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CAPÍTULO 1 – TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DAS MULTICAMADAS 

DE TiAlN/Mo 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 
 Os primeiros processos de deposição física de vapores (PVD) remontam a 1938 pela 

mão de Berghaus [1]. No entanto foi necessário esperar pelas deposições iónicas 

desenvolvidas por Mattox [2] no princípio da década de 60 para se consolidarem grandes 

expectativas em redor destas técnicas de PVD baseadas em sistemas de vácuo. Com o advento 

da revolução tecnológica desenvolveram-se sistemas de vácuo, fontes de alimentação, entre 

outros, permitindo optimizar a qualidade da produção de revestimentos repetidamente e a 

custos cada vez mais baixos. Actualmente existem dezenas de variações deste processo básico 

em laboratórios de todo o mundo [3,4]. 

 Actualmente são produzidos filmes finos dos mais variados materiais através das 

técnicas de PVD, sendo a pulverização catódica reactiva uma das técnicas mais versáteis, 

dado que é facilitada a passagem do trabalho laboratorial para o industrial. Este pormenor 

resulta em pleno quando se toma o cuidado de controlar meticulosamente os parâmetros de 

entrada durante a deposição tais como pressão inicial e de trabalho, espécies químicas 

envolvidas (quer sejam de trabalho quer sejam de reacção) e respectivos fluxos, a temperatura 

do substrato, as potências e tensões/correntes de alimentação e polarização do substrato.  

 

1.2 – A TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO CATÓDICA 

 

 Quando numa atmosfera rarefeita de árgon se aplica uma diferença de potencial de 

algumas centenas de volt entre o cátodo (alvo) e o ânodo (porta-substratos), como está 

representado no esquema da fig. 1.1, estabelece-se entre eles uma descarga eléctrica luminosa 

(plasma de electrões). Nestas condições é possível, dentro de uma câmara de deposição, 

acelerar os iões originados pela descarga do plasma e orientá-los no sentido do cátodo, 

recorrendo-se ao efeito do campo eléctrico induzido. Inversamente, os electrões dirigem-se 

para o ânodo; eventualmente ao colidirem com os átomos do gás ionizam-nos positivamente. 

Os iões ao chocarem com o cátodo ejectam átomos do alvo em todas as direcções, 
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depositando-se subsequentemente em todos os obstáculos que encontrem; ao mesmo tempo 

libertam ainda mais electrões que fomentam a ionização do gás. As melhores condições de 

pressão de base de trabalho, de forma a se estabelecer o plasma, referem-se à gama entre os 

10-1 e 102 Pa. Situação análoga ao que sucede nos tubos de lâmpadas fluorescentes. 

 O princípio físico deste processo PVD reside fundamentalmente na troca de momento 

linear (e consequente energia mecânica) entre os iões ionizados do gás (Ar+) e os átomos 

constituintes do material do alvo. Como gás de trabalho empregam-se usualmente gases 

inertes. Assim, o mais utilizado é o árgon dado que possui uma grande compatibilidade de 

massa relativamente aos materiais empregues nos revestimentos: Ti, Zr, Si, Al, W, Mo, Cr, V, 

etc.; permitindo optimizar o rendimento de pulverização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 1.1 – Principio da pulverização catódica. A pulverização em corrente contínua (dc) 
utiliza uma descarga gasosa de átomos de árgon. Após a ionização, os iões de árgon atingem o 
alvo (cátodo), que é a fonte de deposição, arrancando material deste que posteriormente se vai 
depositar no substrato.  

 

1.3 – INTERACÇÃO IÓNICA COM A SUPERFÍCIE 

 

 Os iões ao atingirem uma determinada superfície dão lugar a processos de colisão e 

difusão tais como se podem observar na fig. 1.2. 
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Figura 1.2 – Interacção ião-superfície e inerentes colisões. Neste diagrama pode-se visualizar 
os vários tipos de radiação produzida e partículas resultantes deste processo. 

 

 Estes processos inerentes às colisões estão dependentes não só da energia e massa dos 

iões incidentes mas também do respectivo ângulo de incidência e de alguns dados intrínsecos 

ao material do alvo, tais como: massa dos átomos, textura, orientação e estrutura electrónica 

do alvo [5]. As partículas pulverizadas a partir do alvo são predominantemente átomos no 

estado fundamental, sendo a contribuição iónica ≤ 5% [6], não se excluindo a possibilidade de 

se ejectarem uma pequena fracção na forma de um aglomerado de átomos (cluster). 

