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RESUMO

Filmes de nitreto de ferro, com centenas de nanometros de espessura foram depositados pelo
método de deposição/nitretação por Gaiola Catódica utilizando um plasma de N2/H2 sobre um
substrato de vidro comum. A estrutura, morfologia da superfície e propriedades magnéticas
foram investigadas com o uso de Difratometria de Raio-X (DRX), Microscopia de Força
Atômica (MFA) e Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV). A DRX exibe a formação da
fase γ’’FeN e mistura de fases ζFe2N + ɛFe3N. A magnetização de saturação e coercividade
dos filmes de nitreto de ferro dependem da morfologia, composição, tamanho de grão e
temperatura de tratamento. Com o aumento da temperatura de 250 para 350 ºC, a
magnetização de saturação e a coercividade na direção paralela à superfície dos filmes
também aumentam em proporção relativa. Isto pode ser atribuído aos tamanhos de grãos e às
diferentes fases formadas, já que fases ricas em ferro como ɛFe3N surgem com frequência
maior em temperaturas de tratamento mais elevadas. Neste estudo foi possível a deposição de
filmes de boa adesão e boas propriedades magnéticas com grande aplicação em dispositivos
magnéticos por um método novo e de baixo custo.
Palavras chave: Gaiola catódica; filmes de nitreto de ferro; magnetização de saturação.

ABSTRACT

Iron nitrite films, with hundred of nanometers thick, were deposited using the Cathodic cage
plasma nitriding method, with a N2/H2 plasma, over a common glass substract. The structure,
surface morphology and magnetic properties were investigated using X-ray diffractometry
(XRD), atomic force microscopy (AFM) and vibrating sample magnetometer (VSM). XRD
shows the formation of γ’’FeN phase and a combination of ζFe2N + ɛFe3N phases. The film’s
saturation magnetization and coercivity depends on morphology, composition, grain size and
treatment temperature. Temperature raising from 250 ºC to 350 ºC were followed by an
increase in saturation magnetization and film’s surface coercivity on the parallel direction in
relative proportion. This fact can be attributed to the grain sizes and to the different phases
formed, since iron rich fases, like the ɛFe3N phase, emerges more frequently on more elevated
treatment’s temperature. Using this new and reasonably low cost method, it was possible to
deposit films with both good adhesion and good magnetic properties, with wide application in
magnetic devices.
Key words: Cathodic Cage; Iron nitride film; saturation magnetization.
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1 INTRODUÇÃO

A deposição de filmes por Gaiola Catódica (Depósito de Patente número PI06032133) é um método original desenvolvido no LabPlasma – UFRN, que consiste na colocação de
um dispositivo em formato de gaiola dentro do ambiente de tratamento de um reator a plasma.
Este método permite manipular uma maior quantidade e variedade de amostras, incluindo
amostras com geometria avançada e irregular, sem ocorrências de danos como abertura de
arcos, efeito de bordas e/ou efeito cátodo oco comuns em alguns tratamentos, fatos estes que
dificultam o controle da temperatura e sua homogeneidade (1 – 5). 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) que em reação com a
atmosfera de H2/N2, podem formar filmes (1, 6 – 10).
Baseado no interesse em filmes de nitreto de ferro, extensivamente investigados pelo
seu alto potencial em aplicações tecnológicas, já que alguns desses nitretos possuem
propriedades magnéticas aplicáveis em dispositivos magnéticos de armazenamento de alta
densidade (11 – 13), a Gaiola Catódica foi inteiramente confeccionada em aço 1008 por
possuir pureza de 99,4636% em ferro e a deposição por plasma de N2/H2 em substrato de
vidro comum fundamentou a obtenção de filmes de nitreto de ferro com qualidade magnética.
É importante ressaltar o desafio de unir plasma e magnetismo em um caráter
investigativo de filmes finos e ainda do próprio método de aquisição, enfatizando a inovação
deste trabalho na área de síntese de filmes finos magnéticos.
As discussões desta pesquisa se basearam nos resultados obtidos por cada técnica
escolhida para análise das condições de tratamento. As amostras tratadas em temperaturas de
250, 300 e 350 ºC foram caracterizadas por Difração de Raio-X em ângulo rasante (DRX),
para a identificação e quantificação de matéria depositada sobre os substratos de vidro
utilizando um programa adequadamente formulado para esta função, o MAUD, adquirido
online gratuitamente. A Microscopia de Força Atômica (MFA) se justificou na visualização e
análise morfológica característica do crescimento do filme em diferentes temperaturas e o
Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV), foi de extrema importância na caracterização
magnética e também quantificação dos compostos em parceria com os refinamentos pelo
método Rietveld dos difratogramas de raio X.
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2 REVISÃO TÉORICA

2.1 Plasma

A fabricação de materiais tendo como fonte energética o plasma adquiriu um impulso
direto sobre a economia mundial em praticamente toda a indústria de alta tecnologia assim
como nas indústrias tradicionais e no meio acadêmico por meio de pesquisas em várias
universidades, inclusive brasileiras, logo em seu início, em torno de 1986, mesma época em
que o Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma da UFRN (LabPlasma) também
iniciava suas pesquisas em nitretação iônica (6).
Usualmente são conhecidos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso.
Entretanto, ao longo das pesquisas da Mecânica Quântica em espectros foi descoberto e
comprovado, enquanto estudava as descargas elétricas em gases, o 4° estado definido como
plasma pela primeira vez pelo físico norte americano prêmio Nobel de Química em 1932,
Irving Langmuir, em Oscillations in Ionized Gases, publicado em 1928 na revista
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (14).
Sendo 99,99% do Universo visível conhecido em estado de plasma, então menos de
0,1% restante é constituído de todos os outros estados de agregação da matéria, o que mostra
a importância do conhecimento e estudos voltados à Física de Plasma (15, 16).
Frequentemente os termos “descarga luminescente”, "descarga elétrica", "descarga
gasosa", ou “plasma” são usados como sinônimos, que pode ser definido como um sistema de
partículas contendo átomos e moléculas neutras, fótons, elétrons e radicais livres, íons
atômicos e moleculares. Esse estado é alcançado pela ionização dos átomos ou moléculas do
gás em constante interação Coulombiana. É sabido que pela Lei de Coulomb, a força de
interação entre regiões com cargas diminui com 1/r2, porém, mesmo para grandes distâncias
ocorrem influências de partículas carregadas. Portanto, uma perturbação local pode afetar o
movimento dessas partículas carregadas em regiões afastadas do plasma (6, 17, 18).
O plasma, na ausência de campos externos é, macroscopicamente neutro – propriedade
conhecida como quase neutralidade – sendo que qualquer desbalanceamento resultará em
campos elétricos que tendem a mover as cargas de modo a restabelecer o equilíbrio com certo
grau de condutividade elétrica, em oposição a um gás comum, devido à presença de cargas
elétricas livres entre seus constituintes. Pode-se concluir que as densidades de elétrons mais a
de íons negativos devem ser iguais à densidade de íons positivos (6, 17).
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Figura 2.1 - Visualização de um gás comum e plasma (17).
(Adaptado pela autora)

O plasma ainda pode se comportar de formas diferentes e, por esse motivo, ser
classificado em frio ou fora do equilíbrio termodinâmico e térmico ou em equilíbrio
termodinâmico, o que compete ao parâmetro grau de ionização definido como sendo o
número de espécies ionizadas dividido pelo número total de espécies do meio gasoso (1, 6,
17).
Este grau de ionização pode variar de 1 (gás completamente ionizado) até valores
muito baixos. Essa diferença no grau de ionização existe devido à possibilidade de gerar
plasmas por diferentes métodos de excitação, tais como aplicação de corrente contínua entre
eletrodos (pulsada ou não), rádio frequência, microondas, entre outros (1, 6, 17).
Um plasma parcialmente ionizado ou plasma frio representa um grau de ionização
tipicamente da ordem de 10-4, ou seja, para cada par elétron-íon tem-se dez mil átomos ou
moléculas neutras, sendo assim, apenas uma pequena porcentagem das moléculas do gás está
ionizada e as espécies mais pesadas, como moléculas, íons e radicais livres estão com
temperaturas próximas da ambiente e os elétrons apresentam temperatura bem superior em
torno de 2 a 5 eV (1 eV = 11 600 K) o que demonstra uma maior mobilidade no plasma
devido sua leveza. Esses plasmas são utilizados em processos de nitretação iônica, bem como
em deposição de filmes finos, de filmes espessos por gaiola catódica, como apresentado neste
trabalho (1, 6, 17, 19).
Existem variadas formas de se produzir plasmas, especialmente em laboratório.
Dependendo do método utilizado, esse poderá ter uma densidade alta ou baixa de íons, uma
temperatura termodinâmica média alta ou baixa dentre outras características. Um dos métodos
mais utilizados é quando uma diferença de potencial é aplicada entre dois eletrodos contidos
num sistema hermeticamente fechado e a uma pressão suficientemente baixa possibilitando
que o campo elétrico gerado entre o cátodo (negativo) e o ânodo (positivo) provoque a
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movimentação dos elétrons livres dando início a uma série de colisões com as espécies
neutras do gás que aleatoriamente entram em seu caminho, transferindo sua energia e
produzindo assim mais íons e elétrons através da seguinte combinação:
e- + G0 → G+ + 2e-,
onde G0 é o átomo ou molécula do gás no estado fundamental e G+ representa um íon desse
gás, ou seja, o elétron primário remove um elétron do átomo, produzindo um íon positivo e
dois elétrons (6, 17, 20).
Dessa forma, pares elétrons-íons são formados e destruídos continuadamente e nesse
processo de colisão em que ocorre ionização há possibilidade de excitação com seu
consequente relaxamento o que ocorre com emissão de fótons. Os dois elétrons não ligados
gerados pela colisão com ionização podem ser acelerados pelo campo elétrico até que,
também, possam produzir ionização. É por esse processo de multiplicação que a descarga
luminescente é mantida e esse comportamento é nomeado efeito avalanche das partículas no
plasma, assemelhando-se a um efeito dominó (6, 17, 21).
Dependendo da velocidade e do ângulo de incidência com que estes elétrons colidem
nas partículas neutras do gás, podem ocasionar a remoção de um elétron do átomo
(ionização), excitação ou dissociação que é a formação de átomos neutros excitados ou
ionizados. Uma transferência de energia menor para o elétron ligado permitiria que este
saltasse para um nível de energia maior dentro do átomo com uma absorção de energia do
quantum correspondente, o que caracteriza uma excitação (6, 17).
São essas espécies excitadas as responsáveis pelo aspecto luminoso, já que emitem
também fótons de luz visível durante o processo de decaimento dos elétrons para níveis
menos energéticos, onde cada transição é acompanhada pela emissão de um fóton de energia
muito específica, igual a diferença de energia entre cerca de 4100 (violeta) Å e 7200 Å
(vermelho), correspondentes a transições de elétrons de 3,0 eV e 1,7 eV, respectivamente (6,
17).
Este ambiente permite registro, com equipamento de detecção adequado, dos fótons de
ultravioleta profundo (transições atômicas) para o infravermelho distante (transições
moleculares vibracionais e rotacionais). A técnica de espectroscopia de emissão óptica é,
portanto, significativamente importante para detectar e determinar a presença de vários
átomos e moléculas nos processos a plasma (6, 17, 21).
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Em consequência ao efeito avalanche descrito anteriormente, os três principais
regimes de descarga que podem ser estabelecidos em função do comportamento da corrente
elétrica em resposta à tensão entre os eletrodos estão indicados pela curva da figura 2.2 (6).
Figura 2.2 – Curva característica de corrente elétrica x voltagem entre dois eletrodos numa
descarga elétrica em gases (6).

Podendo ser explicada considerando três regiões distintas:
Na primeira região, correspondente ao primeiro regime, a resistência elétrica do gás é
suficientemente alta para conduzir portadores de carga do meio, então sua corrente é muito
baixa o que muda, quando a voltagem aumenta, pois também cresce a força elétrica que
acelera as poucas partículas carregadas, resultando na colisão dessas com os eletrodos. Se
num tempo suficiente, a taxa de produção de íons e elétrons se torna constante, a corrente
atinge um ponto de saturação, porém, se a diferença de potencial entre os eletrodos continua
crescendo, a corrente se submete a um novo aumento devido aos elétrons adicionais
produzidos, iniciando uma avalanche de cargas que correspondem a uma tensão de ruptura Vb
como resposta ao circuito externo (6, 17).
Nomeia-se descarga de “Townsend” a região entre a corrente de saturação e a tensão
de ruptura. É nesse momento que o gás se torna brilhante e íons, partículas neutras e fótons
começam a bombardear o cátodo, produzindo os elétrons secundários que vão alimentar o
sistema, tornando a descarga autossustentada, é a região 2. Os elétrons secundários são

18

acelerados e interagem com átomos e moléculas do gás, resultando em pares íons-elétrons por
meio de colisões inelásticas (6, 17).
Os íons são direcionados para o cátodo e quando colidem, produzem mais elétrons
secundários. O gás que antes possuía resistividade alta, agora adquiriu característica de um
condutor viabilizando o fluxo eletrônico apenas com aplicação de uma diferença de potencial
entre os eletrodos, menor que a necessária para a formação do plasma. Esta é a região 3,
também denominada descarga normal (6, 17).
Agora, pode-se descrever matematicamente a densidade de corrente como uma função
diretamente proporcional à voltagem quando a pressão é constante. Essa região descrita como
“abnormal” é a mais visada para o processo de deposição por ser mais eficiente e ainda
proporcionar um tratamento superficial uniforme (6).
A Figura 2.3 representa visualmente a região de potencial elétrico mais baixo, onde
ocorrem todos os efeitos do plasma de corrente contínua.
Figura 2.3 – Perfil visual do plasma em regime “abnormal” que reflete as regiões
da bainha e luminescência catódica (16).

