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A engenharia de superfícies é um ramo da engenharia 
que estuda a modificação de superfícies para as mais 
diversas aplicações, inclusive 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 têm 
destaque por serem compactos e versáteis. A fim de 
comprovar a  implantação de íons de nitrogênio, 
análises de microscopia eletrônica de varredura, ângulo 
de contato, espectroscopia de infravermelho e 
espectroscopia de emissão óptica por descarga 
luminescente serão realizados, para diferentes 
parâmetros de implantação. 
 

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. 

Após a limpeza, as amostras são colocadas numa 
câmara de vácuo, e ficaram a uma distância da fonte de 
íons de aproximadamente 30 cm. A pressão de base é 
da ordem de 1x10-5 mbar, e a pressão de trabalho é da 
ordem de 10-3 mbar. 
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Resultados preliminares mostram que há nitrogênio 
implantado na região mais próxima da superfície (Fig. 
1a).  Dependendo dos parâmetros de implantação, as 
amostras de PMMA tornaram-se translúcidas ou opacas 
(Fig. 1b). Além disso, o ângulo de contato com a água 
diminui com o tempo de implantação de nitrogênio. 

Para confirmar a presença de nitrogênio na superfície e 
a sua ação nas amostras, são necessários mais testes. 
Além disso, a repetibilidade da fonte deve ser testada e 
mais amostras implantadas devem ser produzidas, para 
parametrizar condições otimizadas de trabalho. Como 
resultado preliminar, pode-se afirmar que foi detectada 
a presença de nitrogênio na camada superficial das 
amostras de PMMA. A remoção de filmes, através de 
etching, será testada, através de perfilometria. 
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Fig. 1a: comparação do perfil de 
nitrogênio, através de espectrometria 
de emissão óptica.  

Fig. 1b: comparação das amostras de 
PMMA submetidas a diversas 
condições. 


