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RESUMO 

 

O Plasma DC de catodo oco vem sendo utilizado para a deposição de filmes através de 

sputtering com liberação de átomos neutros do cátodo. O Plasma DC de Ar-H2 de 

catodo oco usado atualmente na indústria tem demonstrado ser eficiente na limpeza de 

superfícies e deposição de filmes finos quando comparado ao plasma de argônio.  

Quando desejamos evitar os efeitos do bombardeamento iônico da descarga no 

substrato, utiliza-se a região de pós-descarga. Geraram-se descargas por plasma de 

argônio e hidrogênio em catodo oco para deposição de filmes finos de titânio em 

substrato de vidro. A espectroscopia de emissão ótica foi empregada para o diagnóstico 

na pós-descarga. Os filmes formados foram analisados através da técnica de 

perfilometria mecânica. Observou-se que no espectro das linhas de argônio ocorreu 

excitação de espécies. Verificaram-se variações para a taxa de deposição do titânio 

sobre o substrato de vidro para diferentes parâmetros do processo como: tempo de 

deposição, distância da descarga e gases de trabalho. Contatou-se um aumento da 

intensidade das linhas de argônio quando comparadas com as linhas de titânio. Para 

deposição com Argônio e hidrogênio em amostra de vidro observou uma maior taxa 

deposição de titânio quanto mais próxima a amostra se encontrava da descarga. 

 

Palavras chave: Plasma, Cátodo-Oco, Deposição, Filmes Finos, Espectroscopia de 

Emissão Óptica. 
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ABSTRACT 

 

Plasma DC hollow cathode has been used for film deposition by sputtering with release 

of neutral atoms from the cathode. The DC Plasma Ar-H2 hollow cathode currently used 

in the industry has proven to be effective in cleaning surfaces and thin film deposition 

when compared to argon plasma. When we wish to avoid the effects of ion 

bombardment on the substrate discharge, it uses the post-discharge region. Were 

generated by discharge plasma of argon and hydrogen hollow cathode deposition of thin 

films of titanium on glass substrate. The optical emission spectroscopy was used for the 

post-discharge diagnosis. The films formed were analyzed by mechanical profilometry 

technique. It was observed that in the spectrum of the excitation lines of argon occurred 

species. There are variations in the rate of deposition of titanium on the glass substrate 

for different process parameters such as deposition time, distance and discharge 

working gases. It was noted an increase in intensity of the lines of argon compared with 

the lines of titanium. Deposition with argon and hydrogen in glass sample observed a 

higher rate deposition of titanium as more closer the sample was in the discharge. 

 

Keywords: Plasma, cathode-hollow, thin films, Optical Emission Spectroscopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Lista de figuras 

Figura 1:Tensão X Corrente - Caracterização do regime da descarga(Almeida, 2008). ............. 18 

Figura 2: Perfil visual do plasma durante a descarga luminescente abnormal(Alves Jr, 2001)... 19 

Figura 3: Efeito Sputtering em cátodos planos. ........................................................................ 21 

Figura 4: Representação de efeito cátodo oco em cátodo cilíndrico. ......................................... 22 

Figura 5: Transições entre níveis eletrônicos. .......................................................................... 34 

Figura 6: Reator de deposição de vidro boro-silicato. .............................................................. 39 

Figura 7: Cátodo Oco Cilíndrico ............................................................................................. 40 

Figura 8: Sistema de vácuo Edwards - (a) Bomba difusora; (b) Bomba mecânica .................... 41 

Figura 9: Controlador Digital MKS. ........................................................................................ 42 

Figura 10: Perfilometro mecânico Alpha-Step 500. ................................................................. 42 

Figura 11: Difratômetro de Raios X de alta resolução. ............................................................. 43 

Figura 12: Espectrômetro de emissão ótica ActonSpectrapro 2500i  ........................................ 44 

Figura 13: Espectrógrafo OceanOptics USB-4000. .................................................................. 44 

Figura 14: Figura esquemática aparato de espectroscopia de emissão ótica. ............................. 45 

Figura 15: Descarga em regime de cátodo oco. ........................................................................ 46 

Figura 16: Filmes finos de titânio depositados em vidro - Fluxo de Argônio,. .......................... 47 

Figura 17: Filmes Finos de titânio depositados em vidro - Fluxo de argônio-Hidrogênio. ......... 47 

Figura 18: Filmes depositados com atmosfera de argônio: (a) Filmes depositados na posição 0. 

(b) Filmes depositados na posição 3. (c) Filmes depositados na posição 6.. .............................. 48 

Figura 19: Filmes depositados com atmosfera de argônio e hidrogênio: (a) Filmes depositados 

na posição 0. (b) Filmes depositados na posição 3. (b) Filmes depositados na posição 6........... 48 

Figura 20: Espessura média dos filmes formados ..................................................................... 50 

Figura 21: Caracterização dos filmes de titânio na posição 0. Deposição com argônio (a). 

Deposição com argônio e hidrogênio (b). ................................................................................ 51 

Figura 22: Padrões de DRX - Filmes depositados com atmosfera de argônio (a). (b) 

Filmes depositados com atmosferas de Ar-H2.. .................................................................. 52 

Figura 23: Espectro de plasma de argônio - Espectro de plasma de Ar-H2. ...................... 54 

Figura 24: Queda na intensidade das linhas de argônio em um plasma de argônio, e 

queda na intensidade das linhas de argônio em uma mistura de Ar-H2 ............................ 56 

Figura 25: Linhas de emissão de titânio identificadas em espectro de argônio. ................ 56 

Figura 26: Queda na emissão das linhas de titânio (a). Intensidade da linha 811 nm de 

argônio (b)....................................................................................................................57 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951526
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951527
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951529
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951530
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951532
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951533
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951534
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951535
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951536
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951537
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951538
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951539
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951540
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951541
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951542
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951543
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951543
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951544
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951544
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951545
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951546
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951546
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951548
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951549
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951549
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrador\Desktop\Bruno%20defesa\Disserta��o%20de%20mestrado%20atualizado%2005-05-2013%20(Reparado).docx%23_Toc359951550


11 
 

 

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos   

e
-
   Elétron 

G   Espécie Neutra 

G
+
   Espécie ionizada  

G*   Espécie excitada 

A    Fator de normalização 

K    Constante de Bolztmann 

d   Densidade de potência da descarga 

Xth   Distância média  

g   Distância cátodo – anôdo 

   Densidade atômica  

cm
3 

  centímetros cúbicos  

ye   Coeficiente de Townsend 

E   Energia média de pulverização 

eV   Eletronvolt 

DC   Corrente contínua 

LTE   Local ThermodynamicEquilibrium 

K   Graus Kelvin 

T   Temperatura 

Tg   Temperatura do gás 

ARE   Activated  Reactive Evaporation 

LPPD   Low Pressure Plasma Deposition 

PECVD  Deposição Química por Vapor 

PEPVD  Deposição Física por Vapor 

EEO   Espectroscopia de Emissão Ótica 

PVD   Physical Vapor Deposited 

λ                                     Comprimento de onda 

 

 



12 
 

 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1: Tipos de espectros e suas fontes......................................................................35 

Tabela 2:  Filmes depositados com atmosfera de argônio – 10 sccm..............................48 

Tabela 3: Filmes depositados com atmosfera de argônio e hidrogênio – 10 sccm e 8.5 

sccm.............................................................................................................................49 

Tabela 4: Largura dos picos de DRX..............................................................................53 

Tabela 5: Linhas de emissão identificadas......................................................................55 

 
 

  



13 
 

 

  



14 
 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 15 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................ 17 

2.1. Plasma......................................................................................................................... 17 

2.2. Plasma em Cátodo oco ................................................................................................ 21 

2.3. Pós-descarga ............................................................................................................... 24 

2.4. Deposição de Filmes Finos .......................................................................................... 26 

2.5. Plasma de Ar-H2 .......................................................................................................... 28 

2.6. Diagnostico de Plasma................................................................................................. 32 

2.7. Espectroscopia de Emissão Ótica ................................................................................. 32 

2.8. Análise de Filmes Finos............................................................................................... 36 

3. Materiais e Métodos ........................................................................................................ 39 

3.1. Reator de Deposição a Plasma ..................................................................................... 39 

3.2. Perfilômetro Mecânico ................................................................................................ 39 

3.3. Difrator de Raios X ..................................................................................................... 43 

3.4. Sistema de Espectroscopia de Emissão Ótica ............................................................... 43 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO ....................................................................................... 44 

4.1. Estudo da descarga de Catodo Oco .............................................................................. 46 

4.2. Caracterização das amostras ........................................................................................ 47 

4.3. Caracterização do plasma de Ar-H2.............................................................................. 48 

CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 57 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 59 

 



15 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

Plasmas industriais são utilizados em diversas aplicações como aumento da 

dureza de metais, tratamento de materiais plásticos, nitretação de superfícies, formação 

de revestimentos e para muitos outros fins (Chen e Chang, 2003). Plasmas térmicos 

foram extensivamente industrializados, principalmente pelo setor aeronáutico e 

tecnologias de plasmas frios vêem sendo aplicadas para o desenvolvimento da 

microeletrônica (Vossen e Kern, 1991).  A deposição de filmes finos por plasma é muito 

eficiente para produzir superfícies com propriedades funcionais que são de interesse 

para a aplicação em diversas tecnologias (Quitzau et al., 2010). 

A pesquisa na deposição de filmes finos tem permitido o desenvolvimento de 

diversas aplicações para dispositivos eletrônicos, tais como, transistores, superfícies 

acústicas, resistores de alta precisão, memórias magnéticas ou óticas, telas LCD (Liquid 

Crystal Display), telas de plasma. Os filmes podem ser obtidos por diversos métodos, 

entre eles, evaporação térmica, evaporação por feixe de elétrons, e sputerring (Wasa, 

Kitabatake e Adachi, 2004). 

O efeito sputtering consiste na liberação de átomos neutros do cátodo, através do 

bombardeamento da superfície do cátodo por íons positivos, onde esses átomos 

desagregam-se das paredes do cátodo para a região da descarga onde podem ser 

excitados e ionizados por impacto e colisões. Assim o sputtering é o resultado da 

transferência de momento da partícula incidente para o átomo do cátodo (Almeida, 

2008). Os métodos convencionais de cátodo oco vêm sendo empregados em sistemas de 

plasma sputtering para a deposição de filmes finos (Odolberto De Araújo, 2006). A 

descarga de cátodo oco é um processo caracterizado por um grande fluxo de íons e por 

partículas energéticas bombardeando o substrato (Sato et al., 1978). 

