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Resumo: Estudos recentes mostraram que em tratamentos de plasmas de baixa potência as espécies radicalares 
superficiais podem ser geradas principalmente pela radiação VUV-UV e não pelos íons. A radiação Síncrotron oferece 
o potencial de utilização necessário, principalmente pelo intervalo de energia requerido (1 a 4 nm) para as excitações 
de elétrons de camada interna, além da possibilidade de extrema monocromaticidade. As superfícies de filmes finos 
(~200 nm) de polibutadieno (PBU) foram funcionalizadas seletivamente com a combinação de radiação Síncrotron 
monocromática e exposição à atmosfera de oxigênio. Os experimentos foram realizados na linha SGM, LNLS (borda 1s 
do C). Espectros NEXAFS foram obtidos antes e após a irradiação em diferentes tempos e energias. Pela específica 
energia de excitação de camada-K, foi observada uma alta e eficiente funcionalização de prováveis grupos oxigenados. 
Pode-se afirmar perante os resultados obtidos com poliestireno que mecanismos de dessorção estimulada Auger estão 
envolvidos no processo. 
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Selective surface functionalization of  poly(butadiene) using inner-shell monochromatic 

excitation and exposition to a reactive gaseous atmosphere 
Abstract: Recent studies showed that in low power plasma treatments the surface radical species  are mainly generated 
by VUV-UV radiation and not by ions. Synchrotron radiation offers the potential to excite inner-shell electrons in the 
required power range (1-4 nm), besides the possibility of its extreme monochromaticity. Thin films (~ 200 nm) of 
poly(butadiene) (PBU) have been selectively functionalized with the combination of monochromatic synchrotron 
radiation and exposure to oxygen atmosphere. The experiments were conducted in the SGM line, LNLS (C 1s edge). 
NEXAFS spectra were obtained before and after irradiation at different times and energies. High and efficient surface 
functionalization of PBU films by the introduction of oxygenated groups were observed when specific excitation 
energies of K-shell were selected. Similar results were previously reported for polystyrene showing that the Auger 
stimulated desorption mechanisms are involved in the process. 
Keywords: Poly(butadiene), NEXAFS, Synchrotron Radiation e VUV-UV.  
 
 
Introdução  

A superfície de um material desempenha um papel determinante em várias propriedades 

tais como resistência à flexão, durabilidade, hidrofilicidade ou hidrofobicidade, biocompatibilidade 

e biodegradabilidade.1Ao longo das últimas décadas tem havido uma procura crescente de materiais 

polímeros com  propriedades de superfície específicas. Para muitas aplicações, a modificação 

superficial torna-se extremamente vantajosa, pois além de manter as propriedades mecânicas da 

matriz intacta, descarta a necessidade de um novo projeto molecular para obter-se as propriedades 
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desejadas. Várias técnicas de tratamento de superfície têm sido utilizados nos últimos 30 anos  tais 

como: descarga de corona e  plasma2, 3,  polimerização por plasma3, 4, enxerto copolimerização,  

 e ultravioleta (UV), tratamentos com UV/ozônio.5 Dentre essas técnicas, tratamentos de plasma 

tornou-se um processo comum para muitas  aplicações industriais e/ou biotecnológicas. No 

entanto, há uma deficiencia nos tratamentos comumentemente utilizados, como a falta de 

seletividade química. Embora as técnicas mostram bons resultados para modificação do grau de 

hidrofilicidade, ainda mostram-se deficientes na manipulação e controle dos grupos químicos a 

serem enxertados ou modificados.  

Com o campo da nanotecnologia em contínua expansão, novos métodos de produção que 

combinam micro/nano-fabricação com funcionalização seletiva da superfície serão 

necessários. Nos últimos anos, o processamento de diferentes materiais por radiação 

ultravioleta (UV) e UV-vácuo (VUV)  tem recebido muita atenção em grande parte devido ao 

desenvolvimento de “excimer lasers”  e lâmpadas VUV baseadas em descargas de 

barreira dielétrica. Considerando todas as fontes de luz disponíveis no momento, a 

radiação síncrotron (SR) é de longe a mais útil se uma ampla gama de energia de excitação é 

requerida, juntamente com alta intensidade e monocromaticidade. A alta resolução de 

energia da SR permite a quebra de seletivas ligações no polímero, onde pode-se selecionar 

especificamente o sítio molecular a ser excitado e por consequência induzir a quebra da ligação e a 

modificação molecular.6 Os experimentos desenvolvidos na área de excitação seletiva com SR 

servirão de base na expansão do uso de radiação eletromagnética para a obtenção de modificações 

específicas em determinados materiais. O objetivo do presente trabalho foi investigar a hipótese do 

uso de radiação altamente monocromática, uma funcionalização seletiva da superfície do 

polímero pode ser alcançada. 

