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(Albert Einstein)
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RESUMO
Filmes finos de nitreto de titânio foram depositados em superfícies de
silício e de vidro, utilizando as técnicas de deposição: descarga em Gaiola
Catódica e Magnetron Sputtering, a fim de verificar a influência da corrente e da
temperatura na taxa de deposição, na estequiometria dos filmes finos e nas
propriedades estruturais dos filmes finos. As deposições por Gaiola Catódica
foram realizadas nas configurações gaiola alta, gaiola baixa e por uma inovação
da técnica utilizando a gaiola dupla, em atmosfera gasosa composta de 75% de
hidrogênio e 25% de nitrogênio, sob temperaturas de 300°C e 350°C, e tempos
de deposições de 2 e 4 horas. As deposições foram realizadas em Magnetron
Sputtering em atmosfera gasosa composta de 75% de argônio e 25% de
nitrogênio, utilizando correntes de 0,40 A e 0,50 A, nos tempos de deposições
de 2 e 4 horas. Para a caracterização dos filmes finos de nitreto de titânio,
utilizou-se a espectroscopia Rama (RAMAN) que forneceu a medida direta das
energias dos nodos da primeira ordem dos átomos constituintes dos filmes finos.
Os espectros mostraram interdifusividade atômica que comprovaram a formação
de nitreto de titânio o que permitiu o cálculo da razão da concentração N/Ti, As
análises de difração de raios-X (DRX) comprovaram que os filmes finos obtidos
são compostos por TiN, apresentando variações nos planos cristalinos indicando
a não existência de um plano preferencial para o crescimento dos filmes, A
espectroscopia de energia de dispersão (EDS) analisou quantitativamente a
composição dos filmes finos de nitreto de titânio, A microscopia eletrônica de
varredura (MEV) evidenciou a estrutura dos filmes finos de nitreto de titânio e foi
possível calcular as espessuras dos mesmos, A microscopia de força atômica
(AFM) mostrou algumas características microestruturais como a diferença entre
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picos e vales da topografia dos filmes finos de nitreto de titânio. De maneira geral,
os filmes finos de nitreto de titânio depositados por Gaiola Catódica
apresentaram menor cristalinidade devido à baixa quantidade de nitrogênio na
atmosfera e, evidenciaram que quanto mais elevada a temperatura, maior será
a espessura do filme fino. Os filmes finos depositados por Magnetron Sputtering
apresentaram crescimento na espessura com o aumento da corrente e são mais
estequiométricos.
Palavras-chaves: Gaiola Catódica, Magnetron Sputtering, Filmes Finos de TiN,
Deposição por plasma.
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ABSTRACT
Thin films of titanium nitride deposited on silicon surfaces and glass
deposition techniques using: Download cathodic cage and Magnetron Sputtering
to verify the influence of flow and temperature in the deposition rate in
stoichiometry of thin films and structural properties of thin films. Deposits of
cathodic cage was carried out in high cage configurations and cage low an
innovation of the technique using atmospheric gas double cage consisted of 75%
hydrogen and 25% nitrogen to temperatures of 300 ° C and 350 ° C Y deposits
both 2 and 4 hours. The deposits were made in an atmosphere of sputter gas
Magnetrons consisting of 75% argon and 25% nitrogen using current 0.40 A and
0.50 A in the deposition time of 2 and 4 hours. Rama spectroscopy (Raman),
which makes available for the characterization of thin layers of titanium nitride
direct measurement of the energy of the node of the first order of the constituent
atom of the thin films. The spectra showed interdifusivity atomic of the titan nitride
formation that the calculation of the concentration ratio N / Ti, X-ray diffraction
analysis (XRD) showed that the thin films obtained from TiN is composite with
variations of the crystal planes indicating the non-existence of preference plan for
The growth of films, microscopy of the energy dispersion spectroscopy (EDS)
quantitatively analysed the composition of the thin films of titanium nitride,
electron scanning (MEV) structure highlight thin films of titanium nitride was able
to calculate the thickness thereof, the scanning force microscopy (AFM) showed
microstructural properties, Which is the difference between the peaks and valleys
of the topography of the thin films of titanium nitride. In general, thin films
deposited by cathodic titanium nitride cage deposited a lower crystallinity due to
the small amount of nitrogen in the atmosphere, and showed that the higher the
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temperature, the greater the thickness of the thin film. Thin films deposited by
Magnetron Sputtering have increased thickness with increasing current and are
stoichiometric.
Keywords: cathodic cage, Magnetron Sputtering, TiN thin film, deposition
plasma.
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Capítulo 1
Introdução
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1. INTRODUÇÃO.
A busca por novos materiais com propriedades aprimoradas, que possam
ser modificados a nível molecular e que agridam minimamente o meio ambiente,
tem sido o objeto de numerosas pesquisas no mundo inteiro (DI GIULIO, 2007).
Isso vem acontecendo com o advento da nanotecnologia que estuda materiais
compreendidos entre 0,1 e 100 nm, o que possibilita modular e entender as
propriedades de diversos materiais (DURÁN et al.., 2006).
Deste modo, a engenharia de superfícies trata da tecnologia de
preparação e modificação das superfícies de diversos componentes de
engenharia, com o objetivo de cumprir funções específicas dentro de suas
aplicações, promovendo avanços tecnológicos que produzem soluções eficazes
na vanguarda de diversos segmentos industriais.
Verificou-se na metalurgia fina, essencial para a indústria automotiva,
aeroespacial, marítima e biomédica, entre outras, a exigência de requisitos cada
vez mais restritos quanto à tolerância dimensional e as características mecânicas
e tribológicas das superfícies (CALABRIA, 2016).
O atrito e o desgaste, em suas diversas formas, são responsáveis por
uma perda significativa de componentes, ocasionando perdas econômicas que
atingem cerca de 1 a 2,5 % do PIB de países industrializados (MARIN, 2014).
Utiliza-se a engenharia de superfícies para reduzir a degradação do material,
aumentando sua vida útil. Neste sentido, nos últimos trinta anos, os
revestimentos

protetores

complementaram

e/ou

substituíram

métodos

convencionais de tratamento térmico para endurecer, diminuir o coeficiente de
atrito e aumentar a resistência ao desgaste de ferramentas de perfuração, corte,
moldes de injeção, e moldes de conformação mecânica (MUSIL, 2000;
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NARAYAN & SCHOLVIN, 2005). Seguindo esta linha, a escolha do tratamento
de superfície deve ser projetada para não prejudicar as propriedades do
substrato para a qual foi originalmente escolhido. (OLIVEIRA, 2000; BLANDO,
2005).
Dentre os diversos métodos utilizados na engenharia de superfícies,
vem se destacando os revestimentos protetores depositados por Gaiola
Catódica e Magnetron Sputtering. Ambas as técnicas têm como objetivo
depositar filmes finos que melhorem as propriedades físicas, químicas,
mecânicas e tribológicas (ALVES, 2015; CARVALHO, 2016). Dentre os inúmeros
filmes finos depositados sobre ferramentas, o mais empregado nas últimas
décadas é o nitreto de titânio (TiN), que garante uma superfície com excelente
resistência à corrosão, elevada dureza, além de ser utilizado como revestimento
decorativo, revestimento para biomateriais, janelas com controle solar, devido
sua coloração dourada, podendo proporcionar um ganho de até oito vezes na
vida útil de uma ferramenta de corte.(BUNSHAH, 1994; PASCHOAL, 1998; ASM,
1994; OHRING, 2001; ALVES, et al.., 2004; HELMERSSON, et al.., 2006;
ZUKERMAN, et al.., 2007).
A deposição de filmes finos, através de processos envolvendo plasma
permite o controle de uma variedade de parâmetros: campo magnético,
temperatura, polarização do substrato, pressão de trabalho, composição da
atmosfera de trabalho, entre outros. Para cada alteração efetuada no processo
de formação do filme, propriedades físicas também podem ser modificadas,
possibilitando o contr0ole das características do filme de acordo com a aplicação
escolhida. Deste modo, diversas finalidades são atendidas graças ao controle
das propriedades dos filmes (ZENG, 1999; WANG et al.., 2000; VAZ et al.., 2002;
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TORCHE et al.., 2003; ROCHA et al.., 2004; JEYACHANDRAN, et al.. 2007;
LOUSA, et al.., 2007; RODIL et al.., 2007; YEH et al.., 2008; LUO et al.., 2013).
A deposição de filmes finos por Gaiola Catódica (patente número
PI0603213-3) surgiu como uma tentativa de reduzir os defeitos comuns da
nitretação iônica como efeito de borda e de cátodo oco e a impossibilidade de
nitretar peças com geometrias complexas. Esta técnica consiste na colocação
de uma gaiola dentro do ambiente de tratamento do reator a plasma. Este
método permite manipular uma maior quantidade e variedade de amostras,
incluindo amostras com geometria variadas e irregulares, sem ocorrências de
danos como abertura de arcos, efeito de bordas e efeito cátodo oco comuns em
alguns tratamentos, o que dificulta o controle da temperatura e sua
homogeneidade. O processo possuía vantagem de não exigir alto vácuo,
necessitando apenas uma bomba mecânica, diminuindo seu custo tornando-o
mais rápido. Além disso, promove o aquecimento do substrato promovendo
propriedades interessantes para determinadas aplicações, tais como a maior
cristalinidade do filme, a diminuição das tensões residuais e uma melhor adesão
substrato-filme (ANDRETTA, 2001; LI e BELL, 2004; ARAÚJO, 2008; SOUSA et
al.., 2009).
Já a técnica de deposição de filmes finos por Magnetron Sputtering
(pulverização catódica) tem sido amplamente utilizada em diversas pesquisas
científicas e tecnológicas (SANTANA, 2011; AMORIM, 2012; BARRANCO,
2016). De fato, sua utilização vem sendo ampliada ultimamente em relação a
outras técnicas, principalmente por gerar menos resíduo e por permitir o
processamento a temperaturas mais baixas. Além disso, permite a síntese em
grandes áreas de substrato e com alta taxa de deposição, o que se torna ideal
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para aplicação em escala industrial. Essa técnica consiste no bombardeamento
de um alvo por espécies de alta energia ocorrendo a transferência de momento
entre eles, rompendo as ligações entre os átomos do alvo e espalhando-os em
todas as direções da câmara (ROSSNAGEL et al..,1989 MELLO, 2007; MEZA,
2010; FERREIRA, 2011; SENDÃO & MELLO, 2014).
O objetivo deste trabalho é comparar os filmes finos de nitreto de titânio,
produzidos pelos métodos da Gaiola Catódica com os produzidos por Magnetron
Sputtering, avaliando a característica dos filmes formados em função da
espessura dos filmes, sua estequiometria, cristalinidade e fases formadas. Na
literatura não foi encontrado nenhum estudo a cerca deste comparativo. Os
filmes foram depositados obedecendo as mesmas razões de fluxo de gás, e o
mesmo tempo de limpeza e deposição.
Este trabalho está assim apresentado: O Capitulo 2 é constituído de uma
breve introdução teórica sobre o plasma, uma breve contextualização das
técnicas da Gaiola Catódica e Magnetron Sputtering, passando pela formação
dos filmes finos e finalizando com os filmes finos de Nitreto de Titânio. No
capítulo 3 são descritos os materiais utilizados no estudo, suas especificações,
o aparato experimental, a estratégia, metodologia adotada e as análises
realizadas para tornar possíveis as conclusões deste trabalho. No capítulo 4 são
mostrados os resultados das análises realizadas bem como a discussão acerca
destes resultados. No capítulo 5 serão apresentadas as conclusões e no capítulo
6 são propostos alguns trabalhos futuros baseados nas perspectivas
apresentadas neste trabalho.
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Capítulo 2
Revisão Bibliográfica

6

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Plasma
O termo plasma foi introduzido por Irving Langmuir na década de 1920
para se referir a um gás ionizado por descarga elétrica (TONKS, 1929; GALVÃO,
2006; COSTA, 2016). A Física de Plasmas desenvolveu-se, a partir do estudo
de gases ionizados de baixa densidade contidos em tubos de descargas
elétricas. Um dos pioneiros neste campo, (CROOKES, 1879) deu o nome de "o
quarto estado da matéria" (Como ilustrado na Figura 1) ao meio ionizado.
Figura 1 - Estados físicos da matéria.

Fonte: (NASCIMENTO, 2017).