Porém, o bombardeamento por espécies ativas no substrato a ser depositado 

pode trazer efeitos indesejados e prejudiciais ao substrato. Para evitar estes efeitos, é 

proposto realizar o processo de deposição em regiões de pós-descarga, assim 

minimizando o bombardeamento de íons na superfície. A pós-descarga é formada 

basicamente por espécies que são carregadas pelo fluxo do gás para fora da região da 

descarga. Todavia a ionização na pós-descarga se dá também por causa de outros 

mecanismos que não o de impacto de elétrons vindas da descarga (Santana, 2007). 
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Estudos em regiões de pós-descarga possibilitam o entendimento sobre os mecanismos 

atuantes no plasma, compreendendo melhor a influência das espécies atômicas, neutras 

e excitadas na interação com a superfície (Mafra  e Márcio., 2008).  

Entre as técnicas de diagnóstico utilizadas para estudo da Física dos plasmas há 

a técnica de espectroscopia de emissão ótica. Essa técnica utiliza como ferramenta de 

estudo a luminescência do plasma e através do espectro de radiação é capaz de 

identificar as espécies ali presentes, assim como suas quantidades relativas, bem como a 

evolução do comportamento das mesmas no tempo (Walkowics et al., 2004). O estudo 

de um processo de deposição através da técnica de espectroscopia de emissão ótica 

utiliza como principal ferramenta de sondagem as emissões da descarga luminescente. 

Com isso, a variação de parâmetros do processo tais como a pressão, corrente elétrica, 

voltagem, fluxo de gás e misturas gasosas correspondem a certa intensidade luminosa 

do plasma. Essa intensidade pode representar o grau de eficiência no tratamento de 

acordo com os efeitos físicos dominantes no processo (Barbosa e Pereira., 2007). 

Em particular, muitos trabalhos mostram que a mistura dos gases argônio e 

hidrogênio para a deposição de filmes finos tem demonstrado aumento na eficiência do 

sputtering comparado a plasmas de argônio. Porém o efeito do hidrogênio a este 

respeito, contudo ainda não é claro (Budtz-Jørgensen et al., 2001). Baseado no exposto 

acima o objetivo deste trabalho e caracterizar o plasma de Argônio e o plasma com 

misturas de Argônio e Hidrogênio, em região de pós-descarga avaliando seus efeitos 

para a deposição de filmes finos. Este trabalho tem o objetivo de identificar as espécies 

químicas atuantes no processo de deposição. Avaliar a variação na emissão óptica das 

espécies com a variação das atmosferas. Depositar filmes finos de titânio em substratos 

de vidro. Comparar a taxa de deposição utilizando plasma de argônio, e plasma de Ar-

H2. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Para uma melhor leitura deste trabalho, este foi dividido em quatro partes. 

Inicialmente o leitor encontrara na revisão bibliográfica, pesquisa de revisão na 

literatura sobre o estado atual da tecnologia e teoria aplicada nesta pesquisa. Em 

Materiais e Métodos, é descrito as técnicas instrumentais e os aparatos experimentais 

utilizados.  Em Resultado e Discussões destacam-se os resultados experimentais 

encontrados através das técnicas de EEO, Permilometria mecânica, e DRX. E 

finalmente na Conclusão, onde são expostas as considerações sobre os resultados 

obtidos. 

2.1. Plasma 
 

O plasma é o 4º estado da matéria, caracterizado por ser uma mistura de átomos, 

moléculas, íons atômicos, moleculares e ainda elétrons livres. Plasmas são meios 

eletricamente neutros, sendo que qualquer desbalanceamento de carga resultará em 

forças elétricas que movem os portadores de carga a restabelecer o equilíbrio. Como 

resultado, a densidade de elétrons mais a densidade de íons negativos devem ser iguais 

à densidade de íons positivos. Definido assim, o estado de plasma representa 99,99% da 

matéria visível do universo (Alves Jr, 2001). 

Num processo artificial, o plasma é formado quando um gás neutro entre 

eletrodos é submetido a uma diferença de potencial, provocando a aceleração de 

elétrons livres. Esses elétrons ganham energia cinética e colidem com partículas neutras 

ocorrendo transferência de energia. Esse impacto provoca a liberação de mais elétrons, 

que novamente são influenciados pelo campo elétrico e por sua vez colidem com outras 

partículas, ocasionando a ionização do gás (Barbosa, 2011). Esse efeito é bem 

representado pela equação: 

 

  (01) 

Onde “G” é a partícula neutra do gás, “G
+
” o íon da mesma e o símbolo “e

-
“ 

representa o elétron. O efeito avalanche que aumenta o número de elétrons livres no 

ambiente gasoso provoca conseqüentemente o aumento da corrente elétrica. É possível 

estabelecer uma relação entre a corrente elétrica devido às colisões e a diferença de 

potencial entre os dois eletrodos no interior da câmara, como mostra a figura1. 
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A curva apresentada pode ser estudada considerando-se três regiões distintas: a 

primeira região a corrente é baixa porque neste momento a resistência elétrica do gás é 

suficientemente alta para não conduzir facilmente portadores de carga livres no 

ambiente. À medida que a voltagem cresce, também aumenta a força elétrica que 

acelera as partículas carregadas, culminando na colisão das mesmas nos eletrodos. Se o 

ritmo de produção de íons e elétrons permanece constante num tempo suficiente, a 

corrente atinge um ponto de saturação. Se a diferença de potencial entre os eletrodos 

continua aumentando, a corrente experimentará um novo aumento devido à produção de 

elétrons adicionais, provocando uma avalanche de cargas que corresponde a uma tensão 

de ruptura Vp como resposta do circuito externo. A descarga entre a corrente de 

saturação e a tensão de ruptura, é denominada de descarga de “Townsend” (Almeida, 

2008). 

Neste momento o gás se torna brilhante. Assim espécies neutras começam a 

bombardear o cátodo, produzindo elétrons secundários que vão tornar a descarga auto-

sustentada. Os elétrons secundários são então acelerados e interagem com os átomos e 

moléculas do gás residual, produzindo pares íons-elétrons através de colisão inelástica. 

Os íons são acelerados para o cátodo e produzem novos elétrons secundários. O gás 

outrora resistivamente alto agora apresenta característica de um condutor permitindo o 

fluxo eletrônico aplicando apenas uma diferença de potencial menor que aquela 

necessária para formação do plasma. Essa região é denominada de descarga normal. A 

partir daí a densidade de corrente elétrica pode ser descrita matematicamente como 

função diretamente proporcional à voltagem para uma pressão constante. Esta região é 

conhecida como região “anormal”, e é preferida para o processo de deposição a plasma 

Figura 1: Tensão X Corrente - Caracterização do regime da descarga (Almeida, 2008). 
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por ser mais eficiente, além de proporcionar um tratamento superficial uniforme (Alves 

Jr, 2001). 

Na descarga anormal, existe uma série de espaços escuros e luminosos que 

podem ser distinguidos pela distribuição de potencial, densidade de cargas e corrente 

conforme mostrado na figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A região luminosa próxima ao cátodo é chamada de luminescência catódica. A 

cor da luminescência é específica do gás de trabalho e do material do cátodo. Ela surge 

devida à excitação e decaimento entre dois níveis quânticos das partículas presentes no 

plasma. O espaço entre a região luminescente catódica e o cátodo é escurecido (Barbosa 

e Pereira., 2007). Isso ocorre porque os portadores de carga precisam de um espaço 

mínimo para ganhar energia cinética suficiente para excitar e ionizar as partículas do 

estado fundamental. Dependendo da pressão do sistema, os elétrons secundários, que 

foram arrancados do próprio cátodo por colisões, se chocarão com partículas do gás 

imediatamente após seu surgimento, no caso de pressões mais altas, ou após percorrer 

um pequeno espaço, para pressões mais baixas. Sendo assim, o espaço mínimo para 

cada pressão corresponde à região escura denominada “bainha catódica”. Na bainha 

concentra-se um alto gradiente de potencial elétrico da descarga anormal. Os íons ao 

chegarem à região de fronteira da bainha são acelerados pelo forte campo elétrico em 

direção à superfície, podendo sofrer colisões com as moléculas do gás neutro, durante 

esse percurso. Os íons podem colidir trocando carga, resultando em íons térmicos lentos 

e espécies neutras energéticas (Alves Jr, 2001). 

A distribuição de energia dos íons também depende da pressão do sistema. Para 

Figura 2: Perfil visual do plasma durante a descarga 

luminescente abnormal(Alves Jr, 2001) 
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pressões muito baixas, o livre caminho médio das partículas é muito grande, permitindo 

que a maior parte dos íons colida com a superfície sem perder energia num eventual 

choque com outras partículas presentes naquele espaço (Kersten et al., 2001). 

Adicionalmente, pode ser dito que os processos de colisões na bainha resultam em um 

alargamento na parte correspondente à menor energia da função de distribuição, devido 

à diminuição da energia média dos íons (Souza, 2005). Após esse espaço escuro existe 

uma região de alta luminosidade, denominada de luminescência negativa. Juntamente 

com a região catódica, a luminescência negativa é onde ocorrem os fenômenos como 

transferência de portadores de carga, ionizações, excitações e produção de elétrons 

secundários, desta vez, arrancados das próprias partículas do gás (GRILL, 1994). Em 

geral as características do plasma diferem-se dependendo dos átomos e moléculas 

constituintes, densidade, energia e grau de ionização. O parâmetro grau de Ionização 

representa a quantidade de espécies neutras que se tornam íons quando o plasma está 

ativo.  O  g r a u  d e  i o n i z a ç ã o  α  é  d e f i n i d o  c o mo :  

 

 α =     ( 0 2 )  

 

Onde n é a densidade total de partículas no plasma, ni é a densidade de íons. Na 

descarga luminescente para a deposição de filmes  Para plasmas com grau de 

ionização é tipicamente igual a 10
-3

, de tal forma que o gás consiste principalmente de 

espécies neutras excitadas, o mesmo é denominado plasma frio (Espinoza, 2003). 