A região luminosa bem próxima ao cátodo é chamada de luminescência negativa ou
catódica que surge devido à excitação dos átomos superficiais bombardeados pelas espécies
do plasma. A cor da luminescência varia de acordo com o gás ou mistura de gases de plasma e
do material do cátodo. A luz visível e outras radiações surgem devido a complexos processos
de excitação e decaimento entre dois estados quânticos das partículas presentes no plasma (6,
16, 17, 20).
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Há um espaço escuro entre a região luminescente e o cátodo. Isso se deve a um espaço
mínimo suficiente para os portadores de carga ganharem energia cinética com capacidade de
excitar e/ou ionizarem as partículas do estado fundamental. Os elétrons secundários que são
arrancados do próprio cátodo por colisões iônicas se chocam com partículas do gás logo após
seu surgimento ou percorrem pouco mais espaço conforme o aumento do livre caminho médio
(λ0), já que este é uma função da pressão do ambiente. Sendo assim, esse espaço mínimo de
percurso de elétrons para cada gás e pressão corresponde à região escura denominada “bainha
catódica” (1,6).
O livre caminho médio λ0 é definido como a medida do espaço livre entre colisões das
partículas. O nitrogênio em pressão atmosférica e temperatura ambiente tem um livre caminho
médio na ordem de 10-8 m. O sistema descrito e utilizado para a deposição dos filmes de
nitreto de ferro nesta dissertação possui um livre caminho médio na ordem de 10-5 m (1).
Dentre o que foi exposto, podemos afirmar que a tentativa de produzir filmes em
ambiente de plasma está fundamentada nas premissas de que (i) o plasma é agente
dissociativo e pode fornecer as espécies ativas em condições energeticamente favoráveis à
produção dos intersticiais; (ii) o controle da atmosfera que envolve a amostra possibilita a
isenção de outros elementos, que não os da liga, favorecendo a difusão das espécies de
interesse; (iii) o plasma é agente gerador de energia térmica; (iv) as características do plasma
são facilmente modificadas em função dos parâmetros de controle, como fluxo gasoso,
pressão, voltagem e mistura gasosa, permitindo assim, inúmeras possibilidades de
processamento (22).

2.2 Sputtering

Sputtering é a ocorrência de remoção de átomos de um alvo sólido devido a colisões
(1) com qualquer espécie incidente incluindo átomos, íons, elétrons, fótons e moléculas
neutras. Em casos práticos, quase sempre se utiliza bombardeamento por íons de gases inertes
como Ar+ e Kr+, ou íons moleculares menores como N2+ e O2+, evidenciados pelo seu
comportamento (manuseio), reatividade, tamanho ou tratamento de interesse (23).
Sendo assim, pode ser definido como um processo de desarranjo e ejeção de átomos
da superfície de um sólido devido à troca de momentum associado com esse bombardeamento
da superfície com partículas energéticas (figura 2.4). Para ocasionar sputtering na superfície
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de um material, é necessário que a espécie incidente possua uma energia maior ou igual à
energia de sublimação, pois é essa a ligação que o átomo possui quando está na superfície (1,
6, 9).
Figura 2.4 – Esquema do processo de sputtering (23). (Tradução livre).

Os projéteis capazes de penetrar o alvo realizam colisões individuais com átomos do
mesmo ao longo de sua trajetória, entregando-lhes alta energia. Como consequência, os
átomos ligados da superfície recuam da sua posição de equilíbrio, produzindo mais
deslocamentos atômicos através de novas colisões, típico efeito cascata, onde eventualmente
parte da energia é transferida aos átomos da superfície, os quais podem ser ejetados para fora
do material (1, 9).
A distribuição de energia dos átomos arrancados por sputtering para várias energias do
íon incidente apresenta um máximo, geralmente de alguns eV (figura 2.5). A posição desse
máximo, no entanto, não depende da energia do íon incidente. Isso significa que mesmo que o
alvo seja bombardeado por partículas cada vez mais energéticas, a energia cinética dos
átomos ejetados do material não será necessariamente maior. O que se observa é que, em
média, a energia cinética permanece quase constante, sendo que o número de íons arrancados
é que aumenta. Isso pode ser explicado a partir da cinética do processo de sputtering (24).
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Figura 2.5 – Distribuição de energia de átomos ejetados por sputtering, em função da energia
dos íons incidentes (24).

Na sua passagem pelo sólido, a energia do íon incidente é transferida aos átomos do
alvo através de sucessivas colisões. Assim sendo, um íon com energia incidente maior poderá
colidir com um número maior de átomos do alvo e, portanto, a taxa de sputtering aumenta.
Entretanto, o que se observa também é que se a energia do projétil continuar aumentando,
chega um momento em que essa taxa se mantém constante, isso porque íons ainda mais
energéticos penetram mais profundamente no alvo e dessa forma os átomos que recebem a
energia através da colisão não conseguem atingir a superfície nem serem ejetados (1).
Em termos práticos, viabilizar o processo de sputtering consiste em colocar o material
a ser depositado (material alvo), polarizado negativamente com respeito ao substrato que está
aterrado, polarizado positivamente ou em potencial flutuante em um ambiente próprio
hermeticamente fechado e em vácuo. Quando um gás neutro é introduzido nesse cenário,
aplica-se uma diferença de potencial entre o alvo e o substrato. Os íons positivos são
acelerados para o cátodo, removendo átomos superficiais (sputtering) que são então
depositados no substrato com características adquiridas a partir da determinação dos
parâmetros e materiais envolvidos nesse processo (6, 17, 24, 25), como ilustrado na figura
2.6.
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Figura 2.6 – Esquema de um Sputtering Convencional (25).

A técnica não possui limite quanto ao material a ser usado e as vantagens do processo
de sputtering consistem em possibilitar a deposição de filmes de praticamente qualquer
material com a conservação da estequiometria, além de proporcionar boa aderência e alta
densidade dos filmes depositados, entretanto, taxas de deposição muito baixas são
características da técnica na maioria dos tratamentos (17).
Uma alternativa encontrada para diminuir esse efeito, em sua maioria, indesejável é
introduzir um campo magnético, este sistema é o Magnetron Sputtering. E ainda outra
alternativa eficiente é a deposição por Gaiola Catódica que será descrita devidamente no
tópico 2.6.

2.3 Sputtering Reativo

Em todos os processos anteriormente descritos há a possibilidade de ser utilizado um
gás reativo para manter a estequiometria do material de partida ou para promover a formação
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de um composto desejado (1), neste trabalho onde nitretos serão formados, a adição poderia
ser de gás nitrogênio ou amônia.
Por sputtering reativo se entende o crescimento de filmes de materiais compostos,
onde um elemento é do alvo enquanto o outro é do gás reativo presente na atmosfera da
câmara durante o processo (1). Sendo comumente usado para a deposição de filmes de óxidos
e nitretos (23), a prática é a convencional, onde agora no sputtering reativo, o gás neutro é
substituído por um gás ativo (N2, O2, NH3, etc) que reage com os átomos arrancados do alvo
(6).

2.4 Magnetron Sputtering

A ideia de usar um campo magnético para aumentar a ionização foi sugerida e posta
em prática em 1940 por Penning, mas só na década de 70 é que se desenvolveu a pulverização
catódica em Magnetron como uma técnica de sputtering (26).
Como supracitado, uma maneira de tornar o sputtering de uma superfície mais efetivo
é com a utilização de campo magnético, pois este provoca um movimento em espiral dos
elétrons, aumentando substancialmente a distância percorrida, a probabilidade de eles
ionizarem o gás e de haver colisões entre elétron – íon, conduzindo a um aumento do
bombardeamento iônico do alvo, obtendo taxas de deposição mais elevadas, melhorando o
rendimento da ionização do gás (27).
Estes íons do plasma são acelerados pelo campo aplicado em direção ao material a ser
evaporado. Dependendo da energia destes íons, pode ocorrer desde um simples aquecimento
da superfície até a sua implantação (1, 28).
O Magnetron emprega uma configuração de campo magnético estático no
cátodo. Como o campo magnético está localizado paralelo à superfície do cátodo, os elétrons
secundários que são emitidos, devido ao bombardeamento iônico, ficam limitados por
este campo magnético movendo-se em uma direção perpendicular tanto ao campo elétrico
(normal à superfície) quanto ao campo magnético. Isto é conhecido como um

(24),

mostrado na figura 2.7.
Em termos práticos, a técnica consiste em colocar ímãs permanentes nas proximidades
do alvo, em um ambiente de deposição, para atuarem como armadilhas de elétrons (6) o que
permite taxas de deposição que podem chegar até a 106 Å /s ou 105 nm/s para o alumínio e
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ainda pode ser utilizado em plasmas produzidos por uma voltagem DC, na maioria dos
metais, ou por uma voltagem de rádio frequência, para os materiais isolantes à temperatura
ambiente como óxidos, cerâmicas supercondutoras, entre outros. Baixas pressões, de até 3
mTorr ou 300 Pa, podem ser mantidas na câmara de sputtering com a injeção de gás próximo
ao alvo, permitindo deposições com menor probabilidade de contaminações pelo gás residual
presente no ambiente de tratamento (reator). Com a manipulação destas baixas pressões e
baixas voltagens de sputtering, taxas de deposição bem pequenas como 0.4 Å/s ou 0,04 nm/s
também podem ser alcançadas (25, 29).
Figura 2.7 – A configuração do campo magnético para um magnetron com cátodo
circular planar (24). (Tradução livre).

A principal desvantagem ligada à técnica de deposição de filmes por pulverização em
magnetron sputtering é a pouca utilização do material do alvo, por motivos de campos
elétricos e magnéticos se concentrarem em pequenas áreas da superfície do alvo, ocorrendo
assim uma maior pulverização em determinadas regiões que são de 25 – 30% do total (24).
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Figura 2.8 – Seção de corte de um Magnetron Sputtering retangular.

2.5 Nitretação Iônica

Um tratamento de superfície de materiais que terá sua importância nesse trabalho é a
Nitretação Iônica ou por Plasma. Diferente das técnicas apresentadas até agora devido ao seu
caráter de difusão de nitrogênio como principal efeito de modificação de composição da
superfície, sua descrição nesse trabalho passa por enriquecer ainda mais os conceitos e
avanços relacionados ao uso da Gaiola Catódica.
A nitretação a plasma ou iônica é uma tecnologia para modificação superficial que tem
experimentado um desenvolvimento substancial na indústria nos últimos 30 anos (30). Este
método é uma das mais eficazes técnicas para o melhoramento das resistências ao desgaste e à
corrosão, fadiga e dureza da superfície de componentes industriais, ferramentas, entre outros,
ampliando sua vida útil (4, 6, 9, 18, 24).
O mecanismo básico do tratamento de difusão por plasma é uma reação entre este e a
superfície do metal com o objetivo de lhe conferir essas propriedades específicas devido à
formação de nitretos na superfície e a difusão de nitrogênio na forma atômica ou combinada
(dependendo do tipo e concentração dos elementos ligantes e ainda dos parâmetros externos
do processo como temperatura, tempo, pressão e voltagem) para o interior do material ativado
pela temperatura (6, 18, 31).
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No entanto, a nitretação iônica apresenta também alguns inconvenientes como
temperatura não uniforme, abertura de arcos e efeito cátodo oco, especialmente no tratamento
de peças com geometria complexa ou em grande número (4, 6, 24, 30, 32, 33). Causas e
consequências desses efeitos adversos serão esclarecidas individualmente a seguir e veremos
ainda o comportamento do plasma diante desse novo dispositivo lançado como amenizador de
tais perturbações.
Temperatura não uniforme – Se tratando de um aquecimento como o da nitretação
por plasma onde a energia é transmitida pelo bombardeamento de íons e espécies neutras com
a superfície da peça há uma facilidade para ocorrência de superaquecimento em partes da
amostra que possuam maior razão Área/Volume, gerando uma desuniformidade, distribuindo
uma temperatura diferenciada em regiões mais e menos estreitas (6, 17, 30 – 32).
Efeito cátodo oco – Aparece quando as superfícies de furos ou de superfícies planas
estão posicionadas a uma distância próxima o suficiente para que haja sobreposição das
regiões luminescentes do plasma, o que ocorre com certa facilidade em peças com geometria
complexa (1, 6, 18, 24, 30, 32).
Os elétrons confinados oscilam, causando a ionização e a excitação adicional dos
átomos e elétrons secundários, aumentando consideravelmente a densidade do plasma nessas
regiões e, logo no início da descarga, a região luminescente é confinada dentro da cavidade,
garantindo o número elevado de partículas pulverizadas e evaporadas pela elevação do
sputtering (1, 6, 30).
Este efeito é quase sempre indesejável porque leva a um maior aquecimento nas partes
da peça que possuem geometrias favoráveis ao confinamento. Num processo de nitretação, a
diferença de temperaturas entre partes planas e o fundo do furo pode chegar a mais de 100 °C
(1, 6).
Efeito de borda – A bainha reveste uniformemente o cátodo, dirigindo íons na direção
normal à superfície plana, contudo em caso da superfície contendo partes irregulares e
complexas, é sabido que o campo elétrico em condutores no vácuo apresenta singularidades
nas proximidades de bordas, pontas e cantos como na figura 2.10 (4, 6, 18, 24, 31 – 35).
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Figura 2.9 – Danos na superfície das amostras causados por
instabilidades no processo de nitretação a plasma convencional (10).
Seção de corte de um Magnetron Sputtering retangular.