 

Experimental  

 

1. Preparo de filmes 

Filmes finos (~200 nm de espessura) de Polibutadieno (PBU) foram preparados pela técnica de 

“spin-coating” a partir de uma solução polimérica 10-4M em clorofórmio a fim de evitar problemas 

de carregamento22. Os filmes foram depositados sobre placas de aço-inox. A espessura dos filmes 

foi mensurada por perfilômetro Ambios XP-2, com 2,5 microns de raio.  

 

2. Fotólises 
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Os experimentos com radiação Sincrotron (SR) foram desenvolvidos no Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS) na linha de luz SGM (Spherical Grating Monochromator) – espectroscopia 

de VUV e Raios X moles (250–1000 eV, onde obtêm-se uma resolução espectral (E/DE) melhor 

que 2000, utilizando uma fonte de radiação monocromática. A linha SGM estava equipada com 

uma câmara de ultra alto vácuo padrão, com manipulador XYZ de amostras, as amostras foram 

fixados diretamente no porta-amostra, utilizando uma fita dupla face de condução e introduzidos 

numa câmara ultra alto vácuo (UHV) com uma base de pressão 10-7 Pa. O feixe de radiação 

monocromática foi desfocado aproximadamente 5 mm de diâmetro a fim de evitar carregamentos.  

As amostras foram irradiadas em diferentes valores de energia, conforme procedimento nos 

trabalhos desenvolvidos anteriormente pelo grupo6, onde as energias de irradiação são pré-definidas 

a partir dos espectros de espectroscopia de absorção de raios X de estrutura fina da pré-borda 

(NEXAFS) de C 1s das amostras não tratadas. Cada série de amostras variou-se tanto a energia de 

excitação quanto o tempo de irradiação (1, 5, 25 e 35 minutos). Após os tratamentos, 1 atm de O2 

(99.99% - White Martins PRAXAIR INC) foi mantida na câmara por 15 minutos. 

 

3. Caracterização 

Os espectros NEXAFS foram obtidos na linha SGM logo após os experimentos. Os espectros foram 

obtidos através da medição da corrente eletrônica total (na amostra) simultaneamente com 

monitoramento do fluxo de fótons (grade de ouro). Os dados finais foram normalizados por este 

fluxo para corrigir as flutuações na intensidade do feixe. O ajuste dos espectros NEXAFS foi 

realizado utilizando o software BGAUSS7. Primeiramente subtraiu-se a linha de base da pré-borda. 

Altura, posição e largura das funções Gaussianas e erro foram variados (dentro de certos limites) 

pelo algoritmo minimização.8 As posições 

iniciais das funções arcotangente foram de  

290.4 eV para transições C 1s. 

 

Resultados e Discussão  

O espectro NEXAFS da amostra de PBU 

sem tratamento (Fig. 1) revela a partir do 

seu ajuste, quatro transições ressonantes 

(C1s→π*C=C, C1s→σ*C-H, C1s→σ*C-C)9, 

onde, a partir da referência pode-se notar 

um deslocamento de 2,56 eV. Sendo assim Figura 1: Espectro C1s NEXAFS de PBU sem 
tratamento. 
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todos os espectros foram calibrados com este valor. Selecionou-se cinco energias para irradiação 

primária, três correspondentes as transições ressonantes (287,7 eV, 290,4 eV e 295,5 eV) e duas 

correspondentes a valores de energia fora de qualquer pico de ressonância (280 eV e 305 eV). As 

amostras então foram irradiadas por 15 

minutos e posteriormente 1 atm de O2 foi 

inserida na câmara. Os espectros 

NEXAFS destas amostras constam na 

Fig. 2. Como pode-se ver nesta figura, as 

energias de excitação mais efetivas 

foram as localizadas em 287,7 eV 

(C1s→π*C=C) e 295,5 eV (C1s→σ*C-C).  

A Fig. 3 mostra os espectros NEXAFS 

da amostra de PBU sem tratamento e 

tratada com 287,7 eV e 295,5 eV, 

variando-se o tempo de irradiação. Pode-

se notar com base nestes espectros que 

há a redução gradual da componente em 285,1 eV correspondente a transição C1s→π*C=C
9, e 

concomitantemente o aparecimento de um 

novo pico situado a 288,7 eV, também 

proporcional ao acréscimo do tempo de 

irradiação, para ambas as energias de 

excitação. 