Plasmas não térmicos, também conhecidos como plasmas de não-equilibrio ou 

plasmas frios, são caracterizados por sua temperatura eletrônica (Te), temperatura 

vibracional (Tvib), Temperatura rotacional (Trot) e temperatura translacional (Ttrans). Em 

plasmas frios criados por campos elétricos externos temos tipicamente Te > Tvib > Trot = 

Ttrans. Processamento de materiais assistido por plasmas frios utilizam-se de espécies 

ativas interagindo com o substrato sem geração de calor excessivo, o qual pode destruir 

o substrato. Plasmas frios podem ser facilmente obtidos em baixas pressões devido à 

ausência relativa de colisões entre espécies e do rápido arrefecimento para as paredes da 

câmara de descarga (Staack et al., 2006). Os plasmas frios são caracterizados pela 

grande diferença de temperatura dos elétrons e das partículas pesadas, e pela baixa 

densidade de elétrons (número de partículas menor que 10
20

m
-3

). Podem ser produzidas 

em laboratório por descargas elétricas, como DC, coronas, pulsadas, microondas ou 

DBD (Rocha, 2009). 
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Os plasmas frios vêm sendo desenvolvidos especificamente e propositalmente 

baseados em suas propriedades de não equilíbrio e suas capacidades para causar reações 

químicas e físicas com o gás em temperaturas relativamente baixas. Aplicações de 

plasmas frios são bastante difundidas e usadas em uma variedade de campos, da micro-

eletrônica ao endurecimento de superfícies (Grill, 1994).  Um plasma frio teria de ter 

uma temperatura de elétrons, de aproximadamente de 10
4
 K. Plasmas frios são 

preferíveis uma vez que são mais geralmente utilizáveis para o tratamento de 

superfícies, como por exemplo, no caso de substratos poliméricos (Burm, 2005). 

O sucesso da aplicação de plasmas frios no tratamento superficial de materiais 

está relacionado com sua elevada temperatura eletrônica e relativamente baixa 

temperatura do gás. Favorecendo um efeito “sputtering” na superfície e a possibilidade 

de modificação química (Dutra, 2002). 

2.2. Plasma em Cátodo oco 
 

A descarga de cátodo oco tem sido estudada ao longo de vários anos. Os 

métodos convencionais de cátodo oco vêm sendo empregados em sistemas de 

plasma sputtering para a deposição de filmes finos. O efeito do sputtering consiste na 

liberação de átomos neutros do cátodo, normalmente no estado fundamental, quando 

íons positivos criados na descarga são acelerados pelo potencial da bainha e 

bombardeiam a superfície do cátodo. A figura 3 demonstra o efeito sputtering para uma 

configuração de cátodos planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Efeito Sputerring em cátodos planos. 
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O efeito de cátodo oco aparece quando as superfícies de furos, canaletas ou 

de superfícies planas estão posicionadas a uma distância próxima o suficiente para 

que haja sobreposição das regiões luminescentes do plasma. Os elétrons são 

confinados nestas regiões e oscilam, causando a ionização e a excitação adicional 

dos átomos. Quando a descarga inicia-se, a região luminescente é confinada dentro 

da cavidade, onde uma elevada densidade de partículas pulverizadas e evaporadas 

são produzidas na cavidade e ejetadas devido ao fluxo de gás (Odolberto De 

Araújo, 2006). A figura 4 demonstra esse efeito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esses átomos difundem-se nas paredes do cátodo para a região da nuvem da 

descarga, onde podem ser excitados ou ionizados por impacto de elétrons ou colisões 

com átomos excitados. O sputtering é o resultado da transferência de momento da 

partícula incidente para o átomo do cátodo (Almeida, 2008). Uma vantagem para o uso 

desta técnica é que uma relativamente pequena quantidade de alvo metálico é necessária 

para a deposição de superfícies quando comparado com outros métodos convencionais. 

(Marinho et al., 2009). 

 

 

 

 
Figura 4: Representação de efeito cátodo oco em cátodo cilíndrico (Almeida, 2008). 
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Os processos de sputtering dividem-se em quatro categorias principais, DC, AC, 

Reativa e magnetron. Em comum, todos estes processos são basicamente configurados 

como diodos planares com cátodos e ânodos. Pulverização catódica ou DC sputtering, 

em baixas pressões, a bainha catódica é ampla, íons são produzidos longe do alvo, e as 

chances de serem perdidos para as paredes da câmara é grande. Com um grande livre 

caminho médio entre as colisões há baixa eficiência de ionização. Mas, se a pressão for 

demasiada elevada, os átomos pulverizados passam por um aumento da dispersão e não 

são eficientemente depositados. Durante o sputtering os átomos deixam o alvo com 

energias típicas de 5eV e sofrem eventos de dispersão, passando através do gás do 

plasma, o que é assim, mesmo a pressões de funcionamento baixas. Como um resultado 

de repetidas reduções na energia colisional eles eventualmente termalizão ou alcançam 

a energia cinética do gás circundante. Isto acontece na distância de ⟨Xth⟩, onde o 

excesso de energia cinética inicial, para fornecer o bombardeio para depositar o 

filme se dissipou.  Não mais direcionadas, tais partículas agora difundem de forma 

aleatória. Não só há uma diminuição no número de átomos depositados, mas há 

pouca compactação ou modificação na estrutura do filme resultante (Ohring, 

2002). 

Um cátodo oco convencional tem somente um pequeno orifício cilíndrico. O 

processo no interior da cavidade produz grandes densidades de titânio 

pulverizado e evaporado. Quando a descarga “Glow Negativa” ocorre, é confinado 

dentro da cavidade onde a grande densidade de partículas pulverizadas e 

evaporadas são produzidas e ejetadas a partir da cavidade para a câmara do 

plasma, devido a diferença de pressão(Kazemeini, Berezin e Fukuhara, 2000). Pós-

descarga de cátodo oco vem tornando-se uma promissora candidata como fonte de 

sputtering devido a sua simplicidade de elaboração de projeto, operação, controle 

dos parâmetros e baixo custo (G., 2005). 

(Steffen, Eggs e Kersten, 1996) utilizou dispositivo de arco de cátodo oco 

para a deposição de filmes finos de titânio em substrato de silicone, obtendo 

resultado que relaciona a densidade dos filmes formados é fortemente influenciada 

pela potência da descarga. (Kułakowska-Pawlak et al., 1999) identificou através da 

técnica de espectroscopia de emissão ótica (EEO), no processo de sputtering em 

cátodos ocos de titânio a presença de espécies de alta energia no plasma. 
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 (Pessoa, 2005) utilizou um dispositivo de cátodo oco, montado com um 

magnetron plano convencional em conjunto com outro cátodo plano para formar a 

cavidade do cátodo oco. Levando a uma maior ionização na região da cavidade e 

permitindo que a descarga opere em pressões mais baixas do que para a 

configuração típica de magnetron plano. (Leshkov et al., 2010) investigou a 

utilização de plasmas de cátodo oco através da utilização de sonda de Langmuir. 

(Marinho et al., 2009) realizou deposição de filmes finos de titânio sobre substrato 

de Al2O3 através da técnica de descarga de cátodo oco. 

2.3. Pós-descarga 
 

Para evitar o bombardeamento de espécies ativas da descarga no substrato, foi 

proposto trabalhar fora da região de geração do plasma, no assim chamado, plasma 

remoto, afterglow ou pós-descarga. Em região de pós-descarga há reações químicas 

seletivas que podem ser orientadas pelas condições experimentais. Um meio 

considerado fracamente ionizado ou neutro. Assim, pós-descargas podem ser 

consideradas como um meio de espécies ativas e neutras com simples caminhos de 

reação. Entre aplicações para pós-descargas, destaca-se modificação da molhabilidade 

de polímeros, tratamento de polímeros tais como polipropileno, e limpeza de 

superfícies. Uma parcial limpeza de superfícies pode ser alcançada em baixas 

temperaturas e por reações químicas entre espécie ativas em pós-descarga e superfícies 

contaminadas. Esterilização, adequado para o tratamento de materiais termos-sensíveis 

(abaixo de 323 k). Se a quantidade de energia depositada na pós-descarga for muito 

baixa, para o uso eficiente de componentes minerais, ao passo que componentes 

organometálicos são muito bem adaptados a tratamentos de pós-descarga (Belmonte, 

Czerwiec e Michel, 2001). 

A pós-descarga é formada basicamente por espécies que são carregadas pelo 

fluxo do gás para fora da região da descarga. É na descarga que as condições da pós-

descarga são estabelecidas. A pós-descarga é gerada por uma descarga elétrica e pode 

ser estudado por espectroscopia de emissão ótica. Ela é normalmente dividida em três 

regimes: A pós-descarga próxima, pós-descarga tardia ou de Lewis-Rayleigh e pós-

descarga Pink ou de vida curta. Neste ultimo regime dominam as emissões iônicas, e 

esta pós-descarga só pode ser detectada sob determinadas condições de pressão, 

potência, taxa de fluxo e do gás utilizado. A região de descarga é que fornece espécies 

que serão arrastadas pelo fluxo influenciando a pós-descarga. Todavia a ionização na 
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pós-descarga se dá também por causa de outros mecanismos que não o de impacto de 

elétrons vindos da descarga (Santana, 2007). 

Três regiões para o posicionamento do substrato são usualmente distinguidas 

fora do plasma: Decaimento do plasma, onde ocorre termalização e resfriamento dos 

elétrons. A definição desta região é problemática devido à falta de critérios para 

estabelecer um plasma normal e um decaimento. Afterglow próximo e distante, onde a 

densidade do plasma é aproximadamente zero. (Schiller e Kulisch, 1998). 

Uma maneira de ganhar entendimento sobre os mecanismos atuantes no plasma 

é realizar estudos em pós-descarga. Em uma descarga muitos fenômenos ocorrem 

paralelamente. Espécies atômicas, moleculares e radicais reagem com as superfícies. 

Também espécies carregadas, íons e elétrons promovem interações com elevada 

energia. Além destes fenômenos, a região da descarga é caracterizada pela emissão de 

luz, muitas vezes com elevada emissão de UV. Este elevado número de parâmetros 

dificulta análises dos mecanismos de interação, na pós-descarga os caminhos de reação 

são limitados, pois não há espécies carregadas. Com isso isola-se parte dos efeitos 

reacionais, e pode-se compreender melhor a influência das espécies atômicas neutras e 

excitadas na interação com a superfície (Mafra  e Márcio., 2008). 

