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Superfícies de filmes finos de Poliestireno (PS) foram funcionalizadas com alta eficiencia pela combinação de radiação 
eletromagnética com uma atmosfera gasosa reativa. Radiação monocromática síncrotron (SR) ou policromatica UV 
constituiram as fontes de excitação. Quando se utilizou radiação SR O2 foi introduzido na câmara vácuo após 
irradiação. Na irradiação UV um fluxo constante de O2 ou vapores de ácido acrílico (AA) foi mantido durante as 
fotólises. Espectros FTRI-ATR e XPS-NEXAFS foram obtidos na UFRGS e no LNLS, Campinas respectivamente. 
Filmes de PS funcionalizados com radiação monocromática SR e expostos a O2 em transições específicas como C 1s → 
σ*C-C mostraram uma alta taxa de incorporação superficial de grupos funcionais COO, C=O e C-O (concentração 
relativa > a 70 %). Nos tratamentos UV assistidos na presença de vapores de AA, os resultados mostraram a existência 
de um processo eficiente de fotopolimerização, como foi observado em tratamento de plasmas RF de baixa potência. A 
funcionalização UV tem a grande vantagem de menor complexidade e custos comparada com tratamentos de plasma. 
 
 
Palavras-chave: functionalização de polímeros, XPS-NEXAFS-FTIR-ATR, radiação síncrotron e UV; poliestireno; 
superfícies.  

 

 Selective surface functionalization of Polystyrene induced by synchrotron or UV radiation in the presence of 
Oxygen or Acrylic Acid Vapors 

 
Efficient surface functionalization of Polystyrene (PS) thin films by electromagnetic radiation in combination with a 
reactive gaseous atmosphere was obtained.  Monochromatic synchrotron (SR) or policrhromatic UV radiation were 
used as excitation sources. When SR was used, O2 was introduced after irradiation into the UHV chamber. UV 
irradiation was carried out keeping a constant flow of O2 or acrylic acid (AA) vapors during the photolysis. FTRI-ATR 
and XPS-NEXAFS spectra were obtained at the UFRGS and the LNLS, Campinas respectively. .PS films were 
functionalized by monochromatic SR and then expose to O2 at specific transitions such us C 1s → σ*C-C excitation. It 
was found a high rate of  COO, C=O and C-O groups at the surface (> 70%).  UV-assisted treatment in the presence of 
AA vapors showed that an efficient polymerization process took place, such as, it was observed in previous AA low-
pressure RF plasma treatments. UV-assisted functionalization has the advantage of lower costs and simple set-up 
compared to plasma treatments. 
 
Keywords:  polymer functionalization,  XPS-NEXAFS-FTIR-ATR, synchrotron and UV irradiation; polystyrene; 
surfaces.  
 
 
Introdução  

Os materiais poliméricos têm sido utilizados com êxito em inúmeras áreas tais como 

biomateriais, adesão, recobrimentos protetores, atrito, materiais compostos, microeletrônica, filmes 

finos, etc. e têm avançado em áreas que antes correspondiam exclusivamente a materiais metálicos 

ou cerâmicos. Porém, muitas vezes os polímeros não têm propriedades superficiais adequadas e em 

conseqüência seu valor econômico diminui devido a sua hidrofobicidade, falta de grupos funcionais 

úteis, etc. Por esse motivo, as superfícies dos materiais poliméricos são tratadas com diferentes 
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métodos como descarga de coroa1, plasma2, polimerização por plasma3-5, UV/ozônio6, ataque 

químico e polimerização por enxerto7, etc. Os tratamentos com plasma2 se destacaram nas últimas 

décadas como uma metodologia que permite controlar até certo ponto as mudanças nas 

propriedades superficiais destes materiais.  