A figura 2.9 expõe de forma direta as consequências indesejáveis associadas à uma
nitretação a plasma convencional, como comentadas acima.
Figura 2.10 – Perfil bidimensional do potencial flutuante, obtidos a 1 mm (linha cheia), 4 mm (linha
tracejada) e 8 mm (linha pontilhada) de distância do contorno das peças e do cátodo. (Parâmetros: 500
V; 0,16 A; 500 °C; 1 mBar; 10 SCCM) (34).

Por simulação foi possível descrever que a estrutura e evolução da bainha do plasma
determinam o fluxo de íons incidentes, o ângulo e energia de impacto de íons (31, 32, 36 –
39). Em situações de cátodos (amostras) contendo bordas ou pontas finas, Watterson (31, 40)
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construiu um modelo para mostrar que quando nas proximidades das bordas e pontas, o
ângulo de incidência é oblíquo (34, 39) e o fluxo iônico tem um valor máximo, o que significa
maiores taxas de colisão, próximo, mas não exatamente na borda, cerca de L/10 sendo L a
largura da bainha.
Outro fator de relação com o surgimento do anel de erosão ocorre porque átomos
ejetados por sputtering da região “1”, figura 2.11, formam uma nuvem sobre a região “2”,
dificultando a interação do plasma nessa região (34, 41).
Figura 2.11 mostrando que os aspectos geométricos são determinantes para a
uniformidade da camada formada num processo de nitretação DC convencional (NI), porém
irrelevante para a Gaiola Catódica (GC) (34).
Figura 2.11 – Destaque de amostra (a) com efeito de borda, NI e (b) sem esse efeito, GC (41).

2.6 Gaiola Catódica

2.6.1

Introdução

Em 2005, insatisfeitos com os efeitos intrínsecos de um tratamento de aços por
nitretação iônica, pesquisadores do Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma
LabPlasma – UFRN inclinam suas pesquisas em busca de melhorias aplicáveis à técnica. A
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nitretação já utilizada desde 1986 garantiu uma boa segurança da prática e dos parâmetros
envolvidos em cada processo, além da manipulação e possíveis adaptações dos equipamentos
como entrada de gases, dimensões do cátodo e reator, vedações, fonte de alimentação, bomba
de vácuo, isolante entre outros.
Lançado o desafio, hipóteses e testes foram alcançados e o resultado final dessa
sequencia lançou a todos da área um dispositivo promissor capaz de cumprir com vantagens
ainda nunca apresentadas à comunidade científica.
Denominada Gaiola Catódica (Depósito de Patente número PI0603213-3),
rapidamente se tornou alvo de utilização seguida de análises comparativas. Os resultados
obtidos em diversos aços foram semelhantes ou superiores com o uso da Gaiola Catódica em
relação à Nitretação por plasma comparável a muitos outros processos disponíveis no
mercado.
O tratamento térmico com o uso da gaiola catódica em aços inoxidáveis austeníticos
AISI 316 e 1020 e em aço ferramenta tipo AISI D2 em condições de trabalho semelhantes às
desta disssertação (10 sccm, 80% N2/H2), por exemplo, é tido como de qualidade superior
quando comparado ao método convencional de nitretação à plasma (1 – 5).

2.6.2

Técnica

Ao serem manipuladas uma quantidade razoável de amostras ou que estas possuíssem
geometria avançada e variada, era previsível que ocorressem danos como abertura de arcos,
efeito de bordas e/ou efeito cátodo oco, dificultando o controle da temperatura e sua
homogeneidade. Pois, no processo de Nitretação Iônica, os componentes ficam submetidos a
um alto potencial catódico (negativo) com a geração de plasma diretamente sobre as
superfícies das amostras (que são colocadas em um potencial flutuante, posicionadas sobre
uma superfície isolante de alumina) expostas ao tratamento (1 – 3, 5, 8, 10, 16, 18, 21, 30 –34,
41 – 44).
Caminhando para um novo setup, gerado pela adição de um dispositivo in situ do
ambiente de tratamento de um reator a plasma, foram acrescidas novas considerações e
descrições do comportamento nas modificações das linhas de campo, da atuação do
sputtering, distribuição de temperatura, forma de aquecimento, e, consequentemente, do filme
crescido.
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O dispositivo pôde ser montado sobre o porta amostras do reator (cátodo) de nitretação
DC convencional como o que foi ilustrado pela figura 2.10 e para este trabalho, o reator
utilizado é apresentado abaixo pela figura 2.12.
O fato de já ser fabricado em aço inoxidável e da facilidade na inclusão da gaiola no
reator, conforme ilustrado nas figuras 2.12 e 2.13, em virtude do cenário geométrico, trouxe
menos variáveis à pesquisa em andamento.
As paredes em aço inoxidável do reator atuam como ânodo (polarização positiva) e em
consequência à sua geometria e disposição, proporciona um direcionamento perpendicular das
linhas de campo elétrico em toda superfície da Gaiola. Nessa configuração, todo o dispositivo
fica submetido ao potencial negativo, funcionando como cátodo, e a diferença de potencial
sendo aplicada entre este e as paredes da câmara.

Figura 2.12 – Corte do Reator utilizado, deixando
visível a Gaiola Catódica em seu interior.

Figura 2.13 – Gaiola Catódica com a disposição de
uma amostra a ser tratada (a) e em tratamento (b).

(a)

(b)

A inovação se dá na remoção do alto potencial catódico nas 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
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amostras, a retirada da formação do plasma destas elimina completamente as agressões como
danos causados por abertura de arcos, sputtering intenso, e ainda abre a possibilidade do
tratamento de amostras com geometrias complexas ou diferenciadas (10, 18, 32, 33, 42, 43,
45).
O plasma aquece a gaiola catódica e, principalmente por meio da irradiação, fornece o
calor 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 (2, 4, 8, 10, 18, 32, 33, 35, 42).
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 (4, 8, 32, 33) descaracterizando
qualquer exigência de um plasma atuante abertamente sobre a superfície de interesse.
2.6.3

Crescimento do Filme

O modelo proposto por Kölbel é o de maior citação na descrição do mecanismo mais
responsável pela nitretação a plasma convencional, embora muitos outros mecanismos já
tenham sido apontados por diversos pesquisadores já que ainda é de extrema dificuldade
precisar as interações entre espécies do plasma e átomos arrancados da superfície por
sputtering, sendo estas complexas e inúmeras (> 80), não se sabendo quantas nem quais
realmente ocorrem durante um processo de tratamento (1, 6 – 10). Kölbel propõe a formação
instantânea de compostos de Fe e N na superfície e tal formação se verifica da seguinte forma
ou sequência (7):
1. Produção de íons de nitrogênio molecular e de nitrogênio atômico no plasma;
2. Sputtering de Fe e de contaminantes da superfície do material (leia-se gaiola e área
em plasma ativo);
3. Formação de nitretos de ferro FeN;
4. Adsorção e condensação/deposição de FeN na superfície exposta à interação;
5. Posterior decomposição dos nitretos FeN em Fe2N1-z, Fe3N1+x e Fe4N, na
superfície.
O item 5 desta sequência, somente ocorre em superfícies que permitam a difusão do
nitrogênio para o volume superficial submetido ao tratamento por meio de afinidade química
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(potencial químico), solubilidade, concentração de nitrogênio e/ou estabilidade dos nitretos.
Deste modo, superfícies de vidro não terão tal estágio de formação de compostos, limitandose à condensação/deposição de um filme característico aos parâmetros selecionados.
A figura 2.14 (6, 21, 31) apresenta este mecanismo de formação de filme. 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 (8 – 10).
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 (1, 6 – 10).

Figura 2.14 – Ilustração dos processos envolvidos no mecanismo de deposição e nitretação por gaiola
catódica (21).
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Foi verificado por Gallo e Dong (8) que a composição química da camada de
deposição foi produzida pelo sputtering do material de fabricação da gaiola catódica.
Sugerindo, a partir dessa transferência de material, o mecanismo envolvido nesse tipo de
tratamento dado pela pulverização e redeposição de compostos. De acordo com Li, Bell e
Dong (32) o sputtering e deposição em gaiola catódica não são somente significantes, mas
intimamente relacionados com o fenômeno da nitretação.
As evidências são quase irrefutáveis quando analisadas por difratogramas de Raios-X,
obtidos a partir do material depositado em lâminas de vidro, em coerência com picos
característicos da composição da gaiola utilizada também nesta pesquisa. Essa consideração
corrobora com vários pesquisadores (1, 5, 8, 21, 31, 33) usuários da técnica de
deposição/nitretação por gaiola catódica.
Um fator de grande importância em tratamento de superfícies e crescimento de filmes
gira em torno da capacidade de gerar camadas uniformes independentemente do tipo de
aplicação. Seja para obtenção de dureza equivalente em toda camada ou para gravação
magnética, o controle sobre espessura e uniformidade da superfície se torna um dos principais
parâmetros de controle no tratamento. Sousa et al. (41) demonstrou a eliminação do efeito de
bordas via medidas de microdureza tomadas ao longo da superfície das peças, figura 2.15.
Ao avaliar gráficos da figura 2.15 foi possível observar uma grande diferença entre as
técnicas aplicadas. Em um tratamento a plasma convencional, visto pelo gráfico, há formação
de regiões com intensidades de sputtering diferentes geradas por variações do campo elétrico
próximo as bordas, criando regiões com maiores e menores camadas superficiais, enquanto
que com a gaiola catódica, não se observa variações de espessura ou dureza consideráveis.
Isso acontece porque nesse caso as amostras não sofrem bombardeamento iônico diretamente
sobre suas superfícies, eliminando qualquer efeito de borda, precursor de alterações
relacionadas aos defeitos (2, 4, 5, 33, 34, 41, 42, 44).
Li, Bell e Dong (32), de Sousa el al. (44) e Nishimoto, Tokuda e Akamatsu (45)
relatam de seus estudos que quando a nitretação se dá por gaiola catódica o resultado consiste
de múltiplas partículas com contornos muito bem definidos, diferentemente da nitretação
planar consistindo de partículas com tamanhos e distribuição irregulares, consequentes do
contínuo sputtering intenso na superfície das amostras.
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Assim sendo, podemos 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.
Figura 2.15 – Perfil de microdureza radial ao longo da superfície das amostras, carga de 100 gf. (41)

2.7 Nitretos de Ferro

O primeiro uso de filmes de nitreto de ferro foi em metalurgia, no melhoramento à
resistência à corrosão e à dureza mecânica dos aços por introdução de nitrogênio (11, 13, 46).
Sua demanda era baseada em revestimentos duros devido às suas propriedades tribológicas
(47 – 50).
No último século, um passo adiante foi incorporado quando se observou as diferentes
fases do ferro e de nitrogênio com mais afinco. Foram e ainda são extensivamente
investigados pelo seu alto potencial em aplicações tecnológicas, já que alguns desses nitretos
possuem propriedades magnéticas interessantes e aplicáveis em dispositivos magnéticos de
armazenamento de alta densidade combinado à sua elevada resistência à corrosão e ao
desgaste (11 – 13, 46, 47, 51, 50 – 57).
A alta magnetização de saturação e a baixa coercividade das fases ferromagnéticas tem
sido estudadas por muitos pesquisadores (11, 12, 28, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56 – 58, 66),
sendo a magnetização de saturação uma propriedade intrínseca dos materiais enquanto que a
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coercividade é uma propriedade extrínseca estando intimamente relacionada ao mecanismo de
inversão magnética das amostras (11).
Por exemplo, diferentes valores de coercividade são registrados para a fase ɛFe3N
como 1132 Oe e 80 Oe, não sendo completamente entendido, mas pode ser razoavelmente
atribuído ao aumento da concentração de átomos de nitrogênio nos filmes de nitreto de ferro,
já que a coercividade diminui com a diminuição do tamanho de grão para uma mesma fase de
de nitreto (11, 58).

2.7.1

Magnetismo em Nitretos de Ferro

Alguns elementos leves no início da tabela periódica são pequenos o suficiente em seu
estado covalente ou metálico para entrar na rede 3d dos metais magnéticos intersticialmente.
Estes elementos são, principalmente, hidrogênio, nitrogênio, carbono e boro (59), cujos raios
atômicos são aproximadamente 37, 75, 77 e 83 pm, respectivamente.
Naturalmente, o tamanho é apenas um dos fatores que regulam a solubilidade. O
hidrogênio, com o menor intersticial, é essencialmente insolúvel em ferro cujo raio atômico
mede 124 pm, ao passo que o carbono se dissolve tanto em α quanto em γFe para produzir a
mais versátil série útil de ligas conhecidas pelo homem (59).
O nitrogênio, ainda pequeno em relação ao ferro, tende a ir para os interstícios da rede.
Mesmo os materiais contendo uma quantidade significativa de nitrogênio, ainda mantêm um
brilho metálico e suas propriedades magnéticas são qualitativamente iguais às do material
isento de nitrogênio (60).
É interessante notar que a introdução de um único átomo de nitrogênio na célula
unitária do Fe pode mudar seu estado de anti para ferromagnético (60). Como uma impureza
intersticial, os efeitos da introdução do nitrogênio possivelmente são de:
(i) expandir a estrutura hospedeira, reduzindo a sobreposição das
funções de onda 3d – 3d dos átomos de Fe, e, portanto, a largura de
banda, o que tende a fazer do ferro um ferromagneto forte (51, 59,
60);
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(ii) alterar a simetria dos sítios de ferro (59);
(iii) alterar a hibridização spd dos átomos, modificando a densidade
dos estados 3d e reduzindo a diferença na ocupação dos estados 3d
(spin up) e 3d (spin down) devido a hibridização com os orbitais sp
do nitrogênio (59, 61, 62);
(iv) e atuar como um receptor de elétrons do Fe, criando vacâncias de
elétrons na banda do Fe (59, 60).
Kanamori (apud 59) explicou porque há um momento reduzido nos sítios de ferro que
são os vizinhos mais próximos de nitrogênio, e um momento reforçado nos sítios mais
distantes (4d em α”Fe16N2). O processo está ilustrado na figura 2.16. A hibridização dos
estados 3d do ferro, que é um vizinho mais próximo com os estados sp do nitrogênio reduz a
distribuição do spin, e especialmente, reduz o potencial para os elétrons 3d (spin down) (59).