Pós-descarga é utilizada para a deposição de filmes finos em razão de minimizar 

o bombardeamento de íons na superfície, os quais freqüentemente causam indesejadas e 

prejudiciais modificações do substrato. Além disso, a separação espacial da região de 

geração de plasma do processo de deposição no interior da câmara de reação permite 

um maior grau de controle das reações, uma vez que um componente é adicionado ao 

plasma onde a ionização é evitada (Schiller e Kulisch, 1998). 

(Nomura et al., 1991) depositou filmes finos de nitreto de alumínio com adição 

de Trimetilalumínio em pós-descargas de atmosferas de N2, obtendo um aumento da 

taxa de deposição. Os filmes formados mostraram-se adequados para aplicações em 

dispositivos semicondutores.  

(Canal et al., 2008) Realizou tratamento de espumas de Poliestireno-

Divinilbenzeno (PS-DVB) em pós-descargas, com finalidade de modificar a 

molhabilidade do material. O tratamento em pós-descarga com diferentes atmosferas de 

trabalho produziu um aumento da molhabilidade da superfície, abrindo novas 

possibilidades para a absorção de componentes hidrofílicos. (Kang, Kim e Hong, 2010) 

produziram experimento para a geração de oxigênio atômico através de pós-descarga 

produzida por descargas de barreira dielétrica. 
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2.4. Deposição de Filmes Finos 
 

Filmes finos são camadas com uma dimensão muito pequena em relação às 

demais de um determinado material depositado sobre um substrato, normalmente a 

espessura é inferior a poucos nanômetros. Dessa maneira, também podem ser definidos 

como materiais com grande razão área/volume. Estes são formados a partir da 

solidificação de vapor sobre o substrato. Esse vapor comumente é originado a partir da 

evaporação térmica, e/ou evaporação do material de origem através da irradiação de 

espécies energéticas. Os filmes finos também podem ser formados por condensação da 

fase líquida como no Dip-Coating (Daudt, 2012). 

Avanços na pesquisa na deposição de filmes finos têm permitido o 

desenvolvimento de muitos tipos de aplicações para dispositivos eletrônicos, incluindo 

células solares, transistores, superfícies acústicas, resistores de alta precisão, memórias 

magnéticas ou óticas, telas LCD (liquid Crystal Display), telas de plasma, e uma 

variedade de sensores e atuadores.  Muitos destes filmes são amplamente usados não 

somente para dispositivos de informação, mas também de energia e sistemas 

ambientais, como edifícios ecológicos. Filmes finos são depositados por diversos 

métodos. Os métodos básicos são a deposição direta, evaporação térmica, evaporação 

por feixes de elétrons, e sputtering (Wasa, Kitabatake e Adachi, 2004). 

Deposição de superfícies é dividida em processos químicos (deposição química 

por vapor – PECVD) e processos físicos (deposição física por vapor - PEPVD). Os 

processos físicos envolvem a geração e deposição de espécies metálicas a partir de um 

alvo sólido, estes processos incluem metalização iônica e pulverização. Pela variação 

dos parâmetros do plasma, estes processos oferecem a possibilidade para variar as 

propriedades dos filmes (Marinho et al., 2009).  

Para ser útil, um processo de evaporação térmica deve produzir filmes finos com 

propriedades reprodutíveis e controláveis, incluindo pureza, composição, espessura, 

aderência, microestrutura e morfologia da superfície. As taxas de deposição devem ser 

razoáveis, e o processo de formação da película não deve ter um impacto significativo 

sobre o substrato (Vossen e Kern, 1991). 

Uma relação que tem sido sugerida para a taxa de crescimento do filme durante 

o sputtering é: 

  

 

                                      (03) 
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Onde d é a densidade de potência da descarga (w/cm
2
), (Xth) é a distância 

média que o átomo pulverizado viaja do cátodo antes de se tornarem termalizados, g é a 

distancia entre o cátodo e anôdo,  é a densidade atômica (átomos/cm
3
), Ye é o 

coeficiente de Towsend para a emissão de elétrons secundários e E é a energia média de 

pulverização (~1kev). Esta expressão reflete as importantes observações experimentais, 

em que a taxa de deposição esta diretamente relacionada com a potência aplicada e 

inversamente com o espaçamento da lacuna. Na distância de (Xth), as partículas que 

sofreram sputtering termalizam. Onde o excesso de energia cinética inicial, para 

fornecer o bombardeio para depositar o filme se dissipou. (Ohring, 2002). 

Com aumento da pressão do gás, a quantidade de espécies pulverizadas 

aumenta o sputtering, enquanto que o livre caminho médio das espécies 

pulverizadas diminui devido a um aumento das colisões entre o gás e as espécies 

pulverizadas.  Uma vez que o livre caminho médio é menor do que a distância do 

alvo-substrato. A taxa de crescimento de filmes finos diminui quando a pressão 

aumenta. As espécies pulverizadas aumentam com a potência a uma pressão fixa. 

Como resultado, as taxas de deposição aumentam com a potência (Zhu et al., 

2012). 

O processo de descarga de cátodo-oco é preferível, para a formação de 

filmes de titânio como este requer somente uma baixa voltagem para operação ou 

para aplicar a polarização do substrato, do que outros dispositivos que requerem 

sofisticados dispositivos de alta voltagem e limitadas condições de vácuo e geram 

problemas de segurança (Komiya, Umezu e Narusawa, 1978). Independente da 

função pretendida, estes devem aderir satisfatoriamente ao substrato subjacente. 

Plasmas de Ar-H2 também são utilizados para a modificação de superfícies em 

substratos de aço, removendo óxidos e outros contaminantes a partir da superfície do 

substrato levando efetivamente a uma melhor adesão de revestimentos depositados por 

meios físicos (Barshilia et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

2.5. Plasma de Ar-H2 

 

O argônio (Ar) é um gás nobre incolor e inerte, descoberto em 1894 por W. 

Ramsay e Lord Rayleigh (Souza Corrêa, 2009). Sendo gás o mais comum empregado 

como fonte de análise. É bem conhecido que o seu desempenho a baixa a pressão é em 

grande parte determinado pela pureza do argônio usado como um gás de plasma. 

(Martín et al., 2007). O átomo de argônio tem 18 elétrons e sua configuração no estado 

fundamental é 1s
2
2s

2
2p

6
 – 3s

2
3p

6
(1s0). No espectro de emissão numa descarga 

luminescente em argônio há predominância da transição 4p – 4s onde se localizam as 

linhas mais intensas na região de 700 nm a 850 nm. Outras linhas menos intensas que 

compõem o espectro de emissão em torno de 600 nm correspondente a transição 5d – 4p 

e em torno de 430 nm, a transição 5p – 4s (Nagai, 2004).  No espectro de argônio, os 

picos de íons são proeminentes na região inferior a 500 nm e as intensidades das linhas 

de emissão de íons é muito mais intensa do que nas linhas de emissão atômicas (Zhang 

et al., 2000). 

O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, possui número atômico 

igual a um, e possui uma unidade de massa atômica (u.m.a). Em temperatura ambiente o 

hidrogênio é um gás molecular diatômico (H2), inflamável, incolor, inodoro, insípido e 

insolúvel em água. Os primeiros estudos do espectro do átomo de hidrogênio foram 

realizados pelo físico e matemático Johann J. Balmer. As linhas espectrais de Balmer se 

referem a transições de níveis superiores de energia com  para o nível inferior 

 do átomo de hidrogênio. As quatro primeiras transições de Balmer são 

designadas como Hα para  (λ = 656 nm); H  para  (λ = 486 nm); Hγ para 

 (λ = 434 nm); Hδ para  (λ = 410 nm) (Souza Corrêa, 2009). O espectro 

de emissão do átomo de hidrogênio observa-se na região do visível uma série de linhas, 

do vermelho para o violeta, cujo espaçamento e intensidade diminuem à medida que se 

vai em direção ao violeta. É interessante mencionar que o espectro da descarga elétrica 

em um tubo com hidrogênio a baixa pressão apresenta linhas de espectro molecular do 

H2, que atrapalham a identificação das linhas menos intensas do espectro atômico (Sala, 

2007). 

Plasmas de Ar-H2 são amplamente usados na indústria como um processo de 

limpeza de superfícies, precedendo processos químicos ou assistidos por plasmas para a 

deposição de superfícies, ou para a limpeza de superfícies para aplicações em processos 

em microeletrônica. O efeito do hidrogênio a este respeito, não é claro. Na maioria dos 

casos, plasmas de Ar-H2 têm demonstrado aumento na eficiência de sputtering 
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comparado a plasmas de argônio. Para os casos de sputtering de ouro, silício e carbono.  

Uma diminuição no sputtering tem sido relatada para o aço inoxidável. Devido a sua 

pequena massa, o hidrogênio por si só, não ira, ser capaz de contribuir 

significativamente ao sputerring físico. Assim, acredita-se que a mudança na eficiência 

no sputtering devido à adição do hidrogênio a descarga de argônio deve ser um efeito 

químico. Claramente, a ampla faixa de mecanismos de sputtering que existem entre os 

processos físicos e químicos, é um complicador a interpretação dos experimentos. 

(Budtz-Jørgensen et al., 2001). 

A limpeza por plasmas de Ar-H2 tem também sido descrita para a modificação 

de superfícies em substratos de aço, o qual remove óxidos e outros contaminantes a 

partir da superfície do substrato levando efetivamente a uma melhor adesão de 

revestimentos depositados por meios físicos. Plasmas de Ar-H2 facilitam um bom 

interbloqueio mecânico na superfície do substrato, conduzindo a uma melhor adesão dos 

revestimentos depositados por PVD (Physical Vapor Deposited). A adesão depende 

principalmente das características do substrato (material, qualidade da superfície, e 

dureza), e propriedades do filme. Impurezas na superfície ou outras camadas 

contaminantes são o maior impedimento para uma efetiva interação entre o substrato e o 

revestimento depositado. Plasmas de argônio são amplamente usados para remover 

contaminantes, mas este não pode remover camadas de óxidos eficientemente. Para 

remoção de óxidos e impurezas, misturas com hidrogênio e/ ou outras misturas de gases 

nobres tem sido bem sucedido na aplicação na limpeza de aços, silício e substratos de 

cobre (Barshilia et al., 2012). 

Hidrogênio pode ajudar a reduzir óxidos, enquanto argônio pode aumentar o 

rendimento dos átomos de hidrogênio por ionização. A diferença entre plasmas de 

Argônio e Ar-H2 pode estar relacionada às diferenças entre os mecanismos de limpeza. 