Poliestireno (PS) tem inúmeras aplicações na indústria de embalagens, revestimentos, 

insumos descartáveis, etc., mas como muitos outros polímeros apresenta propriedades superficiais 

hidrofóbicas com ângulo de contato de ~85 graus. Isso inviabiliza o uso de PS em outras aplicações 

que precisam boas propriedades aderentes (multicamadas de filmes em embalagens) ou, por 

exemplo, na área continuamente crescente de biomateriais e crecimento celular. Placas de Petri 

geralmente feitas de PS não podem ser utilizados para o crescimento celular da maioria das células 

devido à necessidade de superfícies hidrofílicas para seu crecimento. Recentemente, há grande 

interesse em conhecer a relação entre a funcionalização superficial de polímeros utilizados 

comumentemente na medicina, na imobilização de proteínas, compostos biológicos ativos, 

biosensores, etc6,8,9. A tecnologia de plasma é geralmente a mais utilizada para modificar 

superfícies de polímeros, porém envolve altos custos e complexidade experimental. 

 Outra opção para modificar a superfície do material é o tratamento com radiação UV-VUV. 

O tratamento de materiais poliméricos com luz UV-VUV produz efeitos semelhantes ao tratamento 

com plasma, tal como hidrofilicidade, alteração das propriedades químicas superficiais, etc., mas 

tem importantes diferenças2. As vantagens apresentadas pelo tratamento com radiação UV fizeram 

recentemente que alguns grupos de pesquisa começassem a usar luz UV e VUV para controlar a 

formação de espécies radicalarias na superfície do material e transformar a química superficial de 

maneira desejada. Ainda com esse interesse recente, não há muitos estudos reportados na literatura 

que investigam o efeito da radiação UV e deep UV sobre polímeros. Alguns estudos utilizando 

radiação laser10, lâmpadas de alta potência10 ou uma combinação de radiação UV com oxidação 

com ozônio6, mostram as importantes modificações produzidas pela radiação e a incorporação de 

diferentes grupos funcionais na superfície. Dentro dos tratamentos assistidos ou induzidos por 

radiação UV se destacam as pesquisas na Áustria utilizando organosilanos11.  

Recentemente estudos utilizando radiação quase monocromática VUV mostraram resultados 

melhores que os tratamentos com plasma12,13.  Radiação síncrotron não monocromática também 

começou a ser utilizada com os mesmos fins e com resultados positivos14-16. Esses trabalhos vêm 

mostrando nos últimos anos as vantagens práticas no uso da radiação electromagnetica para 

modificar seletivamente polímeros sem necessidade de usar um tratamento de plasma ou químico 

envolvendo reagentes tóxicos ou equipamento altamente custoso e complexo. 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Levando em conta nosso trabalho recente sobre funcionalização de polímeros por tratamento 

de plasma de baixa pressão17-19 e por radiação UV assistida na presenca de gases reativos20, 

apresentamos nesta contribuição os resultados da funcionalização seletiva e não seletiva de filmes 

finos de PS utilizando radiação SR ou UV com a adição de oxigênio ou vapores de ácido ácrílico 

(AA). O PS é utilizado freqüentemente para estudos básicos, principalmente devido a sua simples 

preparação pela técnica de spin-coating, não cristalizável, permanecendo estável como filme. Além 

disso o monômero do PS possui apenas ligações simples e duplas entre carbonos e hidrogênios, o 

que leva a absorção radiação UV e obviamente SR. A introdução de novas funcionalidades 

contendo por exemplo oxigênio seria de fácil detecção para técnicas sensitivas à superfície, o que 

permitiria um estudo detalhado dos processos de funcionalização superficial em materiais 

polimericos. 

 

Experimental  
Filmes finos de PS (~ 100-200 nm de espessura) foram preparados pela técnica de spin 

coating sobre substratos de aço inoxidável de 1 x 1 cm a partir de soluções ~ 10-4 M em 

clorofórmio. As experiências com radiação SR foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), Campinas, Brasil. Como fonte de radiação monocromática foi utilizada a linha 

de luz SGM (Spherical Grating Monochromator) de espectroscopia VUV e Raios-X moles (250-

1000 eV) com uma resolução (E/∆E)  melhor que 2000 e um fluxo de fótons de ~ 1012 fótons/s/mra 

d/0 .1% largura de banda). As experiências foram realizadas numa câmara de ultra alto vácuo 

(UAV) com uma pressão base de 10-7 Pa. Os substratos de aço inoxidável foram colados num 

suporte utilizando fita dupla face.  

