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A engenharia de superfícies é um ramo da engenharia que estuda a modificação de superfícies para as
mais  diversas  aplicações,  tendo  destaque  para  a  implantação  de  íons  aplicada  na  área  biomédica.
Visando uma alternativa para implantar íons em substratos de diversas naturezas, o uso de canhões de
íons comerciais tem destaque por serem compactos e versáteis. O objetivo deste trabalho é desenvolver
um sistema que permita, por meio de uma fonte de íons do tipo Kaufman, realizar implantação de íons
visando  a  modificação  química  e  morfológica  dos  substratos  tratados.  Inicialmente,  foi  projetado  um
sistema de alto vácuo, para que a fonte de íons pudesse funcionar em condições ótimas. Em seguida, o
canhão de íons foi testado em duas condições: a primeira foi realizada etching  (desbaste) com íons de
argônio em filmes de zircônio depositados em vidro via sputtering, para determinar a taxa de remoção
destes filmes. A segunda configuração da fonte foi com íons de nitrogênio, para realizar a permeação de
íons  de  nitrogênio  em  substrato  polimérico.  As  hipóteses  levantas  ainda  a  serem  investigadas  são  em
relação à influência da implantação de íons no aumento da energia de superfície do material, bem como
na rugosidade do substrato, dois fatores relacionados com a adesão de filmes no substrato. Além disso,
grupos funcionais contendo nitrogênio aumentam o caráter hidrofílico da superfície, que está relacionado
com  a  energia  de  superfície.  A  fim  de  comprovar  a  remoção  de  filmes  e  implantação  de  íons  de
nitrogênio,  testes  de  perfilometria,  microscopia  eletrônica  de  varredura,  ângulo  de  contato,
espectroscopia  de  infravermelho  e  espectroscopia  de  emissão  óptica  por  descarga  luminescente  serão
realizados, para diferentes parâmetros de desbaste e implantação. Resultados preliminares mostram que
o ângulo de contato com a água varia com o tempo de implantação de nitrogênio no poli(metacrilato de
metila)  (PMMA).  Dependendo  dos  parâmetros  de  implantação,  as  amostras  de  PMMA  tornaram-se
translúcidas ou opacas.

Palavras-chave: fonte Kaufman, implantação de íons, modificação de superfícies

Apoio: UCS, FAPERGS


