm-1, ocorre o aumento da linha base e aparição da banda da 

hidroxila de álcoois em ~3400 cm-1. Indicando que mesmo sendo o AA uma molécula bastante 

oxidada (frente as demais moléculas), ainda é possível oxidar a molécula pela formação de 

funções álcool no meio da sua cadeia. 

Já na região entre 1500 e 2000 cm-1 ocorre, da mesma forma do que com plasma de 

Ar, uma redução do pico da carbonila e também um alargamento da mesma, tanto para valores 

maiores, quanto menores de cm-1. Isso indica a formação de funções éster, aldeídos e ácidos 

carboxílicos. A diferença do AA para o HTC e AE está na redução da intensidade do pico da 

carbonila de ácidos carboxílicos frente a formação de outros tipos de carbonila. 

Na região de fingerprint do AA, ocorre a redução de bandas relacionadas à ligações 

intramoleculares entre os H e suas carbonilas em detrimento da aparição de diversas outras 

funções oxidadas como ésteres, álcoois e ácidos não ligados. 

Por fim, em relação ao AM (Figura 4.26) há um detalhe importante sobre a análise 

FTIR desta molécula. Para as moléculas de AE e AA existe bem presenciado a banda da 

carbonila, seja pela larga banda de O-H entre 2500 e 3300 cm-1, ou pelo pico da carbonila, entre 

1650 e 1750 cm-1, da função ácida. Mas no caso do AM, não existe nenhuma banda de OH entre 

2500 e 3000 cm-1, nem um pico próximo a ~1700 cm-1, apenas um pico único em 1630 cm-1, 

que pode ser relacionado a funções similares a amidas. 

Uma vez que o AM não possui naturalmente amidas na sua estrutura, mas possui 

função ácida e função amina, atribui-se que a forma de arranjo das moléculas (estrutura 

cristalina), ou o modo de preparo da pastilha ou ainda a oxidação devido ao ambiente (ex: luz 

UV), proporciona meios para que ocorra reação entre as pontas amina e ácido carboxílico de 

moléculas próximas, formando grupamentos de amidas na superfície do material, eliminando 

assim a ligação O-H do ácido carboxílico e deslocando o pico da carbonila para valores abaixo 

de 1650 cm-1.  



112 

 

 
Figura 4.26: Espectroscopia de infravermelho da amostra de AM não tratado (NT) e 

tratado com plasma de Ar e Ar+O2. Alguns grupos específicos de funções orgânicas são 

identificadas na imagem. A imagem (a) mostra o espectro como um todo, enquanto as 

demais mostram ampliações das regiões de (b) 3000-3800 cm-1, (c) 1500-2000 cm-1 e (d) 

600-1500 cm-1. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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Ao tratar o AM com plasma de Ar, observa-se a redução de algumas bandas, 

especialmente as relacionadas a ligação N-H e C-N, enquanto as relacionadas a metila são 

menos afetadas. Nem a remoção das camadas superficiais da amostra do AM foi suficiente para 

exibir a presença da função ácido carboxílico na superfície do material. 

Por outro lado, ao tratar a molécula do AM com plasma de Ar+O2 a função ácida volta 

a aparecer e com bastante intensidade, mantendo a presença das ligações nitrogenadas na 

superfície do material, especialmente das amidas em 1640 cm-1. Chegando inclusive a aparecer 

uma banda relacionado a -NH-OH em ~1580 cm-1. É possível que a reação com o plasma de 

Ar+O2 oxide a função amida, formando aminas oxidadas e ácidos carboxílicos novamente. 

Na região de fingerprint do AM, tal como ocorre nos demais materiais, apresenta-se a 

sobreposição de diversas funções oxidadas, mostrando que independente da estrutura original 

da molécula, os tratamentos com plasma de Ar+O2 oxidam as moléculas em diversos pontos, 

sem necessariamente formar um tipo de estrutura preferencial e única. 

 

4.4.3. Análise de espectrometria de massa 

Os resultados da análise de espectrometria de massa dos resíduos restantes após 

tratamento com plasma, em comparação com o material não tratado, são exibidos nas 

Figuras 4.27 a 4.29 para as amostras AE, AA e AM, respectivamente. Como adutor27, foi 

utilizado Na+ para o processo de ionização das moléculas e, devido a isso, as massas obtidas 

possuem na sua grande maioria, ao menos um átomo de Na adicionado na molécula. 

Para o AE, na Figura 4.27, foi possível identificar uma grande quantidade de picos 

quanto a sua distribuição molecular CxHyNa1Oz, podendo algumas inclusive conter N advindo 

de reações com contaminantes do reator, ou com o ar ambiente após o final do tratamento. 

Na condição de material não tratado, obteve-se mais de 6000 picos identificados na 

análise, entretanto, atribui-se que muitos são contaminações do próprio equipamento, oriundas 

de experimentos anteriores, de modo que optou-se por estabelecer uma linha de corte de 

intensidade mínima. 

Para o AE não tradado e tratado com Ar+O2, devido à grande intensidade de algum de 

seus picos, estabeleceu-se que seriam somente analisados os picos com intensidade acima de 

5.104 u.a.. No caso do tratamento com Ar, obteve-se alguns fragmentos com massa relativa a 

dímeros do AE, estabelecendo-se então uma linha de corte de 2,5.104 neste, para não excluir 

tais moléculas. 

                                                 

27 Átomo ou molécula que reagem com o analito, fornecendo a carga para a produção do íon. 
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Ao analisar o AE não tratado observa-se uma grande intensidade dos picos 1 a 4 e que 

após verificação, conclui-se que os picos 1 (M) e 2 (M+CH3OH) com m/z 74,0596 e 96,0419 

u.m.a.28  respectivamente, são derivados da acetonitrila, um solvente comumente usado no 

equipamento utilizado para a análise das amostras.  

Os picos 3 e 4, com m/z de 113,0572 e 139,0731 u.m.a. respectivamente, são obtidos 

após a fragmentação do AE, em um carbono próximo a função ácida pelo próprio ionizador, 

produzindo C4H10NaO2 e C6H12NaO2 ou estas moléculas são contaminantes do próprio do AE, 

uma vez que sua estrutura base é parecida com o material base (uma função ácida e cadeia 

alcana saturada). 

O pico 5 pode ser um éster formado pelos compostos evidenciados nos picos 3 e 4, 

pois possui uma estrutura de C10H18NaO4 que acrescenta as massas de C e O daqueles picos 3 

e 4, sendo esse mais um dos contaminantes presentes.  

Já o pico 6 é um contaminante do AE que possui 2 C a menos na sua estrutura, 

possuindo estrutura de C16H30NaO2 (com uma insaturação a mais), enquanto o pico 7 é o AE 

não tratado com estrutura original de C18H36NaO2. Por fim, o pico 8 representa a molécula de 

AE oxidada uma vez, com um OH a mais na estrutura de C18H36NaO3 mas sem modificar o 

número de insaturações. 

Ao tratar o AE com plasma de Ar observa-se que o pico 7 do AE, além de outros 

derivados e contaminações do mesmo (picos 1, 2, 3, 4, 6 e 8) sofrem uma redução de intensidade 

frente a aparição de novos picos em valores de massa mais elevado. Utilizando o pico 7 como 

exemplo, obteve-se uma redução de intensidade de 3,2.105 u.a. para o AE – NT, para 2.105 u.a. 

para a amostra tratada com plasma de Ar, sugerindo a ocorrência de fragmentação da molécula 

original do AE para a formação de outros compostos. A evidência disto se baseia no surgimento 

de vários pequenos picos distribuídos em diversos valores de massa, tanto menores quanto 

maiores. 

Em especial destaca-se um grupamento dos picos 18 a 23, entre m/z 500 e 650, que 

representam combinações de moléculas formando dímeros, tanto do AE, quanto do AE e as 

contaminações presentes, mas com pouca oxidação da molécula resultante do tratamento. Entre 

m/z 700 e 900 é possível verificar a presença de trímeros devido ao tratamento com plasma de 

Ar. 

 

                                                 

28 U.m.a.: unidade de massa atômica, representa a massa molar da molécula. 
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Figura 4.27: Espectro de massa de alta resolução dos AE não tratado (NT) e tratado com 

plasma de Ar e Ar+O2. Os números identificados nas figuras são descritos na Tabela C.2. 

na seção de apêndice C.10. 

 

Ao adicionar O2 durante o tratamento com plasma de Ar+O2 obteve-se várias 

modificações no perfil obtido no espectro. Iniciando pelos picos 1 a 5, estes praticamente 

desaparecem, sem ser possível aqui dizer se ocorreu devido a mudanças no equipamento, 

solventes utilizados na injeção direta ou se estes foram originários do AE e foram consumidos 

durante o tratamento com Ar+O2. 
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Nesta condição, os picos identificados (25 a 44) encontram-se concentrados em volta 

da massa original do AE. Entretanto, o pico original do AE em m/z 307,2611 u.m.a. (não visível 

na Figura 4.27) tem sua intensidade reduzida de 3,2.105 antes do tratamento para 6.102, 

mostrando que praticamente quase todas as moléculas de AE foram funcionalizadas e 

transformadas em outras após o tratamento. 

Apesar do pico 7, original do AE ter sido substancialmente reduzido, os próximos a 

ele, que representam variações da mesma, mas com diferentes níveis de oxidação possíveis 

apresentam grande intensidade. Observou-se nessa região muitos picos contendo a adição de 1 

a 3 átomos de oxigênio, com diferentes valores de insaturações presentes, sem ser possível 

discernir com certeza absoluta se estes estão na forma de álcoois (-OH), aldeídos/cetonas (=O), 

ácidos carboxílicos (C(O)-OH) ou ésteres/éteres (-C(O)-O-C- / -C-O-C-). Entretanto, 

considera-se que estas funções possam estar presentes em maior ou menor nível, distribuídas 

entre os picos de maior e menor intensidades. 

Na região entre m/z 50 e 270, observa-se vários grupamentos de picos que são 

separados ora por unidades de C, ora por de O e ora ainda por N, mas que são fragmentos do 

AE que possuem em média de 2 a 4 átomos de oxigênio presentes na sua estrutura. 

Buscou-se analisar essa região em busca de um padrão de comportamento que pudesse 

ser estabelecido para definir o perfil de fragmentação das moléculas, tal como fragmentações 

da cadeia original do AE, perdendo 1, 2, 3, 4, 5 ou mais CH2, ou ainda versões destas 

fragmentações com adição de funções oxidadas. Porém não obteve-se sucesso, pois as variações 

não seguem um perfil linear ao longo de vários picos sucessivos, podendo ser estabelecidos 

padrões entre apenas 3 ou 4 picos adjacentes (com adições de CH2, OH ou =O) antes de 

modificar drasticamente a relação de CxHyNa1Oz obtida. 

Para a região com m/z entre 370 e 600 ocorre algo semelhante ao que ocorre na região 

entre 50 e 270, mas com um diferencial de que nesta, a quantidade de átomos de oxigênio por 

molécula varia em média de 3 a 7 átomos, com valores de C maiores que a do AE original, 

indicando que a molécula do AE se ligou a fragmentos vizinhos, podendo neste caso ser por 

funções ésteres. Essa proposição advém do fato de que em ambientes líquidos contendo 

moléculas com funções álcoois (primeira oxidação de alcanos) e funções ácidas presentes (já 

original do AE), estas podem reagir formando ésteres e ramificações do material presente, 

sendo esse o principal mecanismo da polimerização por condensação de poliésteres [67]. 

É observado também para o AE a formação de dímeros e trímeros, mas que encontram-

se deslocados em m/z dos obtidos para o tratamento com plasma de Ar. Ao analisar a 

composição CxHyNa1Oz dos picos, concluiu-se que com tratamento de plasma de Ar+O2, ocorre 
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a formação de dímeros e trímeros a partir de moléculas já oxidadas, possuindo na sua 

composição, além da estrutura do dímero/trímeros originais, a adição de 1 ou mais átomos de 

oxigênio. Outra possibilidade para a formação de dímeros é através do mecanismo de 

policondensação, que envolve a interação entre moléculas com funções ácido carboxílico e 

moléculas com função álcool ou amina, formando oligômeros29 [67]. 