Quando argônio puro é usado como o gás de trabalho, a remoção de óxidos dependeria 

principalmente de sputtering físico. No caso de Ar-H2, é usado para induzir a reações 

químicas entre óxidos e o hidrogênio (Hsieh e Fong, 1999). 

A adição de H2 no plasma induz a presença das linhas de emissão Hα (656 nm) e 

H  (486 nm), e a intensidade destas linhas aumenta com o teor de H2 no plasma. Além 

disso, a intensidade da linha H  aumenta relativamente à da linha Hα, o que indica o 

aumento da temperatura dos elétrons para o plasma contendo H2 (Wang et al., 2010). 

Produção de espécies excitadas em plasmas de H2 é considerada para o tratamento de 

superfícies, tais como deposição de filmes e mais geralmente para o ataque de 
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contaminantes nas superfícies de materiais. Em uma descarga a baixa pressão de Ar-H2, 

espécies de Ar, H2 e H são principalmente produzidas por colisões de elétrons como as 

seguintes: 

 

                                       (04) 

                                       (05) 

                                       (06) 

                                       (07) 

 

(Monna e Ricard, 2001) 

Para o processamento industrial de superfícies, descargas luminescentes de 

argônio-hidrogênio são frequentemente usadas como plasma de pré-deposição. O papel 

do hidrogênio na erosão das superfícies catódicas se pensa ser devido principalmente ao 

sputtering químico. No entanto, pouco se sabe sobre os processos erosivos que ocorrem 

(ambos, sputtering físico e químico), bem como os fluxos e as energias das partículas 

que bombardeiam. As partículas que bombardeiam o cátodo em uma descarga de 

argônio puro consistem de íons rápidos sendo acelerados na região da bainha catódica e 

por átomos neutros criados por transferência de carga.Com a edição do hidrogênio na 

atmosfera de plasmas de argônio puro, um aumento drástico da intensidade global do 

argônio é observado. Porem, devido a sua pequena massa o hidrogênio não ira 

contribuir significativamente para o processo de sputtering físico, mas somente para a 

corrente. Como a fração de espécies de hidrogênio deve aumentar com o teor de H2 na 

descarga, a normalização da corrente fará com que as taxas de sputtering devem ser 

subestimadas para elevadas concentrações de H2. O sputtering físico é otimizado para 

plasmas de Ar-H2 com uma concentração de 5 a 20% de hidrogênio (Budtz-Jørgensen, 

Kringhøj e Bøttiger, 1999). 

Embora inúmeros resultados experimentais tenham sido explicados 

teoricamente, um completo entendimento dos efeitos provocados pela mistura de 

hidrogênio com argônio não foram ainda relatados. A presença de hidrogênio causa um 

aumento das intensidades espectrais como um todo, embora com um grau diferente para 

cada linha do espectro (Martín et al., 2007). 

Os efeitos observados na presença de gases moleculares como hidrogênio, 

oferecem relevantes informações sobre a física do processo de sputtering e os 
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mecanismos de excitação e ionização. Quando hidrogênio esta presente, mesmo em 

pequenas quantidades, mudanças significantes podem ser observadas na 

intensidade das linhas de emissão da maioria dos elementos. (Martín et al., 2007). 

A medição da composição do plasma e temperatura e a distribuição de energia das 

partículas é uma tarefa desafiadora. Para o diagnostico não intrusivo, a técnica de 

espectroscopia de absorção ou emissão se faz necessário. A aplicação da espectroscopia 

de plasmas é uma necessidade para compreensão dos processos radiativos e colisional 

no plasma (Griem, 1991). 

(Tsuji e Hirokawa, 1991) investigou o sputtering de silício e carbono em 

uma descarga de Ar-H2 através da técnica de espectroscopia de emissão ótica 

(EEO), observando aumento das taxas de sputtering e aumento na intensidade de 

emissão dos átomos de silício com o aumento da concentração de hidrogênio. 

(Rubin, 1990) realizou deposição de filmes de carbono, depositados sobre 

substrato de vidro, com misturas de argônio e hidrogênio. O hidrogênio e outros 

parâmetros do processo afetaram as propriedades óticas e mecânicas dos filmes 

formados. O aumento do teor de hidrogênio causou variação na média da 

transmitância de 16% para 86% para filmes com espessura de 50 nanômetros. 

(Zhu et al., 2012) utilizou plasmas de atmosferas de Ar-H2 para a deposição de 

filmes finos de zinco utilizando um dispositivo magnetron-sputtering. 

(Y.S., 2012) Utilizou misturas de Ar-H2 para aumentar a molhabilidade de 

solda em cobre oxidado. O tratamento demonstrou aumentar a molhabilidade das 

amostras de cobre modificadas por plasmas de Ar-H2, a uma taxa de fluxo de H2 de 

9 sccm. (Barshilia et al., 2012) demonstrou a utilização de plasmas de Ar-H2 como 

um efetivo método para a remoção de óxidos e contaminantes da superfície do 

substrato e também induz a uma suficiente rugosidade superficial, favorecendo a 

ligação mecânica dos revestimentos. (Budtz-Jørgensen, Kringhøj e Bøttiger, 1999) 

Observou otimização do sputtering para plasmas de Ar-H2, para concentrações de 

5-20% de hidrogênio.  
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2.6. Diagnostico de Plasma 
 

O diagnóstico de plasma é uma ferramenta que possibilita o estudo do 

comportamento da descarga luminescente ao longo do seu volume e sua variância no 

tempo. A análise pode ser feita observando um grande número de parâmetros que 

respondem as condições possíveis num tratamento a plasma. O objetivo do diagnóstico 

é obter informações sobre o estado do plasma por meio dos processos físicos ocorrentes 

naquele ambiente. As técnicas de diagnóstico de plasma podem ser classificadas como 

“evasivas” e “não evasivas”.  Na primeira, a característica principal da medição é a 

perturbação do plasma. Já nas técnicas “não evasivas”, a ferramenta de medição não 

precisa estar imersa no plasma, tendo como análise apenas informação que se dirige 

para fora do reator de tratamento. A vantagem de se estudar assim é o fato de se não 

perturbar as condições originais do plasma devido a um corpo estranho que invade 

aquela condição de equilíbrio (Barbosa e Pereira., 2007). 

O diagnóstico de plasma é um dos aspectos mais importantes da Física do 

plasma. Muitos processos de emissão ótica e absorção são usados para diagnosticar 

diversos tipos de plasma.  Parâmetros do plasma tais como a densidade e temperatura de 

algumas espécies criadas no meio, podem ser obtidos quantitativamente através da 

análise do espectro. Com o uso da técnica de espectroscopia de emissão ótica é possível 

diagnosticar o plasma “in situ”, onde este informa às espécies que se encontram no 

plasma durante os processos, sem que este perturbe o ambiente do plasma. Portanto, é 

possível controlar as espécies que estão sendo formadas durante os processos de 

plasmas, obtendo-se um processo mais confiável e reproduzível (Feitor e Costa, 2008). 

Os métodos de diagnóstico são também algumas vezes classificados de acordo ao 

parâmetro do plasma a ser determinado ou pela técnica experimental usada (Grill, 

1994). 

 

2.7. Espectroscopia de Emissão Ótica 
 

A espectroscopia de emissão ótica é uma ferramenta bem estabelecida de 

diagnostico na física de plasma. Átomos, moléculas e íons radiantes fornecem uma 

perspectiva sobre os processos e parâmetros do plasma oferecendo uma possibilidade de 

observação em tempo real. Embora espectros sejam facilmente obtidos, a interpretação 

pode ser bastante complexa, em particular, em condições de plasmas de baixa pressão e 

temperatura, que estão longe do equilíbrio térmico, ou seja, plasmas de não-equilibrio, 
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ou plasmas frios. Em geral, espectroscopia de emissão ótica é subdividida em dois tipos 

de medidas. Método passivo de espectroscopia de emissão e o método ativo de 

espectroscopia de absorção. No caso da espectroscopia de emissão, a luz emitida a partir 

do plasma é obtida. Aqui, um dos processos básicos subjacentes é a excitação de 

partículas (átomos, moléculas, íons) por impacto de elétrons a partir do nível q para o 

nível p e o decaimento por emissão espontânea com emissão de luz, processo que é 

descrito pela figura 5 (Fantz, 2006).  

A espectroscopia de emissão ótica é técnica de análise “não-evasiva”. Como 

toda radiação eletromagnética tem comportamento ondulatório, tal propriedade exige a 

existência de grandezas próprias como comprimento de onda e frequência. Mas, para o 

estudo de espectroscopia de emissão ótica (EEO), é importante saber como a radiação é 

gerada e emitida pelo plasma. Colisões entre partículas, principalmente colisões de 

elétrons livres em partículas mais pesadas, gera um processo de excitação e dês-

excitação atômica, molecular e iônica, que caracteriza absorção e ou liberação de 

energia das mesmas. O elétron excitado volta ao estado de mais baixa energia, liberando 

esta diferença na forma de fótons. A diferença de energia no processo de relaxação é 

proporcional ao inverso do comprimento de onda do fóton liberado, como resumido na 

equação (10). 

 

                               (08) 

   
 

 
                             (09) 

   

 
 

                             (10) 

  

 

Espécies são excitadas a partir do nível q para o nível p que podem 

subsequentemente ser seguido pelo decaimento da espécie por emissão espontânea. 

Consequentemente, o comprimento de onda λ de uma linha de emissão é determinado 

pela energia do fóton correspondendo a transição do nível p com energia  E1 para o 

nível f com energia Ef. Com h e c, a constante de Planck e a velocidade da luz, 

respectivamente. (Mackus, 2009). 
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A intensidade “I” de emissão óptica de uma determinada espécie é proporcional à 

densidade dessa espécie excitada presente no plasma, assim: 

 

        I= J[G*] 
                                               (11) 

onde “J” é uma constante de proporcionalidade. 

A quantidade da espécie “G” no estado excitado depende da densidade desta 

espécie no estado fundamental e da eficiência “na” do plasma em promover a excitação 

responsável pela emissão observada, de modo que: 

 I=J[G]na 
                                     (12) 

Assumindo que o impacto de elétrons com as moléculas do gás é o principal 

agente produtor de espécies em estados excitados e a eficiência de excitação depende da 

função distribuição de energia dos elétrons do plasma,  (K) Temos então: 

 

 

 

 

                           (13)    

 
Figura 5: Transições entre níveis eletrônicos. 
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“ ” é a seção de choque de excitação da espécie “ ” para o estado na qual a relaxação 

resulta na emissão de fótons com comprimento de onda “ ”. 