O primeiro reconhecimento das propriedades do gás ionizado, que se
pode agora identificar como propriedades específicas de um plasma e a
caracterização (LANGMUIR, 1929), foi feito por Lord Rayleigh (1906), que usou
o modelo atômico de Thompson para discutir o comportamento coletivo
oscilatório dos elétrons (STURROCK, 1994).
O plasma é geralmente definido como um gás parcialmente ou
totalmente ionizado que contém partículas. O gás totalmente ionizado contém
partículas apenas carregadas, movendo-se em direções aleatórias, sendo
classificados como “plasmas quentes” e representam aqueles plasmas
observados em estrelas e reatores de fusão nuclear. Já o gás parcialmente
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ionizado, possui partículas neutras (átomos, moléculas e radicais no estado
fundamental e/ou excitado) e eletricamente carregadas (elétrons e íons
negativos e positivos), que são classificados como “plasmas frios” e são
remetidos a descargas atmosféricas (como relâmpagos), descargas para
tratamento de gases e plasmas utilizados em processos de materiais. O plasma
apresenta-se, macroscopicamente e eletricamente neutro ( ≈  ≈  ).
Onde: ne é a densidade eletrônica; ni é a densidade de íons e no a densidade de
átomos neutros. (VESSECCHI, 2011; MADHURI, et al.., 2015)
A neutralidade macroscópica da carga pode ocorrer naturalmente,
somente sobre distâncias em que o equilíbrio é obtido entre a energia térmica da
partícula, o que tende a perturbar a neutralidade macroscópica de carga, e a
energia potencial eletrostática resultante de qualquer separação de carga, que
tende a restaurá-la (NASSER, 1970; BITTENCOURT, 2004).
Sobre condições de equilíbrio dinâmico, o grau de ionização e a
temperatura dos elétrons num plasma, estão relacionados. Esta relação é dada
pela equação de “Saha” (BITTENCOURT, 2004) relacionando o estado de
equilíbrio de um gás ionizado segundo a equação (1):

=∙


  
 





  

Equação (1)

Onde:  é o número de partículas ionizadas por  ;  é o número de
partículas neutras por  ;  a temperatura do gás em  e

a energia de

ionização do gás dada também  . O plasma pode ter alta ou baixa densidade
e temperatura, podendo ser constante ou transiente, além de estável ou instável.
(ROCHA, 2009; LIEBERMAN, 1994).
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Existem duas outras maneiras de classificar o plasma que são pela
temperatura eletrônica ( ) e pela densidade eletrônica ( ). A temperatura
eletrônica, se refere ao produto !"  , onde !" é a constante de Boltzmann( !" =

8,62 ∙ 10*  ⁄+ ) e  é a temperatura de elétrons em K (Kelvin), e com isto
1eV (um elétron volt) corresponde a cerca de 11600 K. A Figura 2 mostra os
tipos de descargas elétricas de acordo com a temperatura e a densidade de
elétrons. Desta Figura percebe-se que os plasmas quentes apresentam altas
densidades eletrônicas (em torno de 10./ ) e altas temperaturas eletrônicas
chegando a casa de milhares de  . Por outro lado, os plasmas frios apresentam
temperaturas eletrônicas da ordem de alguns  e densidades eletrônicas bem
menores (em torno de 1001  ).
Figura 2 - Os plasmas do espaço e de laboratório classificados por sua temperatura
de elétrons,  , e densidade de partículas carregadas, n.

Fonte: Adaptada (GRILL, 1994).

A descrição qualitativa entre temperatura e densidade de elétrons, são
grandezas que estabelecem o fundamento da Física de plasmas. Tal descrição
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pode ser obtida através da equação da continuidade (NASSER, 1970;
SCHMIDT, 1979):
2 
23

 ∙ ( 6 ) = 78 − 7:
+ 5

Equação (2).

Onde  é a densidade de elétrons, t é o tempo, ∇ é o divergente, n é o
número de partículas, ; é a velocidade dos elétrons, <= e <> são os processos
de geração (ionização) e perdas de elétrons (recombinação e difusão),
respectivamente. Após o plasma atingir o estado de equilíbrio, quando os
processos de geração e perda se igualam, a densidade de elétrons é invariante
temporalmente:
2 
23

=



7 8 − 7: = 

Equação (3).

Assim, o resultado da equação (1) mostra que ; = ? , onde ? é uma
constante. Como a velocidade é proporcional à temperatura pode-se escrever
esse resultado como:
 

= @

Equação (4).

Onde A é uma constante que depende dos parâmetros de plasma. Esse
resultado mostra que uma alta densidade eletrônica implica em uma grande
produção de cargas e poucas perdas antes do equilíbrio. No entanto, se os
processos de perda são grandes, torna-se necessário o aumento da eficiência
de ionização, o que pode ser compreendido como aumento da temperatura
eletrônica (CHAPMANN, 1980; SAGÁS, 2009; NASCIMENTO, 2011).
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2.1.1. Comprimento de Debye.
Outra característica importante no comportamento do plasma é a sua
capacidade de blindagem quando em seu interior surge qualquer potencial
elétrico. Isto implica que um plasma não permite que dentro dele surja um campo
elétrico (B ). Para esclarecer esta situação, considere um eletrodo com simetria
esférica e carregado positivamente e com potencial C. Ao introduzir esse
eletrodo no interior de um plasma, uma camada de elétrons se formará ao redor
do mesmo de modo a cessar todo o seu potencial C, ou seja, blindar o campo
elétrico gerado. A medida da espessura desta camada de nuvem de carga
espacial é designada de comprimento de Debye (DE ) (BITTENCOURT, 2004;
NASCIMENTO, 2015). O comprimento de Debye é diretamente proporcional a
raiz quadrada da temperatura ( ) e inversamente proporcional à raiz quadrada
da densidade de elétrons ( ) de acordo com a equação (5).

FG =



H I 
  


Equação (5).

Onde,  é a temperatura dos elétrons,  é a densidade eletrônica e JC
é a constante de permissividade elétrica. Todo o conjunto, eletrodo e a camada
de elétrons, formam a esfera de Debye com raio DE . Na maioria das vezes, DE
tem valores muito baixos. Quando uma superfície de delimitação é introduzida
em um plasma, a perturbação produzida se estende apenas até uma distância
da ordem de DE a partir da superfície. Na vizinhança de uma superfície no interior
do plasma há uma camada de largura da ordem de DE , conhecida como a bainha
de plasma, no interior do qual a condição de neutralidade macroscópica de carga
não pode ser satisfeita. Além da região da bainha não há plasma, onde a
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neutralidade macroscópica não é mantida (NASSER, 1970; BITTENCOURT,
2004; COSTA, 2016).
2.1.2. Parâmetro de Plasma.
O parâmetro de plasma (K) pode ser obtido pela equação (6) (CHIAN;
REUSCH, 1979; BITTECOURT, 2004):

L=




 FG

Equação (6).

Esta equação está relacionada com a quantidade de partículas
carregadas do plasma dentro de uma esfera de Debye. O parâmetro de plasma
também é uma medida da razão da energia potencial média entre as partículas
com a energia cinética média do plasma (BITTENCOURT, 2004). Sendo o
conceito de blindagem de Debye válido, tem-se que a descrição de um plasma
tem significado estatístico somente quando a quantidade de partículas no interior
da esfera de Debye for grande. A condição K ≪ 1 é denominada aproximação
de plasma (KRALL, 1973; BITTENCOURT, 2004).
2.1.3. Frequência do Plasma.
Uma propriedade coletiva que o plasma possui é sua oscilação (CHIAN
1979). Se o plasma for perder sua condição de equilíbrio, instantaneamente
aparecerá um campo elétrico resultante, que surge devido à carga espacial
dentro deste plasma que consiste no movimento coletivo das partículas
carregadas de forma a restaurar à neutralidade original. A força restauradora
associada a esse campo é proporcional ao deslocamento desta carga espacial.
O movimento coletivo das partículas é caracterizado por uma oscilação cuja
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frequência N> , equação (7), é chamada de frequência de plasma (CHIAN 1979;
BITTENCOURT, 2004).

O: = 



 


P H



Equação (7).

Onde,  é a densidade de elétrons,  é a carga eletrônica,  é a massa
do elétron e JC a permissividade elétrica no vácuo. A frequência é usada como
uma forma de medir a densidade de plasma (CHIAN, 1979). A oscilação de
plasma pode deixar de existir caso a densidade de partículas neutras for
aumentada de forma que o tempo médio entre colisões, Q, entre a partícula
carregada (elétron) e a neutra for inferior ao período de oscilação do plasma. Isto
impõe a condição que N>R > 1.
2.1.4. Livre caminho médio.
Outro fator relevante associado a colisões é o livre caminho médio (D)
dos elétrons, isto é, a distância média que uma molécula de gás percorre entre
duas colisões sucessivas com outras moléculas. É definido especificamente para
cada espécie presente no gás e de acordo com o tipo de colisão. Com base na
teoria cinética de gases, tem-se que o livre caminho médio corresponde a
equação (8):

F=



TU V

Equação (8).

Onde, W é o raio da partícula alvo que pode ser átomo ou molécula e X
a densidade do gás. É possível também escrever o caminho livre médio em
função da pressão e temperatura eletrônica, usando a equação (9)
(NASSER,1970):
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F=

I Y 

Z√TU \

Equação (9).

Onde, !" é a constante de Boltzmann,  é a temperatura de elétrons,
r é o raio da molécula e p é o número de moléculas por unidade de volume.
Comprovando um resultado já esperado, quanto maior a pressão menor será o
caminho livre médio. Em relação à temperatura ocorrerá o inverso, pois o
aumento da temperatura causa uma rarefação do gás, ou seja, diminui sua
densidade.

2.1.5. Geração de Plasma CC.
Uma descarga elétrica em gás com uma fonte de corrente contínua CC,
é iniciada pela aplicação de uma diferença de potencial entre dois eletrodos
contidos em um recipiente hermeticamente fechado, contendo um gás a baixa
pressão. A partir da aplicação de uma diferença de potencial, elétrons e íons são
acelerados pelo campo elétrico, colidindo com outras partículas produzindo
assim mais íons e elétrons (NASCIMENTO, 2011).
É possível estabelecer uma relação entre a corrente elétrica gerada, a
qual varia com a diferença de potencial entre dois eletrodos dentro da câmara
de plasma. A curva característica tensão corrente em uma descarga CC é
apresentada na Figura 3.
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Figura 3 - Características tensão - corrente de uma descarga elétrica em gás com
uma fonte de corrente contínua CC.

Fonte: Adaptado (GOMES, 2011).

Durante a aplicação da tensão entre dois eletrodos, observa – se três
tipos de descargas: Descarga escura (região 1 a 3), Descarga luminescente
(região 3 a 6) e Descarga Arco (região 6 a 8). A curva característica tensãocorrente possui outras regiões distintas que são:
 Regime de saturação (1 − 2): a diferença de potencial aplicada sobre os
eletrodos é pequena, somente uma reduzida corrente elétrica flui entre
eles, essencialmente por causa dos elétrons pré-existentes no interior
do tubo de descarga. Isso se deve ao fato de que esses elétrons não
recebem energia suficiente do campo elétrico para ionizar o gás, através
das colisões inelásticas (CHAPMANN, 1980).
 Descarga Townsend (2 − 3): nesta região a luminescência emitida pelo
gás é muito pequena, por isso é chamada de descarga escura ou
descarga Townsend. Essa região abrange a descarga sustentável e a
não autossustentável. Observa-se nesse ponto que ocorre um
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acréscimo na energia dos elétrons, isto devido ao aumento da DDP entre
os eletrodos. Esse aumento de tensão implica que a intensidade do
campo elétrico também será elevada, com isso, os elétrons livres
recebem energia suficiente para ionizar os átomos neutros por colisão.
A consequência é uma multiplicação de elétrons e íons entre os
eletrodos (VOSSEM, 1991). Os íons produzidos das colisões entre
elétrons e átomos neutros, são acelerados pelo campo elétrico em
direção à superfície do cátodo. Ao colidirem com o cátodo, podem gerar
novos elétrons livres por emissão secundária. Esse processo fornece um
mecanismo de regeneração que sustenta a corrente ^_ através da
descarga. O valor da tensão onde ocorre a transição da descarga ã` –
sustentada para autossustentada é chamada de tensão de ruptura (W).
No regime de Towsend, a diferença de potencial (DDP) aplicada é maior
que W e a corrente ^_ é limitada a pequenos valores por intermédio de
um resistor externo. Nota-se na curva característica de tensão - corrente
que a região 2 – 3 é praticamente plana. Isso se deve ao fato de que
para

pequenos

aumentos

de

tensão

a

corrente

aumenta

consideravelmente (HOWATSON, 1976; ENGEL, 1994).
 Descarga luminescente subnormal (3 − 4): nessa região um pequeno
acréscimo na tensão de alimentação originará um relevante efeito de
carga espacial na região entre os eletrodos. Formando-se próximo ao
cátodo, a região chamada de queda catódica, onde há uma maior parte
da queda de tensão da descarga. Nesta situação, tem-se uma descarga
instável (CHAPMANN, 1980; GRAVES E JENSEN, 1986)
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 Descarga luminescente (4 − 5): nessa região a tensão para a
manutenção da descarga é ínfima, devida à formação completa da
queda catódica. A densidade de corrente do cátodo permanece
praticamente inalterada, modificando-se apenas a área pela qual a
corrente flui. Desta forma, temos uma região de descarga estável e
também de grande importância. Observamos ainda que, ao contrário da
descarga escura, várias regiões luminescentes e escuras intercaladas
são visíveis. Além do que, a diferença de potencial entre os eletrodos é
aproximadamente constante em uma ampla faixa de corrente (GRAVES
E JENSEN, 1986; WENDELSTORF, 2000).
 Descarga luminescente anormal (5 − 6): temos aqui que o cátodo é
envolvido pela descarga e, desta forma, qualquer elevação na corrente
terá como consequência um aumento abrupto na tensão (NASSER,
1971; CHAPMANN, 1980).
 Descarga em arco (6 − 7): quando a corrente se torna relativamente alta,
ocorre a formação do arco, por onde é realizada a condução elétrica,
seguida de uma queda abrupta na tensão sobre os eletrodos
(GOLDMAN, 1966; ESSAM, 1971; ANDERS, 2005).
A arquitetura clássica de uma descarga luminescente alimentada por
uma fonte de corrente contínua CC na região de descarga anormal é mostrada
na Figura 4. Pode-se observar várias regiões distintas no interior do plasma,
entretanto, estas regiões não são nitidamente delineadas.
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Figura 4 - Ilustração do comportamento luminoso de uma descarga elétrica em gases.

Fonte: Adaptado (SOUZA, 2007).