Na sequência, são apresentados os resultados de espectrometria de massa do AA na 

Figura 4.28. A lista dos picos deste material é apresentada no apêndice D.10. Sendo os picos 

de 1 a 4 relacionados ao próprio AA com variações de: M-OH em 129,0537 m/z, M+H em 

147,0632 m/z, M+Na em 169,0472 m/z e M+2Na-H em 191,0267 respectivamente.  

A ausência de outros contaminantes na amostra do AA não tratado se deve a elevada 

pureza do material utilizado (~99,9%), enquanto o AE possuía apenas 95% de pureza. Dessa 

maneira, as modificações que ocorrem no AA durante os tratamentos são originadas apenas de 

um conjunto pequeno de moléculas. 

Durante o tratamento com Ar, aparecem diversos picos no espectro de massa. Os de 

numeração 5 e 6 são novamente devidos ao solvente utilizado para limpeza do equipamento. 

No caso dos picos 7 e 8, estes possuem apenas 3 átomos de oxigênio nas combinações 

CxHyNa1Oz obtidas na Tabela D.1, indicando que durante o tratamento com Ar, há a remoção 

ou de uma função ácida do AA, ou de apenas de um dos O da estrutura.  

Como a quantidade de carbono não reduz para a molécula degradada, como por 

exemplo o pico 8 (C8H10NaO3), sugere-se que logo após a remoção da função ácida pelo plasma 

de argônio, o AA logo reage com outra molécula próxima, produzindo moléculas ramificadas 

com massa mais elevada que o AA original. O detalhamento dos picos observados encontra-se 

na Tabela D.1. 

Outra aparição no tratamento do AA com plasma de argônio são os picos 9 e 10, que 

possuem na sua estrutura CxHyNa1Oz 4 átomos de O, entretanto nestes picos há uma quantidade 

variável de carbono podendo estar entre 10 e 14 unidades de carbono. Caso o AA formasse 

dímeros ou trímeros durante o tratamento com plasma de Ar, seria esperado uma quantidade 

mais elevada de átomos de oxigênio por molécula, o que não foi observado.  

Sugere-se que estas moléculas possam vir a se formar através de junção de fragmentos 

do AA que perdem uma de suas funções ácidas, levando ao crescimento da molécula, com 

pouco incremento na quantidade de O presente. 

 

                                                 

29 Estrutura química composta por unidades finitas de monômeros.  
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Figura 4.28: Espectro de massa de alta resolução dos AA não tratado (NT) e tratado com 

plasma de Ar e Ar+O2. Os números identificados nas figuras são descritos na Tabela D.1. 

na seção de apêndice D.10. 

 

Já os picos de 11 a 16 são possivelmente oligômeros produzidos pela combinação dos 

picos anteriores em diferentes proporções, produzindo moléculas de massa elevada, separadas 

em média por 74,02 unidades de massa, que possivelmente representam unidades de C3H6O2. 

Ou seja, os fragmentos são separados por meia molécula do AA, indicando fragmentação no 

meio da cadeia. 
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Já para o tratamento com plasma de Ar+O2, há novamente a quase completa 

eliminação do pico do material base (pico 3) em relação ao material não tratado, indicando que 

mesmo o AA já possuindo uma estrutura bastante oxidada, este sofre uma degradação 

considerável durante o tratamento com plasma de Ar+O2. 

Ocorre o aparecimento de dois picos intensos, sendo o 17 e 18 nas massas de 130,5761 

e 138,565 u.m.a., para os quais não foi encontrada nenhuma combinação de CxHyNa1Oz 

possível, mesmo considerando uma margem de erro grande (até 0,02 de m/z).  

Após diversas considerações, concluiu-se que estes picos representam duas moléculas 

com carga +2, sendo originários de m/z 261,1522 e 277,13 u.m.a., respectivamente. Porém, não 

foram encontrados os picos com massas nesse valor. Atribui-se que a molécula formada durante 

o tratamento possua uma configuração tal que, durante a ionização pela fonte ESI, produza as 

duas cargas simultaneamente, sem ser possível produzi-las individualmente. 

Foram detectados ainda outros dois picos de baixa intensidade, mas presentes, sendo 

os de número 19 e 20 que representam a união de uma molécula de AA com um fragmento de 

outra molécula do AA presente no meio. No restante, atribui-se que pela estrutura do AA, a 

oxidação de qualquer um dos C disponível entre as funções ácido carboxílico, poderia facilitar 

o processo de descarboxilação, levando a liberação de CO2 no meio, sem deixar grandes 

alterações no material restante. 

Por fim, é possível observar também através da ampliação da linha base, que da mesma 

forma que com o AE, no tratamento com plasma oxidante, há a formação de diversos pequenos 

picos de moléculas oxidadas, dispersos em valores de massas que variam de forma não 

ordenada e se distribuem ao longo da faixa analisada. 

Os resultados do tratamento do AM podem ser visualizados na Figura 4.29. No caso 

do AM, somente aparece na amostra não tratada, os picos (1 e 2) dos solventes utilizados no 

equipamento e o pico 3 do AM com adição de 1 H. Diferente dos demais materiais, na amostra 

não tratada o pico mais intenso apresenta somente a adição de um átomo de H para a ionização 

ao invés de um átomo de Na como ocorre para o AE e AA.  

Não foi encontrada uma explicação direta para este comportamento, atribui-se que 

possa estar relacionado aos solventes utilizados, uma vez que o AM foi um dos materiais para 

o qual foi mais difícil encontrar um solvente adequado. Por outro lado, da mesma maneira que 

com o AA, a elevada pureza do AM produziu um espectro mais limpo no material não tratado, 

facilitando as análises posteriores. 
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Figura 4.29: Espectro de massa de alta resolução dos AM não tratado (NT) e tratado com 

plasma de Ar e Ar+O2. Os números identificados nas figuras são descritos na Tabela D.1. 

na seção de apêndice E.10. 

 

Ao realizar o tratamento com plasma de Ar, seria esperado, baseado nos 

comportamentos com o AE e AA, que houvesse ao menos a ramificação do AM após o 

tratamento. Contudo, o espectro do AM após tratamento com plasma de Ar não apresenta 

nenhuma alteração significativa que indique esse tipo de comportamento. As alterações 



121 

 

observadas se encontram mais próximas a linha base com pequenas variações da massa original 

do AM. 

Existem duas possibilidades que explicariam esse comportamento. Na primeira 

hipótese, as extremidades das moléculas do AM não iriam permitir a mobilidade necessária 

para que durante o tratamento, duas moléculas vizinhas pudessem se unir através dos seus 

radicais. 

Na segunda hipótese, os produtos formados pela ramificação do AM possuiriam uma 

solubilidade diferente da existente no monômero de AM, devido à função amida formada. 

Como consequência o material tratado não seria então solubilizado eficientemente para entrar 

no equipamento, uma vez que a técnica utiliza a amostra solubilizada. 

Essa segunda hipótese é levantada, pois em experimentos preliminares, tentou-se 

fundir o AM para a formação de pastilhas a partir da fase líquida. Porém, percebeu-se que ao 

realizar o processo, este iniciava um processo de autopolimerização, pela reação entre as 

funções amina e ácido carboxílico, formando Poliamida-11 (conhecido também como 

Nylon 11) [67].  

A poliamida não possui solubilidade em solventes convencionais, apenas em meta-

cresol, ácidos sulfúrico e fórmico e misturas de álcoois e fenóis. Enquanto o AM apresenta 

solubilidade principalmente em acetato de etila e metanol [67].  

Dessa forma, durante o tratamento com plasma de Ar, pode ter ocorrido a formação de 

pequenos oligômeros com estrutura diferente da original do AM, tal como ocorreu com os 

outros materiais (em relação a formação de dímeros e trímeros) mas que devido a sua alteração 

de solubilidade, os oligômeros formados podem não ter sido analisados, produzindo um 

espectro pouco alterado. Essa hipótese é cogitada pelo fato de que na análise de FTIR obteve-

se alterações significativas no material tratado, da mesma forma como ocorreu para os demais 

materiais. 

As únicas pequenas alterações presentes no espectro do tratamento do AM com plasma 

de Ar são a produção de pequenos picos de fragmentos do AM que se encontram distribuídos 

na sua linha base, para valores de massa tanto maiores quanto menores em relação a molécula 

original. Esses fragmentos podem ser produzidos pelos mesmos mecanismos descritos para as 

outras moléculas. 

No caso do tratamento com plasma de Ar+O2, há a formação, mesmo que pequena, de 

alguns picos com valores de massa superior ao AM, marcados com os números de 4 a 6. A 

análise destes indicou que o pico 4 representa o AM com a adição de 1 átomo de C, o pico 5 é 

a adição de um átomo de O e o pico 6 é a adição de 2 C na estrutura do material tratado. A 
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origem dos C adicionados à molécula do AM pode ser através de fragmentos de outras 

moléculas. 

Na ampliação da linha base, observa-se um pico distinto (pico 7) presente com massa 

de 386,3267 u.m.a. e que pode ser um dímero do AM, mas com apenas um N na molécula, 

indicando que este átomo foi arrancado de uma molécula de AM durante o tratamento e através 

da ligação rompida, houve a ramificação com uma molécula próxima. Além disso, existem da 

mesma forma do que em outras condições, diversos outros picos indicativos de outras oxidações 

e insaturações presentes, mas que possuem intensidade bastante reduzida. 
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5. DISCUSSÕES 

 

5.1. DIFERENÇAS ENTRE TRATAMENTOS A PLASMA COM Ar E Ar+O2 

As emissões das espécies excitadas (visível na Figura 4.2) com plasma de Ar+O2 são 

bem menos intensas do que com plasma de Ar puro. A adição de O2 no plasma, mesmo que 

fluxo mássico de apenas 10% possui a capacidade de modificar drasticamente o plasma. 

Schwabedissen [155] fez um estudo bastante completo em que relacionou, entre outras 

propriedades, a potência incidente 30  e a potência do plasma 31 , a densidade de elétrons e 

temperatura dos elétrons para diferentes tipos de gases em plasmas RF do tipo ICP. Mesmo que 

este autor apenas tenha obtido resultados com gases puros, ainda assim é possível estimar os 

efeitos causados pela presença do oxigênio no plasma em si. 

Para o reator utilizado por Schwabedissen [155], na pressão de 2,66 Pa (~20 mTorr), 

este observou que com gás Ar, para uma potência incidente/aplicada de aproximadamente 

200 W, há uma absorção de 120 W para potência de plasma. Enquanto que com O2, para uma 

potência aplicada similar, obteve-se menos de 60 W de potência no plasma.  

Têm-se então que a adição de oxigênio no gás reduz a capacidade de acoplamento 

entre fonte e plasma gerado, diminuindo assim a eficiência de transferência de energia da fonte 

para o plasma, reduzindo assim a capacidade de gerar espécies ativas. Esse efeito decorre entre 

outros motivos, da capacidade do oxigênio em formar íons negativos (absorvendo elétrons), de 

absorver a energia da descarga para movimentos vibracionais e rotacionais e da energia 

consumida para processos de dissociação.  

Essa redução da potência do plasma é uma das fontes responsáveis pela redução das 

emissões do Ar, na análise OES durante o tratamento com plasma de Ar+O2, uma vez que estas 

emissões são dependentes da potência do plasma. 

Em relação à densidade dos elétrons, Schwabedissen [155] observou que para uma 

potência de plasma de aproximadamente 80 W há, na pressão de 20 mTorr, aproximadamente 

3.1011 elétrons/cm³ com argônio, enquanto há 2.1010 elétrons/cm³ com gás de O2. Novamente, 

a presença do oxigênio no gás reduz a população de elétrons disponíveis no plasma.  