Espectros XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) foram obtidos utilizando um analisador 

hemisférico (Perkin Elmer 10-360) com uma energia de passo de 58,7 eV (Energia de excitação de 

700 eV). Nos espectros de alta resolução (HR) a energia de passo foi de 23,5 eV (Energia de 

excitação de 380 eV). O sinal de C 1s (posição dos sinais C-C/C-H), 285 eV, foi usado para a 

calibração dos espectros XPS.  

Espectros NEXAFS (Near-edge X-ray absorption fine structure) foram obtidos medindo o 

rendimento de elétrons total (corrente de elétrons na amostra) e simultaneamente monitorando o 

fluxo de fótons incidentes numa grade de Au. Os dados finais foram normalizados por esse fluxo 

para compensar flutuações na intensidade do feixe de luz. 

 No processo de funcionalização o polímero foi irradiado em específicas transições durante 

15 minutos em condições de Ultra Alto Vácuo (UAV). Posteriormente 1 atm de oxigênio foi 

introduzido na câmara de UAV por 30 min para neutralizar os radicais na superfície do PS. 
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Finalmente foram obtidos espectros de XPS e NEXAFS quando as condições de UAV foram 

recuperadas.  

 A irradiação UV foi realizada com luz policromatica proveniente de uma lâmpada de Hg de 

media pressão (250 W) utilizando óptica de quartzo para colimação do feixe de luz. Antes da 

irradiação o reator feito de aço inoxidável foi purgado com o gás reativo e depois de  ~15 min de 

fluxo contínuo a reação foi iniciada. Um filtro de água destilada com janelas de quartzo permitia 

eliminar a radiação IR da lâmpada sem absorver radiação UV. As amostras tratadas foram 

analisadas após três ou mais semanas. Vapor de AA foi introduzido no reator após ser aquecido a 

~50 oC e com fluxo constante de nitrogênio. As modificações produzidas nas superfícies dos 

polímeros foram analisadas por XPS, NEXAFS, FTIR-ATR (modelo Bruker Alpha P, resolução 

de 2 cm-1) e ângulo de contacto (método da gota séssil). 

 
 
Resultados e Discussão  
 
i. Tratamento com radiação monocromática síncrotron 
 

Três energias de excitação foram selecionadas para o presente estudo que correspondem às 

seguintes transições: C 1s → π*C=C (285.2 eV e 287.2 eV) e C 1s → σ
*
C-C (293.5 eV)

21. A figura 1 

mostra os espectros NEXAFS obtidos antes e depois dos tratamentos com radiação SR (15 min) e 

exposição a 1 atm de oxigênio por 30 minutos. Como pode ser visto na Fig. 1, aparecem mudanças 

importantes nos espectros NEXAFS de C 1s e O 1s após os tratamentos. A variação mais evidente 

corresponde ao sinal de O 1s que 

estava ausente antes da irradiação 

(ver Fig. 1) e surge claramente após 

o tratamento (sinais correspondentes 

às transições: O 1s → π*C=O e O 1s 

→ σ*21). O sinal C 1s → π*C=C (Fig. 

1 parte superior, Ee= 285.2 eV) 

também diminui após o tratamento 

mostrando que a superfície do 

filmes originalmente constituída por 

agrupamentos aromáticos e 

alifáticos agora está oxidada.  

A espectroscopia de 

fotoelétrons (XPS) foi utilizada a 
Figure 1. Espectros NEXAFS de Carbono 1s (parte superior) e oxigenio 1s 
(parte inferior) de filmes de PS sem e com tratamento com radiação SR. Após 15 
min de irradiação a 293,5 eV, oxigênio foi introduzido na câmara de UAV por 30 
minutos a 1 atm de pressão. Os espectros NEXAFS na borda K foram obtidos 
após recuperar as condições de UAV. 
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fim de obter informação detalhada sobre 

as mudanças superficiais após os 

tratamentos de funcionalização.  A Fig. 

2 mostra os espectros de XPS obtidos 

após irradiação a duas energias de 

excitação. Antes da introdução de 

oxigênio não são observadas mudanças 

importantes nos espectros (parte 

superior da Fig. 2). Quando o Oxigênio 

é introduzido na câmara de UAV a 

presença do sinal correspondente a O 1s 

é evidente confirmando a informação 

obtida por espectroscopia NEXAFS.  