A substituição da equação (13) em (12), podemos escrever a intensidade de 

emissão óptica como:  

 

 

         (14) 

A expressão mostra que a quantidade de espécies presentes na descarga 

luminescente não é quantificada absolutamente. O estudo por meio de EEO identifica a 

espécie e informa sua quantidade relativa, podendo variar assim para cada processo 

(Barbosa e Pereira., 2007). 

Técnicas de diagnóstico ótico, que usam fótons para transmitir informações a 

partir do plasma para a ferramenta de detecção, são os métodos menos intrusivos para 

diagnostico de plasma. As técnicas de diagnostico ótico podem fornecer informações 

sobre a concentração de diferentes espécies sem perturbar o plasma. Os diferentes tipos 

de espectro ótico observados em plasmas frios e suas fontes são resumidos na tabela 01. 

 

Tabela 1: Tipos de espectros e suas fontes. 

Partícula Grau de 

Liberdade 

Tipos de 

Espectros 

Região 

Espectral 

 Excitação eletrônica Linhas UV-Vísivel-IR 

Átomos ou Íon Ionização Contínuo UV-Vísivel-RI 

 Translação Perfis de Linha  

 

Elétrons 

 

Recombinação 

 

Contínuo 

 

UV-Visível 

 Transição Livre-Livre Contínuo          IR 

  

Rotacional 

 

Linha 

 

IR-Distante 

Moléculas Vibracional-Rotacional Banda IR 

 Excitação Eletrônica Sistemas de Bandas UV-Visível-IR 
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Ao medir os comprimentos de onda e intensidades das linhas espectrais 

emitidas, podemos identificar as partículas neutras e íons presentes no plasma. Contudo, 

a técnica de EEO é limitada a monitorar as espécies emissoras de luz, e a intensidade de 

emissão não é sempre diretamente relacionada com a concentração das espécies no 

plasma (Grill, 1994). 

Deve-se também notar que a fração de espécies no plasma que são 

eletronicamente excitadas em um plasma ionizado é determinada pela função 

distribuição de energia de elétrons do plasma, resultando na dependência da intensidade 

de emissão com a densidade de espécies no plasma e a função distribuição de energia 

dos elétrons. Assim ambas podem mudar quando as condições são variadas, a mudança 

na densidade de espécies no plasma não pode ser determinada diretamente a partir de 

emissões óticas (Mackus, 2009). 

2.8. Análise de Filmes Finos 
 

A caracterização de filmes finos pode ser realizada por diversas técnicas, 

como a microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força atômica 

(AFM), difração de raios x (DRX) e perfilometria. Neste trabalho foram utilizadas 

as técnicas de difração de raios x e perfilometria. A avaliação pela técnica de DRX é 

obtida pela avaliação do deslocamento dos picos de difração da amostra, enquanto 

que nas técnicas de perfilometria, mede-se a variação do raio de curvatura do 

substrato antes e depois da deposição dos filmes (Fendandes, 2008). O recurso a 

técnica de perfilometria tem por objetivo em uma fase inicial avaliar a espessura 

de filmes finos. A determinação da espessura é efetuada por medição da altura de 

um degrau criado intencionalmente entre o filme e o substrato. A mediação da 

rugosidade é feita por uma cabeça mecânica que se desloca na superfície em 

análise, ao longo de um comprimento pré-estabelecido, registrando a altura a que 

se encontra em cada momento do percurso (Peixoto, 2009). Uma mascara é 

utilizada para proteger parte da superfície. A taxa de deposição pode ser calculada 

como D = h/T, onde h é a espessura da camada e T é o tempo de exposição ao 

plasma (Rangel, 1999). 

O método de difração de raios x (DRX) consiste em determinar a 

intensidade da radiação difratada por uma amostra em função da posição angular 

que a mesma se encontra. Com a identificação da intensidade da radiação, é 
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possível obter a estrutura eletrônica e a estrutura cristalina do material analisado. 

A técnica de difração de raios-x propícia uma excelente precisão para medidas de 

espaçamentos atômicos, além de ser uma técnica não destrutiva. Os resultados 

obtidos fornecem informações precisas de arranjamentos atômicos de interface, 

sendo uma técnica superior para estudos de filmes finos do tipo multicamadas 

(Feil, 2006). 

A difração de raios x ocorre quando um feixe de raios x interage com os 

elétrons de átomos ou íons de uma estrutura cristalina, com uma distância 

interatômica da ordem do comprimento de onda dos raios x incidentes. Ocorrendo 

interferências construtivas em certas direções e destrutivas em outras direções. A 

diferença de caminho para raios x refletidos por planos adjacentes é , onde 

θ é medido a partir do plano. A interferência construtiva da radiação proveniente 

de planos sucessivos ocorre quando a diferença de caminho for um número inteiro 

de n de comprimentos de onda λ, de modo que: 

 

 

 2dsin = nλ                        (15) 

 

Esta lei é conhecida como lei de Bragg, e os ângulos θ onde ocorrem as 

difrações, são como ângulos de Bragg. O resultado destas difrações construtivas 

pela estrutura cristalina gera um difratograma com picos de intensidade, em 

ângulos de incidência específicos, que correspondem as diferentes estruturas 

cristalinas presentes nas amostras analisadas. Assim torna-se possível analisar a 

estrutura cristalina de diferentes revestimentos e compará-los através de tabelas 

padrões (Feil, 2006). 

Na difração de raios x convencional com geometria θ-2θ (Bragg – Bretano) os 

ângulos de incidência são iguais em relação à superfície da amostra policristalina, que 

tem cristalitos orientados de forma aleatória e homogênea em todas as direções. O 

difratograma permite obter informações sobre composição, estrutura cristalina, grau de 

cristalidade e tamanho de grão a partir das posições, intensidades e larguras dos picos de 

difração. Quando o material analisado não está na forma de pó, como é o caso dos 

filmes finos, observam-se frequentemente a intensificação de alguns picos devido às 

orientações cristalinas preferências (texturas). A profundidade da análise de difração de 

raios x está condicionada à composição elementar da amostra, a densidade do material, 
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ao ângulo de incidência do feixe e ao comprimento de onda da radiação. Para análise de 

filmes finos, cuja espessura está na ordem de 10
-6

 a 10
-8

 m, a geometria θ-2θ torna-se 

inconveniente, pois o caminho percorrido pelo feixe dentro do filme é muito pequeno, 

proporcionando uma relação sinal-ruido baixa e uma contribuição muito maior do 

substrato (Daudt, 2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta etapa do trabalho é apresentada a metodologia empregada no trabalho 

experimental, além da descrição dos equipamentos utilizados. O Plasma DC de catodo 

oco foi utilizado para a deposição de filmes através de sputtering com liberação de 

átomos neutros do cátodo. O Plasma DC de Ar-H2 de catodo oco usado atualmente na 

indústria tem demonstrado ser eficiente na limpeza de superfícies e deposição de filmes 

finos quando comparado ao plasma de argônio.  Para evitar os efeitos do 

bombardeamento iônico da descarga no substrato, os filmes foram depositados em 

região de pós-descarga. Geraram-se descargas por plasma de argônio e hidrogênio em 

catodo oco para deposição de filmes finos de titânio em substrato de vidro. A 

espectroscopia de emissão ótica foi empregada para o diagnóstico na pós-descarga. Os 

filmes formados foram analisados através da técnica de perfilometria mecânica. 

3.1. Reator de Deposição a Plasma 
 
 

O reator utilizado para a deposição de filmes finos e estudo de plasmas gerados 

por descarga de catodo-oco foi desenvolvido no laboratório de processamento de 

matérias por plasma – LABPLASMA.  O equipamento consiste em uma câmara de 

vácuo, sistema de bombeamento, sistema de alimentação de gases, fonte de tensão DC. 

A figura 6 ilustra o sistema desenvolvido. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reator de Deposição de vidro boro-silicato. 
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Para a deposição dos filmes, foram consideradas três posições de distância da 

região da descarga, que estão distantes 30 mm uma da outra. As posições onde foram 

obtidos os dados espectrais se distanciam 10 mm uma da outra. A câmara de deposição 

do LABPLASMA – UFRN consiste em um reator cilíndrico de vidro boro-silicato com 

diâmetro de 300 mm e altura igual a 400 mm. Ás extremidades do reator são fechadas 

por flanges de aço inoxidável. O flange inferior dispõe de conexões para o sensor de 

pressão, entrada de gás, conexão da bomba de vácuo, e porta amostra. No flange 

superior se encontra também entrada para gases, e o sistema de refrigeração do catodo-

oco. No flange superior também se encontra as conexões com a fonte de tensão. 

O catodo oco utilizado foi construído em um tarugo cilíndrico de aço inoxidável 

embutido com titânio. Possui dimensões iguais 40 mm de altura e 10 mm de diâmetro. 

O furo axial vazante por todo o tarugo mede 2 mm de diâmetro. Na figura 7 podemos 

ver o catodo por perfil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sistema de vácuo utilizado para este reator de deposição é composto de duas 

bombas de vácuo. A associação de duas ou mais bombas é utilizada para a obtenção de 

pressões muito baixas. Em nosso sistema utilizamos uma bomba mecânica de palhetas 

rotativas, para vácuo até com gás de trabalho e uma velocidade volumétrica de 

6 m
3
/h. E uma bomba difusora com velocidade volumétrica de 60 m

3
/h. Nas bombas 

difusoras o vapor de óleo de baixa tensão de vapor é responsável por arrastar as 

moléculas de gás da entrada para a saída da bomba. Esses tipos de bombas necessitam 

 
Figura 7: Cátodo Oco Cilíndrico. 

 



41 
 

sempre de bombas primarias associada, de modo que o vapor seja orientado no sentido 

mais conveniente a extração dos gases. As bombas difusoras podem alcançar pressões 

da ordem de 0,1 pascal. A pressão dentro do reator é medida com auxílio de um sensor 

de pressão pirani que trabalha na faixa de pressão de 0,5 e 0,1 pascal e um sensor de 

pressão penning que trabalha em uma faixa de pressão de 0,1 e 10
-5

 pascal. O sistema de 

vácuo pode ser visto na figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A potência necessária para formação da descarga luminescente é fornecida por 

uma fonte de tensão. A fonte de tensão utilizada no reator foi projetada e construída na 

UFRN, com o objetivo de atender as necessidades do LABPLASMA. Esta consiste em 

um sistema de retificação que converte a tensão da rede elétrica, corrente alternada, em 

corrente contínua. Esta é uma fonte ajustável, com tensão de saída máxima de 1250 V. 

