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 As multicamadas são estruturas sintéticas unidimensionais, constituídas por um 

número de camadas alternadas da materiais A e B§. Na figura 1 encontra-se um esquema de 

uma multicamada de materiais A e B [1]. 

fig. 1 - Esquema de uma multicamada de materiais A e B 

 

 As suas aplicações tecnológicas alargam-se aos campos da óptica, electromagnetismo 

e revestimentos protectores. Dentro da óptica, há quem empregue estas estruturas nos 

espelhos de raios-X [2] e dispositivos polarizadores para neutrões [3,4]. No que toca a 

aplicações magnéticas, as multicamadas podem ser óptimos sensores magnéticos e 

dispositivos para leitura e armazenamento de dados [5]. Podem também ser empregues como 

revestimentos decorativos em fechaduras e respectivos espelhos, torneiras, brindes, etc.  

O estudo da influência do período das multicamadas nas propriedades mecânicas e 

estruturais das mesmas, bem como a identificação dos fenómenos que se manifestam nas 

interfaces, foi o motivo desta tese de dissertação. A aplicação tecnológica que visa este 

trabalho reside essencialmente na produção de revestimentos que permitam reduzir o desgaste 

provocado em ferramentas de aço, discos de corte, etc. [6,7,8]. 

 Deste modo, as propriedades físicas das multicamadas têm sido recentemente alvo de 

bastante interesse pela comunidade científica. Fenómenos diversos estão associados a filmes 

muito finos, tais como os que ocorrem nas suas interfaces, relacionados com a rugosidade 

interfacial e superficial, e ainda relativos a propriedades mecânicas anómalas. Alguns 

                                                 
§ No nosso caso só empregamos dois materiais diferentes, havendo registo na literatura de estruturas mais 
complexas. 



INTRODUÇÃO 

 iv

trabalhos já publicados mencionam que certos revestimentos na forma de multicamadas são 

superiores aos filmes monoelementares ou formados por ligas dos mesmos elementos [9,10]. 

Alguns chegam mesmo a referir que as multicamadas são apropriadas para aplicações 

tribológicas, graças à sua elevada dureza e boa aderência aos substratos [6]. Contudo, um 

estudo sistemático relacionado com os mecanismos de falha está ainda para ser estabelecido. 

Assim, uma nova geração de revestimentos nasce.  

 A técnica de pulverização catódica e reactiva por magnetrão foi a escolhida para a 

fabricação destas estruturas. A produção de multicamadas permite a inserção de múltiplas 

interfaces no revestimento, que por sua vez permite que quando haja formação de fissuras 

estas possam ser deflectidas nas interfaces e dissipem energia; aumentando consequentemente 

a resistência interna do material. Adicionalmente, as diferenças originadas nas energias das 

linhas de deslocamento e os campos de deformação coerentes criados entre as camadas 

adjacentes permitem fortalecer os revestimentos [7]. Alguns autores afirmam que o período 

de modulação da multicamada induz um efeito positivo na optimização da dureza [8]. 

 Os materiais escolhidos para constituírem as multicamadas foram o nitreto de titânio 

(TiN) e o nitreto de zircónio (ZrN). Sabe-se da literatura que o nitreto de titânio é um material 

relativamente duro e com boa aderência aos substratos metálicos. É bastante utilizado como 

revestimento protector em ferramentas. O ZrN tem propriedades semelhantes ao TiN, porém 

quando estruturado com o TiN na forma de multicamadas um fenómeno sinergético ocorre. 

Isto é, produz-se um revestimento em que a sua dureza e resistência mecânica ao desgaste é 

superior às correspondentes aos materiais empregues isoladamente ou combinados em ligas. 

 Nesta tese apresentam-se os resultados provenientes de uma análise mecânica 

realizada para estas multicamadas de TiN/ZrN. Mediu-se a correspondente ultramicrodureza, 

módulo de Young, grau de aderência ao substrato bem como identificaram-se os mecanismos 

associados com as falhas de aderência. Determinou-se também o valor das tensões internas 

destes revestimentos. 

 Tanto o TiN com o ZrN possuem uma estrutura cúbica e partilham algumas 

propriedades tais como um ponto de fusão elevado, boa estabilidade química e térmica, e 

ainda boa condutividade eléctrica. Estes nitretos são ainda conhecidos por formarem 

compostos refractários bastante estáveis. 

 Dado que algumas propriedades mais vincadas das multicamadas resultam da relativa 

proximidade dos materiais que a constituem, não é de estranhar que estas propriedades sejam 

frequentemente sensíveis à natureza das interfaces entre camadas adjacentes. De modo a 
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compreender-se e a manipular-se o comportamento físico das interfaces das multicamadas é 

essencial que se determine detalhadamente a sua estrutura interna. Adicionalmente, é 

desejável que se consiga correlacionar esta análise estrutural com as propriedades estruturais 

medidas. 

 Uma das mais relevantes imperfeições estruturais características das multicamadas, 

induzidas durante a sua fabricação, está relacionada com a rugosidade interfacial. Esta 

desordem dita algumas das propriedades intrínsecas das multicamadas, tais como: a dureza, 

módulo de Young, adesão ao substrato e tensão residual. 

 Os raios-X penetram nestas estruturas de tal modo que permitem que a análise da 

subsequente difracção providencie informação detalhada acerca da estrutura interna das 

multicamadas. Assim, a difracção por raios-X (XRD) é uma ferramenta muito importante na 

caracterização da rugosidade das superfícies e interfaces das multicamadas. A grande 

vantagem da XRD é a de ser uma técnica não-destrutiva. 

 A retrodispersão de Rutherford (RBS) é outra técnica também bastante versátil, pois 

permite aceder ao perfil de composição da amostra, dimensão da zona interfacial adjacente a 

duas camadas consecutivas, bem como o período de modulação da multicamada. 

 