Figura 2.16 – Mudanças na estrutura eletrônica no primeiro e segundo vizinhos dos sítios de ferro,
induzidas pela hibridização com o nitrogênio (59). (Esquemático)
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Há então transferência de carga do ferro mais distante, predominantemente de 3d (spin
down) para os estados 3d (spin up). Isto esgota a banda 3d (spin down) fortemente
ferromagnética dos vizinhos e aumenta o seu momento acima de 2,7 µB. O processo de
mistura e de transferência de carga, no entanto, não pode aumentar o momento médio de ferro
acima de 2,7 µB / átomo, o que seria esperado se o ferro fosse um ferromagneto forte, com os
estados 3d (spin up) totalmente ocupados (59).
No magnetismo, o interesse maior é focado em ligas de ferro e à base de ferro, porque
estes materiais são de grande utilidade prática. O ferro tem a maior polarização
ferromagnética em temperatura ambiente (2,15 T) e é, de longe, o elemento magnético mais
barato, entretanto, é susceptível à corrosão, tornando limitada sua aplicação, diferente de
algumas ligas (56, 59).
As propriedades magnéticas do ferro são sensíveis ao volume, com uma interação
crítica entre estrutura e magnetismo. A fase cúbica de corpo centrado (BCC) αFe, por
exemplo, é um ferromagneto fraco com um momento em temperatura zero de 2,22 µB / átomo
e uma temperatura de Curie de 1044 K. As propriedades magnéticas das estruturas cúbicas de
faces centradas (FCC) γFe são particularmente sensíveis ao volume da rede, e os estados
podem ser encontrados como tendo um momento magnético alto, um momento baixo ou são
não magnéticos de acordo com o parâmetro de rede. Também pode ser de ferro estabilizado
na forma de empacotamento hexagonal compacto, uma fase ferromagnética sob condições
adequadas (59).
As constantes de anisotropia cúbica K1 e K2, para o ferro puro em 20 ºC são 47,2
3

kJ/m e -0,75 kJ/m3, respectivamente (60). A polarização permanece perto de 2 T, e a
magnetostricção saturação λS, que é – 9x10-6, muda de sinal a cerca de 3% de nitrogênio. A
baixa anisotropia / baixa Magnetoestricção cúbica de corpo centrado para filmes à base de
ferro são materiais atraentes para filmes finos em cabeças de gravação magnética (59).
Materiais magnéticos permanentes são caracterizados por altos valores de remanência,
enquanto que a dureza magnética está associada a maiores valores de coercividade. O
endurecimento magnético está alicerçado na hipótese de que a redução do tamanho das
partículas favorece o isolamento de monodomínios magnéticos (22).
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2.7.1.1 Fase α“Fe16N2
O interesse nas propriedades magnéticas da fase α“ datam do trabalho de Kim e
Takahashi sobre filmes formados a partir de ferro evaporado em atmosfera de nitrogênio em
1972 (apud 53, 59). Seus filmes eram uma mistura de α e da fase α“Fe, e a magnetização de
saturação de α“Fe16N2 foi inferida a ser tão alta quanto 310 emu/g (50), correspondendo a um
momento médio de ferro de 3,0 µB. Mais tarde, chegariam à conclusão de que a magnetização
da fase α” à temperatura ambiente não era superior a 2,47 µB / Fe (59).
É difícil pensar sobre os relatos de momentos magnéticos gigantes em ligas 3d e
compostos intersticiais como α“Fe16N2 em termos de estrutura eletrônica. Se extrapolarmos a
curva de Slater – Pauling obteremos um momento atômico para um ferro fortemente
ferromagnético de 2,7 magnetons de Bohr (59).
Aplicando o modelo de valência magnética de ferromagnetismo forte para os nitretos
de ferro, assumindo uma valência de +2 para o ferro e -3 para o nitrogênio, com o número dos
elétrons de ferro sp de qualquer rotação como 0,7, nos informa um momento médio por ferro
de 2,4 µB para o Fe8N, 2,1 µB para ’Fe4N e 1,9 µB para o ɛFe3N (59).
A célula unitária com a = 572 pm e c = 629 pm é dobrada em todas três direções,
como ilustrado na figura 2.17.
Figura 2.17 – Estrutura cristalina da fase α“Fe16N2 (59).
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Essa fase pode ser considerada como uma solução sólida (a estrutura cristalina é
mantida) ordenada de átomos de nitrogênio em uma rede tetragonal distorcida α-Fe com uma
maior magnetização de saturação que o ferro puro (12, 13, 52, 53, 63), tornando-se um
possível candidato para a gravação magnética de alta densidade devido ao seu momento
magnético elevado. Com magnetização de saturação (em torno de 240 emu/g) maior que a do
ferro puro (218 emu/g) (11 – 13).
2.7.1.2 Fase ɛFe3N
Todos os nitretos com a composição de FexN (x>2) são ferromagnéticos em
temperatura ambiente (11 – 13, 50, 52). A fase ɛFe3N com magnetização de saturação de 153
emu/g (11) tem estrutura hexagonal compacta com uma faixa de homogeneidade prolongada e
um momento que diminui rapidamente em relação ao aumento do teor de nitrogênio. O
composto estequiométrico é ferromagnético (52, 53), com Tc = 567 K e parâmetros de rede a
= 0,44696 nm e c = 0,437 nm (47). Ferro ocupa um único local 6c, dois nitrogênios como
vizinhos mais próximos nos locais 1d e 1e do grupo espacial P312 (11, 59). As camadas dos
sítios intersticiais são ortogonais ao eixo c e cada camada é equidistante entre dois planos de
átomos de ferro, figura 2.18 (64).
Figura 2.18 – Interstícios octaedrais da fase ɛFe3N (65). (Tradução livre)
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2.7.1.3 Fase ζFe2N
ζFe2N ortorrômbico (12, 47, 64) com parâmetros de rede a = 0.4473 nm, b = 0.5541 e
c = 0.4416, figura 2.19 (13, 66). Espectros Mossbauer indicaram paramagnetismo nesse
nitreto da temperatura ambiente até 10 K. Abaixo de 9 K, entretanto, há registro de um
pequeno campo magnético hiperfino dos núcleos de Fe de 0,8 T, sugerindo um ordenamento
magnético. É, possivelmente, um ferromagneto itinerante muito fraco (11 – 13, 52, 58, 59, 66,
67).
Figura 2.19 – Interstícios octaedrais da fase ζFe2N (65). (Tradução livre)

2.7.1.4 Fase FeN
As fases de FeN, ricas em nitrogênio, são nitretos cúbicos metaestáveis contendo
quase 50 % em N e tendo as estruturas do tipo ZnS (”FeN) com parâmetros de rede de a =
0,4355 nm ou estruturas do tipo NaCl (γ’”FeN) com parâmetros de rede de a = 0,4524 nm,
como segue na figura 2.20 (11, 47, 51, 52).
O tipo de nitreto ZnS tem demonstrado ser paramagnético em temperatura ambiente
(11, 12, 51, 52, 66, 67) e de forte natureza covalente, enquanto que a do tipo NaCl é um
nitreto antiferromagnético com altos campos magnéticos hiperfinos 49 e 30 T em 4,2 K o que
sugerem que deva ser considerado como um composto iônico, onde os dois campos estão
associados com um defeito da estrutura ordenada causado pela deficiência de nitrogênio. A
composição da estrutura de NaCl sendo FeN0.63 – 0.65 e da ZnS sendo FeN0.91 (51, 52, 59, 66).
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Devido a sua natureza não magnética e covalente, espera-se que o nitreto ”FeN tenha
baixa auto difusão de ferro. Estes são dois requisitos importantes para as multicamadas da
superestrutura do monocromador de Bragg nuclear. Dessa forma, filmes de ”FeN podem ser
incorporados às multicamadas da superestrutura do monocromador de Bragg nuclear do tipo
56

FeN/57FeN (11, 59).

Figura 2.20 – A estrutura cristalina dos nitretos FeN: (a) tipo NaCl e (b) tipo ZnS (51). (Adaptado pela autora)

(a)

(b)
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Tabela 2.1: Propriedades magnéticas dos nitretos de ferro (11, 51, 58 – 60, 66).
a (pm)

c (pm)

αFe
α’’Fe16N2

mc

Fe 4d

572

629

µB/Fe

MS(emu/g)

Tc (K)

K1 (kJ/m3)

2,22

218

1044

47,2

2,9*

240

810

~1000

153

567

Fe 4e

2,35*

Fe 8h

2,10*

ɛFe3N

qc

269,5

436

ζFe2N

qc

483

442,5

1,9

4 – 60

b = 552,3
FeN (ZnS)

mc

433

FeN (NaCl)

mc

450

-

Nota: ms – solução sólida metaestável, mc – composto metaestável, qc – composto quase
estável.
* Valor calculado

2.7.2

Estrutura de Bandas e Ferromagnetismo em Metais

De todos os elementos metálicos, o ferromagnetismo ocorre em apenas três dos metais
de transição Fe, Co e Ni, devido ao desequilíbrio dos spins na banda 3d, e nos lantanídeos:
como Gd, Tb, Dy, etc. Os metais de transição 3d tem pontos Curie altos e apresentam
ferromagnetismo com grande magnetização espontânea à temperatura ambiente, de modo que
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a maioria das ligas magnéticas para uso em engenharia contém um ou mais desses elementos
e possuem uma ampla gama de aplicações práticas (60, 61).
Os portadores do magnetismo, os elétrons 3d (Z = 21 – 30), possuem desequilíbrio
máximo, ou seja, a magnetização de saturação é alcançada quando uma meia banda estiver
completa com 5 elétrons, em conformidade com a regra de Hund (60, 61). Como não possuem
o nível completamente preenchido o que produz momentos magnéticos, esses três elementos
ferromagnéticos Fe (Z = 26), Co (Z = 27) e Ni (Z = 28), tem, respectivamente, 4, 3 e 2 vagas
no subnível 3d, o que de acordo com a regra de Hund, esperamos rotação dos momentos
magnéticos de 4, 3 e 2 magnetons de Bohr, respectivamente (60 – 62).
Na verdade, porém, estes elementos apresentam momentos magnéticos de saturação de
apenas 2,2, 1,7 e 0,6 magnetons de Bohr, respectivamente, em 0 K. Isto pode ser explicado
assumindo a natureza dos elétrons 3d localizados relativamente longe do núcleo atômico,
sendo considerados entre os átomos que se deslocam (ou itinerantes), ao invés de localizados
em átomos individuais. Em outras palavras, eles formam uma estrutura de banda que é
comum para todos os átomos (60, 61).
Figura 2.21 – Curva de Slater – Pauling (60).
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A situação é bem descrita pelo gráfico do momento magnético de saturação como
função do número de elétrons por átomo, figura 2.21, conhecido como o gráfico de Slater –
Pauling. Esta figura mostra também as curvas para várias ligas de metais de transição 3d (60).
O momento magnético em magnétons de Bohr é dado pela diferença no número de
elétrons da banda com spin up e da banda com spin down, aumentando com a diminuição do
número de elétrons em uma taxa de um magnéton de Bohr por elétron (60).
A figura 2.22 apresenta a densidade de estados calculada por Wakoh e Yamashita
(apud 60) para o ferro cúbico de corpo centrado. Neste caso, a curva de densidade de estados
versus energia apresenta picos duplos e o nível de Fermi na banda de spin down situa-se no
vale entre os dois picos (60).
Figura 2.22 – Curva da densidade de estados do Fe (60).

Uma vez que a densidade de estados no nível de Fermi na banda de spin up é bastante
elevada, qualquer diminuição do número de elétrons ocorrerá principalmente nesta banda,
resultando em uma diminuição do momento magnético. Isto pode ser visto também pela
inclinação de 45º na curva de Slater – Pauling na representação do elemento Fe (60).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Câmara de Nitretação/Deposição

O ambiente foi devidamente escolhido para o estudo da resposta de cada condição de
temperatura pré-estabelecida a que foram submetidas as amostras em processo de
monitoramento e administrado em um sistema com aparelhagem elaborada e construída no
próprio LabPlasma – UFRN.
Figura 3.1 – Representação esquemática do sistema de nitretação/deposição iônica.
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3.1.1

Detalhamentos

A câmara de nitretação/deposição do Labplasma – UFRN é composta por um reator
cilíndrico fabricado em aço inoxidável com 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura, o que
resulta em um volume disponível de aproximadamente 28.260 cm 3. Esse cilindro é
hermeticamente fechado e tais vedações são realizadas entre cilindro-flange por meio de
gaxetas confeccionadas em viton em formato “L”. O flange superior e o cilindro são aterrados
e referenciados como terminais positivos enquanto que o flange inferior dispõe das conexões
adequadamente instaladas para o sensor de pressão, mangueira da bomba de vácuo e entrada
de gás ou mistura gasosa. O porta-amostra faz também a função do eletrodo potencialmente
negativo (cátodo) e tem inserido em seu centro um termopar do tipo cromel–alumel para
monitoramento indireto da temperatura.
Dessa forma, a leitura da temperatura é obtida através de um voltímetro possuindo
sensibilidade de aproximadamente 0,1 mV que corresponde a 2 ºC em temperatura. A
visualização do andamento do processo em tempo real pode ser facilmente realizada por meio
da janela frontal fechada em quartzo, material transparente.