Espectros XPS de alta resolução (HR-XPS) mostram a eficiência da funcionalização com respeito à 

energia de excitação (Figura 3). Excitações correspondentes a transições C 1s → π*C=C introduziram 

grupos CO e em menor grau C=O, mas quando a excitação correspondeu a uma excitação C 1s → 

σ
*
C-C a introdução de grupos C=O e especialmente COO resulta extremadamente eficiente (ver Fig. 

3, parte inferior). Quando é feito um estudo XPS de ângulo rasante se verifica que a superfície do 

filme foi funcionalizada numa porcentagem maior a 70 % 

(resultados não mostrados). Os resultados obtidos podem 

ser interpretados levando em conta o conhecido 

mecanismo de dessorção estimulada de íons positivos 

(ASID: Auger Stimulated Ion Desorption)22-24 onde foi 

mostrado que quando um electron da camada interna K é 

excitado a um orbital antiligante σ*, a ligadura química 

tem mior probabilidade de dissociação que quando a 

excitação envolvida é uma π*. Mediante esse mecanismo 

radiacais livres são gerados da superfície do filme 

irradiado. Quando o Oxigênio é introduzido a reação de 

neutralização procede muito rapidamente com o resultado 

de oxidação superficial obtido. 
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Figure 2. Espectros XPS de filmes de PS irradiados a determinadas energias de 
excitação correspondentes a camada K do carbono antes (parte superior) e após 
(parte inferior) da introdução de oxygênio. O oxigênio foi introduzido na câmara 
de UAV a 1 atm por 30 minutos. 
NEXAFS de Carbono 1s (parte superior) e oxigenio 1s (parte inferior) de filmes de 
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Figure 3. Espectros HR-XPS de C 1s de filmes de PS 
sem e com irradiaççao síncrotron seletiva.  Após 
irradiação (parte inferior), oxigenio foi introduzido na 
câmara de UAV a 1 atm por 30 minutos. 
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ii. Tratamento com radiação policromatica UV na presença de Oxigênio ou Ácido Acrílico 
 
 A funcionalização UV em filmes de PS na presença de oxigênio ou vapores de ácido acrílico 

(AA) foi investigada com o objetivo principal de comparar a presente metodologia com o 

tratamento de plasma RF de baixa 

potência. O espectro FTIR-ATR 

da figura 4 mostra o efeito na 

irradiação UV de filmes de PS na 

presença de um fluxo de oxigênio 

a uma pressão ligeiramente 

superior a 1 atm. Pode ser 

observado que com o aumento no 

tempo de irradiação aparecem 

novos sinais correspondentes às 

novas funcionalidades contendo 

oxigênio enxertado na superficie 

dos filmes. No caso de utilizar 

vapores de AA também foi 

observada a presença de novos grupamentos similares aos detectados com oxigênio. AA é um 

monômero muito utilizado em tratamentos com plasma e reações de polimerização são comuns. A 

fim de estudar o efeito de possíveis reações de foto-polimerização foram utilizadas duas técnicas 

muito sensitivas às concentrações de espécies superficiais: XPS e NEXAFS. A figura 5 mostra os 

espectros HR-XPS de filmes de PS sem irradiar e irradiados na presença de vapores de AA. Como 

pode ser visto na Fig. 5-b novos grupos funcionais contendo oxigênio aparecem claramente no 

espectro de XPS. Comparando com o espectro XPS de filmes de ácido poliacrílico (PAA) 

preparados no Laboratório, pode observar-se uma semelhança entre os espectros b e c da Fig. 5 

indicando que durante a fotólise eficientes reações de foto-polimerização similares ao tratamento 

com plasma de baixa potência estão acontecendo. Com o objetivo de ter certeza da formação de um 

filme sobre a superfície do PS, espectros NEXAFS foram obtidos a diferentes tempos de fotólise. A 

figura 6 mostra que quando o tempo de fotólise aumenta as características típicas do filme de PS 

começam a ser menos importantes até desaparecer a tempos superiores a ~30 min. A 60 min o sinal 

a (288.3 ± 0.1) eV  é dominante e o sinal de PS não está presente no espectro NEXAFS sinalizando 

a presença de outro filme com características químicas diferentes ao PS.   
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Figure 4. Espectros FTIR-ATR de filmes de PS irradiados com luz UV a diferentes 
tempos na presença de oxygenio.  
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Filmes de PAA foram já preparados por reações de polimerização por plasma e estudados 

por espectroscopia NEXAFS como uma função da potência e número de ciclos aplicados no plasma 
25. Em seus resultados Swaraj e colaboradores apresentaram picos às seguintes energias: 284.4, 