A região luminosa adjacente ao cátodo é chamada luminosidade do
cátodo e é devida à radiação emitida nos processos de decaimento eletrônico
orbital de elétrons na superfície do cátodo. Na sequência uma região de pouca
luminosidade denominada espaço escuro do cátodo, os elétrons secundários
emitidos pelo cátodo percorrem uma distância correspondente ao seu livre
caminho médio, adquirindo energia suficiente para começar a ionizar por colisão
os átomos do gás (NASCIMENTO, 2011; ARAÚJO, 2014).
Entre o espaço escuro do cátodo e o espaço escuro de Faraday, está à
região de luminosidade intensa que é a mais brilhante de toda a descarga vista
na Figura 5. A colisão dos elétrons acelerados, a partir do cátodo com os átomos
do gás ocorre nesse intervalo. Os elétrons perdem energia nessa região devido
às colisões sofridas, e serão a partir daí acelerados em direção ao ânodo. Temos
a formação de um novo espaço escuro, conhecido como espaço escuro de
Faraday. Nesta região a energia dos elétrons é baixa em consequência das
interações com os íons. Os elétrons seguem adquirindo energia suficiente para
gerar as colisões ionizantes, que darão origem a uma nova região, chamada
coluna positiva. Essa região costuma ser longa e uniforme (NASCIMENTO,
2011).
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Os elétrons, desacelerados na coluna positiva, adquirem energia dando
origem à luminosidade do ânodo. Já no espaço localizado entre a luminosidade
do ânodo e o próprio ânodo existe uma região conhecida como espaço escuro
do ânodo (NASCIMENTO, 2011).
Figura 5 - luminosidade característica.

Fonte: (BECKER, 2005).

A coluna positiva pode deixar de existir, dependendo da geometria da
câmara de descarga (CHAPMAN, 1980).
AP luminescência negativa juntamente com a região catódica é
responsável pela quase totalidade da queda de tensão aplicada entre os
eletrodos, sendo onde ocorrem os fenômenos como transferência de carga,
ionizações e excitações e produção de elétrons secundários (PETITJEAN E
RICARD, 1984).

2.2. Sputtering.
“Sputtering” ou pulverização catódica, é a ocorrência de remoção de
átomos de uma superfície sólida devido as colisões. O material é ejetado pela
transferência de momento do bombardeamento de partículas energéticas, em
geral um íon gasoso acelerado a partir do plasma (LACKNER e WALDHAUSER,
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2010). As partículas ejetadas possuem uma energia entre 1 e 100 eV
(BUNSHAD 1982; STUART 1983; SCHUEGRAF 1988; VOSSEN 1991;
MATTOX 1998; OHRING, 2001; ARAÚJO, 2006; NASCIMENTO, 2011). O
fenômeno de sputtering foi primeiramente observado no século XIX e o início de
sua utilização como processo de deposição de filmes foi em 1877
(BURAKOWSKI & WIERZCHAON, 1999).
As deposições realizadas com esta técnica geralmente exibem adesão
satisfatória dos filmes finos formados aos substratos, e estes apresentam
estruturas cristalográficas densas e espessuras relativamente uniformes
(WILBUR & WEISAHAAR, 1999; LIBARDI, 2004).
Para se ter um processo eficaz de pulverização, uma descarga não
térmica de baixa pressão mantém íons energéticos na superfície do alvo. A
energia dos íons em sistemas práticos de pulverização está acima de algumas
centenas de elétron – volts. Os íons com energias superiores a 20 – 30  são
capazes de pulverizar átomos da superfície do alvo. O rendimento da
pulverização catódica, que é o número de átomos pulverizados por íons
incidente, aumenta rapidamente com a energia dos íons até algumas centenas
de volts, em que o rendimento torna–se suficiente para aplicações práticas. Na
prática a pulverização física é feita com íons de argônio com energias na faixa
de 300 – 1000 . Com esta variação de energia, um íon bombardeando
transfere energia a um grande grupo de átomos da superfície. Depois da
redistribuição de energia no sistema, alguns átomos podem ultrapassar a
energia de ligação dos átomos na superfície,

C,

e escapar da superfície,

permitindo a pulverização catódica. O rendimento da pulverização catódica
(Sputter Yield), abcd , é a relação entre o número de átomos ejetados do alvo por
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íon incidente (NASCIMENTO, 2011). O rendimento depende de alguns fatores
tais como:
 Características do material do alvo, como por exemplo, energia de
ligação e natureza cristalina.
 Energia e ângulo de incidência dos íons que atingem a superfície do
alvo.
 Massa do íon incidente.
A Tabela 1 mostra a influência da massa dos íons no rendimento do
sputtering para alguns materiais.
Tabela 1 - Rendimento do Sputtering de elementos em 500 .

ION
ELEMENTO

He

Ar

Al

0,16

1,05

Ti

0,07

0,51

Fe

0,15

1,10

Ag

0,20

3,12

W

0,01

0,57

Au

0,07

2,40

Fonte: Adaptado (ROHDE & MÜNZ, 1991).

Os íons do plasma são acelerados pelo potencial elétrico aplicado ao
cátodo. As interações entre os íons de baixa energia e o cátodo se localizam nas
camadas atômicas superficiais. A natureza destas interações depende
basicamente da energia dos íons incidentes:
 Em alta energia a interação é inelástica. Ela provoca a excitação e a
ionização dos átomos do alvo.
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 Em baixa energia o choque é elástico e se constitui na origem do
“sputtering”.
As equações que descrevem o comportamento do rendimento em função
da energia, da massa e das características do material do alvo são apresentadas
abaixo (CHAPMAN, 1980).
 Para energias menores que 1,0 ! :

e(B ) =

f

/gh

/ij ih
l
∙
h
mn
j kih )

∙ (i

Equação (10).

Onde tem-se:

e(B) - Rendimento do sputtering (átomo/íon);
0 - Massa do íon incidente;
. - Massa do átomo do alvo;
B - Energia cinética do íon incidente;
C

- Energia de ligação do átomo à superfície;

o - Número atômico dos átomos envolvidos;
i

j
α - Função monotonamente crescente que depende da razão ih.

 Para energias maiores que 1,0 keV:

e(B ) = 3,56q ∙

rj krh
ht
ht
rj s krh s

∙

ij

ij kih

∙

uv (l)
mn

Equação (11).

Onde tem-se:

o0 - Número atômico do íon;
o. - Número atômico dos átomos alvo;
_l

wx (B) - Potência de frenagem = 〈 〉. O valor médio de perda de energia
_z

por unidade de comprimento;
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q - Função monotonamente crescente que depende da razão

ij
ih

.

Para pequenos valores de energia do íon incidente, isto é, menores que
os valores da energia de ligação dos átomos que compõem alvo, o rendimento
do sputtering será certamente nulo. Até que seja alcançada uma determinada
energia, conhecida como energia de limiar, que é específica para cada material,
não ocorrerá sputtering, e pode ser entendida, basicamente, como sendo a
energia mínima que deve ser fornecida aos átomos da rede cristalina do alvo
para que estes possam se deslocar de suas posições e, consequentemente,
serem ejetados do alvo (CHAPMAN, 1980; NASCIMENTO, 2011).

2.3. Gaiola Catódica.
A Gaiola Catódica surgiu como uma adaptação da tela ativa (do inglês
active screen) com o propósito de reduzir alguns defeitos da nitretação iônica
convencional, tais como: o efeito de borda e a abertura de arcos, principalmente,
em amostras com geometria complexa (ALVES et al.., 2006). Posteriormente,
ela foi utilizada na deposição de filmes (ARAUJO et al.., 2008).
A técnica de nitretação por Gaiola Catódica foi desenvolvida em 2006
pelo grupo de pesquisadores do laboratório de processamentos de materiais por
plasma - LABPLASMA da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,
com registro de depósito de pedido nacional de patente PI 0603213-3. E consiste
em uma chapa cilíndrica com furos e uma tampa circular também com furos
similares (SOUSA, 2006; SOUSA, 2007; DAUDT et al., 2011; SOUZA et
al.,2011).
Nesta configuração é aplicada uma diferença de potencial em relação às
paredes da câmara, ou seja, o plasma é formado na Gaiola Catódica, que
funciona como cátodo (a parede da câmara é o ânodo) e não diretamente na
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superfície das amostras, que permanecem em potencial flutuante, posicionadas
em uma superfície isolante (ARAÚJO et al., 2008).
Para a deposição de filmes finos compostos como TiO2; TiN; TiCN ou
TiNxOy, o alvo (Gaiola Catódica) deve ser confeccionado no mesmo material que
se deseja depositar e a atmosfera gasosa deve ser do gás reativo. Em trabalhos
que se deseja depositar filmes de nitreto de titânio a Gaiola Catódica deve ser
de titânio e o gás nitrogênio. Na Figura 6 tem-se uma vista em corte da Gaiola
Catódica.
Figura 6 - Vista em corte da Gaiola Catódica.

Fonte: (DAUDT, 2012).

Na gaiola apresentada na Figura 6 a principal inovação se dá na
remoção de material da gaiola em direção as amostras que são posicionadas
sobre um isolante fabricado em alumina. Principalmente em nitretação por
plasma, onde as espécies ativas colidem livremente e efetivamente com a
superfície das amostras, a retirada da formação do plasma destas elimina as
agressões como os danos causados por abertura de arcos, sputtering intenso, e
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ainda abre a possibilidade do tratamento de amostras com geometrias
complexas ou diferenciadas (LI et al., 2002; GALLO, 2009; AHANGARANI et
al.,2006; HUBBARD et al., 2006; GALLO et al., 2009; NISHIMOTO et al., 2009;
ARAÚJO, 2014.)
O plasma transmite calor a Gaiola Catódica, principalmente por
irradiação, o necessário para aquecer os componentes até a temperatura de
tratamento e gerar espécies ativas neutras ou excitadas, o que resulta em
temperaturas praticamente uniformes e estáveis provenientes desse ambiente
(SOUZA et al., 2009; LI e BELL, 2004; GALLO et al., 2009; GALLO, 2009;
AHANGARANI et al.,2006; LI et al., 2002; HUBBARD et al., 2006; RIBEIRO,
2007; GALLO et al., 2009; ARAÚJO, 2014.).
Conhecida mundialmente como ASPN (Active Screen Plasma Nitriding),
com significado em português nitretação a plasma por tela ativa, tem como lógica
envolta do funcionamento, a alegação de que as espécies ativas na
nitretação/deposição por plasma são neutras (N2) e altamente energéticas, ao
invés de íons (LI e BELL, 2004; GALLO et al., 2009; LI et al., 2002; HUBBARD
et al., 2006;) descaracterizando qualquer exigência de um plasma atuante
diretamente sobre a superfície de interesse.
Na Figura 7 está apresentado o aspecto visual do plasma formado sobre
a gaiola, sendo possível observar a intensificação luminosa do plasma em cada
furo, regime que ocorre somente quando é atingida uma determinada pressão
de trabalho. Este efeito, típico de cátodo oco, apresenta um direcionamento da
região luminescente do plasma para fora dos furos da gaiola, os cátions do
plasma, que passam próximos ao cátodo e entram na região chamada bainha
catódica, são acelerados pelo campo elétrico, que é muito mais intenso nessa
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região próxima ao cátodo. Com isso, íons colidem com a gaiola, pulverizando-a
e arrancando novos íons e elétrons, principalmente na região dos furos (ALVES,
2001). Esse efeito depende do diâmetro do furo e da pressão de trabalho;
acontecendo em uma pressão específica para cada diâmetro do furo.
Figura 7 - Aspecto visual da formação do plasma na superfície da gaiola em função da
pressão de trabalho: (a) P = 2,5 mbar e (b) P = 5 mbar.

Fonte: ARAÚJO, 2006

Assim, as espécies arrancadas, predominantemente dos furos da gaiola,
podem se combinar com o gás reativo da atmosfera do plasma, formando assim
compostos que se condensam na superfície do substrato. Os gases participam
de forma ativa tanto no processo de pulverização, como o de deposição,
possibilitando reações na atmosfera gasosa ou na composição do material que
é depositado (ARAUJO, 2006).
As propriedades dos filmes produzidos por plasma em Gaiola Catódica
são afetadas por diversas variáveis, tais como: pressão total da câmara,
temperatura, pressão parcial dos gases, quantidade de furos da gaiola, tipo de
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substrato, temperatura do substrato e pela espessura das paredes da gaiola
(DAUDT et al.., 2012).
Os átomos arrancados, predominantemente dos furos da gaiola podem
se combinar com o gás reativo da atmosfera do plasma, formando assim
compostos que se depositam na superfície do substrato. Como a amostra
encontra-se em potencial flutuante isolada por um disco de alumina é possível
depositar filmes em substratos isolantes como o vidro, usando uma fonte de
tensão contínua (ARAUJO, 2006; DAUDT, 2012; BOTTONI, 2014).
2.3.1. Deposição de filmes finos por Gaiola Catódica
Na literatura os processos de deposição de filmes finos por Gaiola
Catódica ainda não são bem conhecidos, mas existe algumas proposições para
tal processo.
Na nitretação por tela ativa (active screen) e por Gaiola Catódica de aço
são processos de vários estágios que envolve sputtering, adsorção física,
dessorção, difusão e deposição. Logo, após iniciar o processo de nitretação
convencional em aços, a superfície da amostra é coberta por uma camada de
compostos contendo nitretos de ferro. Portanto, é provável que o alvo de
sputtering e os produtos sejam nitretos de ferro. Essas partículas de nitretos têm
tamanho submicrométrico e uma grande relação entre área superficial e volume
o que as torna muito ativas. Ao passar pela atmosfera do plasma as partículas
irão adsorver química e fisicamente os átomos de nitrogênio ativo, que também
estão no plasma. Depois as partículas ricas em nitrogênio são depositadas na
superfície da amostra, e os átomos adsorvidos fisicamente dessorvem, devido
ao contato entre as partículas e a superfície do substrato, e a alta temperatura.
Logo, os átomos de nitrogênio liberados se difundem na matriz da amostra na
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temperatura de nitretação, de acordo com a taxa de difusão do nitrogênio no
substrato formando uma zona de difusão logo abaixo da camada de compostos
(SHIVAEE, 2010).
Uma parte dos átomos de nitrogênio adsorvida quimicamente combinase e forma nitretos, dando origem a camada de composto na superfície da
amostra. A concentração de nitrogênio em uma determinada distância obedece
à segunda lei de Fick para difusão mostrada na equação 12:

|(}, 3) = |~  − U 





GV 3

Equação (12).