3.2 Fonte de Tensão

A diferença de potencial 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 fornecer, em condições normais, corrente elétrica de até
aproximadamente 1,5 A.
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3.3 Sistema de Vácuo

A pressão de base e de trabalho foram atingidas através do vácuo fornecido por uma
bomba mecânica rotativa Edwards, modelo E2M5, possuindo capacidade de sucção que
promove uma pressão mínima no interior do reator na faixa de 0,5 mbar. O monitoramento e
registro da pressão de trabalho são feitos por um sensor de membrana capacitiva Edwards,
modelo Barocel W600 3281. O acompanhamento da pressão na membrana é feito por um
leitor multicanal Active Gauge Controller RS 232 também da marca Edwards.

3.4 Sistema de Gases

A vazão de gás para o reator é estabelecida com a utilização de um controlador digital
de fluxo de volume de gás MKS, modelo 247. Os gases são abertos para circulação
individualmente por meio de fluxímetros 1149ª e em caso de mistura, são postos em contato,
no ponto de encontro das mangueiras antes mesmo de atingirem a região interna ao reator.

3.5 Amostras de Vidro

A decisão em usar vidro comum como substrato foi baseada na facilidade de
preparação, aquisição, corte e limpeza. A literatura já tem conhecimento da deposição de
filmes sobre substratos vítreos e estes não trazem desvantagens em relação à outra (MgO, por
exemplo) composição de substrato para o estudo deste trabalho. A transparência do vidro
facilita a visualização do sputtering e do mecanismo de deposição dos filmes além da notória
adesão e ausência de estresse nos filmes, característica comum de sistemas em regimes de
ultra e alto vácuo. A tabela 3.1 apresenta a composição química deste vidro a base de sílica,
sódio, cálcio, alumina e potássio.
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As principais características do vidro comum ou “float” são a sua transparência,
dureza, isolamento dielétrico, baixa condutividade térmica, abundância de recurso para sua
fabricação, reciclabilidade (68).
Tabela 3.1 – Composição química do vidro comum (68).
Elemento

SiO2

Na2SO

CaO

MgO

Al2O3

K2O

%

72

14

9

4

0,7

0,3

Os vidros foram cortados em tamanhos iguais de 4 x 10 mm e altura de 2 mm. Antes
de serem colocados sobre o porta-amostra, foram devidamente limpos em aparelho de
ultrassom com acetona por 20 minutos no intuito à eliminação de quaisquer resíduos e/ou
gordura que estejam presentes em toda superfície e, em sequência, secos em corrente de ar
quente.

3.6 A Gaiola Catódica

O dispositivo foi inteiramente confeccionado em aço 1008 por possuir pureza de
99,4636% em ferro. Fato importante destacado pelo objetivo deste trabalho na síntese de
filmes com ferro e nitrogênio.
Tabela 3.2 – Composição química do aço 1008 (% em peso). (Dados do fabricante)
El.

C

Mn

P

S

Si

Cu

Ni

Cr

Sn

Al

N

Nb

Ti

B

Ca

%

0,045

0,328

0,018

0,011

0,008

0,008

0,005

0,015

0,001

0,045

0,048

0,003

0,001

0,0001

0,0003

A tabela 3.2 dispoe em porcentagem química os componentes do aço 1008 sendo
composto por carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício, cobre, níquel, cromo, estanho,
alumínio, nitrogênio, nióbio, titânio, boro, cálcio e ferro, pertencendo assim ao grupo de aços
popularmente conhecidos como extra doces por possuirem um teor de carbono abaixo de 0,15
%.
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Quanto as dimensões, não houve variações significativas em relação ao modelo de
gaiola já em prática no LabPlasma – UFRN (2, 5, 34, 35, 41). Estudos estão sendo realizados,
por pesquisadores nacionais e internacionais adeptos à técnica, visando o melhor
conhecimento e aproveitamento dos efeitos causados por mudanças dimensionais da gaiola.
Espessura das paredes, diâmetro da circunferência, altura, distância e quantidade de furos
podem ser elementos reguladores nesses dispositivos. Entretanto, esse tipo de abordagem,
resultados e conclusões fogem ao objetivo desse trabalho e podem vir apenas de forma
complementar ou de esclarecimento, caso necessário. A figura 3.2 descreve quantitativamente
as medidas utilizadas.

Figura 3.2 – Descrição quantitativa das dimensões da gaiola catódica.
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3.7 Deposição dos Filmes

O reator e peças internas passaram por processo de limpeza prévia aos tratamentos,
sendo desmontado e submetido à abrasão por lixas com variadas granulometrias de forma a
remover resíduos sólidos deixados por tratamentos anteriores. Feito isso, é posto novamente
em funcionamento agora com os vidros e gaiola devidamente posicionada sobre o cátodo,
figura 3.3.
Figura 3.3 – Seção em corte do reator possibilitando a visualização de uma
amostra em tratamento sobre alumina e sob a gaiola catódica.

Terminado esse primeiro estágio de limpeza o reator é fechado e inicia-se um segundo
estágio onde agora a limpeza é realizada por plasma. Um plasma de 50% argônio e 50%
hidrogênio Ar/H2, a uma temperatura de 200°C e fluxo de 10 SCCM por 30 minutos promove
a remoção de óxidos e vapor de água indesejáveis ao processo. Este procedimento também é
conhecido como pré-sputtering. O terceiro estágio é o tratamento propriamente dito.
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Com base em estudos prévios do próprio LabPlasma – UFRN em gaiola catódica (2, 5,
34, 35, 41), os parâmetros de trabalho selecionados foram:
10 SCCM (Standard Centimeters Cubic per Minute) de gás com 80% de gás
nitrogênio e 20% hidrogênio (N2/H2) – é nessa razão N2/H2 onde há melhor eficiência do
processo.
A introdução de hidrogênio no plasma também se justifica pelo seu caráter redutor
(22), uma vez que o oxigênio, quando presente, reage quimicamente a essas espécies
excitadas, eliminando-as. Faz-se necessário enfatizar o oxigênio (muito eletronegativo) como
elemento extremamente nocivo nos processos de descarga elétrica luminescentes, já que
quando presente no reator acaba por ser um forte receptor de elétrons, baixando assim a
ionização do plasma (6, 19).
Nestes casos, a consequência seria aumentar a potência elétrica efetiva fornecida ao
processo para mantimento da temperatura no substrato (6, 19). Aliado a isso, H2 na mistura
com N2 induz ao acréscimo de nitrogênio atômico na descarga, proporcionando maior
reatividade (22).
Além disso, o hidrogênio eleva a estabilidade do plasma, porque promove o processo
de ionização, diminuindo os riscos de abertura de arcos (19).
Pressão de trabalho em torno de 1,2 mBbar – limitação imposta pelo sistema de
vácuo guiado por uma bomba mecânica.
Duas horas sob sputtering – tempo suficientemente extenso para que haja formação
de uma camada de filme na ordem de micrometros uniformemente distribuída sobre toda
superfície do vidro. Foi observado um crescimento de filmes na formatação dada pela
nucleação aleatória inicial de ilhas seguida por colunas dominantes crescentes verticalmente
como função da espessura do filme.
Corrente e tensão variáveis – para que o alcance das temperaturas 250, 300 e 350 °C,
nas amostras, seja possivelmente controlado e mantido constante. Precisamente, as tabelas 3,
4 e 5 trazem as informações medidas em intervalos de 1/2 hora sem interrupção do
tratamento:
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Tabela 3.3 – Parâmetros de deposição/nitretação dos filmes de FeN em 250 ºC.
Tempo (hs)

Temp (ºC)

Voltagem (V)

Corrente (A)

Pressão (mBar)

0

250

500

0,05

1,3

1/2

250

478

0,07

1,3

1

250

464

0,06

1,3

3/2

250

447

0,05

1,3

2

250

444

0,05

1,3

Tabela 3.4 – Parâmetros de deposição/nitretação dos filmes de FeN em 300 ºC.
Tempo (hs)

Temp (ºC)

Voltagem (V)

Corrente (A)

Pressão (mBar)

0

300

571

0,07

1,36

1/2

300

531

0,07

1,38

1

324

536

0,07

1,39

3/2

304

545

0,07

1,39

2

300

545

0,07

1,38

Tabela 3.5 – Parâmetros de deposição/nitretação dos filmes de FeN em 350 ºC.
Tempo (hs)

Temp (ºC)

Voltagem (V)

Corrente (A)

Pressão (mBar)

0

350

953

0,08

1,09

1/2

364

1223

0,07

1,03

1

364

1144

0,07

1,02

3/2

348

1172

0,08

1,03

2

346

1175

0,08

1,03
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Ao término das duas horas o plasma é desativado, fonte de tensão e bomba de vácuo
são desligadas, dando início ao resfriamento das amostras (quarto e último estágio). Evitar
choques térmicos elimina as chances de estresses e desprendimento dos filmes dos substratos.
Esse zelo se faz ainda com a câmara fechada sob baixa pressão. O fluxo de gás é mantido por
cerca de 1h 30 min até que a temperatura de 50 ºC seja atingida e a câmara pode ser aberta
sem comprometimento dos filmes recém-formados.

3.8 Estudo da Composição dos Filmes

As amostras foram estudadas quanto as suas características químicas, físicas e magnéticas,
diferenciando-se pela temperatura de tratamento a que foram submetidas. Referenciando-as da
forma T250, T300 e T350 para os registros de temperatura de 250 ºC, 300 ºC e 350 ºC,
respectivamente. Foram realizadas medidas de caracterização por Difração de Raio-X em
ângulo rasante (DRX), Microscopia de Força Atômica (MFA) e Magnetômetro de Amostra
Vibrante (MAV) em cada condição de tratamento, gerando assim três sistemas comparativos.

3.9 Difração de Raio X

Sabemos hoje que os raios X são uma radiação eletromagnética da mesma natureza
que a luz, mas de comprimento de onda muito mais curto. A unidade de medida na região de
raios-x é Angstrom (Å) igual a 10-10 m, e os comprimentos de onda dos raios X usados em
difração encontram-se aproximadamente entre 0,5 – 2,5 Å, enquanto que o comprimento de
onda da luz do visível é da ordem de 6000 Å (69).
Difração é devida, essencialmente, à existência de certas relações de fase entre duas ou
mais ondas (69), da estrutura do cristal e do comprimento de onda. Em comprimentos de onda
ópticos, como 5000 Å, a superposição de ondas espalhadas elasticamente pelos átomos
individuais de um cristal é o resultado da refração óptica. Quando o comprimento de onda da
radiação é comparável com a constante de rede ou menor, podemos encontrar feixes
difratados em direções bem diferentes da direção incidente (70).
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W. L. Bragg apresentou uma explicação simples dos feixes difratados a partir de um
cristal. A derivação Bragg é simples, mas é convincente apenas porque reproduz o resultado
correto. Suponha-se que as ondas incidentes são refletidas especularmente de planos paralelos
de átomos no cristal, com cada plano refletindo apenas uma pequena fração da radiação, como
um espelho levemente prateado. Em uma reflexão especular (espelhada) o ângulo de
incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os feixes difratados são encontrados quando os
reflexos dos átomos paralelos aos planos interferem de forma construtiva, como na figura 3.4.
Tratamos de espalhamento elástico, ou seja, a energia dos raios-x não é alterada na reflexão
(70).
Figura 3.4 – Derivação da equação de Bragg 2dsen θ = nλ, onde d é o espaçamento de planos
atômicos paralelos e 2πn é a diferença de fase entre as reflexões dos planos sucessivos equivalente a
uma reflexão (a) de segunda ordem (100) e (b) uma de primeira ordem (200) (69).

Analise planos de rede paralelos e espaçados de uma distância d. A radiação é
incidente ao plano do papel. A diferença de caminho para os raios refletidos dos planos
adjacentes é 2dsen θ, onde θ é medido a partir do plano. A interferência construtiva da
radiação ocorre de planos sucessivos quando a diferença de caminho é um número inteiro n de
comprimentos de onda λ, de modo que
2dsen θ = nλ
Esta é a lei de Bragg (70).
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O ângulo entre o feixe difratado e o feixe transmitido é sempre 2θ , também conhecido
como ângulo de difração e, é este ângulo medido experimentalmente e não θ (69).
Considere a reflexão de segunda ordem (100) como ilustrada na figura 3.4 (a). Uma
vez que é de segunda ordem, a diferença de caminho ABC entre os raios espalhados pelos
planos (100) adjacentes deve ser de dois comprimentos de onda (69).
Se não houver plano real de átomos entre os planos (100), podemos sempre imaginar
um como na figura 3.4 (b), onde o plano no meio do caminho pontilhado entre os planos
(100) faz parte do conjunto de planos (200). Pela mesma reflexão como em (a), a diferença de
caminho DEF entre os raios difratados pelos planos adjacentes (200) é agora apenas um
inteiro de comprimento de onda, de modo que esta reflexão pode ser corretamente chamada
de reflexão de primeira ordem (200) reflexão. Da mesma forma, 300, 400, etc, são
equivalentes às reflexões de terceira, quarta, etc, ordens dos planos (100) (69).
Esta convenção está de acordo com a definição dos índices de Miller desde que (nh nk
nl) são os índices de Miller de planos paralelos aos planos (hkl), tendo como 1/n o
espaçamento deste último (69, 70).