Vale ressaltar que o autor considerou a potência do plasma de 80 W nessa comparação, 

enquanto no sistema utilizado neste trabalho, possui-se apenas o valor da potência incidente. 

Em termos comparativos e considerando o observado no trabalho de Schwabedissen [155], 

                                                 

30 Por potência incidente/aplicada entende-se a potência ajustada na fonte em Watts. 
31 Por potência do plasma entende-se a quantidade de potência aplicada que foi efetivamente transferida para o 

plasma, obtida através de medições de tensão e corrente na bobina do reator com fonte RF ICP. 



124 

 

pode-se assumir que uma vez que a potência incidente para as condições com plasma de Ar e 

Ar+O2 são as mesmas neste trabalho, ter-se-ia que a potência do plasma na condição de plasma 

de Ar é consideravelmente maior que a com plasma de Ar+O2, levando a uma diferença na 

população de elétrons ainda maior da observada para Schwabedissen [155]. 

Em outra abordagem, Jõgi [97], analisou por espectroscopia ótica a relação da 

intensidade de emissões de misturas Ar-O2 em uma pressão de 2 Torr com uma fonte RF 

(40 Mhz). O autor obteve resultados similares aos de Schwabedissen [155] em relação a 

variação da densidade dos elétrons na adição de até 5% de O2 no gás, no qual a adição de O2 na 

mistura gasosa leva a uma redução da densidade de elétrons. 

Por outro lado Jõgi [97] estimou a temperatura do gás através da temperatura 

rotacional (método descrito por Raud [156]) obtida através da emissão do OH (oriundo da água 

contaminante do próprio Ar) em relação à concentração de O2 no gás. O autor obteve que para 

a pressão de 2 Torr há um incremento considerável na temperatura do gás na adição de até 5% 

de O2 na mistura gasosa, sendo o aumento obtido de 450 K entre um gás de 100% Ar (~400 K) 

e um gás de Ar+5%O2 (~850 K). Schwabedissen [155] também observou que a temperatura 

dos elétrons (medida com sonda Langmuir) com O2 foi maior que com plasma de Ar. 

Esses resultados de Jõgi [97] e Schwabedissen [155] ajudam a explicar a razão pela 

qual, apesar da intensidade das emissões da análise OES terem reduzido na adição de O2, há 

um aumento das intensidades captadas pela análise RGA oriundas das contaminações do reator 

devido ao aquecimento obtido no gás do sistema. 

Como consequência desta maior temperatura do gás e considerando a maior 

reatividade das espécies ativas do oxigênio (estados excitados e dissociado), foi observado para 

todos os materiais que na adição do oxigênio obteve-se uma maior fragmentação e 

funcionalização na superfície da amostra.  

Mafra [26] observou durante o tratamento do HTC em pós descarga de Ar-10%O2 em 

uma pressão de 4 mbar (~3 Torr) que a temperatura rotacional do gás, baseado na emissão da 

banda atmosférica em 760 nm (𝑏1Σ𝑔
+, 𝑣 = 0 → 𝑋3Σ𝑔

−, 𝑣′ = 0) (não visível nas condições 

experimentais utilizadas), foi maior (em aproximadamente 10 K) após a amostra do que antes 

da mesma.  

Essa observação obtida no trabalho de Mafra [26] e que deve se aproximar às 

condições experimentais aqui utilizadas, indica que as reações químicas que ocorrem na 

interação das espécies ativas com o oxigênio liberam energia na forma de calor aquecendo a 

amostra.  



125 

 

Baseado em trabalhos anteriores do grupo [150], aproximou-se a temperatura 

superficial do AE em plasmas de Ar+O2 em pressões de 1 Torr através de medições empíricas 

e simulação computacional. Neste trabalho obteve-se que a taxa de calor gerado na superfície 

do AE durante com plasma de Ar+O2 variou entre 0,8.10-3 e 1,4.10-3 W/cm³, obtendo 

incrementos de temperatura na superfície de mais de 60°C em menos de 3 minutos de 

tratamento. 

No caso do tratamento com plasma de Ar, pode-se observar apenas poucas alterações 

na análise RGA (visível nas Figura 4.3 e Figura 4.4) em todas as amostras, sendo esse efeito 

atribuído a baixa concentração de espécies geradas a partir da amostra e que conseguiram 

chegar ao detector. No entanto, através da análise OES (visível nas Figura 4.5/B.3, C.3, D.3 e 

E.3) conseguiu-se detectar várias emissões características de fragmentação das moléculas 

tratadas. 

Uma característica das emissões captadas pela análise OES foi que ao expor as 

pastilhas ao plasma de Ar, obtém-se um pico de emissões que é atribuído aos efeitos de 

rugosidade superficial, de modo que moléculas não tão firmemente aderidas à superfície da 

pastilha podem ser arrancadas por choques e interações com as espécies do plasma de Ar. Essas 

moléculas arrancadas são mais facilmente degradadas no ambiente do plasma, criando algo 

similar a um pico de emissões que dura aproximadamente de 2 minutos. 

Observou-se também com plasma de Ar a ocorrência de fragmentos das moléculas 

orgânicas, podendo estes serem obtidos por sputtering, DEA e reações com N2, através de 

alterações no espectro de emissão ótica e coloração do plasma. Das moléculas, o AE, devido a 

sua estrutura e baixa temperatura de fusão, obteve significativa produção de fragmentos mais 

voláteis em relação aos outros materiais, permitindo inclusive a saturação da banda mais intensa 

de C2 em 516 nm (Figura 4.5). 

Outra emissão não esperada com plasma de Ar foi a que ocorre entre 380 e 390 nm, 

relacionada à molécula de CN e que somente aparece após a exposição da amostra (em todos 

os materiais), sendo praticamente inexistente antes disso. A formação de CN neste sistema 

advém da presença de N2 no sistema que pode surgir tanto de micro-vazamentos no reator, 

quanto como da própria contaminação do Ar (na ordem de ppm de N2) e através de N2 adsorvido 

nas paredes do sistema.  

Até o momento não há certeza se o N2 interage com o material da pastilha, saindo na 

forma de gás (pois não foi possível distinguir estas espécies nas análises RGA) ou se a reação 

ocorre no próprio gás com fragmentos alcanos arrancados da superfície da pastilha por impacto 

dos íons de Ar ou DEA.  
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Esse questionamento surge devido a duas situações, pois inicialmente não foi detectada 

a presença de funções com ligação C-N nas análises de FTIR com plasma de Ar de todos os 

materiais e que indicariam presença substancial desta função. Mas por outro lado foi detectado 

pequenas presenças de alguns picos contendo N na análise de espectros de massa, mas que 

poderiam também ter surgido por interação com o ar ambiente após a remoção do material do 

reator. 

Durante o tratamento com plasma de Ar+O2, não foi detectado a presença de CN na 

análise de OES, porém como esta condição apresenta baixa intensidade de emissões, esta 

molécula pode apenas não ter sido detectada para o tempo de aquisição utilizado no 

equipamento. 

Outra emissão bastante significativa obtida com plasma de Ar foi a banda de Swan, 

relacionada à molécula de C2 e que é obtida, em diferentes intensidades, para todos os materiais 

tratados. Essa molécula é obtida pela fragmentação de moléculas orgânicas a partir da interação 

entre as espécies do plasma e a superfície da amostra. No caso do AE, sua estrutura permitiu a 

formação de fragmentos voláteis em maior quantidade, aumentando ainda mais as emissões em 

relação à obtida basicamente por fragmentos orgânicos. 

Ao analisar em detalhes as emissões de alcanos dos materiais na análise RGA, visível 

na Figura 4.30, percebe-se que com o AE há aumento da intensidade do pico de massa 26 

(dentre os picos únicos de alcanos, é o mais intenso) indicativos que há uma produção razoável 

de moléculas a partir do AE com até 2 carbonos na estrutura. Essa variação para o AE está 

também relacionada à maior intensidade da emissão de Swan na análise OES para esta 

molécula. 

 

 
Figura 4.30: Variação da intensidade normalizada do pico com m/z 26 das análises de 

RGA durante tratamento dos materiais em plasma de Ar. 
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Essa fragmentação das moléculas em plasma de Ar, detectada principalmente pela 

análise OES ajuda a explicar a razão pela qual foi detectada na análise de espectrometria de 

massa uma presença razoável de oligômeros diversos, especialmente para o AE e AA. Como o 

HTC não pode ser analisado pela mesma técnica, supõe-se que o seu comportamento em plasma 

de Ar, seja comparável ao obtido pelo AE, com a produção de dímeros e trímeros, uma vez que 

a maior parte da estrutura do AE é similar ao HTC (cadeia alcana linear). Mafra [53], também 

observou a formação de dímeros e trímeros com o HTC, mas em tratamentos em pós-descarga 

de Ar-O2, o que corrobora com o resultado obtido. 

A presença de dímeros e trímeros durante o tratamento com plasma de Ar não foi 

inicialmente esperada, pois a análise de FTIR destes materiais não mostrou alterações 

significativas no espectro. Entretanto, se considerarmos que a formação de dímeros e trímeros 

através da região alcana das moléculas, então não haverá alteração significativamente das 

funções originais presentes, não alterando o espectro obtido de FTIR. 

Sugere-se que durante o tratamento com plasma de Argônio, a remoção de H a partir 

da superfície das moléculas e a consequente formação de radicais, permitiu que em estado 

sólido, moléculas próximas possam ter se unido, formando ramificações na sua região alcana, 

formando os dímeros e trímeros observados e neutralizando os radicais. 

A partir da fragmentação dos materiais tratados, com cisão de ligações C-C e C-H em 

algum ponto não específico da cadeia, há a formação de radicais que podem se ligar a outros 

radicais de moléculas vizinhas, produzindo oligômeros estáveis. Como essa reação não irá gerar 

uma função nova na molécula em população significativa, o perfil obtido para as análises de 

FTIR dos materiais tratados não indicará grandes alterações. 

Encontrou-se na literatura apenas um estudo que relacionou a análise por 

espectrometria de massa e espectroscopia ótica de materiais orgânicos tratados com plasma de 

Ar em meio gasoso. Chen [157], realizou um estudo da degradação de dimetil sulfeto (C2H6S) 

em um micro-plasma em pressão atmosférica de Ar para dissociação deste composto. Eles 

observaram a fragmentação do dimetil sulfeto pelo plasma de Ar produzindo emissões de C2, 

CH, CN, OH e Hα, similares aos obtidos no presente trabalho.  

A análise por espectrometria de massa que foi realizada por Chen [157], utilizou um 

recipiente de armazenamento, que foi levado para uma análise de espectrometria de massa 

acoplada a um cromatógrafo de gás (CG-MS) e é diferente ao modo aqui utilizado. Chen [157], 

apenas detectou H2S e CS2, indicando que é possível, no caso avaliado, a decomposição quase 

total da molécula original apenas por plasma de Ar. Entretanto, neste caso a potência incidente 
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utilizada por Chen [157], para a fonte RF foi de 325 W, mais de 4x superior a utilizada neste 

trabalho o que deve favorecer a fragmentação das moléculas. 

Por outro lado, o dimetil sulfeto não possui uma função própria para promover 

ramificação (como função ácida ou uma longa cadeia alcana) tal como ocorre com os materiais 

tratados neste trabalho, não se esperando neste caso a ocorrência de oligômeros. 

Hong [158], por outro lado, analisou por análise RGA o efeito da exposição de diversos 

polímeros à plasmas de Ar e N2,  detectando diversos fragmentos de alcanos durante o 

tratamento, especialmente para plasma de Ar. Entretanto, Hong [158] utilizou um reator com 

muito mais potência (fonte de micro-ondas com potência aplicada de 300 W) do que o deste 

trabalho, aumentando a densidade de fragmentos obtidos no reator. No presente trabalho, 

também é possível obter tal distribuição de alcanos quando posiciona-se a amostra na região H 

de uma descarga RF-ICP, tal como visto em Farias [159]. 