Onde  é a distância da superfície,  o tempo,  o coeficiente total de
difusão do nitrogênio e ? a concentração de nitrogênio na superfície das
amostras nitretadas (ZHAO et al.., 2006; SHIVAEE et al.., 2010).
Na Figura 8, está ilustrada a cinética dos processos envolvidos na
formação dos filmes finos utilizando a Gaiola Catódica. Íons acelerados para a
superfície da peça bombardeiam-na, produzindo, além do aquecimento por
colisão e defeitos na rede, arrancamento de átomos da sua superfície
(sputtering). Estes átomos pulverizados reagem com espécies do plasma
formando compostos instáveis do tipo FeN. Instáveis para toda condição de
tratamento, esses nitretos depositados tendem a uma recombinação para
formarem estados mais estáveis. Dessas recombinações entre ferros, há um
excesso de nitrogênio que difundirá para adentro da peça (se possível) ou voltará
para o plasma (ANDRETTA, 2001; SILVA, 2004; ARAÚJO, 2006; BARBOSA,
2007; GALLO, 2009).
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Figura 8 - Ilustração da cinética dos processos envolvidos no mecanismo de
nitretação e deposição por Gaiola Catódica de aço.

Fonte: (ARAÚJO, 2006).

O principal mecanismo envolvido na nitretação em Gaiola Catódica se
dá por sputtering e redeposição de compostos. O sputtering e deposição em
Gaiola Catódica não são somente significantes, mas intimamente relacionados
com o fenômeno da nitretação (LI et al.., 2002). Também ocorrendo a
transferência de material da gaiola para amostra. E ainda, ocorrem importantes
mecanismos paralelos que contribuem para nitretação em diferentes condições
de tratamento, como no caso de um reator em escala industrial, cuja distância
entre a gaiola e amostra é muito maior que em um reator experimental,
resultando em amostras com diferentes camadas nitretadas (GALLO, 2010).
A gaiola pode ser pensada com uma fonte adicional de elétrons, similar
ao usado nas descargas tríodo. Os elétrons são conhecidos por serem agentes
primários no plasma e a função de distribuição de densidade e energia deles é
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de fundamental importância na reatividade do plasma. Além disso, as
características do reator de nitretação, com a gaiola em volta da carga de
trabalho, produzem um tipo de confinamento eletrostático dos elétrons que
contribui para a reatividade e uniformidade do plasma (GALLO, 2010;
NASCIMENTO, 2011).
Quando a nitretação se dá por Gaiola Catódica o resultado consiste de
múltiplas partículas com contornos muito bem definidos, diferentemente da
nitretação planar que consiste de partículas com tamanhos e distribuição
irregulares, consequentes do contínuo sputtering na superfície das amostras.
Assim sendo, pode-se atribuir ao uso da gaiola a aquisição de filmes uniformes
e melhor controle de espessura de acordo com os parâmetros de plasma
escolhidos, diferentemente de uma nitretação/deposição sem esse dispositivo
(LI et al.., 2002, DE SOUSA et al.., 2007; ARAÚJO, 2014).

2.4. Magnetron Sputtering.
O uso de um campo magnético para aumentar a ionização foi
experimentado em 1940 por Penning, mas só na década de 70 é que se
desenvolveu a pulverização catódica em Magnetron Sputtering como uma
técnica de sputtering (GRILL, 1994).
Esta técnica consiste no arranjo de imãs que, pela ação das linhas de
campo magnético, fazem com que a região de plasma permaneça com maior
densidade nas proximidades do alvo, melhorando significativamente o
desempenho do processo de pulverização catódica (ELEUTÉRIO, 1991; MELO,
2015).
Os principais parâmetros de deposição dos filmes finos são:
 Corrente ⇒ Taxa de Deposição.
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 Voltagem ⇒ Energia das partículas e o rendimento.
 Pressão ⇒ Porosidade, cristalinidade e textura.
 Composição do gás ⇒ Estequiometria (sputtering reativo).
 Temperatura do substrato ⇒ Cristalinidade e densidade.
 Distância e inclinação do substrato ⇒ Porosidade e anisotropia.
A finalidade do campo magnético é confinar os elétrons; os campos
magnético e o elétrico produzem uma força de Lorentz aumentando a trajetória
destes elétrons e possibilitando mais colisões e consequentemente, aumentando
a ionização do gás em frente ao cátodo. Assim, a intensidade de
bombardeamento aumenta possibilitando um maior número de átomos
arrancados do alvo (MITTERER 1998; FONTANA e MUZART, 1999; KELLY e
ARNELL 2000; ALVES, 2014).
Os elétrons produzidos no cátodo pelo campo elétrico (ε) são acelerados
contra o ânodo em um movimento helicoidal em volta das linhas do campo
magnético (B) devido a força de Lorentz da equação 11, onde q, m e ν são a
carga, a massa e a velocidade do elétron respectivamente.

=

i_
_

= − (J + ×)

Equação (13)

A trajetória de um elétron depende da força total aplicada  , e o efeito

 torna a trajetória helicoidal (se comparar à
da componente magnética ;×
trajetória sem o campo de indução magnética). Aumentando-se o comprimento
da trajetória de um elétron, aumenta-se também sua probabilidade de colisão
com as moléculas do gás e é devido a este fato que os campos de indução
magnética podem elevar o grau de ionização de uma descarga. Como o módulo
da componente magnética é o mesmo, tanto para elétrons quanto para átomos
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ionizados, a trajetória destes átomos, se comparada à dos elétrons é pouco
influenciada pelo campo de indução magnética. Os efeitos do campo de indução
magnética irão reduzir a tensão de ruptura e aumentar a densidade de plasma
no sistema (SHON e LEE, 2002; NASCIMENTO, 2011).
Um parâmetro importante que define o confinamento ou não dos elétrons
na região do cátodo é o raio de Larmor, que é definido como o raio do movimento
circular de uma partícula carregada na presença de um campo magnético
uniforme e é expresso pela equação 14:
i

W = ||"

Equação (14)

Onde  é a massa da partícula,  é a carga, ; é a velocidade
perpendicular as linhas do campo magnético e  é a intensidade do campo
magnético constante. O raio de Larmor para os íons é tipicamente da ordem de
centímetros e, por isso, em uma descarga de pulverização catódica com
magnetron os íons não são significativamente afetados pela presença de um
campo magnético externo. Isto ocorre devido à massa do íon ser muito maior do
que a do elétron (MAKABE e PETROVIC, 2006).
No Magnetron Sputtering apresentado na Figura 9, os elétrons não
alcançam o ânodo, mas são presos em uma armadilha magnética próxima ao
alvo, aumentando a eficiência da ionização dos átomos. O campo magnético na
armadilha é mantido paralelo à superfície do alvo e perpendicular ao campo
elétrico. Esta configuração cria uma região de linhas de campo magnético
paralelas sobre o alvo antes de se curvarem para fechar o circuito magnético.
Nesta região, onde os campos elétrico e magnético são perpendiculares, a
ionização é máxima e o plasma confinado cria a Figura de um anel circular de
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erosão preferencial sobre o alvo, sendo o centro do anel a região de maior
arrancamento de material (NASCIMENTO, 2011).
Figura 9 - Esquema do Magnetron Sputtering.

Fonte: Adaptado de (NASCIMENTO, 2011).

Durante uma deposição, o substrato pode ser colocado próximo ou
afastado do alvo. Próxima ao alvo, a taxa de deposição é máxima, tendo uma
grande eficiência no aproveitamento do material do alvo e aumentando a
possibilidade de produção de um filme mais compacto.
Na Figura 10 está apresentado o desenho esquemático mostrando as
diferentes situações possíveis de ocorrer no substrato durante o processo de
sputtering. Dependendo da inércia e da energia do íon incidente na superfície,
este poderá ser implantado, poderá ser ionizado e realizar sputtering ou apenas
ser refletido.
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Figura 10 – Desenho esquemático do processo de sputtering.

Fonte: Adaptado de (BARBOSA, 2011).

Observa-se que durante a interação entre os íons provenientes de uma
descarga elétrica que colide na superfície do material sólido, chamado alvo
(LEAL, 2013). Vários fenômenos podem ocorrer em virtude da energia adquirida
pelo íon até o momento da colisão. Esta colisão pode causar cinco reações
principais:
 O íon incidente é refletido e provavelmente neutralizado no processo;
 O impacto pode fazer com que o alvo ejete um elétron (elétron
secundário);
 O íon incidente pode ser implantado no alvo;
 O impacto do íon incidente com o alvo pode ser responsável por algum
rearranjo estrutural da superfície do mesmo;
 O impacto do íon incidente pode desencadear uma série de colisões
entre os átomos do alvo e possivelmente acarretar na ejeção desses
átomos. Este processo de ejeção é conhecido como sputtering
(CHAPMANN, 1980).
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No entanto, existe um ponto negativo, pois o filme não terá boa
uniformidade em sua espessura, pois quanto mais próximos do anel de plasma,
isto é, do confinamento do plasma, o filme terá bordas finas e centro mais
espesso, quando o substrato fica mais afastado dessa região o filme se torna
mais uniforme, ou seja, sem picos de deposição. Deste modo, a interação entre
a deposição e o seu anel de confinamento e o espalhamento dos átomos
removidos do cátodo ajuda na uniformização da espessura do filme. Em
contrapartida, o aumento do espalhamento provoca a formação de um filme
poroso e diminui o aproveitamento do material do alvo (BILAC, 2004; PASCOALI,
2007; NASCIMENTO, 2011).
Um modo de alcançar boa uniformidade com afastamento pequeno do
alvo e substrato é movimentar as amostras sob o alvo, transversalmente ao
comprimento do Magnetron Sputtering. Assim, os átomos arrancados do alvo se
depositam de forma uniforme sobre o substrato em movimento. Os
equipamentos de Sputtering em linha possibilitam o movimento relativo entre
alvo e substrato (PASCOALI, 2007; NASCIMENTO, 2011).

2.5. Filmes Finos.
O termo “filme fino” é frequentemente empregado para designar um
conjunto de materiais processados de forma que resultem em camadas com
espessura total inferior a pouquíssimos micrometros depositadas sobre um
substrato. Os filmes finos não são definidos apenas pela espessura, mas
também pela relação entre a espessura do filme e a espessura do substrato. A
formação dos filmes ocorre através da condensação de espécies atômicas,
iônicas ou moleculares nas proximidades do substrato, seja por um processo

35
físico, por reação química, eletroquímica ou por gotejamento de precursores
líquidos (MAISSEL, 1970; HÜBLER, 1994; WASA et al.., 2004; DEL CACHO,
2010).
Os filmes finos vêm sendo utilizados a mais de quatro milênios. Os
egípcios foram os primeiros a produzir filmes finos, no caso folhas de ouro com
espessura inferior a 0,3 µm para ornamentação e proteção contra corrosão
(OHRING, 1992).
A espessura da camada dos filmes finos varia de acordo com as
necessidades e as propriedades do material. O próprio filme fino pode ser a
proteção do substrato, como é o caso do recobrimento de ferramentas e peças
de maquinário, ou o interesse é o próprio filme fino, nesse caso a única função
do substrato é dá suporte ao filme fino, tendo como exemplo os espelhos. (DA
SILVA et al.., 2005; BITENCOURT, 2013).
As propriedades mecânicas obtidas em um filme fino são, geralmente,
diferentes das propriedades de um sólido massivo de mesma composição
química. Mas a sua utilização não tem relação direta somente pela sua
espessura, mas também porque eles apresentam uma razão entre a área da
superfície e o seu volume tão grande que as propriedades superficiais se tornam
muito importantes, fazendo com que o material revestido assuma as mesmas
propriedades do revestimento (PADILHA, 1997; FEIL, 2006; NASCIMENTO,
2011).
Os revestimentos de filmes finos possuem diversas aplicações em
diferentes setores, podendo ser divididos em grandes áreas, como:
 Ótica: ótica laser, espelhos, revestimentos reflexivos e anti-reflexivos
(SESHAN, 2002).
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 Elétrica e microeletrônica: condutores e isolantes elétricos, contatos
elétricos, células solares (SESHAN, 2002).
 Mecânica: filmes lubrificantes, revestimentos resistentes ao atrito,
barreira de difusão, revestimentos ultraduros, ferramentas de cortes
(SESHAN, 2002).
 Decoração: relógios, cintos, armações de óculos, joias... (VAZ et al.,
2004)
Na área de alimentos, as principais funções são: inibir a migração de
umidade, oxigênio, dióxido de carbono, aromas, lipídios e outros solutos; como
aditivos alimentares, agentes antimicrobianos; melhorar a integridade mecânica
e as características de manuseio de alimentos (KESTER e FENNEMA, 1986;
KROCHTA e DE MULDERJOHNSTON, 1997; PINTO, 2012; PAULA, 2013). Já
na área biomédica a utilização de filmes finos de metais específicos, já é
possível, devido aos revestimentos biocompatíveis com Titânio (TENTARDINI,
2000; CHUNG et al., 2004; BLANDO, 2001; NASCIMENTO, 2011; VIEIRA, 2015)
2.5.1. Formação dos Filmes Finos.
Os filmes finos apresentam uma grande variedade de microestruturas
que estão relacionados a fatores como tamanho de grão, orientação
cristalográfica, defeitos de rede, composição de fases e morfologia de superfície
(PETROV et al, 2003). Independentemente da técnica de deposição utilizada, o
surgimento de um filme fino de qualquer material se inicia por um processo de
nucleação aleatória seguido pelos estágios de nucleação e crescimento (WASA
et al, 2004).
O processo de deposição, para qualquer que seja o tipo e a configuração
do reator de deposição, é gradual, pode ser entendido como a deposição
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individual dos átomos. Os mesmos são arrancados/ejetados de um alvo, são
atraídos para a superfície de um substrato por momentos de dipolos e
quadrupolo elétrico de átomos superficiais e perdem sua energia em pouco
tempo, se a energia cinética não for muito alta. Na Figura 11 é ilustrado o
mecanismo de formação do filme durante o período de deposição sofrendo
bombardeamento de espécies energéticas do plasma que transfere energia,
momento e carga para a superfície, (WASA et al, 2004; ALMEIDA, 2008).
Figura 11 - Esquema demonstrativo das etapas de formação de filme crescido por
plasma.