3.10 Magnetômetro de Amostra Vibrante

Este instrumento é creditado a S. Foner e é por vezes referido como um magnetômetro
Foner. A ideia também foi publicada por G. W. Van Osterhout e por P. J. Flanders (61).
Ele baseia-se na variação de fluxo de uma bobina quando uma amostra magnetizada é
vibrada próximo dele. A amostra, geralmente um pequeno disco ou pó, está ligada à
extremidade de uma haste não magnética, a outra extremidade do qual está fixa a um alto
falante como visto pela figura 3.5 ou algum outro tipo de vibrador mecânico (61).
O campo magnético oscilante da amostra em movimento provoca uma força
eletromotriz alternada nas bobinas de detecção, cuja amplitude é proporcional ao momento
magnético da amostra. Este sinal é amplificado, normalmente com um lock-in amplificador
que é sensível apenas a sinais na frequência de vibração. O amplificador lock-in deve ser
fornecida com um sinal de referência com uma frequência de vibração, a qual pode vir de um
sensor óptico, magnético ou capacitivo acoplado ao sistema de condução (61).
A disposição da bobina de detecção é mostrada na figura 3.5 é apenas uma descrição
das diversas possíveis de Foner, todos dos quais envolvem pares equilibrados de bobinas que
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cancelam os sinais devido à variação no campo aplicado. A disposição de bobinas da figura
3.5 é frequentemente usada (61).
O aparelho é calibrado com uma amostra de momento magnético conhecido, que deve
possuir, preferencialmente, mesmo tamanho e forma como da amostra a ser medida, e
também deve ser de permeabilidade semelhante (61).
Em alguns casos, a frequência de vibração é inferior a 40 Hz, e a amplitude de
vibração é de poucos milímetros. A amplitude é fixada pela geometria do sistema mecânico
ou pelo acionamento para o motor linear. Uma alternativa é o sistema de condução baseado
em um alto-falante, como o da figura 3.4, em que a frequência é cerca de 100 Hz, e a
amplitude é aproximadamente de 0,1 mm. Neste caso, a amplitude pode variar, dependendo
da massa da amostra e da sua interação com o campo magnético, de modo que deve haver
alguma provisão para monitoramento e / ou controlar a amplitude, assim como a frequência
de vibração. Um dos métodos consiste em anexar um pequeno ímã permanente na vareta da
amostra, fora da região de campo variável, com um segundo conjunto de bobinas de detecção.
Em seguida, o sinal das bobinas pode ser utilizado em um circuito fechado para manter uma
amplitude constante de vibração (61).
O VSM é muito versátil e sensível. Ele pode ser usado para substâncias tanto
fracamente quanto fortemente magnéticas, e versões padrão podem detectar um momento
magnético de cerca de 10-5 emu. Isto corresponde a magnetização de saturação de cerca de
0,04 µg de ferro, o que sugere atenção à limpeza que é necessária quando são medições em
amostras pequenas ou fracamente magnéticas (61).
Esse tipo de equipamento, VSM, deve ser usado com cautela na determinação das
curvas de magnetização ou curvas de histerese de materiais magneticamente macios. Atenção
deve ser dada ao tamanho da amostra e ao campo de desmagnetização. No entanto, se a
amostra é ou pode ser feita muito fina, como é frequentemente o caso nas indústrias de
informática e eletrônica, a correção da desmagnetização pode ser pequena ou negligenciável
(61).
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Figura 3.5 – Magnetômetro de amostra vibrante ou VSM (61). (Esquemático)
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Figura 3.6 – VSM trabalhando com solenóide supercondutor. O movimento
oscilante da amostra é fornecido por um motor linear (61).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estrutura do filme (Raio X)

Amostra T250

Tabela 4.1 – Parâmetros do refinamento Rietveld para T250
Fase

Grupo

Parâmetros Lattice

Ângulos

Posições atômicas

espacial

( )

(graus)

(x,y,z)

Fe1N1 F – 43m

a = b = c = 4.2873

α = β = γ = 90
Cúbica

Número de ocupação

Fe (0.0, 0.0, 0.0)

1.0 Fe3+

N (0.25, 0.25, 0.25)

1.0 N

Rw (%) = 2.22, Rwnb (%, sem background) = 2.17, Rb (%) = 1.8, Rexp (%) = 3.82, sig = 0.58
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Tabela 4.2 – Parâmetros da DRX observados/registrados para T250
Número

h k l

Espaçamento – D ( )

2θ (graus)

1

1 1 1

2.475296

36.219

2

2 0 0

2.143669

42.075

3

2 2 0

1.515803

61.068

4

3 1 1

1.292681

73.124

Tamanho do cristalito ( ) = 340.24805, microdeformação R.m.s. = 8.3010865 x 10-4
λ = 1.540562

da radiação Cu – Kα, fórmula química FeN, peso (g/mol) = 69.86

Amostra T300
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Tabela 4.3 – Parâmetros do refinamento Rietveld para T300
Fase

Grupo

Parâmetros Lattice

Ângulos

Posições atômicas

espacial

( )

(graus)

(x,y,z)

a = b = c = 4,2864

α = β = γ = 90

Fe (0.0, 0.0, 0.0)

1.0 Fe3+

N (0.25, 0.25, 0.25)

1.0 N

Fe1N1 F – 43m

Número de ocupação

Cúbica

Rw (%) = 1.99, Rwnb (%, sem background) = 2.36, Rb (%) = 1.57, Rexp (%) = 3.21, sig = 0.62

Tabela 4.4 – Parâmetros da DRX observados/registrados para T300
Número

h k l

Espaçamento – D ( )

2θ (graus)

1

1 1 1

2.474805

36.256

2

2 0 0

2.143244

42.089

3

2 2 0

1.515502

61.083

4

3 1 1

1.292424

73.123

Tamanho do cristalito ( ) = 575.61487, microdeformação R.m.s. = 2.9455713 x 10-3
λ = 1.540562

da radiação Cu – Kα, fórmula química FeN, peso (g/mol) = 69.86
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Amostra T350

Tabela 4.5 – Parâmetros do refinamento Rietveld para T350 fase ζFe2N
Fase

Grupo

Parâmetros Lattice

Ângulos

Posições atômicas

espacial

( )

(graus)

(x,y,z)

a = 4.4206
Fe2N1 Pbcn

b = 5.6172
c = 4.8289

α = β = γ = 90
Ortorrômbica

Número de ocupação

Fe (0.24, 0.14, 0.08)

1.0 Fe

N (0.0, 0.38, 0.25)

1.0 N

Rw (%) = 2.19, Rwnb (%, sem background) = 4.92, Rb (%) = 1.58, Rexp (%) = 2.79, sig = 0.78
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Tabela 4.6 – Parâmetros da DRX observados/registrados para T350 fase ζFe2N
Número

h k l

Espaçamento – D ( )

2θ (graus)

1

1 0 2

2.119011

40.888

2

2 1 1

1.892310

42.946

3

1 1 3

1.460488

56.660

4

2 3 2

1.229561

75.733

5

1 4 2

1.170585

81.975

6

2 4 1

1.151139

83.453

Tamanho do cristalito ( ) = 1195.3926, microdeformação R.m.s. = 16.253754 x 10-4
λ = 1.540562

da radiação Cu – Kα, fórmula química Fe2N, peso (g/mol) = 125.71

Tabela 4.7 – Parâmetros do refinamento Rietveld para T350 fase ɛFe3N
Fase

Grupo

Parâmetros Lattice

Ângulos

Posições atômicas

espacial

( )

(graus)

(x,y,z)

Fe3N1 P6

a = b = 4.8043
c = 4.4266

Número de ocupação

α = β = 90
γ = 120

Fe (0.37, 0.37, 0.24)

1.0 Fe

Hexagonal
N1 (0.33, 0.66, 0.5)
N2 (0.0, 0.0, 0.25)

1.0 N

N3 (0.66, 0.33, 0)
Rw (%) = 2.19, Rwnb (%, sem background) = 4.92, Rb (%) = 1.58, Rexp (%) = 2.79, sig = 0.78
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Tabela 4.8 – Parâmetros da DRX observados/registrados para T350 fase ɛFe3N
Número

h k l

Espaçamento – D ( )

2θ (graus)

1

1 1 0

2.40212

40.897

2

0 0 2

2.21333

42.949

3

1 0 2

1.95404

56.674

4

1 0 3

1.390687

67.574

5

-1 3 2

1.281938

75.728

6

2 1 2

1.281938

82.055

7

-1 2 3

1.257293

83.970

Tamanho do cristalito ( ) = 1367.0917, microdeformação R.m.s. = 27.957445 x 10-4
λ = 1.540562

da radiação Cu – Kα, fórmula química Fe3N, peso (g/mol) = 181.56

Os ajustes das DRX’s foram realizados a partir do programa MAUD que significa
Análise de Materiais Usando Difração. É um programa geral de análise de difração/
refletividade com base principalmente no método de Rietveld. As tabelas 4.9, 4.10, 4.11, 4.12
dispõem lado a lado os valores característicos da leitura das amostras (experimental) e os já
tabelados (carta cristalográfica), promovendo a visão comparativa e interpretativa de um bom
ajuste entre carta cristalográfica e dados experimentais.
Tanto as cartas cristalográficas extraídas do Inorganic Crystal Struture Database
(ICSD) como o programa MAUD foram acessados e adquiridos online, gratuitamente (71).

65

Tabela 4.9 – Parâmetros da DRX experimentais e tabelados da amostra T250
h k l

Espaçamento - Dexp ( )

Espaçamento - Dtab ( )

2θexp (graus)

2θtab (graus)

1 1 1

2.475296

2.486647

36.219

36.086

2 0 0

2.143669

2.15350

42.075

41.916

2 2 0

1.515803

1.522754

61.068

60.776

3 1 1

1.292681

1.298609

73.124

72.763

Tabela 4.10 – Parâmetros da DRX experimentais e tabelados da amostra T300
h k l

Espaçamento - Dexp ( )

Espaçamento - Dtab ( )

2θexp (graus)

2θtab (graus)

1 1 1

2.474805

2.486647

36.256

36.086

2 0 0

2.143244

2.15350

42.089

41.916

2 2 0

1.515502

1.522754

61.083

60.776

3 1 1

1.292424

1.298609

73.123

72.763

Tabela 4.11 – Parâmetros da DRX experimentais e tabelados para ζFe2N da amostra T350
h k l

Espaçamento - Dexp ( )

Espaçamento - Dtab ( )

2θexp (graus)

2θtab (graus)

1 0 2

2.119011

2.116578

40.888

40.767

2 1 1

1.892310

1.889207

42.946

42.851

1 1 3

1.460488

1.457046

56.660

56.555
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2 3 2

1.229561

1.220990

75.733

75.647

1 4 2

1.170585

1.557611

81.975

81.794

2 4 1

1.151139

1.139230

83.453

83.426

Tabela 4.12 – Parâmetros da DRX experimentais e tabelados para ɛFe3N da amostra T350
h k l

Espaçamento - Dexp ( )

Espaçamento - Dtab ( )

2θexp (graus)

2θtab (graus)

1 1 0

2.40212

2.394500

40.897

40.849

0 0 2

2.21333

2.205000

42.949

42.888

1 0 2

1.95404

1.946940

56.674

56.650

1 0 3

1.390687

1.385540

67.574

67.5

-1 3 2

1.281938

1.277616

75.728

75.873

2 1 2

1.281938

1.277616

82.055

82.208

-1 2 3

1.257293

1.252760

83.970

83.592

As figuras acima mostram os DRX’s de filmes de Fe – N crescidos sobre substrato de
vidro comum sob diferentes temperaturas. A difração do espectro da amostra T250 e da T300
pode ser comparado à fase tipo cúbica FeN, Fe3+ de valência na estrutura cúbica de face
centrada do tipo ”-ZnS e parâmetro de célula a = 0,42873 nm para a amostra T250 e a =
0,42864 nm para a amostra T300, ligeiramente menor que o valor de a = 0.431 nm obtido por
Wang et al. (11).
Esta fase única de ”FeN é formada quando a temperatura do substrato é igual ou
menor que 300 ºC. Quando a temperatura registrada é 350 ºC, os dados refinados nos informa
uma síntese de 80 % da fase magnética ɛFe3N com estrutura hcp, semelhante ao registrado por
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Kurian e Gajbhiye (72), juntamente com a proporção em 20 % da fase paramagnética com
estrutura ortorrômbica ζFe2N. Os parâmetros de célula para o ɛFe3N são a = 4.8043 e c =
4.4266 e para o ζFe2N são a = 4.4206, b = 5.6172 e c = 4.8289. A fase ”FeN é
paramagnética e a ɛFe3N é ferromagnética em temperatura ambiente, e ζFe2N é
ferromagnética em 9 K (13).
De outra maneira, pode ser interpretado que com o aumento da temperatura do
substrato, a razão atômica entre N/Fe diminuiu como relatado por Wang X. et al. (13) e Wang
L. L. et al. (53) e que o tamanho de grão aumentou como notificado por Kayani, Riaz e
Naseem (55) e por Li et al. em suas pesquisas (50).
Figura 4.1 – Tamanho de cristalito como função da temperatura de deposição dos

N
)

filmes de nitreto de ferro.

N
)

T3

50

(F
e3

Tamanho de cristalito

140

T3
100

00

(F
e

N
)

80

(F
e

N
)

T3

60

50

40

T2

Tamanho de cristalito (nm)

50

(F
e2

120

20
240

260

280

300

320

Temperatura de deposição (ºC)

340

360

68

4.2 Morfologia da Superfície dos Filmes
A figura 4.2 apresenta as espessuras dos filmes depositados sobre o vidro comum em
função da temperatura de deposição obtidas pela microscopia de força atômica a partir da
média aritmética entre três degraus. A espessura aumenta com a temperatura.
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Figura 4.2 – Variação da espessura como função da temperatura de tratamento.
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A Figura 4.3 (a) – (c) apresenta imagens de Microscopia de Força Atômica das amostras
T250, T300 e T350, respectivamente. A rugosidade quadrática média (rms) ou Rq como
função da temperatura para uma área de 5 µm x 5 µm é dada na Figura 4.4.
Para o filme depositado a 250 ºC, a rugosidade rms foi de 11,553 nm, que é quase tão
baixa quanto a do substrato de vidro comum (rms = 18,634 nm). Para a amostra crescida em
temperaturas superiores, 300 e 350 ºC, respectivamente, a rugosidade rms aumenta de 21,021
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para 49,051 nm. As diferentes rugosidades entre as amostras podem ser explicadas pelas
diferentes fases formadas (11, 13).
Figura 4.3 – Microscopia de Força Atômica das amostras (a)T250 (b)T300 e (c) T350,
respectivamente.