Na Fig. 4, a forma do espectro das 

amostras tratadas muda completamente 

com relação à amostra não tratada. Pode-

se ver nos ajustes dos espectros para 

amostras tratadas com 35 min de 

irradiação e a ambas as energias que a 

nova componente situada em 288,7 eV, 

surge como contribuição predominante no 

espectro. Simultaneamente a intensidade 

da transição C1s→π*C=C  (285 eV) quase 

Figura 2: Espectros C1s NEXAFS de PBU sem 
tratamento e após tratamentos com cinco diferentes 
energias de excitação por 15 minutos e exposição a 
atmosfera de O2. 
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Figura 3 – Espectros NEXAFS para PBU não tratado e 
tratado a 287,7 eV e 295,5 eV a diferentes tempos de 
irradiação. 

0,00E+000

2,00E-011

4,00E-011

6,00E-011

8,00E-011

280 285 290 295 300 305 310
0,00E+000

2,00E-011

4,00E-011

6,00E-011 287.7 eV

295.5 eV

In
te

ns
id

ad
e(

u.
a.

)

 sem tratamento
 5 min
 25 min
 35 min

In
te

ns
id

ad
e(

u.
a.

)

Energia do fóton (eV)

3666



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

tende a zero mostrando a alta eficiência na 

funcionalização seletiva. 

Em trabalho realizado com  Poliestireno6, 

onde selecionou-se da mesma forma 

energias específicicas de irradiação, 

após os tratamentos, as concentrações de 

oxigênio na superfície do polímero 

mostraram-se extremamente elevadas, 

onde as análises de XPS e NEXAFS 

revelaram uma contribuição de até 70% de 

grupos oxigenados, sendo que obteve-se 

uma alta eficiência da introdução de 

grupos COO.  

Pode-se dizer que este novo sinal em 288,7 

eV deve-se a inserção de grupos 

oxigenados na superfície do PBU (C=O ou 

COO), a partir da quebra das ligações 

C=C. Dependendo da forma e da estrutura 

do polímero, sinais de transições 

ressonantes C1s→π*C=O, aparecem localizados 286.5 and 289 eV8-11 Nossos resultados podem 

ser interpretados tendo em conta estudos anteriores de dessorção foto estimulada de íons positivos 

em polímeros12, onde demonstrou-se que a excitação de elétrons de camada s a orbitais antiligantes 

σ, levara, a uma cisão das ligações nos sítios excitados. Quando a excitação é C1s→π*C=C, a 

desorção de íons é menos eficiente, o que correlata com nossos resultados onde não foi encontrada 

uma funcionalização eficiente quando a energia de excitação selecionada foi 285 eV. Pode-se dizer 

então que a partir dos dados obtidos, a excitação de camada interna  para 

estados σ* tem uma maior probabilidade de gerar espécies radicais na superfície do que 

as excitações a estados  π*. Estes radicais podem permanecer em condições de ultra alto vácuo 

e serem eficientemente neutralizados com, por exemplo, a introdução de oxigênio na última 

etapa do processo. Vale ressaltar também que estas modificações restringen-se as camadas mais 

superficiais do material, já que espécies excitadas da matriz do material não oxidam-se pois não 

entram em contato com a atmosfera reativa. Dados de XPS estimados em trabalho anterior13 

Figura 4 – Espectros NEXAFS ajustados para PBU sem 
tratamentoe com tratamento de 35 min de irradiação a 
287,7 eV e 295,5 e V.  
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mostram que a funcionalização da superfície não excedem os 50 nm quando utilizada uma fonte 

UV. 

 

Conclusões  

A metodologia de tratamento levou a alterações muito importantes 

na composição química da superfície de PBU utilizando a funcionalização seletiva da superfície 

por combinação de excitação de elétrons de camada interna com neutralização de radicais com gás 

oxigênio. Após os tratamentos, a partir de dados de espectroscopia de absorção de raios-X foi 

possível verificar o surgimento de sinais que indicam uma grande modificação na estrutura química 

superficial, com a inserção de grupos oxigenados. Foi possível também avaliar a quebra de ligações 

C=C do polímero proporcionalmente ao tempo de irradiação. Este estudo mostrou que a partir da 

combinação de radiação monocromática de alta intensidade juntamente com a neutralizaçao de 

radicais com gás reativo, pode-me modificar seletivamente a estrutura química de uma superfície 

polimérica. 
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