Fonte: Adaptado (ALMEIDA, 2008)

Esquematicamente têm-se:


Etapa (1): Os átomos colidem contra uma superfície, eles perdem
energia para esta. Estes átomos adsorvidos podem se difundir na
superfície interagindo com outros átomos adsorvidos ou re-evaporarem.



Etapa (2): Uma fração dos átomos adsorvidos formam núcleos, esses
são termodinamicamente instáveis e podem se dissolver com o tempo,
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ou colidirem com outras espécies adsorvidas e começarem a crescer.
Depois de atingirem o tamanho crítico os núcleos se tornam
termodinamicamente estáveis, ultrapassando a barreira de nucleação.
Esta etapa é denominada nucleação.


Etapa (3): Os núcleos críticos crescem em tamanho e em número até
atingirem uma densidade de saturação de nucleação. Os núcleos
críticos crescem em tamanho e número até atingirem uma densidade de
saturação de nucleação.



Etapa (4): São desenvolvidas as orientações de núcleo em um único
cristal

aumentando

a

concentração

de

pequenos

centros

de

condensação. A densidade de nucleação e o tamanho médio do núcleo
dependem da energia de impacto das espécies, taxa de colisão entre as
espécies, energia de ativação de adsorção e dessorção, difusão térmica,
temperatura, topografia e natureza química do substrato.


Etapa (5): É a etapa onde ocorre o efeito de recristalinização dos
núcleos, nos quais serão modificados significativamente pela energia
dos agentes externos como o bombardeamento de elétrons ou íons
incidente. Os núcleos passam a crescer tanto paralelamente, como
perpendicularmente ao substrato, sendo o crescimento paralelo muito
maior que a perpendicular. Os núcleos crescidos passam a ser
chamados de ilhas.



Etapa (6): Têm-se o coalescimento, pequenas ilhas começam a
coalescer umas com as outras na tentativa de reduzir a área exposta do
substrato. Esta tendência de formar grandes ilhas é denominada
aglomeração e é reforçada pelo aumento na mobilidade superficial das
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espécies adsorvidas. A estrutura do filme nessa etapa muda de uma ilha
descontínua para uma rede porosa. Um filme completamente contínuo é
formado com o preenchimento desses canais e furos.
O processo de deposição de filmes finos é, dessa forma, controlado por
muitos parâmetros importantes de modo a obter, filmes finos com características
e qualidades diferentes:
 Alvo de deposição: Fonte de material que será depositado nos
substratos. Dependendo do processo de fabricação do alvo, é possível
obter filmes finos com diferentes taxas de deposição;
 Gás Inerte: Geralmente é utilizado o argônio de alta pureza. Com isso
impede que o átomo gasoso reaja quimicamente com o alvo;
 Gás Reativo: O gás inerte é substituído por um gás reativo, que reage
com os átomos arrancados do alvo, formando filmes finos de óxidos e/ou
nitretos.
 Distância Alvo – Substrato: Espaço que separa o alvo de deposição do
substrato. Quanto maior a distância, menor a taxa de deposição;
 Fonte elétrica: Mantém o plasma ligado influenciando na taxa de
espécies ativas que auxiliarão na deposição;
 Aquecimento do Substrato: Proporciona uma melhor fixação das
moléculas na superfície do substrato. E modifica a cristalinidade do filme
depositado;
 Pressão de trabalho: Proporciona maior concentração de íons,
aumentando a taxa de deposição, mas compromete o livre caminho
médio das moléculas, impedindo-as de alcançar o substrato;
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 Ímãs: A presença do campo magnético aumenta a densidade do plasma
gerando mais íons do gás, que serão direcionados para o alvo de
deposição.

2.6. Nitreto de Titânio.
O nitreto de titânio é um composto cerâmico formado por átomos de
titânio e nitrogênio. A fase mais comum de nitreto de titânio é com composição
estequiométrica (TiN). Um material extremamente duro, com alta estabilidade
térmica e química, porém baixa resistência elétrica e térmica. Ele é bastante
encontrado em aplicações na indústria microeletrônica como barreira de difusão,
camada de adesão e como eletrodo em células de memória RAM (Memória de
acesso aleatório), bem como capacitores em circuitos integrados (PONON et al..,
2015).
Os nitretos podem ser classificados em cinco diferentes categorias:
nitretos intersticiais, covalentes, intermetálicos, iônicos e voláteis, como mostra
a Figura 12. Esta divisão é baseada na estrutura eletrônica e características das
ligações químicas.
Figura 12 - Classificação de elementos formadores de nitretos: intersticiais (A),
covalentes (B), intermediários (C), iônicos (D) e nitretos voláteis (E).

Fonte: Adaptado (PIERSON, 1996)
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Os nitretos, especialmente os intersticiais e os covalentes, são materiais
com inúmeras aplicações na indústria, além de gerar um grande interesse na
comunidade científica. A sua aplicação na indústria não se restringe apenas ao
seu bem-sucedido uso em ferramentas de corte, mas também pelo promissor
uso em diversas outras aplicações, como circuitos eletrônicos, isolantes
elétricos, semicondutores, etc. (CARVALHO, 2001; SILVA, 2015).
O nitreto de titânio é intersticial pela estrutura metálica do titânio, ou seja,
a diferença em eletronegatividade entre o nitrogênio e o metal é grande, assim
como a diferença no tamanho atômico, tanto que os átomos de nitrogênio se
posicionam entre os interstícios da rede do metal com a condição que a razão
entre os raios atômicos seja menor que 0.59 (N= 0.074 nm e Ti= 0.1467 nm)
(PIERSON, 1996) no caso do TiN essa razão é 0,504, além disso, esse nitreto é
um composto cerâmico formado por átomos de titânio e nitrogênio, sendo a fase
com composição estequiométrica TiN, a mais comum desse nitreto apresentada
na Figura 13. (DAUDT et al.., 2012; TENTARDINI, 2008).
Figura 13 - Esquema representando a estrutura característica TiN.

Fonte: Adaptado (CASLLISTER, 2007)
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Os filmes finos de nitreto de titânio possuem excelentes propriedades
térmicas, químicas e mecânicas (LORITE et al.., 2013). Algumas das suas
propriedades são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Propriedades do Nitreto de Titânio para 20°C.
PROPRIEDADES

TiN

Estrutura
Cor
Ponto de Fusão
Densidade
Condutividade Térmica
Resistividade Elétrica
Susceptibilidade Magnética

CFC
Dourado
2950°C
5,4 g/cm3
19,2 Watt/m∙K
20±10μΩ∙cm
+38 × 10-6 meu/mol

Constante Hall
Entalpia de Formação
Resistência à Oxidação

-0,7 ± 0,2 ×10-4 cm3/A∙s
80.47 Kcal/mol
Começa a oxidar em aproximadamente 800°C
Fonte: PIERSON, 1996.

A coloração do nitreto de titânio varia de acordo com a fase presente, a
composição química e a espessura. A cor do nitreto depende da concentração
de nitrogênio, variando desde o cinzento claro metálico até o marrom
avermelhado, sendo dourado em condições estequiométricas (ROQUINY et al..,
1999)
Este material é muito usado como revestimento de outros com a
finalidade de promover melhorias superficiais quanto às propriedades mecânicas
e tribológicas. Por exemplo, o titânio, apesar de possuir boas propriedades para
aplicações biológicas, apresenta baixa resistência à abrasão e elevado
coeficiente de atrito. Isso faz com que ocorra escoriação do material na superfície
da peça e sua vida útil seja reduzida (JIN et al.., 2014).
Atualmente, os filmes de nitreto de titânio também encontram aplicações
na área de biomateriais, devido às suas características biocompatíveis (PHAM
et al.., 2011). Além disso, devido à sua elevada transmitância e durabilidade
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também tem sido considerado como um material promissor para ser aplicado em
janelas com controle solar e em coletores solares térmicos (YUSTE et al.., 2011).
Devido à sua baixa resistividade elétrica e estabilidade química e metalúrgica
(VASU et al.., 2011), o revestimento de nitreto de titânio pode ser utilizado em
diferentes áreas da tecnologia de dispositivos de semicondutores, tais como,
barreiras de difusão (XUE et al.., 2008), resistores para circuitos integrados
monolíticos de microondas (MALMROS et al.., 2010), eletrodos de porta em
transistores de efeito de campo e em interconectores de circuitos integrados de
ultra larga escala (SHIN e SHIMOGAKI, 2004; VERBENO, 2015).
O nitreto de titânio, devido às suas propriedades ópticas e por apresentar
caráter metálico, também pode apresentar características de ressonância
plasmônica (NAIK et al., 2012). De forma geral, este fenômeno pode ser
conceitualmente compreendido como a oscilação coletiva dos elétrons da
superfície metálica em fase com a radiação eletromagnética incidente; no caso
dos metais nobres (ouro, prata e cobre), isto implica em uma acentuada
absorção de luz na região do visível do espectro, proporcionando-lhes uma
coloração característica. Assim, o nitreto de titânio tem sido um excelente
candidato como substituto para esses metais nobres na tecnologia plasmônica.
E, recentemente, tem sido mostrado a sua capacidade de produzir melhorias nos
campos eletromagnéticos similares aos produzidos por nanoestruturas de ouro
(BOLTASSEVA e ATWATER, 2011). Também há relatos de que o nitreto de
titânio possui, sob certas condições de crescimento, propriedades ópticas
comparáveis ao do ouro (LORITE et al.., 2013; VERBENO, 2015).

Capítulo 3
Materiais e Métodos
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo serão apresentadas as etapas que compõem o processo
de deposição de filmes finos, bem como a descrição dos equipamentos
utilizados. A Figura 14, a seguir, expõe o fluxograma do processo de deposição
de filmes finos por Gaiola Catódica e Magnetron Sputtering.
Figura 14 - Fluxograma do processo de deposição de filmes finos por Gaiola Catódica
e Magnetron Sputtering.

Fonte: (NASCIMENTO, 2017).

3.1. Reator de Deposição por Gaiola Catódica
O laboratório de processamento de materiais por plasma – LABPLASMA
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, confeccionou os
equipamentos necessários para realização do tratamento. Porém as deposições
dos filmes finos de nitreto de titânio, foram realizados no laboratório de
processamento de materiais por plasma do Departamento de Física da
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Universidade Federal do Piauí- UFPI. O equipamento para deposição por Gaiola
Catódica é constituído por uma câmara de vácuo, sistema de vácuo/exaustão,
sistema de alimentação de gases, fonte de tensão e sensores eletrônicos. E a
Gaiola Catódica apoiada no porta-amostra.
A Figura 15, mostra uma representação esquemática do sistema
utilizado para a deposição dos filmes finos de Nitreto de Titânio.
Figura 15 - Representação esquemática do sistema de deposição assistida por
plasma.

Fonte: (DE SOUSA et al.., 2015)

A câmara de nitretação mostrada na Figura 15, consiste em uma câmara
tubular de aço inoxidável com diâmetro de 0,3 m e 0,4 m de altura, resultando
em um volume útil de 0,12 m3. As extremidades desse tubo são fechadas por
flanges de aço inoxidável, vedadas por borrachas de viton em perfil “L”. O flange
inferior dispõe de conexões para o sensor de pressão, entrada de gás e para
mangueira da bomba de vácuo. O porta-amostras, que também é o eletrodo
potencialmente negativo tem inserido no seu centro um termopar cromel-alumel
para monitoramento indireto da temperatura. Essa leitura é feita através de um
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voltímetro cuja sensibilidade é de 0,1 mV que corresponde a 2 ºC. Toda carcaça
do reator está conectada ao terminal positivo da fonte de tensão devidamente
aterrado. Todo o processo pode ser observado por meio de uma janela lateral
confeccionada em quartzo. A potência necessária para formação da descarga
luminescente é fornecida por uma fonte de tensão. Ela consiste em um sistema
de retificação que converte a tensão da rede elétrica (corrente alternada, 220 V)
em corrente contínua (0–1200 V). Essa fonte também é capaz de gerar, em
condições normais, corrente elétrica de até aproximadamente 1,5 A. A pressão
de trabalho é obtida por uma bomba de vácuo mecânica rotativa Edwards
(modelo E2M5), com capacidade de sucção que promove a pressão mínima no
interior do reator de até 0,2 mbar. O monitoramento da pressão de trabalho é
feito por um sensor de membrana capacitiva Edwards, modelo Barocel
W6003281. O acompanhamento da pressão é feito por um leitor multicanal
Active Gauge Controller RS 232 da marca Edwards. Para estabelecer uma vazão
de gás de trabalho para o reator foi utilizado um controlador de fluxo de volume
digital MKS (modelo 247). Os gases são inseridos na câmara individualmente
por meio de fluxímetros 1179A. Os gases são misturados no encontro das
mangueiras antes de chegarem à câmara de vácuo.

3.2. Gaiolas Catódicas
As gaiolas catódicas foram confeccionadas com material de titânio,
composto de um o corpo cilíndrico e uma tampa. Para a sua confecção, foram
utilizadas folhas de titânio com 2 mm de espessura, sendo a altura e diâmetro
das gaiolas 75 mm × 45 mm e 55 mm × 35 mm respectivamente. As paredes
das gaiolas catódicas continham furos de 8 mm de diâmetros e 9,2 mm de
distância entre os centros adjacentes, como será visto na Figura 16.