Em outro estudo em condições quase similares, Harada [160] utilizou um meio aquoso 

com fluxo de Ar para tratar ácido fórmico (HC(O)OH) com plasma. Um dos principais 

resultados do autor foi a dimerização do ácido fórmico com fluxo de Ar. Porém, uma vez em 

meio aquoso, a ocorrência da dissociação da molécula da água, produzindo hidróxidos (•OH) 

torna o meio oxidante, modificando o ambiente.  

Considerando os efeitos observados pelos trabalhos de Chen [157] e Harada [160] 

poder-se-ia supor que o tratamento em plasma de Ar, de moléculas que possuem funções que 

possam produzir oligômeros (ex: longas cadeias alcanas, insaturações e função ácida) irá levar 

não somente a fragmentação da molécula original, como também a produção de oligômeros 

diversos.  

Existem diversos estudos utilizando misturas gasosas de Ar e O2, para tratamentos de 

resíduos orgânicos por plasma [16,32,33,38,52,161]. Entretanto, nenhum estudo foi encontrado 

que utilizasse a combinação de análise RGA e OES com FTIR e espectrometria de massa, de 

modo a analisar nas mesmas condições de tratamento, o que sai e o que fica da amostra após o 

tratamento. 

No presente trabalho, a adição de O2 em uma concentração de 10% em volume mássico 

no fluxo gasoso, levou a um aumento significativo das intensidades obtidas na análise RGA, 

indicando a fragmentação acentuada de todos os compostos orgânicos logo na primeira 

exposição das amostras ao plasma.  

Porém, apesar da fragmentação e produção de moléculas contendo hidrocarbonetos 

obtidas nas análises RGA durante o tratamento com plasma de Ar+O2, não foi observado na 

análise OES dos mesmos a presença significativa das emissões de Swan características da 
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presença destes hidrocarbonetos. Novamente, não há certeza se a ausência da banda de Swan é 

resultado da ausência dos fragmentos orgânicos ou se apenas estas não são visíveis devido a 

redução do brilho do plasma, relacionado aos efeitos já descritos da presença do O2 na descarga. 

No trabalho de Whitehead [162], ao utilizar um plasma de Ar-2,3%H2O este também 

observou que no meio utilizado, não há emissões que indiquem a presença dos fragmentos 

característicos de moléculas orgânica. Entretanto, uma vez que estas emissões possuem baixa 

intensidade frente às obtidas para o Ar e para o OH nas condições utilizadas, não é possível 

descartar a existência destes fragmentos. 

Quando Whitehead [162] realiza o experimento em um meio mais oxidante com N2-

2,3%H2O este consegue detectar a presença de emissões de C2 e CN na descarga. Supõe-se que 

a utilização de N2 no gás reduziu o brilho total da descarga, levando a necessidade de aumentar 

o tempo de exposição do detector e trazendo as emissões de Whitehead [162] mais próximas à 

linha base (observável pela maior irregularidade da linha base).  

Como consequência, além de uma possível maior produção e emissão destas moléculas 

de C2 e CN pelo meio mais oxidante, também há uma maior capacidade em detectá-las frente 

às demais emissões. Dessa forma, acredita-se que seja possível a detecção dessas emissões em 

plasma de Ar+O2 no sistema utilizado, mas que seria necessário modificar as condições 

experimentais ou de aquisição para permitir a detecção. 

Ao analisar os experimentos pala análise RGA neste trabalho, obteve-se que durante 

o tratamento com plasma de Ar+O2, ocorre a formação de um grupo de moléculas que evoluem 

de maneira significativa para todos os materiais, sendo o H2, OH/H2O, CO e CO2.  

Este conjunto de moléculas é um indicativo claro de que o processo de degradação das 

moléculas orgânicas em ambiente oxidante produz como principais resíduos gasosos, as formas 

mais oxidadas possíveis para moléculas orgânicas. Ou seja, que uma parte significativa dos 

materiais de composição CxHyOZ se transforma em H2O, CO2 e variações destes (H2, OH e CO) 

em diferentes proporções ao longo do tempo. 

A presença de OH e Hα é evidenciado nas análises OES, produzindo incrementos 

consideráveis de intensidade após exposição da amostra, indicando uma elevada produção a 

partir dos materiais tratados. Já a produção de CO2 e CO é mais evidenciada pela análise RGA 

do que pela análise OES. 

Para a produção do CO e CO2 haverá a necessidade de oxidar a molécula orgânica e 

passar por diversas etapas de reações, tal como a formação de peróxidos, hidroperóxidos, 

acetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos, antes de liberar estes tipos de moléculas no meio. A 

formação dos óxidos necessários e observados para a produção CO e CO2 a partir de moléculas 
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orgânicas ocorre tanto neste trabalho quanto em outros e pode ser observado pelas análises de 

FTIR (Figuras 4.24 a 4.27) e espectrometria de massa (Figuras 4.28 a 4.30) dos materiais 

tratados. 

A produção destes óxidos é evidenciada em diversos trabalhos nas mais variadas 

condições em que há oxidação de moléculas orgânicas, podendo usar como exemplo os 

trabalhos de Jin [109] e Whitehead [162] que analisaram também o material residual após 

oxidação das amostras.  

Têm-se a partir destes e outros trabalhos [150,157,162–165], que poderão ser formados 

na superfície dos materiais tratados em plasma de Ar+O2 funções novas como álcoois, ácidos 

carboxílicos, aldeídos, acetonas, ésteres e éteres em diferentes proporções, sem uma exata 

preferência para o tipo de óxido formado, de tal forma que o ambiente oxidativo leve à formação 

de CO2 e CO como produto final da oxidação deste materiais, mesmo em moléculas já bastante 

oxidadas como o AA. 

 

5.2. OCORRÊNCIA DE FUSÃO 

Para o HTC e AE respectivamente, a ocorrência de fusão durante o tratamento destes 

altera drasticamente a dinâmica das reações e da produção de resíduos a partir dos mesmos, 

quando comparado aos materiais que não sofrem fusão como o AA e AM. Fazendo um 

comparativo usando as análises de RGA com plasma de ArO2 das moléculas de H2, O2 e CO2 

como exemplo, obtém-se a Figura 4.31. 

Comparando a emissão do H2 e da H2O (através do pico de OH, m/z 17) das amostras 

que sofrem fusão (HTC e AE), e considerando que o pico de H2 é um dos fragmentos da água, 

observa-se que há um excesso de H2 que deve vir de outra fonte (além da água) e que após a 

exaustão dessa, a formação de H2 retorna a ser dependente da evolução da água. 

Por outro lado, inversamente ao que ocorre com a água, a intensidade do pico do O2 

decai consideravelmente logo após o posicionamento da amostra, até um mínimo que se 

mantém estável até o desligamento da fonte. O consumo desta molécula está direcionado a 

quatro fatores, sendo: 

• Produção de H2O a partir da interação com o H presente nas amostras; 

• Produção de CO/CO2 a partir da oxidação do HTC e AE; 

• Oxidação do material, com adição de O/O2 na cadeia orgânica; 

o Especialmente quando na fase líquida; 
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o Podendo gerar modificações estruturais no material e/ou formação de compostos 

voláteis; 

• Oxidação de fragmentos voláteis produzidos na interação da amostra com o plasma. 

 

 
Figura 4.31: Evolução das pressões parciais normalizadas das moléculas de H2, O2 e CO2 

dos materiais de HTC, AE, AA e AM durante tratamento com plasma de Ar+O2. Para o 

equipamento utilizado, a intensidade absoluta obtida varia para cada experimento, de tal 

forma que a comparação entre materiais não é quantitativa. 

 

Outra característica que ocorre para os materiais é que a difusividade de gases nos 

materiais é maior quando estão na sua fase líquida, devido a vários fatores como maior 

espaçamento interatômico/intermolecular e menores densidades das forças fracas que unem 

materiais covalentes.  

Não se encontrou na literatura, estudos que pudessem relacionar a variação do 

coeficiente de difusão de oxigênio atômico ou molecular em materiais orgânicos que passassem 

por transição de fase sólido-líquido, para poder fazer um comparativo técnico. Schweizer [166] 

cita que espécies como oxigênio singleto (O2(
1Δg)) possuem permeabilidade maior do que a 
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mesma espécie no estado fundamental em fases menos condensadas como fase líquida (em 

comparação com o estado sólido). Widomska [167] também cita que a permeabilidade do 

oxigênio molecular na fase líquida é afetada pela polaridade do meio líquido, ou seja, que 

quanto mais polar for o meio, maior a difusividade do oxigênio neste. 

Também não se encontrou estudos que analisaram as quantidades relativas de O e O2 

presentes no reator em situações de tratamento à plasma de materiais orgânicos que passam por 

transição de fase.  

Utilizando os materiais AA e AM (Figura 4.31) inicialmente como comparativo, tem-

se que logo após expor as amostras, ocorre uma redução da concentração de O2 (m/z 32) pela 

análise RGA (essa redução também ocorre para o O (m/z 16) no primeiro instante, mas esse 

pico é fortemente afetado pela concentração da água, sendo desconsiderado nas análises).  

Essa redução do O2 é compensada com um aumento significativo da produção de 

OH/H2O, CO e CO2 como produtos da oxidação destes materiais, além de outras produções 

menores. Entretanto, após alguns minutos os sistemas do AA e AM atingem um regime 

estacionário que se mantém praticamente inalterado até o final do tratamento, mesmo com a 

visível oxidação da superfície do AM (Figura 4.22). 

Esse comportamento indica que mesmo com a formação de uma superfície fortemente 

oxidada, o tratamento das moléculas orgânicas em plasma de Ar+O2, em materiais sem 

alteração de fase, obtém continuamente OH/H2O, CO e CO2 como principais produtos da 

degradação. 

Ao considerar o AE, durante a fase inicial do tratamento à 50 W, ainda pela análise 

RGA, tem-se que o comportamento da evolução dos gases segue o mesmo perfil do obtido para 

o AA e AM. Com uma produção contínua e quase constante de OH/H2O, CO e CO2 

(considerando uma correção de linha base devido ao reator ainda não estar em estado estável). 

Porém, logo após aumentar a potência da fonte para 75 W, em poucos instantes inicia-

se a fusão da superfície do AE e este se comporta na sequência de maneira similar ao HTC. A 

ocorrência de fusão nestes materiais possui um conjunto repetido de eventos, para qual foram 

levantadas algumas hipóteses. 

De uma maneira não tão clara para os resultados obtidos, logo após a fusão do AE e 

HTC, há uma sutil segunda redução da intensidade do pico do O2. Essa redução apenas fica 

evidente em situações (não exibidas neste trabalho) com resfriamento externo, onde pode-se 

retardar o início da fusão, por tempo suficiente para o reator quase estabilizar as variações 

causadas pela exposição da amostra [31]. 
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O aumento do consumo de oxigênio pela fusão dos materiais indica que ou a fase 

líquida destes é mais suscetível à oxidação na interface líquido-sólido, ou que a permeabilidade 

do oxigênio na fase líquida é maior do que na fase sólida. Uma terceira hipótese que poderia 

ser considerada relaciona o aumento da área superficial que ocorre durante o processo de fusão, 

especialmente para o AE. Com os presentes dados não é possível dizer com certeza qual seria 

a hipótese mais provável, podendo ocorrer todos os eventos ao mesmo tempo. 

Outra variação sensível que ocorre é a produção significativa de H2, tanto nas análises 

RGA como na OES (visível pelo Hα) a partir do material tratado e que possui um crescimento 

significativo, sendo a maior variação presente dentre todas as moléculas no sistema. 