As características gerais da fonte são tensão de entrada 220 V; corrente de entrada 

máxima 5,5 A; tensão de saída máxima 1250 V; e corrente de saída máxima 2 A.  A 

corrente de saída, por sua vez, é limitada por um varivalt (variac) ligado em série com o 

reator.  A tensão e a corrente são monitoradas através de multímetros digitais. 

O sistema de gás que alimenta o equipamento de deposição é composto de três 

partes. Cilindros de gases, controlador de fluxo digital e fluxímetros individuais. O 

controlador de fluxo de volume digital é da fabricante MKS modelo 247, figura 8. Os 

gases são inseridos na câmara individualmente por meio de fluxímetros 1179, também 

da MKS. 

 

 
Figura 8: Sistema de vácuo Edwards - (a) Bomba difusora; (b) 

Bomba mecânica. 
 



42 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Perfilômetro Mecânico 
 

A espessura dos filmes depositados é determinada através do uso da técnica de 

perfilometria mecânica. Através desta técnica, determina-se a taxa de deposição com 

relação aos diferentes parâmetros utilizados no processo de deposição. A máscara 

adesiva utilizada para proteger parte da superfície, permite a medição da altura do 

degrau criado entre o filme e o substrato. A taxa de deposição pode ser calculada através 

da expressão D = h/t, onde h é a espessura da camada e t é o tempo de exposição ao 

plasma (Rangel, 1999). A determinação da espessura dos filmes depositados foi 

realizada graças à colaboração da Professora Lúcia Vieira, no Laboratório Associado de 

Sensores e Materiais (LAS) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o 

equipamento utilizado foi o perfilômetro mecânico Alpha-step 500, da Tencor. A figura 

10 mostra o equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Controlador Digital MKS 

 

 

 
Figura 10: Perfilômetro mecânico Alpha-Step 500. 
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3.3. Difrator de Raios X 
 
 

A composição e qualidade dos filmes 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 Philips X’Pert MRD, figura 11, equipamento que também encontra-se 

no Laboratório Associado de Sensores e Materiais (LAS) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. A varredura de raios x, foi realizada na configuração Bragg-

bretano, com posição inicial igual a 20°, e posição final igual a 90°.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Sistema de Espectroscopia de Emissão Ótica 
 
 

Foram utilizados dois sistemas de espectroscopia de emissão ótica para o 

diagnostico da descarga de catodo oco, para o plasma de argônio puro e para a mistura 

de argônio e hidrogênio. Espectros foram obtidos através de um espectrômetro de 

emissão ActonSpectrapro 2500i com comprimento focal de 500 mm, resolução 

espectral mínima de 0.05 nm. O aparelho possui uma rede de difração tripla com 

respostas espectrais diferentes. Uma rede de 1200 grades/mm, 1800 grades/mm, e 2400 

grades/mm. Neste trabalho foi utilizada a rede de 1200 g/mm. O sistema utiliza um 

fotodiodo de silício de 10 mm de diâmetro com resposta óptica entre 200 – 1100 nm. Na 

figura 12 está representado o sistema. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Difratômetro de Raios x de alta resolução. 
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Também foi utilizado neste trabalho um espectrógrafo de emissão ótica da 

fabricante OceanOptics modelo USB-4000, figura 13.  O sistema possui uma resolução 

ótica de 0,3 a 10 nm, comprimento focal de 42 mm de entrada e 62 mm de saída e 

resposta ótica entre 200 – 1100 nm. Possui um detector Toshiba TCD1304AP série 

CDD linear. Dois sistemas foram utilizados devido possuírem diferentes faixas de 

detecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Espectrômetro de emissão ótica Acton Spectrapro 2500i 

 

 
    Figura 13: Espectrógrafo OceanOptics USB-4000. 
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Para o diagnostico da descarga ao longo do reator, o cabo de fibra óptica foi 

deslocado em diferentes posições representadas na figura esquemática do reator de 

plasma. Através da técnica de espectroscopia de emissão ótica a descarga foi avaliada 

ao longo do volume do reator utilizado. A figura 14 representa o sistema de 

espectroscopia ótica em conjunto com o reator de deposição. Espectros foram obtidos a 

partir de diferentes posições de proximidade da descarga, onde a posição axial foi 

variada em distancias igual a 10 mm. A utilização da espectroscopia de emissão ótica 

como uma sonda de análise não evasiva no plasma, tem mostrado ser uma excelente 

possibilidade de diagnosticar o volume do plasma sem interferir na aquisição dos dados, 

possibilitando revelar a qualidade das espécies, suas densidades e energia que podem 

ser diagnosticados durante o processo de tratamento a plasma em tempo real(Ricard, 

2005; Fantz, 2006; Nubar Sismanoglu, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Figura esquemática sistema de espectroscopia de emissão 

ótica. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pelas técnicas de 

perfilômetria, difração de raios x e espectroscopia de emissão ótica. A análise por 

perfilômetria mecânica foi utilizada para determinar a espessura dos filmes formados, 

enquanto a técnica de difração de raios x foi utilizada para especificar os filmes com 

melhor formação. A espectroscopia de emissão ótica foi empregada para determinar às 

variações nas espécies existentes no plasma de cátodo oco, e discutida a influência 

destes fatores sobre a formação dos filmes. 

4.1. Estudo da descarga de Catodo Oco – Inicio do Efeito 
Cátodo Oco. 

 
 

O efeito avalanche que ocasiona a ionização do provoca consequentemente um 

aumento da corrente elétrica. A curva Tensão x Corrente apresenta três regiões distintas, 

descarga escura, caracterizada por apresentar uma baixa corrente devido à alta 

resistência elétrica do gás, mais onde a corrente atinge um ponto de saturação devida o 

aumento da voltagem. A descarga incandescente onde ocorre um aumento acentuado da 

corrente enquanto a tensão atinge certo valor crítico. A região em regime de arco é 

formada quando a corrente aumenta para um valor de alguns ampères, e a tensão 

diminui rapidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Figura 15: Descarga em regime de cátodo oco. 
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A figura 15 mostra o gráfico obtido da Tensão X Corrente durante o inicio da 

descarga de cátodo oco. O arco é caracterizado por uma corrente mais elevada e uma 

voltagem muito baixa que a descarga luminosa; a voltagem do arco possui valores 

tipicamente menores que 50 V. O gráfico mostra que a descarga de cátodo oco ocorre 

em regime de arco (Almeida, 2008). 

4.2. Caracterização das amostras 
 
 

Filmes finos de titânio foram depositados em amostras de vidro com dimensões 

igual a 25 x 25 x 1,10 mm. Para verificar variações na taxa de deposição para diferentes 

regiões do reator, a deposição foi realizada em três diferentes posições de distância da 

descarga. A posição mais próxima da descarga foi definida como a posição 0 mm e as 

demais posições 30 mm e 60 mm, foram medidas a partir desta. Além da distancia, o 

tempo também foi um parâmetro para a deposição. Os filmes foram depositados em 

tempos iguais a 10, 20 e 30 minutos. As amostras usadas para deposição foram 

preparadas com uma mascara adesiva, o qual permite a medição da altura de um degrau 

criado intencionalmente entre o filme e o substrato. A partir da combinação destes dois 

parâmetros, totalizando 9 amostras depositadas, para cada regime de gases de trabalho 

utilizado. As figuras 16-17 exemplificam os filmes depositados para os diferentes 

parâmetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 16: Filmes finos de titânio depositados em vidro - Fluxo de Argônio. 

 

 
Figura 17: Filmes finos de titânio depositados em vidro - Fluxo de Argônio-Hidrogênio.  
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A máscara adesiva utilizada sobre as amostras de vidro foram colocadas apenas 

sobre metade da amostra, possibilitando a formação de um degrau entre o titânio 

depositado e o substrato de vidro. Uma comparação visual dos filmes depositados não 

revelou diferença de coloração entre os filmes depositados apenas com fluxo de gás 

argônio, e para os filmes depositados com fluxo de mistura de Ar-H2. As figuras 18-19 

mostram as micrografias dos filmes depositados para os diferentes parâmetros, com 

ampliação de 1000x.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Através da técnica de perfilômetria foi obtida a espessura dos filmes 

depositados, foram realizadas três medidas para cada amostra. Os resultados obtidos são 

apresentados na tabela 2 e 3. 

 

Tabela 2: Filmes depositados com atmosfera de argônio – 10 sccm 

Tempo Posição 0 Posição 3 Posição 6 

 174,5 nm Não foi possível 

determinar 

Não foi possível 

determinar 10 minutos 140,9 nm 

 174,3 nm 

 219,1 nm 505,4 nm 140,7 nm 

20 minutos 299,0 nm 431,0 nm 187,9 nm 

 398,7 nm 395,5 nm 166,2 nm 

 474,2 nm 670,8 nm 239,6 nm 

30 minutos 536,5 nm 503,7 nm 294,7 nm 

 401,2 nm 598,8 nm 227,7 nm 

 
Figura 18: Filmes depositados com atmosfera de argônio: (a) Filmes depositados na 

posição 0. (b) Filmes depositados na posição 3. (c) Filmes depositados na posição 6. 
 

 
Figura 19: Filmes depositados com atmosfera de argônio: (a) Filmes depositados na 

posição 0. (b) Filmes depositados na posição 3. (c) Filmes depositados na posição 6. 
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Tabela 3: Filmes depositados com atmosfera de argônio e hidrogênio – 10 sccm e 8.5 

sccm. 