48
Figura 16 - vista do corte das gaiolas catódicas (a) Gaiola Catódica Alta (b) Gaiola
Catódica Baixa; (c) Gaiola Catódica dupla.

Para obtenção dos filmes finos foram utilizadas 03 diferentes
configurações das gaiolas catódicas:
 Configuração 1: Fez-se uso de uma Gaiola Catódica com maior altura.
 Configuração 2: Fez-se uso de uma Gaiola Catódica com menor altura.
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 Configuração 3: Fez-se uso do conjunto de duas Gaiolas Catódicas uma
com menor altura e a outra Gaiola Catódica com maior altura, ou seja,
numa configuração de Gaiola Catódica dupla. Para cada configuração
foram depositados 4 filmes finos.
3.2.1. Limpeza das Gaiolas Catódicas
O processo de limpeza das gaiolas catódicas, tem como objetivo eliminar
os resíduos, impurezas e óxidos formados pelo processo de lixamento. Em
seguida é realizado a decapagem por imersão, das gaiolas catódicas, utilizando
como decapante uma solução à base de 50 ml de HNO3, com 25 ml de HF e 425
ml de H2O por 10 minutos no aparelho de ultrassom da marca Sonic-Teck, como
última etapa as gaiolas catódicas são totalmente secas com uso de um soprador
térmico.
3.2.2. Disco isolante de alumina
Um disco de alumina foi utilizado para isolar eletricamente o substrato
do porta-amostra, evitando o contato direto do substrato com o cátodo, fazendo
com que a amostra sempre fique em potencial flutuante. Este disco isolante deve
sempre ser lixado, para evitar que perca a propriedade isolante, passando a ser
condutor elétrico, impedindo que o processo de deposição dos filmes finos
ocorra.

3.3. Reator de Deposição por Magnetron Sputtering.
O laboratório de processamento de materiais por plasma – LABPLASMA
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, confeccionou a
câmara de deposição de filmes finos. Na Figura 17 estão apresentadas as partes
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que a compõem. Nesta Figura visualiza-se os flanges superior (1) e inferior (8)
ambos confeccionados em aço inoxidável. No flange superior existe um furo (2),
para inserir o Magnetron Sputtering (4). Preso a um passador de movimento de
rotação (feedthrough) está um dispositivo cuja função é deslizar uma lâmina de
vidro sobre o porta–amostra. Todo esse sistema está inserido num tubo de
borossilicato (5) fechado pelos dois flanges. Além desses componentes, o
sistema conta com fluxímetro tipo 246 B e fluxímetros tipo 247 D da MKS
conectados aos cilindros de gás. A câmara de deposição possui ainda um
sistema de vácuo constituído de uma bomba mecânica Edwards modelo E2M5
de duplo estágio acoplado a uma bomba difusora Edwards modelo 63/150M.
Uma fonte de corrente continua, variável até 1200 V, que polariza catodicamente
o Magnetron Sputtering.
Figura 17 - Reator de Deposição de filmes finos por Magnetron Sputtering.

Fonte: (NASCIMENTO, 2011)
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O Magnetron Sputtering foi confeccionado em alumínio com o objetivo
de facilitar a troca de calor, devido ás suas características técnicas. Há a
possibilidade de trabalhar com uma variada gama de tipos de alvos tais como Al,
Au, Cu, Fe, Mo e Ti, materiais puros ou ligas metálicas, variando a composição
química do alvo e a sua espessura. No Magnetron Sputtering os ímãs de
neodímio (Nd2Fe14B) são posicionados de maneira que suas linhas do campo
magnético tenham intensidade máxima em frente ao alvo. A configuração dessas
linhas do campo magnético são 12 polos norte distribuídos na periferia do cátodo
com um sul no centro, onde caracteriza a região de confinamento do plasma sob
o qual se configura a trilha de erosão do alvo de Titânio. O Magnetron Sputtering
é refrigerado por um sistema de água corrente de modo a manter o alvo em
temperaturas abaixo do ponto de fusão do alvo durante o processo de sputtering
(Pulverização Catódica). Serve também como proteção aos ímãs de neodímio
(Nd2Fe14B) mantendo-os a baixa temperatura para que não sofram variações em
seu campo magnético devido à alta temperatura.

3.4. Fonte de alta Tensão CC
A tensão de entrada do sistema, fornecida pela rede elétrica (220 V), é
controlada por um variac que ajusta o funcionamento da fonte de alta tensão CC,
a tensão de saída máxima é de 1200 V, transformada da rede por um sistema
de retificação composto por quatro módulos ligados em série, que são
alimentados pelo secundário do transformador principal. A fonte de alta tensão
tem as seguintes especificações. Tensão de entrada é de 220 V / 4 x 280 V 60
Hz ±10%, A tensão de saída máxima (sem carga) é de 1200 V e Corrente de
saída máxima de 1,5 A.
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A corrente de saída, por sua vez, é limitada por um variac ligado em série
com o reator. A tensão e a corrente são monitoradas com leitura digital, através
de multímetros. A fonte é composta por cinco placas retificadoras, cada placa é
composta por três resistores, dois capacitores e um diodo.

3.5. Amostras
Neste trabalho, foram utilizados como substrato para deposição dos
filmes finos de nitreto de titânio, o vidro comum e o silício metálico. O vidro
comum foi utilizado devido à sua facilidade de aquisição, preparação e limpeza.
Na literatura é comum o seu uso na deposição de filmes finos e estes não
apresentam desvantagens. A sua massa vítrea é composta de: 72% de Dióxido
de Sílica (SiO2); 14% de Óxido de Sódio (Na2O); 9% de Óxido de Cálcio (CaO);
4% de Óxido de Magnésio (MgO); 0,7% de Óxido de Alumínio (Alumina) (Al2O3)
e 0,3% de Óxido de Potássio (K2O) (ARAÚJO, 2014). A transparência do vidro
facilita a visualização do sputtering e do mecanismo de deposição dos filmes
finos, além de possuir alta dureza, bom isolante dielétrico, baixa condutividade
térmica e alta durabilidade.
O silício metálico, na realidade é um metalóide, um elemento de
transição, com uma rede cristalina idêntica à do diamante. A escolha do silício
metálico se justifica pelo fato de possuir uma superfície polida com baixa
rugosidade com estrutura atômica monocristalina, o que facilita a caracterização
dos filmes finos de nitreto de titânio que serão depositados.
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3.5.1. Limpeza das amostras
Após o processo de corte, as amostras precisam ser limpas para serem
levadas ao reator de deposição. A falta desta limpeza pode ocasionar defeitos
indesejados como:
 Baixa adesão do filme na amostra;
 Baixa nucleação para formação do filme;
 Tensões intrínsecas indesejadas.
O processo de limpeza dos contaminantes da superfície das amostras
obedecem ao mesmo protocolo de limpeza para todas as amostras. O protocolo
obedece às seguintes etapas:
 Lavagem com água e sabão;
 Totalmente seca com auxílio de um soprador térmico;
 Banho ultrassônico em acetona p.a. por 10 minutos;
 Totalmente seca com auxílio de um soprador térmico;
 Banho ultrassônico em álcool isopropílico p.a. por 10 minutos;
 Totalmente seca com auxílio de um soprador térmico;
Após a limpeza de rotina, a amostra limpa é levada ao reator para o
processo de deposição de filmes finos de nitreto de titânio.

3.6. Deposição dos filmes finos
Os filmes finos de nitreto de titânio foram produzidos por duas técnicas
distintas de deposição, suas condições de trabalho estão descritas nas tabelas
3, 4 e 5, para deposições via gaiolas alta, baixa e dupla, respectivamente. Na
tabela 6, verificam-se informações referentes a deposição via Magnetron
Sputtering.

54
Tabela 3 - Relações das amostras depositadas por Gaiola Catódica Alta.

Fluxo de Gás (%)
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2

Tempo (h)
2
4
2
4

Temperatura (°C)
300
300
350
350

Nomenclatura
GA-2-300
GA-4-300
GA-2-350
GA-4-350

Tabela 4 - Relações das amostras depositadas por Gaiola Catódica Baixa.

Fluxo de Gás (%)
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2

Tempo (h)
2
4
2
4

Temperatura (°C)
300
300
350
350

Nomenclatura
GB-2-300
GB-4-300
GB-2-350
GB-4-350

Tabela 5 - Relações das amostras depositadas por Gaiola Catódica Dupla.

Fluxo de Gás (%)
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2
25 N2 + 75 H2

Tempo (h)
2
4
2
4

Temperatura (°C)
300
300
350
350

Nomenclatura
GD-2-300
GD-4-300
GD-2-350
GD-4-350

Tabela 6 – Relações das amostras depositadas por Magnetron Sputtering.

Fluxo de Gás (%)
25 N2 + 75 Ar
25 N2 + 75 Ar
25 N2 + 75 Ar
25 N2 + 75 Ar

Tempo (h)
2
4
2
4

Corrente (A)
0,40
0,40
0,50
0,50

Nomenclatura
MS-2-0,40
MS-4-0,40
MS-2-0,50
MS-4-0,50

3.6.1. Deposição dos filmes finos por Gaiola Catódica
Após a preparação da (as) gaiola (as) catódica (as) e das amostras, o
processo de deposição de filmes finos obedeceu às seguintes etapas a seguir:
 Passo1: Posicionar o substrato foi posicionado sobre o disco de alumina
no porta-amostra. Em seguida é colocada a gaiola, seja ela, única ou
dupla, de tal forma que o conjunto (alumina/substrato) ficasse
centralizado internamente à gaiola, a tampa da gaiola foi posicionada e
o reator fechado.

55
 Passo 2: A bomba de vácuo foi acionada e o processo de baixar a
pressão realizado lentamente para evitar o deslocamento das peças no
interior do reator até atingir 0,8 mbar. A fonte de plasma é ligada e logo
é inserido o gás Hidrogênio no reator.
 Passo 3: aumentar a tensão gradualmente até atingir a temperatura de
300 0C, momento que começa a contar o tempo de 30 mim, esta fase do
processo é denominada de pré-sputtering.
 Passo 4: adicionar o gás Nitrogênio no reator e esperar atingir a
temperatura de tratamento daí passar a contar o tempo de deposição
propriamente dito.
 Passo 5: desligar a fonte de plasma, fechar o fluxo de gás, fechar a
válvula da bomba de vácuo e desligar a mesma, nesta sequência.
 Passo 6: retirar a (as) gaiola (as), o substrato e disco de alumina, quando
o termopar marcar 60 0C.
3.6.2. Deposição dos filmes finos por Magnetron sSputtering.
Os filmes finos foram depositados em atmosfera de Ar + N2, utilizando
alvo de Ti puro, com 2 polegadas de diâmetro. Os tratamentos obedecem a uma
rotina de trabalho. Antes de iniciar a deposição, foi realizada a limpeza da
amostra, no interior do reator, inicialmente em baixo vácuo (10-1 mbar). Acionase posteriormente a difusora, com a pressão de trabalho de (8 × 10-6 mbar).
Cada deposição obedeceu aos seguintes parâmetros:
 Pressão de Base 8 × 10-6 mbar.
 Tempo de limpeza do alvo em Plasma de 20 minutos em atmosfera de
Argônio;
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 Tempo de espera para estabilização do plasma após acrescentar o
nitrogênio, 20 minutos de espera;
 Posicionamento da amostra em baixo do Magnetron Sputtering, para a
deposição do filme fino.
Com esse protocolo foram realizadas todas as deposições dos filmes
finos de nitreto de titânio.

3.7. Microscopia de Força Atômica (AFM)
A análise topográfica da superfície dos filmes finos de nitreto de titânio
foi realizada utilizando-se um microscópio de força atômica da marca
SHIMADZU modelo SPM 9700, pertencente ao Departamento de engenharia de
Materiais-DEMT do centro de tecnologia-CT da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte-UFRN. O modo utilizado para a varredura da amostra foi o
modo intermitente, analisando os valores de rugosidade.

3.8. Espectroscopia Raman
A análise de espectroscopia Raman foi realizada utilizando-se um
equipamento que foi disponibilizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Materiais
Avançados - LIMAV da Universidade Federal do Piauí – UFPI, da marca Bruker,
modelo Senterra, equipado com câmera CCD. Utilizando um laser de radiação
com comprimento de onda de 785 nm (vermelho) para excitação das amostras
que foram focalizadas utilizando um microscópio óptico Olympus acoplado ao
espectrômetro Raman, com aumento de 20X, potência incidente de 10mW e
resolução de 3 cm-1, sendo realizadas 10 varreduras com 10 segundos de
duração. Para análise dos espectros utilizou-se o programa Peakfit para fazer
ajustes estatísticos pelo método de deconvolução gaussiana mais Lorentziana,
assim obter-se os picos característicos dos filmes finos de nitreto de titânio.
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3.9. Difração de Raio – X (DRX)
A composição e a cristalinidade dos filmes finos foram determinadas
através da técnica de difração de raios-x. Para a aquisição dos dados foi utilizado
o difratômetro de raios-x de alta resolução Shimadzu, modelo XRD-7000,
equipamento pertencente ao Departamento de engenharia de Materiais-DEMAT
do centro de tecnologia-CT da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUFRN. A varredura de raios-x, foi realizada na configuração Bragg-Bretano, com
velocidade da varredura foi de 1°/min de 20° a 90°.

3.10. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As imagens do MEV foram utilizadas para observar qualitativamente e
quantitativamente a camada de filmes finos depositados na superfície das
amostras, utilizando o microscópio eletrônico de varredura, modelo Tabletop
Microscope TM3000 da marca Hitachi pertencente ao Departamento de
engenharia de Materiais-DEMT do centro de tecnologia-CT da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.