Essa alta produção de H2 durante o processo de fusão das amostras dura um período 

que depende do material utilizado, sendo entre 10 e 12 minutos para o HTC e entre 30 e 45 min 

para o AE (resultados estes resumidos de experimentos prévios). Entretanto, ao cogitar as 

reações químicas possíveis que levariam a produção de hidrogênio molecular em quantidade 

apreciável e de forma independente da formação da água, CO2 e CO (tal como ocorre para a 

análise RGA do HTC), não se encontrou uma reação que fosse possível, de maneira química e 

que não afetasse de maneira equivalente as concentrações das demais emissões. 

Contudo, ao analisar algumas técnicas de produção de hidrogênio molecular através 

dos trabalhos de Welaya [168], Park [169] e Wu [170] que relacionam a degradação de 

moléculas orgânicas por meios eletroquímicos e com o objetivo da produção de H2 com alta 

eficiência, obteve-se que a produção de H2 com eficiência a partir de compostos orgânicos pode 

ser atingida por uma combinação de processos oxidativos, contendo oxigênio suficiente para a 

produção de CO2, com a adição de elétrons para a realização do processo eletroquímico de 

dissociação da água também formada. 

Como o tratamento realizado por plasma possui elétrons disponíveis em quantidade 

apreciável na descarga, além de íons negativos de oxigênio, atribui-se que a formação da fase 

líquida, tanto do AE quanto do HTC, propiciou um meio reativo adequado para que, na 

combinação da oxidação causada pelo oxigênio difundido, diferença de potencial gerado pelo 

potencial flutuante, mais os elétrons da descarga, pudesse ocorrer a liberação em excesso de H2 

para o meio, por simular um meio eletroquímico. Em trabalhos futuros essa hipótese será testada 

trabalhando com as técnicas utilizadas, mas com a amostra na posição de pós-descarga (sem 

elétrons), ou fornecendo elétrons para o meio por fonte externa. 

Ao final do período no qual ouve alta emissão de H2, atribui-se que boa parte dos H 

disponíveis para esse processo a partir da superfície já tenham sido removidos e que agora a 

amostra encontra-se bastante oxidada, alterando os parâmetros eletroquímicos envolvidos. 
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Em relação a produção de CO2 nestas condições observa-se uma condição pertinente 

para os materiais que sofrem fusão. Inicialmente, após expor a amostra ao plasma há um 

aumento considerável do pico de m/z 44 (Figura 4.31). Entretanto, após esse aumento, a 

intensidade deste cai a um patamar (mais visível para o HTC) que se mantém pelo mesmo 

tempo pelo qual a produção de H2 é elevada, retornando apenas ao final desta. 

À essa oscilação da produção de CO2 supõe-se que após o início da fusão dos materiais 

ocorre um maior consumo do O2 para formação de H2O/OH (visto o aumento da produção 

destes), causando uma redução do O2 destinado a formação de CO2. Após um determinado 

tempo, ocorre ou uma saturação do oxigênio que é passível de se dissolver no meio líquido, ou 

o material encontra-se já muito oxidado, reduzindo a produção de H2 e destinando mais 

oxigênio para a formação de CO2. 

Já para o AE, devido à presença da função ácida na ponta da cadeia, é possível que 

mesmo com as alterações que ocorrem na dinâmica do consumo de O2, seja passível de ocorrer 

a produção de CO2 a partir do processo de descarboxilação, mantendo assim uma produção 

mais elevada de CO2 conforme o aquecimento da amostra vai ocorrendo pelas demais oxidações 

na molécula. 

Ao analisar os resíduos obtidos após o tratamento do AE, na Figura 4.24, observa-se 

que há uma mudança significativa do mesmo após o tratamento, muito maior do que as 

mudanças que ocorrem para os AA e AM que não sofrem fusão. Atribui-se que a fusão do AE 

permitiu que o oxigênio difundido pudesse atingir mais moléculas ao mesmo tempo e por mais 

frentes, enquanto que para o AA e AM, as modificações ficaram limitadas as moléculas 

disponíveis na superfície. 

Tratamentos como o de Jin [109], que oxidaram o AE em meio líquido obtiveram uma 

infinidade de óxidos formados a partir do mesmo, com os mais diversos níveis de oxidação 

possível. Mas, uma vez que a comparação não foi feita com uma amostra que se manteve em 

estado sólido, não é possível determinar com certeza até que ponto essas alterações no AE são 

puramente devidas à fusão do mesmo. 

Ao mesmo tempo que estas oscilações de H2, H2O e O2 ocorrem, há também a relação 

de que a formação de fase líquida altera dinâmica das reações químicas, por permitir a 

renovação de material na superfície. Isso leva não só a um grande aumento da produção de OH 

e a obtenção de diversas outras modificações químicas na sua estrutura. 

Os derivados de alcanos nas análises RGA seguem um crescimento lento e que só 

começam a ocorrer após a fusão das amostras e somente após o final dos eventos da fusão é que 

a intensidade máxima destes é atingida e de maneira gradual. Ou seja, sugere-se que os 
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aumentos da intensidade destes picos são baseados em fragmentos que possuem um 

crescimento lento devido a uma ou mais destas seguintes hipóteses: 

•  A formação destes fragmentos depende de alguma cinética reacional que depende 

de algumas etapas de oxidação dos materiais.   

• A produção de fragmentos está relacionada à temperatura do material: 

o Pois o HTC já estaria em uma temperatura maior antes de iniciar o tratamento 

(devido ao background já a 75 W) e devido a isto atingiu o máximo de produção 

em 15 minutos; 

o Enquanto o AE, que em uma potência reduzida (50 W) e em estado sólido, levou 

40 minutos para atingir o seu máximo de produção após o aumento da potência. 

• Existe uma relação entre um conjunto de reações químicas específicas que são 

influenciadas pela temperatura da amostra. 

o Podendo incluir aqui as fragmentações que ocorrem por trocas de energia 

envolvendo impacto com espécies do plasma, dissociação eletrônica (DEA) e 

recombinação de espécies do plasma em superfície. 

 

5.3. EFEITO DOS GRUPOS FUNCIONAIS 

 

5.3.1. Alcanos lineares 

A única molécula neste quesito aqui analisado é o HTC e devido a sua simplicidade 

estrutural é possível compreender quais são os caminhos reacionais iniciais de moléculas 

tratadas em ambiente oxidante que contenham regiões de hidrocarbonetos. 

Durante as análises RGA e OES (Figura 4.3 e Figura 4.5) no tratamento do HTC com 

plasma de Ar, observou-se que houve a produção de pequenos fragmentos a partir da molécula, 

principalmente pela detecção na análise OES de emissões da banda de Swan (C2). Entretanto, 

não foi detectada presença significativa de Hα durante o mesmo período, mesmo para a amostra 

de AE (Figura 4.5) que produziu durante condições similares, emissões significativas da banda 

de Swan. 

Uma vez que a remoção de H é a primeira etapa para a fragmentação química dos 

materiais orgânicos [64], esperar-se-ia encontrar grandes quantidades deste no gás frente a 

emissão de Swan, uma vez que a excitação do H (1 átomo pequeno) é mais fácil de ocorrer do 

que a de um hidrocarboneto (que possui mais formas de absorver energia), além de estar 

disponível em maior quantidade na molécula do HTC. 
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Seguindo essa linha, pode-se supor que a fragmentação dos hidrocarbonetos em 

plasma de Ar ocorre mais através de quebras em ligações C-C, do que pela formação de radicais, 

visto que a energia de ligação desta é mais fraca (3,83 eV para propano) do que a do C-H 

(4,38 eV para propano), mesmo sobre a presença de radicais em posição beta. De tal forma que 

a emissão de Swan seja mais obtida pelo relaxamento das ligações C-C de pequenos 

hidrocarbonetos removidos da superfície do HTC, do que pelo relaxamento de moléculas de C2 

formadas a partir de carbono livre no gás. 

Considerando os resíduos nas amostras, a partir das análises de FTIR, do HTC tratado 

com plasma de Ar, não se obteve grandes diferenças entre a amostra dessa condição e a não 

tratada. As únicas pequenas alterações detectadas pela análise foram o incremento da linha base 

entre 3000 e 3100 cm-1, em aproximadamente 1900 cm-1 e entre 1630 e 1680 cm-1 que podem 

significar, além de outras funções, a formação de insaturações no HTC tratado ou em seus 

fragmentos. 

Por outro lado, não se pode afirmar que estas insaturações seriam resultado da 

abstração de 2 H próximos na molécula do HTC pelas espécies do plasma, ou se seriam 

resultado do processo de cisão-β do material uma vez que não foi possível obter resultados pela 

análise de espectroscopia de massa.  

Para o AE (utilizado aqui como comparativo), na mesma condição de tratamento, 

apesar de também não terem sido detectadas as exatas mesmas alterações na análise FTIR, 

observou-se a presença de dímeros e trímeros do AE na análise de espectrometria de massa. 

Então pode-se supor que além da aparição de insaturações e fragmentação das ligações C-C, 

poderiam ser esperados efeitos parecidos de dimerização para o HTC durante o plasma de Ar. 

Não se encontrou na literatura estudos que relacionassem o tratamento de 

hidrocarbonetos em plasmas não oxidantes para poder fazer um comparativo de 

comportamento. 

Já para o tratamento com plasma de Ar+O2, observa-se que há mudanças significativas 

no espectro FTIR do HTC. Considerando que o HTC possui apenas ligações do tipo C-C e C-

H, a aparição de novos picos e regiões que indicam a presença de O-H de álcool (banda em 

3400 cm- 1), ácido carboxílico livre (pico em 1710 cm-1 e picos não identificados entre 1250 e 

1350 cm-1), ésteres (pico sobreposto em 1745 cm-1 e picos não identificados entre 1100 e 

1200 cm- 1), além de outros óxidos menos expressivos que no conjunto indicam que HTC é 

consideravelmente oxidado durante o tratamento em meio oxidante. 

Mafra [53] também observou várias formas de oxidação para a molécula de HTC em 

um plasma de Ar-O2 mas em condição de pós-descarga, onde somente a presença de espécies 
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ativas de oxigênio foi suficiente para fundir e modificar consideravelmente a molécula, 

inclusive com a obtenção de ramificação do HTC. 

Baseado na Figura 2.24, tem-se que a formação de funções álcoois a partir de alcanos 

é uma das primeiras etapas do processo oxidativo da molécula. Porém, a formação de ácidos 

carboxílicos precisaria passar pela formação de aldeídos, os quais apresentariam picos 

sobrepostos pelas funções ácida e éster, não sendo possível identificar aqui a sua presença. 

Já a formação de ésteres a partir do HTC precisa de uma combinação de fatores, sendo 

estes: a formação de funções álcool, formação de funções ácido carboxílico e a presença de um 

meio líquido que permita mobilidade das moléculas, o que pode ocorrer durante o tratamento 

com plasma de Ar+O2. 

Dessa forma, tem-se que a decomposição de hidrocarbonetos em meio de plasma 

oxidante irá produzir, além de resíduos gasosos principais como H2, H2O, CO, CO2 e 

hidrocarbonetos, a formação de funções álcool, ácidos carboxílicos e ésteres no material não 

volatilizado. Estes últimos poderão ainda ser oxidados com o tempo, levando também a 

produção dos resíduos gasosos principais já detectados. 

Vários trabalhos já tentaram avaliar o decorrer de processos oxidativos a partir de 

diversos tipos de hidrocarbonetos como n-heptano [65], dodecano [110], 2-metilalcanos (de C7 

a C20) [171] e até carvão [172], porém estes resultados são em temperaturas muito superiores 

as obtidas neste trabalho. 

Porém, algumas aproximações podem ser obtidas, especialmente a partir dos trabalhos 

de Wang [104,172] que usou carvão para análise de oxidação abaixo de 100 °C. Este detalha 

em seus trabalhos que a oxidação de partículas de carvão dispersas no ar sofrem oxidação 

podendo produzir além de CO2 e CO, resíduos estáveis de hidrocarbonetos em diversos estágios 

de oxidação, sendo o primeiro na forma de álcool, mas também podendo formar aldeídos, 

ácidos carboxílicos e ésteres. 