(a)

(b)

(c)
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Assim como observado por Jia et al. (12), com o aumento da temperatura e
consequente aumento da espessura, a rugosidade superficial dos filmes e o tamanho dos grão
sintetizados aumentam e, neste trabalho, de cerca de 11,553 – 49,051 nm para a rugosidade e
de cerca de 340,2 – 1000 Å para o tamanho de grão.

Figura 4.4 – Comportamento da rugosidade rms como uma função da temperatura
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4.3 Propriedades Magnéticas

As medidas magnéticas das amostras T250, T300 e T350 exibiram um perfil de
histerese se comparado à proporção de massa contribuinte para o momento magnético.
A magnetização de saturação da amostra T250 é algo em torno de Ms = 2,054 emu/g e
sua coercividade Hc = 55 Oe, ambas obtidas da figura 4.5. Considerando que a magnetização
de saturação da fase ɛFe3N é de 153 emu/g, podemos atribuir a discrepância aos erros nos
cálculos da massa dos filmes e também devido à sua pequena proporção, próximo a 0,5 % do
volume do filme é correspondente à fase magnética.

Figura 4.5 – Curva de histerese no plano do filme da amostra T250.
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O mesmo raciocínio pode ser atribuído à amostra T300, com registro de magnetização
de saturação Ms = 1,81 emu/g e força coercitiva de Hc = 230 Oe, ambas extraídas da figura
4.6. Neste caso, a contribuição magnética do volume do filme foi de 0,45 % do volume.

Figura 4.6 – Curva de histerese no plano do filme da amostra T300.
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Com uma porcentagem de 0,71 % do volume, a amostra T350 registra uma
magnetização de saturação de Ms = 1,58 emu/g e coercividade de Hc = 550 Oe, retiradas da
figura 4.7.
Como pode ser visto, as figuras 4.5, 4.6 e 4.7 mostram as curvas M – H no plano dos
filmes das amostras T250, T300 e T350, respectivamente, obtidas da leitura de um VSM.
Todos os ciclos de histerese magnética foram medidos sem considerar a componente
diamagnética do sinal de fundo do substrato.
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Figura 4.7 – Curva de histerese no plano do filme da amostra T350.
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O aparente baixo momento registrado em emu/g é justificado pelas fases majoritárias

”FeN e ζFe2N. Com cerca de 99% em proporção, as fases paramagnéticas em temperatura
ambiente fazem com que a leitura do momento represente um fator de medição menor do que
1% da fase magnética ɛFe3N.
Devido a forte natureza covalente dos Fe-N, como mencionado anteriormente, esperase que os nitretos de ferro tenham baixa autodifusão de ferro. A magnetização de saturação
dos filmes de Fe-N exibe uma dependência com as fases sintetizadas. Com o aumento da
temperatura de deposição, fases ricas em ferro (ζFe2N e ɛFe3N) aumentam em proporção,
aumentando consequentemente a magnetização de saturação relativa como observado também
por outros pesquisadores (11 – 13, 28, 53, 72).
Essa modificação intersticial do ferro por nitrogenação acarreta uma dilatação da rede
cristalina e modifica a estrutura eletrônica, produzindo mudanças significativas nas
propriedades magnéticas intrínsecas dos materiais baseados em ferro. Havendo uma tendência
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a se tornarem ferromagnéticos com aumento de magnetização e temperatura de Curie (11 –
13, 72).
É sabido que para filmes de nitreto de ferro a coercividade é afetada pelo teor de
nitrogênio, tamanho de grão, estresse e rugosidade da superfície (53, 73). No caso de Wang et
al. (53), a microscopia de força atômica da superfície de seus filmes Fe-N mostrou que não
houve mudanças significativas da rugosidade com as temperaturas de tratamento, atribuindo
assim as mudanças na força coerciva das amostras com fases ɛFe3N + αFe à fatores como
estresse e tamanho de grão (53).
Nos trabalhos de Kayani, Riaz e Naseem (55) e Naganuma et al. (58), a coercividade
aumenta relativamente com o aumento da temperatura e espessura do filme, respectivamente,
ambos causados pela formação de diferentes fases magnéticas, assim como neste estudo.
Um outro ponto comparativo, ocorreu que com o aumento da temperatura, a
coercividade aumentou como consequência do relaxamento à tensão interna causada pela
pulverização. Em contrapartida, há também uma relação entre coercividade (Hc) e pequenos
tamanhos de cristalino D, Hc que pode ser descrito pela equação: Hc α D6, aumentando a
coercividade com o aumento do tamanho do cristalito (50, 53).
Além da possível influência do tamanho de grão na coercividade dos filmes de nitreto
de ferro sintetizados, Hc também exibe a mesma tendência com o aumento da rugosidade da
superfície (12). Segundo Zhao et al. (73), esta tendência pode ser parcialmente atribuída ao
aumento do fator de desmagnetização.
Muitas propriedades magnéticas, incluindo coercividade são dadas em função do fator
de desmagnetização que depende da rugosidade da superfície e tipo de paredes de domínio
magnético. É bem sabido que existem essencialmente dois tipos magnéticos de paredes de
domínio: parede de Bloch para materiais magnéticos em bulk e parede de Néel para filmes
finos em que a magnetização gira dentro do plano do filme quando atravessa a parede. No
caso da parede de Néel, o fator de desmagnetização aumenta na direção paralela à superfície
do filme com o aumento da rugosidade da superfície (73).
No trabalho de Zhao et al. (73), os filmes de nitreto de ferro depositados por
Magnetron Sputtering demonstram um aumento do fator de desmagnetização na direção
paralela à superfície do filme com o aumento da rugosidade, em consequência, Hc / / também
aumenta.
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Com base na hibridização spd dos átomos de Fe e N, modificando a densidade dos
estados 3d e reduzindo a diferença na ocupação dos estados 3d (spin up) e 3d (spin down)
devido a hibridização com os orbitais sp do nitrogênio, quando uma pequena quantidade de
nitrogênio é introduzido no metal, ele muda os estados de valência dos átomos de Fe de
maneiras diferentes de acordo com a lei de Hund (54). O princípio de Pauli e a lei de Hund
nos fornece diretrizes para otimizar o estado de energia de um átomo, são resultados das
observações de espectros atômicos e tem sido justificada teoricamente em mecânica quântica
(54, 62).
As regras de Hund tiveram sua origem nas diversas observações experimentais e nos
cálculos teóricos sobre os espectros atômicos. Uma enunciação formal da série de três regras é
apresentada abaixo:
1ª regra: Dentre os diversos termos espectroscópicos originados de uma dada
configuração, aquele com o mais alto S e, portanto, mais alto (2S + 1) (multiplicidade)
corresponde a mais baixa energia. Esta é geralmente conhecida como a “regra de
multiplicidade máxima”.
2ª regra: Para certa configuração, se dois ou mais termos tem o mesmo S, aquele com
maior L terá a energia mais baixa.
3ª regra: Para um determinado termo (isto é, para uma determinado valor de S e L), o
nível com o menor valor de J é o mais estável se a subcamada estiver com menos da metade
preenchida e o nível com o mais elevado valor de J é o mais estável se a subcamada estiver
com mais da metade preenchida.
Usando as regras acima, num átomo polieletrônico, os diferentes níveis
correspondentes à configuração fundamental podem ser arrumados na ordem correta de
acordo com suas energias sem análises detalhadas das interações magnéticas e eletrostáticas
(62).
Dessa forma, de acordo com Hund, a reação altera os estados atômicos de ferro de Fe
(3d64s2, J = 2,22) para Fe+ (3d54s2, J = 2,50) ou dipolo de Fe (3d54s24p1, J = 4,0, ou mesmo
3d52s24d1, J = 5,0). No primeiro caso, o Fe doa um elétron 3d para o orbital híbrido de N sp3,
enquanto no segundo caso um elétron 3d salta para os níveis vazios do Fe, 4p ou 4d, com
maior energia. Para um grupo, N3- + 3Fe+ + Fe (dipolo), a média do momento magnético
aumenta de 2,22 (medido) para 2,875 ou até 3,125 µB (54).
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5 CONCLUSÕES

Filmes de nitretos de ferro podem ser sintetizados em substrato de vidro utilizando o
método de nitretação/deposição por gaiola catódica confeccionada em aço 1008 em uma
mistura de gases N2/H2. E, diferentes fases de nitretos são obtidas quando há variação da
temperatura de deposição.
Com o aumento da espessura dos filmes de nitreto de ferro, a rugosidade da superfície
e tamanho de grão também aumentaram, o que resulta em aumento da força coercitiva.
Fases ricas em ferro e, consequentemente, a magnetização de saturação também
aumenta com a temperatura do substrato. Se as temperaturas são mantidas entre 250 e 300 ºC
a fase não magnética γ”FeN é formada, cuja superfície se assemelha com a do vidro.
Enquanto que se a temperatura for 350 ºC a fase magnética ɛFe3N e a paramagnética ζFe2N
aparecem. A rugosidade da superfície e o tamanho de grão aumentam com o aumento da
temperatura, sendo atribuídos às diferentes fases formadas.
Os filmes com a fase γ”FeN podem ter potencial de aplicação como um
monocromador de Bragg nuclear desde que eles possam ser incorporados à superestrutura de
multicamadas do monocromador de Bragg nuclear do tipo 56FeN/57FeN.
Este estudo mostrou ser possível a deposição de filmes magnéticos com boa adesão ao
substrato e com propriedades de grande aplicação científica, por um método de baixo custo
relativo. Possibilitou também refletir sobre as limitações das técnicas de análise para
identificação de material de forma direta (Raio X) e indireta (VSM).
Os difratogramas das amostras T250 e T300 analisados, ajustados adequadamente, não
revelam a fase magnética deste trabalho em virtude da pouca massa de filme e pequena
quantidade relativa. Para a amostra T350, o Maud não aborda corretamente os picos
identificados, distribuindo e quantificando cada fase de nitreto de ferro em desacordo aos
dados transmitidos pelo VSM. O VSM trabalha com precisão na ordem de grandeza da massa
dos filmes sintetizados neste trabalho, dessa forma é creditado maior confiança e conclusões
acerca do material de fato depositado após as medidas magnéticas.

77

REFERÊNCIAS

(1) ARAÚJO, F.O. Desenvolvimento e caracterização de dispositivos para deposição de
filmes finos por descarga em cátodo oco. 2006. Tese, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, UFRN – Natal – RN – Brasil.
(2) SOUZA, R.M.; DE ARAÚJO, F.O.; BARBOSA, J.C.P.; OLIVEIRA, R.S.; RIBEIRO,
K.J.B.; MENDES, M.W.D.; ALVES JUNIOR, C. Nitretação em gaiola catódica: influência
do tempo de tratamento. Revista Matéria, v.13, n.1, p. 119 – 124, 2008.
(3) SOUSA, R.R.M.; MENDES, M.L.M.; VALADÃO, E.M.; BRANDIM, A.S.; OLIVEIRA,
M.D. Nitretação iônica em gaiola catódica do aço ferramenta tipo AISI D2 para trabalho a
frio. Revista Matéria, v.14, n.2, p. 861 – 868, 2009.
(4) LI, C. X.; BELL, T. Sliding wear properties of active screen plasma nitrided 316 austenitic
stainless steel. Wear, v. 256, p. 1114 – 1152, 2004.
(5) ARAÚJO, F. O.; SOUSA, R. R. M.; COSTA J. A. P.; ALVES JÚNIOR, C. Deposição de
filme metálico em amostras de vidro em gaiola catódica. Revista Brasileira de Aplicações
de Vácuo, v. 27, n. 3, p. 149 – 152, 2008.
(6) ALVES JUNIOR, C. Nitretação a Plasma – Fundamentos e Aplicações. Natal – RN:
Editora UFRN, 2001. 1ª Edição.
(7) SILVA, J. K. M. Correlação entre textura superficial e corrosão de conjugados
processados por PAPVD: Monocamada e duplex Cr-N. 2004. Dissertação, Universidade
Federal de Minas Gerais, UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil.
(8) GALLO, S. C.; DONG, H. On the fundamental mechanisms of active screen plasma
nitriding. Vacuum, v. 84, p. 321 – 325, 2010.
(9) ANDRETTA, J. U. Nitretação a plasma em furos não passantes. 2001. Dissertação,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS – Porto Alegre – RS – Brasil.
(10) GALLO, S. C. Active Screen plasma surface engineering of austenitic stainless steel
for enchanced tribological and corrosion properties. 2009. Thesis, School of Metallurgy
and Materials, College of Engineering and Physical Sciences of Birmingham – England.
(11) WANG, X.; ZHENG W. T.; TIAN H. W.; YU S. S.; XU W.; MENG S. H.; HE X. D.;
HAN J. C.; SUN C. Q.; TAY B. K. Growth, structural, and magnetic properties of iron nitride
thin films deposited by DC magnetron sputtering. Applied Surface Science, vol 220, p. 30 –
39, 2003.
(12) JIA H.; WANG X.; PANG S.; ZHENG W.; LONG B.; LI B. Structure and magnetic
properties of columnar Fe-N thin films deposited by direct current magnetron sputtering.
Transactions of Nonferrous Metal Society of China, vol. 19, p. 353 – 358, 2009.