3.11. Espectroscopia de energia dispersiva (EDS)
Ao MEV pode ser acoplado o sistema de Espectroscopia de Energia
Dispersiva (EDS) que é uma técnica não destrutiva, normalmente utilizada para
identificar a composição química de certa amostra em um volume micrométrico.
E possibilita a determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das
amostras, a partir da emissão de raios-x característicos.
As análises de Espectroscopia de Energia Dispersiva foram realizadas
utilizando um EDS da marca Oxford Instuments, modelo SwiftED, pertencente
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ao Departamento de engenharia de Materiais-DEMT do centro de tecnologia-CT
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.

Capítulo 4
Resultados e Discussão
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo estão apresentados os resultados obtidos neste trabalho
bem como discussão que aborda estes resultados, tendo em vista avaliar a
influência dos parâmetros dos processos de deposição nas propriedades
microestruturas dos filmes finos de nitreto de titânio obtidos por plasma em
Gaiola Catódica e por Magnetron Sputtering.

4.1. Comparativos dos filmes finos de nitreto de titânio
depositados com Gaiolas Catódica alta, Gaiola Catódica baixa com e
por Magnetron Sputtering.
Neste trabalho, baseado em resultados preliminares, fez-se deposições
de nitreto de titânio, variando tempo e temperatura de deposição em Gaiola
Catódica alta, Gaiola Catódica baixa e Gaiola Catódica dupla. Foi observado que
os filmes depositados a 350 °C, obtiveram cristalinidade segundo o resultado da
microscopia Raman. Posteriormente, verificou-se que os trabalhos com Gaiola
Dupla obtiveram melhores resultados (SOUZA et al.., 2015). Em seguida, foram
feitas as deposições com o Magnetron Sputtering, processo esse que ocorre a
uma temperatura bem mais baixa, para comparativo dos filmes finos, que
resultou nos resultados que se seguem.

4.1.1 – Comparativo da espectroscopia Raman para os filmes
finos depositados com Gaiola Catódica Alta, Gaiola Catódica Baixa e
Magnetron Sputtering.
Na Figura 18 tem-se o espectro Raman, para os filmes GA-2-350, GB-2350 e MS-2-0,40. Segundo Cheng (2002) e Vasconcelos (2007), quanto mais
cristalino um filme fino, mais definidos serão seus espetros em suas bandas
acústica e óptica. Um espectro Raman é composto de transições de primeira
ordem de modos acústicos transversal (TA), acústica longitudinal (LA), óptica
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transversal (TO) e longitudinal óptico (LO). Linhas rotuladas como 2A, A + O e
2O que estão relacionados à dispersão de segunda ordem. Porém para este
trabalho os filmes apresentaram, somente, transições de primeiras ordens.
Figura 18 - Espectros RAMAN dos filmes finos, comparativo Gaiolas Católica alta,
Gaiolas Católica baixa e Magneton Sputtering.
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A Figura acima mostra preliminarmente, que nem todos os filmes são
cristalinos, porém todos são filmes de nitreto de titânio. O filme fino GA-2-350
apresenta grande alargamento em suas curvas, ficando mais nítido na banda
óptica, indicando menor área abaixo da curva, tendo como consequência menor
concentração de nitrogênio, pois a banda ótica está diretamente ligada as
vibrações das moléculas de nitrogênio (MARCH, 1992; ANDO, 2005). O
alargamento da banda Óptica também é visto na amostra GB-2-350, o que
também dá indícios de um filme não cristalino e tendendo para ser mais amorfo.
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Já para a amostra MS-2-0,40 pode-se observar uma tendência oposta, tendo
uma região mais definida com maior área abaixo da curva.

4.1.2 – Comparativo da Microscopia de Força Atômica para os
filmes finos depositados com Gaiola Catódica Alta, Gaiola Catódica
Baixa e Magnetron Sputtering.
Na Figura 19 tem-se uma micrografia de força atômica da amostra MS2-0,40, apresentando a topografia do filme fino de TiN.
Figura 19 - AFM do filme de TiN depositado por Magnetron Sputtering.

Figura 20 - AFM do filme de TiN depositado por Gaiola Catódica Alta e Gaiola
Catódica Baixa.
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Na Figura 19 observa-se um filme fino, com boas características
morfológicas, e com grãos de TiN bem distribuídos ao longo da superfície do
filme fino, sem a presença de grandes discrepâncias entre picos e vales. Com
essas características pode-se afirmar que se trata de um filme fino continuo de
baixa rugosidade e mais refinado. O que não é evidenciado na Figura 20.
A Figura 20, apresenta a morfologia das amostras GA-2-350 e GB-2350. Em ambas micrografias pode ser notado que existem grandes
irregularidades na topografia desses filmes, e verifica-se uma grande
discrepância entre os picos e vales, acarretando em um filme não uniforme e não
continuo. Apresenta estrutura colunar o que é característico da técnica de
deposição e da temperatura (HÜBLER et al..,2001; LI et al..,2001; BEMPORAD,
2006). Quando o material é arrancado da gaiola e chega a superfície do
substrato a uma alta temperatura é normal uma contração dessa espécie. Com
essa contração a próxima espécie arrancada tende a se aglomerar a espécie de
maior afinidade, acarretando em um aglomerado e não no espalhamento das
espécies na superfície do substrato, o que favorece a estrutura colunar.

4.1.3 – Comparativo da Microscopia Eletrônica de Varredura
para os filmes finos depositados com Gaiola Catódica Alta, Gaiola
Catódica Baixa e Magnetron Sputtering.
Analisando a secção transversal dos filmes finos apresentados nas
Figuras 21 e 22 é possível observar a espessura e a estrutura dos filmes fino de
TiN.
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Figura 21 – MEV com a medida da espessura do filme fino de TiN depositado por
Magnetron Sputtering.

A Figura 22 acima mostra a secção transversal da amostra MS-2-0,40
que possui uma espessura média de (2,08 μm ± 0,08), nela é possível perceber
um filme fino continuo, de estrutura compactada e uniforme, levando a afirmar
que existe uma boa distribuição dos átomos de nitrogênio e de titânio, o que é
compatível com o padrão de filmes finos cristalinos.
Figura 22 - MEV com a medida da espessura do filme fino de TiN depositado por
Gaiola Catódica Alta e Gaiola Catódica Baixa.
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Na Figura 22 acima observa-se a micrografia da amostra GA-2-350 que
está possui média de espessura de (866,13 nm ± 30,77) e a amostra GB-2-350
com (958,1 nm ± 10,18), filmes finos de ordem nanométrica enquanto que os
filmes finos depositados via Magnetron Sputtering são da ordem micrométrica.
Contudo é possível observar a irregularidade dos filmes finos formados, verificase uma estrutura colunar, o que é compatível com a literatura (SCHNEIDER et
al.., 1995; MARTIN, 2005) o que vem a corroborar com os resultados do Raman
e AFM.

4.1.4 – Comparativo da Espectroscopia de Energia Dispersiva
para os filmes finos depositados com Gaiola Catódica Alta, Gaiola
Catódica Baixa e Magnetron Sputtering.
As análises de EDS apresentadas na figura 23 comprovam a presença
dos componentes do filme (Ti e N) na superfície da amostra. As análises
quantitativas da espectroscopia de energia dispersiva foram realizadas na
superfície de cada amostra e todas elas indicaram a presença de titânio o que
comprova o sputtering de átomos de titânio das gaiolas e são depositados
combinados com o nitrogênio.
Figura 23 - EDS quantitativo dos filmes fino de TiN
60

52,02
50

47,98

47,22

MS-2-0,40
GA-2-350
GB-2-350

40

%

34,43
30

29,81
19,75

20

10

0
Nitrogênio

Titânio

Analisando a Figura 23, pode-se perceber que existe uma boa
distribuição percentual entre Ti e N, na amostra MS-2-0,40, indicando uma boa
distribuição estequiométrica. Já para as amostras GA-2-350 e GB-2-350, temos
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a presença de Fe, que durante o processo de arrancamento contaminou o filme
fino justificado pela composição do porta-amostra que é de aço inox. A baixa
distribuição dos átomos, favorece o crescimento de filmes finos não
estequiométricos e de fase instável, comprometendo a uniformidades e a
cristalinidade do filme fino.

4.1.5 – Comparativo da Difração de Raio - X para os filmes
finos depositados com Gaiola Catódica Alta, Gaiola Catódica Baixa e
Magnetron Sputtering.
Nas Figuras 24 ,25 e 26, serão apresentados os difratogramas de raios
X, que serviram para complementar as análises dos filmes finos de nitreto de
titânio.
Figura 24 - DRX do filme fino de TiN depositado por Magnetron Sputtering.
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No difratograma de raios-x apresentado na figura 24, é possível observar
duas fases que caracterizam os filmes finos de nitreto de titânio, um referente ao
nitreto de titânio delta δ-TiN (1 1 1) e outro ao nitreto de titânio delta δ-TiN (2 0
0) de acordo com a carta de referência 87-0632. O DRX indica que o filme fino
tem grande tendência a ser cristalino, mas apresenta uma fase instável que é a
Ti2N, um átomo de nitrogênio (N) ligado com dois átomos de titânio (Ti) por meio
de ligações simples de baixa energia de separação, essa fase faz com que o
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filme fino não seja totalmente cristalino e com alta dureza. Nas Figuras 25 e 26
tem-se os difratogramas das amostras GA-2-350 e GB-2-350.
Figura 25 - DRX do filme fino de TiN depositado com Gaiola Catódica Alta.
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Figura 26 - DRX do filme fino de TiN depositado com Gaiola Catódica Baixa.
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Os difratogramas dos filmes finos depositados por Gaiola Catódica,
devido à alta temperatura, são comuns apresentar vários planos cristalográficos.
Embora apresente a fase de nitreto de titânio delta (δ-TiN), não existe um plano
cristalino preferencial, observa-se os difratogramas com muitos ruídos e picos
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alargados. Entretanto, os resultados do DRX seguem a linha das outras análises,
que comprovam amorfização dos filmes finos de nitreto de titânio. As deposições
via Gaiola Catódica e Magnetron Sputtering, não apresentam a fase de nitreto
de titânio alfa (α-TiN) devido à baixa razão de nitrogênio, com isso dificulta o
surgimento de grão dessa fase (FOUQUET, 2004).

4.1.6 – Comparativo da espectroscopia Raman para os filmes
finos com Gaiola Catódica Alta e Gaiola Catódica Baixa.
Os picos característicos do nitreto de titânio observados nos filmes finos
de nitreto de titânio depositados via Gaiola Catódica alta e baixa, são mostrados
na Figura 27. É possível observar que as frequências de vibrações dos
elementos do composto, são as mesmas encontradas na literatura para filmes
de nitreto de titânio (VASCONCELLOS, 2007). Os espectros mostrados na
Figura 28 representam as bandas dos filmes finos depositados com Gaiola
Catódica alta e com Gaiola Catódica baixa.
Figura 27 - RAMAN dos filmes finos de TiN depositados por Gaiolas Catódica Alta e
Gaiolas Catódica Baixa.
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Pode-se observar que os picos da banda TA, LA, TO+LO. Indica a
presença de nitreto de titânio. Porém, não apresentam bandas simétricas e
definição para todos os filmes, indicando que não são filmes uniformes e
contínuos. Dentre os filmes finos, percebe-se que um filme fino depositado por
cada tipo de gaiola apresenta melhor resultado, que são o GA-2-350 e GB-2350. Para o demais filmes os espectros estão comprometidos, devido à falta de
uniformidade, isso acarreta em espectros com muito ruído.

4.1.7 – Comparativo da Microscopia de Força Atômica para os
filmes finos depositados com Gaiola Catódica Alta e Gaiola Catódica
Baixa.
A Figura 28 apresenta as imagens de obtidas por AFM das amostras
depositadas por Gaiola Catódica alta e na Figura 29 o AFM das amostras
depositadas por Gaiola Catódica baixa.
Figura 28 - AFM dos filmes finos de TiN depositado por Gaiola Catódica Alta.
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Figura 29 - AFM dos filmes finos de TiN depositado por Gaiola Catódica Baixa.

Em ambas Figuras se observa a topografia dos filmes finos de TiN,
mostram que com o aumento da temperatura e/ou do tempo de deposição ocorre
um aumento da rugosidade superficial, quando analisado o eixo z. Este aumento
da rugosidade está relacionado com o aumento do tamanho da célula unitária do
composto TiN em relação ao Ti metálico.