 

5.3.2. Efeito da função ácida 

Através dos resultados com HTC observou-se a formação principalmente de álcoois, 

ácidos carboxílicos e ésteres. Já no caso do AE e do AA, a função ácido carboxílico já está 

presente, levando algumas diferenciações nos resultados. 

No caso dos tratamentos do AE e do AA em plasma de Ar, obteve-se pela análise de 

FTIR que durante o tratamento houve a dimerização destas moléculas. Entretanto, como a 
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mesma análise não pode ser feita para o HTC (tratado com plasma de Ar), não é possível afirmar 

se este é um feito exclusivo da presença da função ácida ou se ocorre devido a cadeia alcana. 

Porém, com o AA, além do processo de dimerização, pode-se observar pela análise 

FTIR que houve um processo de quebra da cadeia da molécula, pela diminuição da intensidade 

do pico característico da função ácido carboxílico em 1680 cm-1 frente ao crescimento obtido 

para as funções C-H entre 2800 e 3000 cm-1 (não visível na Figura 4.25 devido a normalização). 

Contudo, uma vez que a molécula do AA possui uma estrutura pequena de região de 

hidrocarboneto (apenas 4 CH2), a forma pela qual pode-se aumentar a proporção de ligações C-

H de -CH2- frente às ligações derivadas da função ácida seria pelo rompimento da ligação C-C 

próxima a uma das funções ácido carboxílico. Sendo que esta ponta rompida liberaria CO2 no 

gás e poderia se ligar com outras moléculas, ramificando o material tratado, ajudando a explicar 

a formação das moléculas de maior massa molar, mas com 2 ou 3 átomos de oxigênio para o 

AA durante tratamento com plasma de Ar. 

Já no caso do AE, o tratamento com plasma de Ar não produziu grandes alterações na 

análise FTIR, pois existe nessa molécula uma grande quantidade de ligações C-H, de modo que 

o rompimento destas ligações não geraria grandes desproporções entre as intensidades obtidas 

na análise. Por outro lado, o rompimento de ligações C-C na molécula do AE somado a sua 

baixa pressão de vapor poderia facilitar a produção de hidrocarbonetos que nas condições de 

tratamento são voláteis, ajudando a explicar as grandes intensidades obtidas das emissões de 

Swan para o AE. 

Na adição de O2, muda-se o comportamento obtido para ambos os materiais contendo 

funções ácido carboxílico. No caso do AA, observa-se pela análise de FTIR a formação de 

álcool, deslocamento do pico da carbonila para valores maiores de número de onda, além da 

aparição de picos de ésteres e outras funções oxidadas.  

Alguns picos característicos de um diácido, visto para o AA sofrem redução de 

intensidade tanto para o tratamento com plasma de Ar quanto em plasma de Ar+O2, mostrando 

que a estrutura original de diácido foi alterada. Essa redução possivelmente está relacionada a 

mudança na forma como as moléculas se organizam, seja por perda de uma das funções ácidas 

ou pela oxidação da sua região com ligações CH2. 

Já na análise de espectrometria de massa para o AA, observa-se que durante o 

tratamento com plasma de Ar+O2 há a aparição de diversos picos oxidados com massa menor 

ou próxima ao AA original, indicando não ser tão evidente a formação de oligômeros do AA 

em fase sólida. 
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Na análise FTIR do AE, observa-se as mesmas modificações básicas que foram obtidas 

para o AA, com exceção de não haver o deslocamento do pico da carbonila e de que para o AE 

os picos característicos da função ácida na região de fingerprint são menos pronunciados do 

que no diácido (em relação a intensidade normalizada). 

Para a análise de espectrometria de massa do AE observou-se o mesmo processo de 

ramificação obtido durante o tratamento com plasma de Ar, com exceção de que os grupos 

formados possuem massa semelhante aos dímeros e trímeros com diversos níveis de oxidação. 

A ocorrência de fusão para o AE permitiu que durante o seu tratamento, ocorresse a 

formação de funções álcool na sua estrutura, que como consequência, devido ao material estar 

no estado de líquido borbulhante, permitiu a agitação necessária para que a função ácida da 

molécula encontrasse a função álcool. A reação destas duas funções em meio líquido permite a 

polimerização da molécula e formação de resinas contendo moléculas de alta massa molecular, 

fortemente aderidas entre si por pontes de hidrogênio.  

Não se descarta também a formação destes oligômeros pela interação de fragmentos 

de cadeia com radicais formados durante s reações químicas, entretanto, neste segundo caso, a 

distribuição de massas é bem mais disperso devido ao número de possibilidades que podem ser 

formadas. 

Não se encontrou trabalhos na literatura que lidaram com a oxidação do AA em 

situações de tratamentos à plasma em meio oxidante para poder fazer um comparativo. 

Entretanto, Charbouillot [105] realizou um trabalho de foto-oxidação em meio aquoso de 7 

monoácidos carboxílicos e 6 diácidos carboxílicos e que de certa forma, se aproxima ao trabalho 

aqui estudado.  

O autor observou em seu trabalho que durante o tratamento de ácidos carboxílicos, em 

meio aquoso e rico em átomos e moléculas com capacidade oxidante (devido a foto-oxidação 

da água, produzindo OH-), obtém-se uma redução do tamanho de cadeia na maior parte das 

reações. Iniciada principalmente pela oxidação dos carbonos próximos as funções de ácido 

carboxílico, sendo o principal produto final a liberação de CO2 e formação de ácido fórmico 

(HC(O)OH). 

Entretanto, o autor observou que uma pequena parcela dos produtos finais, 

principalmente quando realizou o tratamento com ácido fórmico, levava à produção de 

oligômeros a partir dos ácidos utilizados.  

Tan [173] realizou um trabalho similar ao de Charbouillot [105] mas com o objetivo 

de verificar a formação de oligômeros a partir de ácido acético e metilglioxal. Suas principais 

conclusões obtidas relatam que para as condições utilizadas, de meio líquido e bastante 
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oxidante, ocorre a formação de oligômeros mais devido a interações entre radicais (não 

relacionados a função ácida) do que através de esterificação por reação entre a função ácido 

com funções álcool. 

Uma vez que, para o AA em fase sólida, não há a mobilidade existente na fase líquida 

e que o tratamento é realizado em meio de vácuo, as reações químicas em meio oxidante que 

irão produzir radicais, deverão levar a cisão da cadeia produzindo produtos voláteis que foram 

decompostos no gás para CO2. 

Contudo, para as moléculas que ficarem na amostra, que foram em menor quantidade, 

foram obtidos diversos tipos de funções oxidadas diferentes, levando a redução das intensidades 

de picos específicos do AA na análise FTIR e produção de vários pequenos picos na análise de 

espectrometria de massa. 

Já com o AE, devido a sua maior cadeia de hidrocarbonetos, existe uma maior 

probabilidade de formar hidróxidos e radicais que poderão na sua fase líquida criar oligômeros 

complexos através do processo de esterificação ou oligômeros complexos, devido à interação 

entre radicais formando diversos tipos de ligações oxidadas, como foi observado para o trabalho 

de Tan [173]. 

Esses resultados com as moléculas contendo a função ácido carboxílico indicam que a 

presença da função ácido facilita a formação de oligômeros, seja através de processos de 

esterificação ou por interação entre radicais, especialmente em fase líquida. 

Todavia, Jin [109] ao tratar o AE em água supercrítica (meio altamente oxidante com 

alta temperatura e pressão), observou que durante a oxidação do AE ocorre o processo de 

descarboxilação, pela remoção da função ácido carboxílico devido a oxidação do Cα em relação 

a carbonila. A consequência desse processo é a formação de um ácido carboxílico semelhante 

ao original, mas com 1 C a menos (medida por espectrometria de massa acoplada a 

cromatógrafo gasoso para cada vez que o processo ocorre. Essa formação de fragmentos 

reduzidos da molécula original do AE também foi observado por Bernardelli [32] ao tratar uma 

fina camada deste material em pós-descarga de Ar+O2. 

Esse processo de descarboxilação leva à formação de cadeia com tamanho reduzido 

por remoções sucessivas de C, até obter como produto final, apenas CO2. Entretanto, a oxidação 

também pode ocorrer em outros pontos da cadeia, levando a formação de álcool, aldeídos, 

cetonas e ésteres diversos, tal como observado para o AE após tratamento em fase líquida. 

Então tem-se que a formação dessas funções oxidadas durante o tratamento não é um 

impedimento ou limitação ao processo de oxidação. Apenas que o processo de oxidação destes 

ácidos com objetivo da formação de CO2 irá depender da cinética do processo de 
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descarboxilação para reduzir o tamanho da cadeia e que poderá ocorrer durante o tratamento o 

aumento do tamanho de cadeia se houver agitação ou formação de fase líquida. Mesmo essas 

cadeias maiores também poderão ao longo do tempo sofrer decomposição. 

 

5.3.3. Efeito da função amida 

Dentre os materiais tratados com plasma, o AM é a molécula que apresentou um 

conjunto de resultados distintos. Iniciando pelo tratamento em plasma de Argônio, o AM 

apresentou quase o mesmo nível de intensidade de emissões na análise OES do que o HTC e 

AA (com exceção do AE que apresenta volatilidade nas condições de tratamento) em 

praticamente todas as emissões detectadas.  

Entretanto, desconsiderando os resultados obtidos para o AE, tem-se que o AM logo 

após ser exposto ao plasma de Ar, foi a molécula que no primeiro instante produziu a maior 

intensidade de emissões de CN, em 387 nm (visto na Figura 4.6). Esse comportamento 

possivelmente está relacionado à remoção da parte da cadeia contendo a função amina das 

moléculas mais superficiais, jogando moléculas com ligação C-N no gás. 

Logo após esse primeiro momento, a intensidade da emissão cai a um patamar similar 

aos demais materiais e que deve estar relacionado, na sequência, a presença de N2 no gás que 

irá interagir com a cadeia alcana residual da molécula. Essa remoção da função amina do AM 

também é evidenciada na análise FTIR pela redução, após tratamento com argônio de alguns 

picos típicos de funções aminas, enquanto os demais permanecem inalterados. 

Um fator sobre a análise FTIR do AM é que apesar da estrutura original do mesmo 

apresentar a função ácido carboxílico, este não aparece na análise FTIR nas regiões 

convencionais entre 1650 e 1800 cm-1. Por outro lado, considerando que a polaridade da função 

amina de outra molécula possa interferir no pico da carbonila, deslocando-o para valores de 

menor cm-1, então pode-se considerar que o pico em ~1640 cm-1 seria o pico da carbonila 

deslocado pela interferência de grupos aminas próximos [152]. 

Essa questão é levantada pois, após o tratamento do AM em plasma de Ar+O2, foi 

detectada na superfície da molécula, pela análise FTIR, a presença de ácido carboxílico livre 

entre 1705 e 1710 cm-1 similar ao existente no AE. 

Outra peculiaridade em relação ao AM é que durante a análise de espectrometria de 

massa, diferente dos outros materiais analisados, houve pouca diferença entre os principais 

picos de massa obtidos para a amostra não tratada e a amostra tratada com plasma de Ar. 

Inclusive, para o tratamento em plasma de Ar+O2, as maiores diferenças se encontram no 
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aparecimento de baixas concentrações de fragmentos próximos a massa original do AM, 

indicando alguma fragmentação e alguma oxidação da molécula. 

Entretanto, apesar da pouca modificação observada na análise de espectrometria de 

massa, visualmente na Figura 4.22, observa-se que o AM é a molécula que mais sofre 

alterações na sua superfície, produzindo uma estrutura sólida bastante oxidada de cor 

escurecida. 