78

(13) WANG X.; ZHENG W. T.; TIAN H. W.; YU S. S.; WANG L. L. Effect of substrate
temperature and bias voltage on DC magnetron sputtered Fe-N thin films. Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, p. 282 – 290, 26 de junho de 2004.
(14) LANGMUIR, I. Oscillations in Ionized Gases. Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America, v.14, p. 627 – 636, 1928.
(15) FELIPINI, C.L. Noções sobre plasma térmico e suas principais aplicações.
Integração, n. 41, p. 147 – 151, 2005.
(16) BARBOSA, J.C.P. Cinética de misturas de plasma diagnosticada por espectroscopia
de emissão óptica e pela caracterização do titânio tratado. 2011. Tese, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, UFRN – Natal – RN – Brasil.
(17) CHAPMAN, B. Glow Discharge Processes. New York: Editora John Wiley & Sons,
1980, 406 p.
(18) AHANGARANI, SH.; MAHBOUBI, F.; SABOUR, A.R. Effects of various nitriding
parameters on active screen plasma nitriding behavior of a low-alloy steel. Vacuum, v. 80, p.
1032 – 1037, 2006.
(19) WOLFF, J.M. A influência do substrato na aderência de filmes finos DLC. 2007.
Dissertação, Universidade Federal do Paraná, UFPA – Curitiba – PR – Brasil.
(20) BRUNATTO, S. F. Estudo e desenvolvimento do processo de sinterização de
compactados de ferro com enriquecimento superficial simultâneo de elementos de liga
em descarga elétrica de cátodo oco. 2000. Tese, CPGEM, UFSC - Florianópolis – SC –
Brasil.
(21) BARBOSA, J. C. P. Análise por meio de espectroscopia de emissão ótica das espécies
ativas em nitretação iônica e gaiola catódica. 2007. Dissertação, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, UFRN – Natal – RN – Brasil.
(22) QUEIROZ, C. A. Produção e caracterização de propriedades magnéticas de
intersticiais Sm2Fe17Nx processados em pós-descargas de plasma excitado por
microondas e sob misturas gasosas (N2 + H2 + CH4). 2002. Tese, Universidade Federal de
Santa Catarina, UFSC – Santa Catarina – SC – Brasil.
(23) SESHAN, K. Handbook Thin Film Deposition – Processes and Technologies, Intel
Corporation, New York, 2002. 2ª Edição.
(24) MAISSEL, L.I.; GLANG, R., Handbook of Thin Film Technology, McGraw-Hill, New
York, 1970.
(25) SILVA, A.M.P. Instrumentação para produção e caracterização de filmes finos
nanoestruturados. 2002. Dissertação, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF – Rio de
Janeiro – RJ – Brasil.
(26) GRILL, A. Cold plasma in materials fabrication. New York: IEEE Press, 1994.
Curso de Tecnologia de Vácuo e Aplicações Industriais. Instituto de Materiais da
Universidade do Minho, 1994.

79

(27) KELLY, P. J.; ARNELL, R. D. Magnetron sputtering: a review of recent developments
and applications, Vacuum, v. 56, p. 159 – 172, 2000.
(28) CHEBOTKEVICH, L. A.; VOROB’EV, YU. D.; PISARENKO, I. V. Magnetic
properties of iron nitride films obtained by reactive magnetron sputtering. Physics of the
solid state, v. 40, n. 4, p. 706 – 707, 1998.
(29) WENGINOWICZ, A.; PINTO, A. V. A. Estudo de configuração de campos
magnéticos em magnetrons de reatores de plasma. 17° CBECIMat – Congresso Brasileiro
de Engenharia e Ciência dos Materiais. Novembro 2006. Foz do Iguaçu – PR.
(30) SKONIESKI, A. F. O.; LIMA, E. S.; HIRSCH, T.; ROCHA, A. S. Heterogeneidade de
temperaturas em fornos de nitretação a plasma. Estudos Tecnológicos, v, 4, n. 1, p. 37 – 43,
2008.
(31) SOUSA, R. R. M. Nitretação iônica sem efeito de borda: Desenvolvimento e
avaliação de uma nova técnica. 2006. Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, UFRN – Natal – RN – Brasil.
(32) LI, C. X.; BELL, T.; DONG, H. A study of active screen plasma nitriding. Surface
Engineer, v. 18, n. 3, p. 174 – 181, 2002.
(33) HUBBARD, P.; McCULLOCH, D. G.; DOYLE, E. D.; DOWEY, S. J.; GEORGES, J.
N. A fundamental contribution to a study of the active screen plasma nitriding process. BHM
Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, v. 151, n. 11, p. 441 – 445, 2006.
(34) ARAÚJO, F.O.; SOUSA, R.S.; ARAÚJO, A.K.G.; RIBEIRO, K.J.B.; JÚNIOR, C.A.
Nitretação a plasma de aço inoxidável austenítico AISI 316: Uniformidade da camada
nitretada. Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo, v.16, n.1, p. 31 – 35, 2007.
(35) RIBEIRO, K. J. B. Nitretação em plasma com gaiola catódica: Caracterização e
avaliação do desempenho da camada nitretada em facas de corte. 2007. Dissertação,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN – Natal – RN – Brasil.
(36) WU, Z.W.; SUN, Q.; DING, K.; GU, C.X. Simulation and dose uniformity analysis of
plasma based ion implantation. Journal of Physic D: Applied Physics, v.38, p. 4296 – 4301,
2005.
(37) KOLOBOV, V. I.; TSENDIN, L. D. Analitic model of the hollow cathode effect.
Plasma Sources Science Technology, v. 4, p. 551 – 560, 1995.
(38) ALBERTA, M. P.; DEROUARD, J. Space and time dependence of the eletric field and
plasma induced emission in transient and steady-state hollow cathode discharges. Physical
Review E, v. 50, n. 3, 1994.
(39) SHERIDAN, T. E. Sheath expansion at a corner. Journal of Physic D: Applied Physics,
v. 29, p. 2725 – 2728, 1996.
(40) WATTERSON, P.A. Child-Langmuir sheath structure around wedge-shaped cathodes.
Journal of Physic D: Applied Physics, v.22, n.9, p. 1300 – 1307, 1989.

80

(41) SOUSA, R.M.; ARAÚJO, F.O.; RIBEIRO, K.J.B.; SOUSA, R.S.; BARBOSA, J.C.P.;
ALVES JÚNIOR, C. Nitretação iônica em gaiola catódica do aço inoxidável martensítico
AISI 420. Revista Matéria, v.13, n. 1, p. 104 – 109, 2008.
(42) GALLO, S. C.; DONG, H. Study of active screen plasma processing conditions for
carburising and nitriding austenitic stainless steel. Surface & Coatings Technology, v. 203,
p. 3669 – 3675, 2009.
(43) LI, C. X.; GEORGES, J.; LI, X. Y. Active screen plasma nitriding of austenitic stainless
steel. Surface Engineering, v. 18, n. 6, p. 453 – 458, 2002.
(44) DE SOUSA, R. R. M.; ARAÚJO, F. O.; RIBEIRO, K. J. B.; MENDES, M. W. D.; DA
COSTA, J. A. P.; ALVES JR, C. Cathodic Cage nitriding of samples with different
dimensions. Materials Science and Engineering A, v. 465, p. 223 – 227, 2007.
(45) NISHIMOTO, A.; TOKUDA, A.; AKAMATSU, K. Effect of through cage on active
screen plasma nitriding properties. Materials Transactions, v. 50, n. 5, p. 1169 – 1173, 2009.
(46) BARBIERI, F.C. Modificação de propriedades superficiais de ligas metálicas de
Ti6Al14V por processo de nitretação a plasma. 2001. Dissertação, Departamento de Física
de Plasmas, ITA – São José dos Campos – SP – Brasil.
(47) TESSIER, F.; NAVROTSKY, A.; NIEWA, R.; LEINEWEBER, A.; JACOBS, H.;
KIKKAWA, S.; TAKAHASHI, M.; KANAMARU, F.; DISALVO, F. J. Energetics of binary
iron nitrides. Solid State Sciences, v. 2, p. 457 – 462, 2000.
(48) DOS SANTOS, A. V.; KRAUSE, J. C.; KUHNEN C. A. Electronic structure and
pressure dependence of magnetic properties of Fe/N/Fe multi-layers. Journal of Materials
Science, v. 42, p. 2282 – 2289, 2007.
(49) WEI-LI, L.; YUE, S.; WEI-DONG, F. Dynamic scaling behavior of iron nitride thin
films prepared by magnetron sputtering and ion implantation. Transactions of Nonferrous
Metals Society of China, v. 15, p. 236 – 239, 2005.
(50) LI, X.; SUN, X.; WANG, J.; LIU, Q. Microstructure and magnetic properties of iron
nitride thin films. Journal of Alloys and Compounds, v. 582, p. 398 – 402, 2014.
(51) XIE, W. H.; XUE, D. S.; LI, F. S. Local coordination influence on the magnetic
properties of iron nitride. Journal of Physics: Condensed Matter, v. 12, p. 9061 – 9068,
2000.
(52) HINOMURA, T.; NASU, S. A study of Fe – N alloy systems. Hyperfine Interactions,
v. 111, p. 221 – 226, 1998.
(53) WANG, L. L.; WANG, X.; ZHENG, W. T.; MA, N.; LI, H.B.; GUAN, Q. F.; JIN, D.
H.; ZONG, Z. G. Structural and magnetic properties of nanocrystalline Fe-N thin films and
their thermal stability. Journal of alloys and compounds, v. 443, p. 43 – 47, 2007.
(54) ZHONG, W. H.; TAY, B. K.; LAU, S. P.; SUN, X. W., LI, S. SUN, C. Q. Structural and
magnetic properties of iron-nitride thin films deposited using a filtered cathodic vacuum arc.
Thin Solid Films, v. 478, p.61 – 66, 2005.

81

(55) KAYANI, Z. N.; RIAZ, S.; NASEEM, S. Structural and magnetic properties of thin film
of iron nitride. Surface Review and Letters, v. 21, n.1, 2014.
(56) CHEN, Y.F.; JIANG, E. Y.; LI, Z. Q.; MI, W. B.; WU, P.; BAI, H. L. Structure and
magnetic properties of RF sputtered Fe-N films. Journal of Physics D: Applied Physics, v.
37, p.1429 – 1433, 2004.
(57) NIE, H. B.; XU, S. Y.; ONG, C. K.; ZHAN, Q.; LI, D. X.; WANG J. P. In-plane
magnetic anisotropy in RF sputtered Fe – N thin films. Thin Solid Films, v. 440, p. 35 – 40,
2003.
(58) NAGANUMA, H.; NAKATANI, R.; ENDO, Y.; KAWAMURA, Y.; YAMAMOTO, M.
Magnetic and electrical properties of iron nitride films containing both amorphous matrices
and nanocrystalline grains. Science and Technology of Advanced Materials, v.5, p. 101 –
106, 2004.
(59) COEY J. M. D.; SMITH P. A. I. Magnetic nitrides. Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, p. 405 – 424, 10 de Março de 1999.
(60) CHIKAZUMI, S. Physics of Ferromagnetism. New York – USA: Oxford Science
Publications, 1997. 2ª Edição.
(61) CULLITY, B. D.; GRAHAM, C. D. Introduction to magnetic materials. 2ª ed. New
Jersey – EUA: IEEE Press, 2009. 544p.
(62) SUBRAMANIA, N.; DE OLIVEIRA, S. F. Algumas considerações sobre a regra de
Hund e a estrutura eletrônica de átomos no ensino de química. Química Nova, v. 20, p. 313 –
318, 1997.
(63) GRACHEV, S. YU.; BORSA, D. M.; BOERMA, D. O. On the growth of magnetic Fe4N
films. Surface Science, v. 516, p. 159 – 168, 2002.
(64) GAVRILJUK, V. G.; BERNS, H. High Nitrogen Steels – structure, properties,
manufacture, applications. Berlin: Springer, 1999. 1ª Edição.
(65) JACK, K. H. The Iron-Nitrogen System: The Crystal Structures of ɛ - Phase Iron
Nitrides. Acta Crystallographica, v. 5, 404, 1952.
(66) NAGANUMA, H.; ENDO, Y; RYOICHI, N. KAWAMURA, Y.; YAMAMOTO, M.
Magnetic properties of weak itinerant ferromagnetic ζ-Fe2N film. Science and Technology
of Advanced Materials, v. 5, p.83 – 87, 2004.
(67) TAKAGI, Y.; ISAMI, K.; YAMAMOTO, I.; NAKAGAWA, T.; YOKOYAMA, T.
Structure and magnetic properties of iron nitride thin films on Cu (001). PHYSICAL
REVIEW B, v. 81, 2010.
(68) Disponível em: <http://www.cebrace.com.br/v2/vidro/composicao-quimica>. Acesso em:
4 de jun. 2012.
(69) CULLITY, B. D. Elements of X-Ray Diffraction. 1ª ed. Massachusetts – EUA:
Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1956. 531p.

82

(70) KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. 8ª ed. EUA: John Wiley & Sons, Inc,
2005. 703p.
(71) Disponível em: <http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites>. Acesso em: 8 de
dez. 2011.
(72) KURIAN, S; GAJBHIYE, N. S. Magnetic and Mössbauer study of ɛ - FeyN (2 < y < 3)
nanoparticles. Journal of nanoparticle Research, v. 12, p. 1197 – 1209, 2010.
(73) ZHAO, Y. P.; GAMACHE, R. M.; WANG, G. C.; LU, T. M.; PALASANTZAS, G.
Effect of surface roughness on magnetic domain wall thickness, domain size, and coercivity.
Journal of Applied Physics, v.89, p. 1325, 2001.