4.1.8 – Comparativo da Espectroscopia de Energia Dispersiva
para os filmes finos depositados com Gaiola Catódica Alta e Gaiola
Catódica Baixa.
As análises superficiais dos filmes finos de nitreto de titânio foram
realizadas por EDX. Nas Figuras 31 e 32 são apresentadas as análises
quantitativas dos filmes depositados por gaiola alta e por gaiola baixa.
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Figura 30 - EDS dos filmes finos de TiN depositado por Gaiola Catódica Alta.
GA-2-300
GA-4-300
GA-2-350
GA-4-350

34,43

35

29,81

30

25,99

25

23,46

%

20

14,53

15

11,61
10
5

1,51

0,1

0
Nitrogênio

Titânio

Figura 31 - EDS dos filmes finos de TiN depositado por Gaiola Catódica Baixa.
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A partir da análise dos valores apresentados é possível verificar que para
ambos os filmes depositados por Gaiola Catódica alta e gaiola catódica baixa,
existe a presença de silício proveniente o substrato dos filmes finos, essa
presença se dá pelo fato dos filmes finos não serem contínuos e permitirem a
passagem do feixe incidente, por apresentarem um alto grau de porosidade e
terem baixa espessura, o que favorece o aparecimento do silício. A presença do
ferro é justificada pela composição do porta-amostra que é de aço inoxidável.
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Pois durante o processo de sputtering ocorre a retirada de material da gaiola e
também do porta-amostra. Contudo, é possível observar que ocorre um aumento
no percentual de Ti com o aumento da temperatura e/ou do tempo (MARINHO
et al.., 2009), verifica-se que em função da baixa razão de nitrogênio e pela
presença de contaminantes tem-se um baixo percentual de nitrogênio.
Em resumo obteve-se uma boa deposição com boa qualidade dos filmes
finos de nitreto de titânio depositados por Magnetron Sputtering. Os resultados
com Gaiola Catódica alta e com Gaiola Catódica baixa não se apresentaram
satisfatórios. Com isso procurou-se buscar uma melhor forma de deposição com
utilização de gaiolas catódicas, funcionando-se o estudo de deposições com
gaiolas catódicas duplas. Estudos preliminares apresentaram bons resultados e
possibilitaram a publicação de artigo com esses resultados, SOUSA,
NASCIMENTO et al., 2015. A partir dos resultados das análises realizadas, nos
filmes finos depositados com Gaiola Catódica duplas, foi realizada a análise
comparativa com os filmes finos depositados por Magnetron Sputtering, sempre
deixando bem claro que o objetivo do trabalho é a caracterização do efeito da
corrente e temperatura na estequiometria dos filmes finos de TiN depositados
por Gaiola Catódica e Magnetron Sputtering.

4.1.9 – Comparativo dos resultados do Raman para os filmes
finos de TiN, depositados com Gaiola Catódica Dupla e por
Magnetron Sputtering.
A Figura 32, apresenta os resultados das espectroscopias Raman dos
filmes depositados por Gaiola Catódicas dupla e por Magnetron Sputtering.
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Figura 32 - RAMAN dos filmes finos de TiN depositado por Gaiola Catódica
Dupla.
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A Figura 32 apresenta os Raman dos filmes finos de nitreto de titânio
depositados por Gaiola Catódica dupla, que torna possível avaliar as vibrações,
rotações e outros modos de frequência. Observa-se em todos esses espectros
a presença de bandas devido aos fônons, ou seja, bandas referentes aos modos
TA (transversal acústica), LA (longitudinal acústica), 2A (acústica de segunda
ordem) e TO (Transversal óptica), corroboram com os resultados obtidos por
Cheng e colaboradores (CHENG, 2002). O mesmo comportamento também é
verificado na Figura 33 que apresenta os Raman dos filmes finos depositados
por Magnetron Sputtering.
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Figura 33 - RAMAN dos filmes finos de TiN depositado por Magnetron Sputtering.
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Os resultados apresentados são condizentes com os resultados
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(VASCONCELLOS, 2007). Comparando com os resultados encontrados nos
filmes finos depositados com Gaiola Catódica dupla, percebe-se que os
resultados dos filmes finos obtidos por Magnetron Sputtering, tem banda mais
definidas e com maior área abaixo da curva, o que indica que os filmes são mais
cristalinos e com melhor razão do nitrogênio.
A tabela 7 apresente a estequiometria da concentração de nitrogênio
obtido a partir do filme de TiN em diferentes tempos de deposições e diferentes
temperaturas. A metodologia de quantificação dos filmes TiN foi realizado a partir
da razão das áreas das bandas, através da relação (TO+LO)/(LA+TA), como
discutido (VASCONCELO, 2007).
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Tabela 7 – Áreas dos modos de primeira ordem para cálculo da razão N/Ti.

Amostra

LA

TA

TO

LO

N/Ti

GD-2-300

69,293

55,871

27,726

42,199

0,55

GD-4-300

77,584

62,584

27,323

66,071

0,66

GD-2-350

84,661

80,328

31,442

49,798

0,49

GD-4-350

81,885

72,715

27,271

54,492

0,52

MS-2-0,40

31064

24384

11946

29182

0,74

MS-4-0,40

99696

84346

72428

104530

0,96

MS-2-0,50

54828

45064

35784

55523

0,91

MS-4-0,50

28328

25116

11567

37981

0,92

Analisando os dados apresentados na tabela 7, pode-se observar para
os dois tipos de deposição, que em ambos os casos a razão N/Ti aumenta com
o tempo. Um alto valor da razão de nitrogênio, facilita a formação de diversas
estruturas, e fases cristalinas podem ser formadas pelos nitretos intersticiais,
sendo a mais comum o mononitreto, geralmente expressado como TiN
(CARVALHO, 2001). Portanto é esperado a formação de TiN para ambos os
filmes, porém os filmes finos depositados por magnetron sputtering tendem a ser
mais cristalinos devido, a sua razão de nitrogênio.

4.1.10 – Comparativo dos resultados do MEV para os filmes
finos de TiN depositados com Gaiola Catódica Dupla e por Magnetron
Sputtering.
Analise das micrografias apresentadas nas Figuras 34 e 35 onde
encontram-se ilustrados a microestrutura e a espessura dos filmes finos de TiN,
para os tratamentos em diferentes configurações e condições.
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Figura 34 - MEV do perfil dos filmes finos depositados por Gaiola Catódica dupla.

Na Figura 34, as micrografias das amostras depositadas com Gaiola
Catódica dupla, percebe-se que todos os filmes finos têm as mesmas
características morfológicas e estruturais, apresentando estrutura colunar
encontrada em filmes finos monolíticos de TiN depositados por PVD
(BEMPORAD, 2006). As micrografias mostram um filme continuo apresentando
zona de difusão, em especifico na amostra GD-4-300, onde verifica-se uma fase
mais densa. Comparando estas imagens, com as apresentadas na figura 35,
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referentes aos filmes finos depositados por Magnetron Sputtering, verifica-se a
existência de uma melhor interação e melhor aderência ao substrato.
Figura 35 - MEV do perfil dos filmes finos depositados por Magnetron Sputtering.

A Figura 35, apresenta as micrografias dos filmes finos de nitreto de
titânio depositados por Magnetron Sputtering. Neles percebe-se uma estrutura
mais compacta e filmes finos contínuos. Isso é uma característica do processo
de deposição, que favorece todas as etapas de formação do filme fino,
principalmente a fase do coalescimento que dá origem ao filme fino. As imagens
indicam que apesar de ser um filme continuo, não se tem uma boa interação
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entre a interface filme fino/substrato, pois ocorre um desprendimento dos filmes
finos. A tabela 8 apresenta os valores das espessuras dos filmes finos.
Tabela 8 - Espessuras dos filmes finos de TiN.

AMOSTRAS

ESPESSURA

DESVIO PADRÃO

GD-2-300

0,43 µm

-

GD-4-300

1,50 µm

0,14

GD-2-350

1,82 µm

0,01

GD-4-350

3,03 µm

0,09

MS-2-0,40

2,08 µm

0,08

MS-4-0,40

2,80 µm

0,04

MS-2-0,50

3,13 µm

0,04

MS-4-0,50

5,54 µm

0,03

Analisando os dados apresentados na tabela 8, verifica-se que existe
uma linearidade no crescimento do filme fino depositado por Gaiola Catódica
dupla, onde sua espessura aumenta com a elevação da temperatura e do tempo
de deposição. Para os filmes finos depositados por Magnetron Sputtering,
também existe linearidade. Entretanto, a espessura do filme fino depositado
aumenta com a elevação do tempo de deposição e da corrente utilizada.

4.1.11 – Comparativo dos resultados do DRX para os filmes
finos de TiN depositados por Gaiola Catódica Dupla e por Magnetron
Sputtering.
As Figuras 36 e 37 apresentam os difratogramas dos filmes finos
depositados por Gaiola Catódica dupla e por Magnetron Sputtering.
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Figura 36 – DRX do melhor resultado para filmes finos de TiN depositado por Gaiola
Catódica Dupla.
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A Figura 36 apresenta o difratograma do filme fino depositado com
Gaiola Catódica dupla, devido a estequiometria dos filmes finos, os filmes finos
são de nitreto de titânio o Raman comprovou isso, são filmes contínuos como
visto no MEV, porém são filmes amorfos, apresentam muito ruído, ao ponto de
só ser possível analisar o difratograma para a amostra GD-2-300. Analisando
esse difratograma pode-se perceber que o filme fino não tem um plano cristalino
preferencial, pois existe muito ruído no difratograma e o principal fator, são os
planos cristalográficos presentes no mesmo filme e de intensidades distribuídas.
A única evidencia que pode ser notado é fase do nitreto de titânio δ, que é
favorecido pela baixa razão de nitrogênio durante o processo de deposição.
A Figura 37 apresenta os difratogramas dos filmes finos depositados por
Magnetron Sputtering.
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Figura 37 - DRX dos filmes finos de TiN depositado por Magnetron Sputtering.
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Analisando os difratogramas dos filmes finos depositados por Magnetron
Sputtering, observa – se que os filmes têm um alto grau de cristalinidade, devido
ao estreitamento do pico principal indica alto grau de cristalinidade. Os filmes
finos têm uma fase preferencial que é a do nitreto de titânio delta, no plano
cristalográfico (1 1 1) e um plano secundário (2 0 0), que diminui com o aumento
do tempo da corrente, e consequentemente da temperatura. Filmes finos
apresentam uma fase instável que é o Ti2N, fase essa que diminui com o
aumento do tempo e da corrente do processo de deposição.

4.1.12 – Comparativo dos resultados do EDS para os filmes
finos de TiN depositados por Gaiola Catódica Alta, Gaiola Catódica
Baixa e por Magnetron Sputtering.

Nas Figuras 38 e 39 apresentam os resultados quantitativos da análise
de EDS para a superfície dos filmes finos.
Figura 38 - Razão do percentual de Ti e N, para os filmes finos depositados por Gaiola
Catódica Alta e Gaiola Catódica Baixa.
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A Figura 39 mostra os resultados para todos os filmes depositados por
Gaiola Catódica, onde vê-se uma baixa razão estequiométrica entre todos os
filmes finos depositados por Gaiola Catódica. Isso se dá principalmente por dois
motivos, primeiro, o baixo fluxo de nitrogênio durante o processo de deposição,
baixa razão gasosa. Segundo, para alguns filmes finos a falta de uniformidade
do filme fino depositado.
Figura 39 - Razão do percentual de Ti e N, para os filmes finos depositados por
Magnetron Sputtering.

Já para os filmes finos depositados por Magnetron Sputtering, observase uma boa estequiometria, devido aos filmes finos contínuos, com boa
cristalinidade e a razão de gás não influenciou e não interferiu no processo de
deposição, o que corrobora com os resultados da tabela 10, pois a razão N/Ti é
bem próximo de 1, o que indica em filme fino de TiN.

4.1.13 – Comparativo dos resultados do AFM para os filmes
finos de TiN depositados por Magnetron Sputtering.
A seguir tem-se a Figura 40 a topografia dos filmes finos de nitreto de
titânio depositado por Magnetron Sputtering.
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Figura 40 - AFM dos filmes finos depositados por Magnetron Sputtering.

A Figura 40 consentirá analisar a topografia dos filmes finos depositados
por Magnetron Sputtering. Analisando o eixo z, que fornece a diferença entre
pico e vale, pode-se perceber que o aumento da rugosidade está relacionado
com o aumento do tamanho da célula unitária do composto TiN em relação ao
Ti metálico. Esses resultados de AFM confirmam todas as outras analises.
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5. CONCLUSÃO
Foi realizado nesse trabalho o estudo comparativo para obtenção de
filmes finos de TiN, depositados por Gaiola Catódica alta, Gaiola Catódica baixa
e Gaiola Catódica dupla, com o processo de deposição Magnetron Sputtering
com fluxo de 25% de nitrogênio 75% de Hidrogênio para deposições via Gaiola
Catódica e 75% de Argônio para as deposições por Magnetron Sputtering.
Os resultados obtidos nesta investigação indicaram que a formação de
filmes de TiN por Magnetron Sputtering, tem maior espessura e maior
cristalinidade. Os filmes finos depositados por Gaiola Catódica dupla
apresentaram melhores resultados se comparados com os filmes finos de Gaiola
Catódica alta e Gaiola Catódica baixa.
As temperaturas (300 e 350 ºC) e os tempos escolhidos (2 e 4 horas) para
o tratamento termoquímico de nitretacão por Gaiola Catódica mostraram – se
adequados para a formação de interface entre o filme de TiN e o substrato.
Os resultados indicaram que a rugosidade superficial dos filmes de TiN
aumentou com o aumento das temperaturas do processo de deposição.
Os filmes finos de TiN depositados por Magnetron Sputtering não
apresentam boa aderência com o substrato. A espessuras dos filmes finos de
nitreto de titânio aumentaram com o tempo de deposição e com o aumento da
corrente.
As configurações da Gaiola Catódica influenciam no processo de
deposição. Quanto maior a altura da Gaiola Catódica menor foi a espessura dos
filmes finos de TiN, de modo que a configuração Gaiola Catódica dupla obteve
melhor resultado na espessuras dos filmes finos de nitreto de titânio.
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6. PERSPECTIVAS
Utilizar a descarga em Gaiola Catódica com um aparato experimental
utilizando bombas de vácuo difusoras ou turbo moleculares para potencializar a
deposição, que pode ser uma vantagem de fazer o tratamento dual.
A descarga em Gaiola Catódica é uma técnica eficiente tanto para
nitretação como para deposição e também para a nitretar e depositar ao mesmo
tempo. Como sequência para este estudo seria interessante utilizar como
substrato ligas metálicas, utilizando gaiolas de titânio.
Ainda, é necessária uma melhor compreensão do processo de nitretação
e deposição por descarga em Gaiola Catódica, através do monitoramento das
espécies ativas no plasma e sua influência no processo.
Outra linha de pesquisa pode ser realizada através de uma melhor
investigação sobre a influência da distância entre a amostra e a gaiola na taxa
de deposição e homogeneidade do filme.
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