Não se encontrou na literatura qualquer trabalho envolvendo aminoácidos com 

estrutura similar ao AM, pois a maioria dos trabalhos envolve estudos ou em situações muito 

diferentes de um tratamento oxidativo à plasma, ou com estruturas de aminoácidos voltados à 

estudos de biologia ou medicina. 

De tal forma que foram necessárias mais análises com o AM para identificar se o perfil 

obtido dos resultados do AM é unicamente causado pela presença da função amina na molécula 

ou se é devido a alguma outra propriedade desta molécula ainda não considerada. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados e análises realizados neste trabalho, pode-se concluir que: 

• O tratamento à plasma de moléculas orgânicas leva a fragmentação e 

funcionalização destas em diferentes níveis; 

• Dentre os fragmentos voláteis mais observados estão H2, H2O, CO, CO2 e pequenos 

fragmentos das cadeias orgânicas dos materiais utilizados; 

• Em todos os materiais não volatizados obtém-se a formação principalmente de 

funções álcool, aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres no material residual, sendo 

estas funções etapas intermediárias do processo de oxidação que visa a produção 

das moléculas voláteis. 

• As diferenças que podem ser obtidas durante o tratamento, baseadas nas funções 

orgânicas analisadas, são dependentes mais das propriedades físicas das moléculas, 

como temperatura de fusão e pressão de vapor  que decorrem da estrutura das 

moléculas, do que unicamente devido a uma função orgânica específica. 

 

Em relação ao ambiente utilizado: 

• A interação das moléculas com plasma de Ar favorece a fragmentação das cadeias, 

principalmente pela quebra de ligações C-C, ao mesmo tempo que permite a 

formação de oligômeros pela interação entre radicais formados e não removidos da 

superfície dos materiais. 

• Já em ambiente de plasma de Ar-O2, há uma maior fragmentação da molécula, com 

significativa produção de H2, H2O, CO, CO2, ao mesmo tempo em que os materiais 

tratados são oxidados, deixando nos resíduos funções como álcoois, aldeídos, 

ácidos carboxílicos e ésteres. Há também um maior aquecimento do material, 

podendo levar a fusão dos materiais tratados. 

 

Em relação à ocorrência de fusão: 

• Têm-se que os materiais que formaram fase líquida (AA e AM) durante o 

tratamento apresentam uma produção praticamente constante de produtos voláteis 

durante o tempo de tratamento, mesmo obtendo mudanças visíveis na superfície 

(ex: escurecimento da superfície do AM durante tratamento com plasma Ar+O2); 

• Enquanto que aqueles que apresentam fusão (HTC e AE) mostram além da 

produção convencional dos produtos voláteis, um período de alta produção de H2 e 
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H2O, com redução da produção de CO2 e que este fenômeno pode estar relacionado 

à um conjunto de propriedades únicas do ambiente de plasma.  

• Entretanto, as modificações residuais dos materiais tratados em ambientes de 

plasma oxidantes são pouco afetadas pela presença da fusão, obtendo em todos os 

materiais as mesmas modificações básicas, com formação de funções álcool, 

aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres;  

 

Em relação as moléculas utilizadas: 

• A molécula de HTC foi a que mais consumiu O2 e produziu e CO2 e H2 (em termos 

comparativos) durante o tratamento das moléculas, sendo esse comportamento 

atribuído a maior facilidade de oxidação de um hidrocarboneto frente as funções já 

oxidadas como ácidos carboxílicos; 

• Em relação aos ácidos carboxílicos, representados pelo AE e AA, observou-se que 

a função ácida pode ser removida mesmo em plasma de Ar e que em plasma de 

Ar+O2 ocorre a formação de ramificações através de funções éster na interação de 

uma função ácida com hidroxila de moléculas vizinhas; 

• Já em relação à função amina da molécula de AM, esta pode ser removida mesmo 

em plasma de Ar, visto a alta produção de emissão de CN logo no início do 

tratamento. 

 

Outras observações feitas neste trabalho: 

• Observou-se também a relação intrínseca obtida neste ambiente, para uma emissão 

característica do oxigênio, em 645,2 nm e que possui uma relação direta com a 

presença de CO2 no plasma de Ar+O2, necessitando de investigação futura.  

 

Conclusão final: 

• Entende-se baseado nos resultados e discussões deste trabalho que o tratamento de 

moléculas orgânicas em plasma de Ar e Ar+O2 leva tanto a fragmentação quanto a 

funcionalização de moléculas orgânicas, obtendo considerável produção de 

compostos voláteis que são removidos do sistema ao mesmo tempo em que no 

material não removido, são deixadas diversas modificações como ramificações e 

funções oxidadas, independente do material tratado. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Seguem abaixo algumas sugestões para trabalhos futuros: 

• Avaliar a perda de massa das substâncias de estudo desta tese e comparar com o 

obtido no processo de calibração de CO2; 

• Aprofundar a quantificação dos resíduos voláteis, melhorando sua precisão; 

• Posicionar a amostra no início do reator e verificar se os fragmentos orgânicos 

gerados na exposição da amostra se transformam em CO2 e H2O; 

• Realizar os tratamentos em pressões maiores para aumentar a densidade de oxigênio 

disponível; 

• Modificar o reator de modo a deixar o fluxo dos gases perpendicular a posição das 

amostras e verificar os efeitos causados; 

• Utilizar uma superfície de captura, para detectar outras espécies voláteis não 

identificadas pela técnica RGA; 

• Calibrar outras moléculas, como a H2 e H2O através de outras técnicas, como OES 

e calibrações químicas; 

• Realizar técnicas de caracterização do reator, como sonda eletroestática e avaliação 

do perfil tensão x corrente na bobina do reator; 

• Realizar a limpeza de superfícies metálicas contendo camadas finas de 

contaminantes; 

• Comparar o efeito da realização ou não de limpeza com plasma de Ar+O2 em peças 

que serão nitretadas no reator. 
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A. BACKGROUND 

A.1. RGA 

 

 
Figura A.1: Espectro de massa RGA do background obtido com plasmas de Ar e Ar+O2 

com as principais moléculas identificadas e indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e 

(d) representam diferentes ampliações da linha base do espectro com massa de 1 a 50 m/z. 
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Figura A.1 (cont.): Espectro de massa RGA do background obtido com plasmas de Ar e 

Ar+O2 com as principais moléculas identificadas e indicadas no gráfico. A Figura (e) 

representa a continuação da figura anterior com maior ampliação e as Figuras (f) e (g) 

representam os picos visíveis para massas maiores que m/z 50. 
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B. HEXATRIACONTANO 

B.1. RGA – HTC – Plasma Ar 

 

São exibidos aqui os espectros detalhados de RGA para a amostra de HTC com plasma 

de Ar em escala linear. 

 
Figura B.1: Espectro de massa RGA da amostra HTC com plasma de Ar com as principais 

moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam diferentes 

ampliações da linha base do espectro. 
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Figura B.1 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra HTC com plasma de Ar com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da figura 

anterior com maior ampliação e a Figura (f) representa os únicos picos visíveis para 

massas maiores que m/z 50. 
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B.1.1. RGA – HTC – Plasma Ar – extra 

 

Os resultados abaixo foram obtidos em condições diferenciadas de experimento, com 

maior abertura da sonda da análise RGA e com uso de aquecimento externo. As demais 

condições são similares as deste trabalho. Nesse experimento, após estabilização do sistema, 

ligou-se uma manta de aquecimento em volta da posição da amostra e observou-se o aumento 

da temperatura, de maneira livre na posição da amostra. 

 

 
Figura B.1.1: Espectro de massa RGA da amostra HTC com plasma de Ar e com o uso de 

aquecimento externo. A imagem (a) representa a aquisição de m/z de 1 a 50, e em (b) m/z 

de 50 a 100. 
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B.2. RGA – HTC vs. t – Plasma Ar 

 

 
Figura B.2: Evolução de alguns picos selecionados da Figura B.1 em relação ao tempo 

durante o tratamento do HTC em plasma de Ar. 
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B.3. OES – HTC – Plasma Ar 

 

 
Figura B.3: Espectroscopia de emissão ótica do HTC durante tratamento com plasma de 

Ar. Os espectros foram obtidos pelo espectrômetro de baixa resolução e normalizados em 

relação a emissão de Ar I em 641,7 nm. 
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B.4. RGA – HTC – Plasma Ar+O2 

 

São exibidos aqui os espectros detalhados de RGA para a amostra de HTC com plasma 

de Ar+O2 em escala linear. 

 
Figura B.4: Espectro de massa RGA da amostra HTC com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam 

diferentes ampliações da linha base do espectro. 
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Figura B.4 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra HTC com plasma de Ar+O2 com 

as principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da 

faixa de 0 a 50 unidade de massa e as figuras (f), (g) e (h) representam diferentes 

ampliações da faixa de 50 a 100 unidades de massa. 
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B.5. RGA – HTC vs t – Plasma Ar+O2 

 
Figura B.5: Evolução das massas da Figura B.4. em escala linear. 

  



174 

 

B.6. Calibração O2 e CO2 – HTC – Plasma Ar+O2 

 

 
Figura B.6: Curvas de calibração para a intensidade normalizada do O2 (m/z 32) e do CO2 

(m/z 44) obtidas durante o experimento com a amostra de HTC. Na equação do ajuste de 

reta o valor de “y” representa a intensidade normalizada e “x” o fluxo do gás respectivo. 
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B.7. OES – HTC – Plasma Ar+O2 

 
Figura B.7: Espectro de emissão ótica obtido para a amostra de HTC em plasma de 

Ar+O2, com as principais espécies identificadas na figura. 
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B.8. OES – HTC vs t. – Plasma Ar+O2 

 

 
Figura B.8: Variação da intensidade normalizada de alguns picos selecionados da 

Figura B.7 em relação ao valor obtido no background para o tratamento do HTC em 

plasma de AeO2. As espécies relacionadas estão identificadas na própria figura. 
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B.9. Imagens do tratamento – HTC – Plasma Ar+O2 

 

 
  

Background Posicionamento Início 

   

Tratamento - 2 min Tratamento - 10 min Tratamento - 12 min 

   

Bolha estourando Final Plasma off 
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C. ÁCIDO ESTEÁRICO 

C.1. RGA – AE – Plasma Ar 

 
Figura C.1: Espectro de massa RGA da amostra AE com plasma de Ar com as principais 

moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam diferentes 

ampliações da linha base do espectro. 
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Figura C.1 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AE com plasma de Ar com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da figura 

anterior com maior ampliação e a Figura (f) representa os únicos picos visíveis para 

massas maiores que m/z 50. 
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C.2. RGA – AE vs. t – Plasma Ar 

 
Figura C.2: Evolução de alguns picos selecionados da Figura C.1 em relação ao tempo 

durante o tratamento do AE em plasma de Ar. 

 

  



181 

 

C.3. OES – AE – Plasma Ar 

 

 
Figura C.3: Espectroscopia de emissão ótica do AE durante tratamento com plasma de 

Ar. Os espectros foram obtidos pelo espectrômetro de baixa resolução e normalizados em 

relação a emissão de Ar I em 641,7 nm.  
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C.4. RGA – AE – Plasma Ar+O2  

 
Figura C.4: Espectro de massa RGA da amostra AE com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam 

diferentes ampliações da linha base do espectro. 
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Figura C.4 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AE com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da faixa 

de 0 a 50 unidade de massa e as figuras (f) e (g) representam diferentes ampliações da 

faixa de 50 a 100 unidades de massa. 
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C.5. RGA – AE vs. t – plasma Ar+O2. 

 
Figura C.5: Evolução das massas da Figura C.4 em escala linear. 