286.4, 288.3 e 295 eV que correspondiam às excitações ressonantes π*C=C, π
*
C=O, π

*
ROC=O, σ

*
C-O 

respectivamente.  Quando o plasma era continuo ou o número de ciclos aumentava as transições a 

284.4 e 286.4 eV desapareciam rapidamente e o espectro NEXAFS somente apresentava duas 

transições resonantes:  π*ROC=O, σ
*
C-O. Isso foi explicado pela maior fragmentação do monomero de 

AA ao aumentar a potencia do plasma. A forma do espectro obtido por Swaraj e colaboradores 

coincide exatamente com o espectro mostrado na Fig. 6-c. Além de mais o máximo da transição C 

1s K-edge →  π*ROC=O, 288.3 eV 
25 é equivalente ao encontrado nosso estudo (288.3 ± 0.1) eV (Fig. 

6-c). Na tabela inserta na Fig. 6-c pode observar-se a variação entre o sinal A (correspondente à PS) 

e o sinal B (correspondente ao PAA). A relação B/A varia de 0,3 para 58 quando o tempo de 

fotolise varia de 0 para 60 minutos confirmando a presença não somente de um processo de foto-

polimerização senão também da formação de um filme de caracteristicas químicas muito similares 

ao PAA. 
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Figure 6.  Espectros  NEXAFS de C 1s de filmes de 
PS tratados com radiação UV na presenca de vapores 
de AA a diferentes tempos de irradiação. 

Figure 5.  Espectros  HR-XPS de C 1s de filmes 
de PS sem tratamento (a), tratado com radiação 
UV na presenca de AA (b) e filme de PAA  
sintetizado no Laborátorio. 
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Conclusões  
Os resultados apresentados na presente contribuição demonstram que o uso da radiação 

eletromagnética monocromática ou policromática pode ser utilizado para funcionalizar superfícies 

de polímeros com alta eficiência. Com a radiação monocromática se tem a grande vantagem de 

seleção da energia de excitação para conseguir funcionalizar seletivamente a superfície de um 

material polimérico e escolhendo assim que partes da estrutura polimerica serão funcionalizados 

superficialemente. Quando filmes de PS foram irradiados seletivamente com radiação 

monocromática SR e o oxigênio foi introduzido na câmara de UAV, a superfície do filme passou de 

0% de contido de oxigênio a mais de 70 %, sendo a contribuição mais importante aportada pelos 

grupos funcionais COO e em menor grau C=O e C-O. Isso aconteceu principalmente quando a 

transição ressonante envolveu um orbital σ*. Quando radiação policromática UV foi utilizada em 

presença de oxigênio ou vapores de AA, os filmes foram funcionalizados eficientemente com 

introdução de grupos COO e C=O de maneira similar a um tratamento com plasma de baixa 

potência. No caso particular de utilizar vapores de AA um filme fino de PAA foto-polimerizou 

sobre a superfície do PS, tal como acontece em tratamentos com plasma. As grandes vantagens de 

utilizar radiação UV em combinação com uma atmosfera gasosa reativa são os menores custos e 

menor complexidade experimental comparado com metodologias tradicionais de plasma. Além do 

mais, logo após os tratamentos onde as amostras foram funcionalizadas não há necessidade de 

outras etapas de exposição da superfície sensibilizada a monômeros de interesse. 

A funcionalização seletiva utilizando radiação electromagnética monocromatica (realizada 

neste estudo com SR pela primeira vez segundo nosso conhecimento) abre novos caminhos de 

exentar seletivamente grupos funcionais especificos na superfície de materiais complexos 

polimericos ou não.  
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