Tempo Posição 0 Posição 3 Posição 6 

 424,5 nm Não foi possível 

determinar 

Não foi possível 

determinar 10 minutos 380,4 nm 

 347,5 nm 

 358,4 nm 435,8 nm 179,6 nm 

20 minutos 336,8 nm 412,3 nm 150,0 nm 

 448,9 nm 526,7 nm 144,0 nm 

 509,7 nm 652,0 nm 159,8 nm 

30 minutos 500,3 nm 492,8 nm 197,8 nm 

 503,0 nm 548,0 nm 156,2 nm 

 

 

Através da técnica de perfilômetria foi obtida a espessura dos filmes 

depositados, foram realizadas três medidas para cada amostra. Os resultados obtidos são 

apresentados na tabela 2. Na figura 20 observasse as taxas de deposição dos filmes finos 

pela distância entre à amostra de vidro e o início da descarga de argônio e mistura Ar 

com H2 para tempos de 10,20 e 30 minutos. Na caracterização das amostras observou-se 

que para a distância 0 mm, os filmes depositados com plasma de Ar-H2, apresentaram  

uma maior taxa de deposição em relação ao  plasma de argônio, para todos os tempos de 

deposição.Os filmes depositados com tempo de 10 minutos, mas distantes a 30 mm e 60 

mm da descarga, mostraram-se muito tênues para a determinação de sua 

espessura,devido às condições de tempo e distancia ser dês favorável a boa formação do 

filme. 

Para a deposição a distante 30 mm da descarga, para o tempo de 20 minutos o 

plasma de Ar-H2, mostrou maiores taxas de deposição, porem, com o tempo de 30 

minutos de deposição, os filmes formados com plasma de argônio foram os que 

apresentaram as maiores taxas de deposição. Os filmes depositados a distancia de 60 

mm da descarga, os filmes depositados com plasma de argônio apresentaram a maior 

taxa de deposição para os tempos de 20 e 30 minutos. Na maioria dos casos, plasmas de 

Ar-H2 têm demonstrado aumento na eficiência de sputtering comparado a plasmas de 

argônio (Budtz-Jørgensen et al., 2001). 

 
 
 
 
 
 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 20: Espessura média dos filmes formados. 
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A figura 21 representa a análise por difração de raios x, realizadas nas amostras 

dos filmes depositados, na posição 0 cm, para tempos de deposição de 30 minutos, 

caracterizando as fases presentes no substrato do filme depositado. Como os filmes 

foram depositados em substrato de vidro, os gráficos apresentam uma curva 

características de materiais com estrutura amorfa. Os gráficos apresentam picos que 

identificam as fases de titânio sobre o substrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Caracterização dos filmes de titânio, na posição 0 cm. Deposição com 

argônio (a). Deposição com argônio e hidrogênio (b). 
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A análise por difração de raios x também foi utilizada para caracterizar a 

cristalinidade dos filmes formados com diferentes atmosferas. A largura dos picos de 

difração apresentados pode ser utilizado para determinar o tamanho de cristalitos de 

materiais com menos de 1 micrometro. A cristalinidade de um material pode ser 

relacionada com o alargamento do pico de difração através da equação de Sherrer.  

 

 τ = λ/( tcosθ) 
 

                                    (16) 

Um alargamento adicional para os picos de difração pode ocorrer devido a 

efeitos instrumentais. Uma segunda causa para a ampliação pode ser o estresse no filme 

(Lifshin, 1999). A Intensidade de um pico de um padrão de difração é uma medida 

direta da cristalinidade do filme (Chan e Teo, 2007). Para a análise dos padrões de 

difrações, foi subtraída da curva dos gráficos obtidos, através do software OriginPro 8, a 

região amorfa, o qual a correção é exibida na figura 22. O software MagicPlot Student, 

versão 2.0.1, foi utilizado para calcular a largura a meia altura dos picos de difração, os 

quais foram relacionados com a cristalinidade dos filmes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Padrões de DRX - Filmes depositados com atmosfera de argônio (a). (b) 

Filmes depositados com atmosferas de Ar-H2 
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Os valores mostrados na tabela 4 são relativos à largura a meia altura dos picos 

de difração, calculados através do software MagicPlot 2.0.1. A largura a meia altura é 

relacionada à cristalinidade dos filmes formados, de forma que quanto maior a largura 

menor é a cristalinidade dos filmes. Foi considerado o pico de maior intensidade de 

cada gráfico.  

 

 

 

 
 

A análise por DRX mostra que os filmes depositados com atmosferas de Ar-H2, 

apresentaram uma maior cristalinidade do que os filmes depositados apenas com fluxo 

de argônio. A utilização de hidrogênio e descrito para conduzir a uma melhor adesão 

dos revestimentos depositados. A diferença entre plasmas de Argônio e Ar-H2 pode 

estar relacionada às diferenças entre os mecanismos de limpeza. Quando argônio puro é 

usado como o gás de trabalho, a remoção de óxidos dependeria principalmente de 

sputtering físico. No caso de Ar-H2, é usado para induzir a reações químicas entre 

óxidos e o hidrogênio (Hsieh e Fong, 1999). 

4.3. Caracterização do plasma de Ar-H2 
 
 

Na figura 23, podemos observar os espectros de argônio (a), e o espectro para a 

mistura de Ar-H2(b), respectivamente. Observou-se que no espectro de argônio 

predomina emissões na região de 700 a 900 nm, onde predominam transições do tipo 

4p-4s (Nagai, 2004). Com a introdução e aumento gradual do fluxo de hidrogênio 

observou-se a emissão das linhas H-  (486 nm) e H-α (656 nm) como esperado, pois 

essas linhas são características das espécies excitadas no plasma (Sala, 2007). Na tabela 

5 são listadas as espécies identificadas nos espectros, o respectivo comprimento de 

onda, e suas configurações para o estado fundamental e estado excitado (Kramida et al., 

2012). 

 
 
 

Tabela 4: Largura dos picos de DRX 

Atmosfera Largura a meia altura 

Argônio 0,7362 

Ar-H2 0,4626 
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Figura 23: Espectro de plasma de argônio - Espectro de plasma de Ar-H2. 
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Nos gráficos apresentados na figura 24, observamos a variação na intensidade 

das linhas de emissão para as diferentes posições do cabo de fibra óptica no reator. 

Avaliamos a evolução das linhas de emissão no plasma, ao longo do comprimento do 

reator. Variamos a posição axial da fibra ótica em distancias iguais há 10 mm a partir da 

posição (0). Para o nosso estudo esta posição é a mais próxima da região da descarga. A 

intensidade relativa das linhas de emissão do gás argônio foi comparada para o caso do 

espectro de plasma de argônio puro (a), e para a mistura de Ar-H2 (b), considerando uma 

média global das intensidades. Como pode ser visto na figura 24 o plasma com mistura 

de Ar-H2 possui uma maior intensidade para as emissões das linhas de transição de 

argônio nas regiões mais próximas da descarga, em relação ao plasma de argônio puro. 

Com a edição do hidrogênio na atmosfera de plasmas de argônio puro, é notado um 

aumento drástico da intensidade global das linhas de emissão de argônio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5: Linhas de emissão identificadas 

Espécie λ (nm)  Config. Est. Fundamental  Config. Est. Excitado 

H-  486.13  2  4 

Ar I 603.21  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[5/2]   3  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)5d  

2
[7/2]° 4 

H-α 656.27  2  3 
Ar I 675.28  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[1/2]   1  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4d  

2
[3/2]° 2 

Ar I 687.12  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[1/2]   1  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4d  

2
[1/2]° 1 

Ar I 696.54  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[1/2]  1 

Ar I 706.72   3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[3/2]  2 

Ar I 727.29  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  1  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[1/2]  1 

Ar I 738.39  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  1  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[3/2]  2 

Ar I 750.38  3s
2
3p

5
(

2
p°1/2)4s  

2
[1/2]°  1  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[1/2]  0 

Ar I 763.51  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[3/2]  2 

Ar I 772.37  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[3/2]  1 

Ar I 794.81  3s
2
3p

5
(

2
p°1/2)4s  

2
[1/2]°  0  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[3/2]  1 

Ar I 801.47  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[5/2]  2 

Ar I 811.53  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  2  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[5/2]  3 

Ar I 826.45  3s
2
3p

5
(

2
p°1/2)4s  

2
[1/2]°  1  3s

2
3p

5
(

2
p°1/2)4p  

2
[1/2]  1 

Ar I 842.46  3s
2
3p

5
(

2
p°3/2)4s  

2
[3/2]°  1  3s

2
3p

5
(

2
p°3/2)4p  

2
[5/2]  2 
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Na figura 25 podemos observar as linhas de titânio identificadas no espectro de 

argônio. As principais linhas de emissões identificadas possuem comprimento de onda 

550 nm, 556 nm, 560 nm, 564 nm.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 24: Queda na intensidade das linhas de argônio em um plasma de argônio, e queda na intensidade 

das linhas de argônio em uma mistura de Ar-H2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25: Linhas de emissão de titânio identificadas em espectro de argônio. 
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Na figura 26 observamos e a queda na intensidade de emissão destas linhas com 

o aumento gradual do fluxo de argônio. Com aumento do fluxo de argônio percebemos 

a queda na intensidade das linhas de emissão de titânio, figura (a), enquanto a 

intensidade relativa da linha de argônio aumenta figura (b). Foi considerada a 

intensidade da linha de emissão 811 nm de argônio, comparadas com as linhas de titânio 

identificadas. O aumento gradual do fluxo do gás argônio mostrou uma diminuição da 

intensidade das linhas de emissão de titânio observadas. O mesmo foi notado com a 

introdução do gás hidrogênio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 26: Queda na emissão das linhas de titânio (a). Intensidade da linha 811 nm de 

argônio (b). 
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CONCLUSÃO 
 

Baseados nos resultados obtidos são determinados as seguintes conclusões: 
 

1) Os espectros observados neste trabalho na região de pós-descarga foram de 

argônio e hidrogênio. 

2)  Filmes finos que foram deposição em 10 minutos nas posições 3 e 6, Não 

tiveram suas espessuras registradas devido ao batente, entre filme e substrato ser 

insuficiente. 

3) Para tempos de deposição de 20 minutos os filmes depositados com Ar-H2, 

possuíram uma maior taxa de deposição, para os filmes depositados nas posições 

0 e 3. Para os tempos de deposição de 30 minutos, a utilização de Ar-H2 

mostrou-se mais eficiente para a deposição na posição 0. 

4) Os filmes depositados na posição 3 apresentaram as maiores taxas de deposição 

com o uso de ambas as atmosferas de trabalho. 

5) A análise de DRX mostrou que os filmes depositados com atmosferas de Ar-H2 

possuem uma maior cristalinidade, quando comparados com os filmes 

depositados com atmosfera de argônio. 

6) As linhas de emissão de argônio observadas no espectro de Ar-H2 apresentaram 

uma maior intensidade de emissão, quando comparadas com o espectro de 

argônio apenas. 
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