 



185 

 

 
Figura C.5 (cont.): Evolução das massas da Figura C.4. em escala linear. 
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C.6. Calibração O2 e CO2 – AE – Plasma Ar+O2 

 

 
Figura C.6: Curvas de calibração para a intensidade normalizada do O2 (m/z 32) e do CO2 

(m/z 44) obtidas durante o experimento com a amostra de AE. Na equação do ajuste de 

reta o valor de “y” representa a intensidade normalizada e “x” o fluxo do gás respectivo. 
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C.7. OES – AE – Plasma Ar+O2 

 
Figura C.7: Espectro de emissão ótica obtido para a amostra de AE em plasma de Ar+O2, 

com as principais espécies identificadas na figura. 
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C.8. OES – AE vs. t – Plasma Ar+O2 

 
Figura C.8: Variação da intensidade normalizada de alguns picos selecionados da 

Figura C.7 em relação ao valor obtido no background para o tratamento do AE em plasma 

de AeO2. As espécies relacionadas estão identificadas na própria figura. 



189 

 

C.9. Imagens da amostra 

 

 
  

Background Posicionamento Início 50 W 

   

Final 50 W Início 75 W Fusão superf. 

   

Espalhamento Início amarelamento Cont. amarelamento 

   

Final 75 W Plasma off 
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C.10. Tabela de picos identificados para AE 

 

Tabela C.1: Picos identificados da Figura 4.24 com o candidato mais provável para a 

massa obtida no espectro, com margem de erro de 0,005 m/z. 

     Opção 1 Opção 2 

 Pico M/Z Molécula Insat.  Molécula Insat 

A
E

 -
 N

T
 

1 74,0596 Solvente       

2 96,0419 Solvente+MeOH       

3 113,0572 C4H10NaO2 -0,5     

4 139,0731 C6H12NaO2 0,5     

5 225,1100 C10H18NaO4 1,5     

6 293,2089 C16H30NaO3 1,5 C18H27NaO3 4,5 

7 307,2611 C18H36NaO2 0,5   

8 321,2402 C18H33NaO3 1,5   

A
E

 -
 A

r 

9 202,1803 C11H24NO2 0,5   

10 251,1253 C12H20NaO4 2,5   

11 267,1566 C13H24NaO4 1,5   

12 283,2631 C17H32Na 1,5   

13 305,2451 C18H34O2 1,5    

14 323,2555 C18H36NaO3 0,5   

15 335,2193 C18H32NaO4 2,5     

16 337,2344 C18H34NaO4 1,5   

17 437,1931 C16H32N2Na3O6 0,5   

18 551,5398 C36H71O3 1,5   

19 552,57 C36H74O2 0,5   

20 567,5343 C36H71O4 1,5   

21 573,5212 C36H71O4 1,5   

22 587,5003 C36H68NaO4 2,5 C33H67N2O6 2,5 

23 589,5162 C36H70NaO4 1,5   

24 590,5192 C37H68NO4 4,5 C33H70N2O6 0,0 

A
E

 –
 A

r+
O

2
 

25 277,2162 C16H30NaO2 2,5 C18H29NaO2 4,5 

26 279,2319 C16H32NaO2 1,5 C18H31NaO2 3,5 

27 281,2473 C16H34NaO2 0,5 C18H33NaO2 2,5 

28 295,227 C16H32NaO3 0,5 C18H31NaO3 3,5 

29 297,2426 C16H34NaO3 -0,5 C18H33NaO3 2,5 

30 299,2579     C18H35NaO3 1,5 

31 309,206 C16H30NaO4 1,5 C18H29O4 4,5 

32 311,2218 C16H32NaO4 0,5 C18H31O4 3,5 

33 313,2375 C16H34NaO4 -0,5 C18H33O4 2,5 

34 315,2528     C18H35O4 1,5 

35 327,2166 C16H32NaO5 0,5 C18H31O5 3,5 

36 328,2482 C18H34NO4 2,5 C16H32NNaO4 -0,5 

37 329,2324 C16H34NaO5 -0,5 C18H33O5 2,5 

38 330,264 C18H36NO4 1,5     

39 335,2193 C18H32NaO4 2,5   

40 337,2344 C18H34NaO4 1,5   

41 344,2431 C18H34NO5 2,5 C16H35NNaO5 -0,5 

42 346,2583 C18H36NO5 1,5     

43 349,1983 C18H30NaO5 3,5     

44 351,2137 C18H32NaO5 2,5     
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D. ÁCIDO ADÍPICO 

D.1. RGA – AA – Plasma Ar 

 
Figura D.1: Espectro de massa RGA da amostra AA com plasma de Ar com as principais 

moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam diferentes 

ampliações da linha base do espectro. 
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Figura D.1 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AA com plasma de Ar com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da figura 

anterior com maior ampliação e (f) representa os únicos picos visíveis para massas 

maiores que m/z 50. 

  



193 

 

D.2. RGA – AA vs. t – Plasma Ar 

 
Figura D.2: Evolução de alguns picos selecionados da Figura D.1 em relação ao tempo 

durante o tratamento do AA em plasma de Ar. 
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D.3. OES – AA – Plasma Ar 

 
Figura D.3: Espectroscopia de emissão ótica do AA durante tratamento com plasma de 

Ar. Os espectros foram obtidos pelo espectrômetro de baixa resolução e normalizados em 

relação a emissão de Ar I em 641,7 nm. 
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D.4. RGA – AA – Plasma Ar+O2 

 
Figura D.4: Espectro de massa RGA da amostra AA com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam 

diferentes ampliações da linha base do espectro. 



196 

 

 
Figura D.4 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AA com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da faixa 

de 0 a 50 unidade de massa e as figuras (f), (g) e (h) representam diferentes ampliações da 

faixa de 50 a 100 unidades de massa. 
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D.5. RGA – AA vs. T – Plasma Ar+O2 

 
Figura D.5: Evolução das massas da Figura D.4 em escala linear. 
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D.6. Calibração O2 e CO2 – AA – Plasma Ar+O2 

 
Figura D.6: Curvas de calibração para a intensidade normalizada do O2 (m/z 32) e do CO2 

(m/z 44) obtidas durante o experimento com a amostra de AA. Na equação do ajuste de 

reta o valor de “y” representa a intensidade normalizada e “x” o fluxo do gás respectivo. 
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D.7. OES – AA – Plasma Ar+O2 

 
Figura D.7: Espectro de emissão ótica obtido para a amostra de AA em plasma de Ar+O2, 

com as principais espécies identificadas na figura. 
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D.8. OES – AA vs. t – Plasma Ar+O2 

 
Figura D.8: Variação da intensidade normalizada de alguns picos selecionados da 

Figura D.7 em relação ao valor obtido no background para o tratamento do AA em plasma 

de AeO2. As espécies relacionadas estão identificadas na própria figura. 
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D.9. Imagens da amostra 

 

 
  

Background Posicionamento Início 

   

Tratamento – 15 min Final – 60 min Plasma Off 
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D.10. Tabela dos picos identificados para o AA 

 

Tabela D.1: Picos identificados da Figura 4.28 com o candidato mais provável para a 

massa obtida no espectro, com margem de erro de 0,005 m/z. 

     Opção 1 Opção 2 

 Pico M/Z Molécula Insat.  Molécula Insat 

A
A

 -
 N

T
 1 129,0537 C6H9O3 2,5   

2 147,0632 C6H10O4 1,5   

3 169,0472 C6H10NaO4 1,5   

4 191,0267 C6H10Na2O4 1,5   

A
A

 -
 A

r 

5 74,0595 Solvente    

6 96,0414 Solvente    

7 149,0223 C6H6NaO3  3,5  C4H7Na2O3 0,5 

8 177,0537 C8H10NaO3 3,5 C6H11Na2O3 0,5 

9 245,0793 C12H14NaO4 5,5 C10H15Na2O4 1,5 

10 301,3396 C14H23Na2O4  2,5   

11 467,1647 C18H31Na4O8 1,5 C20H30Na3O8 4,5 

12 523,2269 C22H39Na4O8 1,5 C24H38Na3O8 4,5 

13 536,162 C21H32Na4O10 4   

14 610,1806 C23H36NNa4O12  4,5   

15 684,1988 C29H38NNa4O12  5,5   

16 758,2168 C23H45NNaO25 1,5   

A
A
–
 

A
r+

O
2

 17 130,5761*2 C10H24NNaO5 -0,5 C10H24NNaO6 -0,5 

18 138,565*2 C13H20NNaO3  4,5 C13H20NNaO4  4,5 

19 166,0861 C7H13NNaO2  1,5   

20 177,0545 C10H18NaO 1,5   
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E. ÁCIDO AMINOUNDECANÓICO 

E.1. RGA – AM – Plasma Ar 

 
Figura E.1: Espectro de massa RGA da amostra AM com plasma de Ar com as principais 

moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam diferentes 

ampliações da linha base do espectro. 
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Figura E.1 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AM com plasma de Ar com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da figura 

anterior com maior ampliação e (f) representa os únicos picos visíveis para massas 

maiores que m/z 50. 
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E.2. RGA – AM vs. t – Plasma Ar 

 

 
Figura E.2: Evolução de alguns picos selecionados da Figura E.1 em relação ao tempo 

durante o tratamento do AM em plasma de Ar. 
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E.3. OES – AM – Plasma Ar 

 

 
Figura E.3: Espectroscopia de emissão ótica do AM durante tratamento com plasma de 

Ar. Os espectros foram obtidos pelo espectrômetro de baixa resolução e normalizados em 

relação a emissão de Ar I em 641,7 nm. 
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E.4. RGA – AM – Plasma Ar+O2 

 
Figura E.4: Espectro de massa RGA da amostra AM com plasma de Ar+O2 com as 

principais moléculas indicadas no gráfico. As figuras (a), (b), (c) e (d) representam 

diferentes ampliações da linha base do espectro. 
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Figura E.4 (cont.): Espectro de massa RGA da amostra AM com plasma de Ar+O2 com 

as principais moléculas indicadas no gráfico. A figura (e) representa a continuação da 

faixa de 0 a 50 unidade de massa e as figuras (f), (g) e (h) representam diferentes 

ampliações da faixa de 50 a 100 unidades de massa. 
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E.5. RGA – AM vs. T – Plasma Ar+O2 

 
Figura E.5: Evolução das massas da Figura E.4 em escala linear. 
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E.6. Calibração O2 e CO2 – AM – Plasma Ar+O2 

 

 
Figura E.6: Curvas de calibração para a intensidade normalizada do O2 (m/z 32) e do CO2 

(m/z 44) obtidas durante o experimento com a amostra de AM. Na equação do ajuste de 

reta o valor de “y” representa a intensidade normalizada e “x” o fluxo do gás respectivo. 
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E.7. OES – AM – Plasma Ar+O2 

 
Figura E.7: Espectro de emissão ótica obtido para a amostra de AM em plasma de Ar+O2, 

com as principais espécies identificadas na figura. 
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E.8. OES – AM vs. t – Plasma Ar+O2 

 
Figura E.8: Variação da intensidade normalizada de alguns picos selecionados da 

Figura E.7 em relação ao valor obtido no background para o tratamento do AM em 

plasma de AeO2. As espécies relacionadas estão identificadas na própria figura. 
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E.9. Imagens da amostra 

 

 
  

Background Posicionamento Início 

   

Tratamento – 15 min Final – 60 min Plasma Off 
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E.10. Tabela dos picos identificados para o AM 

 

Tabela E.1: Picos identificados da Figura 4.29 com o candidato mais provável para a 

massa obtida no espectro, com margem de erro de 0,005 m/z. 

     Opção 1 Opção 2 

 Pico M/Z Molécula Insat.  Molécula Insat 
A

A
 -

 N
T

 

1 74,0601 Solvente    

2 96,0426 Solvente    

3 202,1812 C11H24NO2 0,5   

A
A

 -
 A

r  
Nenhum pico novo. 

 
 

A
A
–
 

A
r+

O
2

 4 212,1645 C12H22NO2 2,5 C10H23NNaO2 -0,5 

5 225,1463 C11H22NO3 0,5   

6 252,1571 C14H22NO3 4,5 C12H23NNaO3 1,5 

7 386,3267 C22H44NO4    

 