Para se melhor compreender o fenómeno da pulverização catódica à escala atómica 

pode-se elaborar uma estreita analogia entre esta situação e a que decorre durante as colisões 

sucessivas de bolas de bilhar, nomeadamente ao transferir-se o momento linear das partículas 

incidentes para as partículas do alvo. No caso de alvos constituídos por elementos metálicos, 

os processos de colisão elástica são os mais importantes já que o ião incidente interage com o 

átomo do alvo durante ~10-14 s; tempo este que é relativamente superior ao tempo de 

relaxação dos electrões de condução (~10-19 s). Mesmo que uma partícula incidente perca uma 

parte da sua energia ao excitar electrões, esta energia é de imediato absorvida por todos os 

electrões impossibilitando os átomos de se ejectarem. 

 A pulverização por colisão única (fig. 1.3 a) ocorre mediante um mínimo de energia 

das partículas incidentes, na ordem de 20 a 40 eV. Deste modo é possível transferir aos 

átomos do alvo energia suficiente para vencerem as forças de ligação que os mantém presos, 

que é da ordem de 2-10 eV. Para faixas de energia entre os 5 - 50 keV, caso da pulverização 

em cascata linear (fig. 1.3 b), é notável o aumento do rendimento de pulverização. O facto 

subjacente a isto deve-se a que, para estes valores de energia, a perda de energia das 

partículas incidentes é essencialmente devida à interacção com os núcleos dos átomos do 

alvo; e daí todas as ligações próximas do ponto de impacto são desfeitas devido às colisões 

em cascata. A densidade de partículas é tão grande que conseguem gerar segundas e 
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subsequentes colisões entre os átomos de recuo e os átomos do alvo, sendo no entanto 

improváveis colisões entre partículas em movimento. 

 Pelo facto da fracção de colisões que resultam em pulverização ser muito pequena, 

parte da energia transferida para os átomos do alvo é transformada em calor, provocando um 

aquecimento excessivo deste. Para colmatar este problema, o alvo está normalmente 

associado a um sistema de refrigeração. Acima dos 50 keV, sucede o inverso. Para esta gama 

de energias as partículas incidentes perdem energia essencialmente por interacção com os 

electrões, incrementando assim o seu poder de penetração no material do alvo. Como 

consequência, as colisões com os átomos do alvo ocorrem a maiores profundidades, 

impossibilitando os átomos de se ejectarem; resultando na implantação da partícula incidente 

no interior do alvo (fig. 1.3 c).  

 

 

Figura 1.3 – A pulverização de 
acordo com Sigmund [7]. No caso 
de partículas incidentes com baixa 
energia (a) entre 20-5000 eV existe 
um regime de colisão que envolve 
na maior parte das vezes uma só 
partícula em movimento e outra 
estacionária. Para energias 
intermédias (b), 5-50 keV ocorrem 
as denominadas colisões em 
cascata linear, porém a colisão 
entre partículas em movimento é 
pouco provável. Finalmente, para 
E>50 keV (c) ocorre um regime 
característico das altas energias 
onde a maior parte dos átomos, 
num determinado volume, estão em 
movimento. 

 

1.4 – PULVERIZAÇÃO REACTIVA POR MAGNETRÃO 

 

Ao aplicar-se um potencial negativo num alvo metálico estamos a polarizá-lo, 

fomentando deste modo a pulverização, já que os iões do plasma são-lhe atraídos. O campo 

magnético estático nos magnetrões (que servem de suporte ao alvo) [8], que é paralelo à 

superfície do alvo, vai ser responsável pelo confinamento magnético do plasma, como se pode 

ver na fig. 1.4. Devido à sua acção tipo armadilha para os electrões secundários, as linhas do 
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campo magnético induzem os electrões a descreverem órbitas ciclóides, sofrendo os electrões 

um deslocamento na direcção BE×− (efeito de Hall). Percurso este que, embora restrito às 

proximidades do alvo, origina um aumento significativo na probabilidade de ocorrência de 

uma colisão entre os electrões e os átomos do gás e posterior ionização. Nestas colisões os 

electrões perdem velocidade e inevitavelmente imobilizam-se antes de atingir o alvo, porém 

são novamente acelerados por acção de um campo eléctrico que possibilita o percurso 

ciclóidal atrás descrito [9]. Este facto permite reduzir significativamente as tensões de 

trabalho para valores que rondam os 200 - 600 V, aliado a uma redução do bombardeamento 

do substrato pelos electrões. Consequentemente, obtém-se um incremento na taxa de 

deposição e decréscimo na pressão de trabalho.  

 Os átomos dos elementos que constituem o alvo após serem ejectados tornam-se 

bastante reactivos combinando-se facilmente com os gases não nobres presentes na atmosfera 

gasosa inserida dentro da câmara de pulverização. Para colmatar esta falha, e previamente à 

deposição, deve-se controlar a evacuação da câmara até pressões relativamente baixas; 

normalmente inferiores a 10-4 Pa. Por outro lado, caso se deseje que implicitamente ocorra 

reacção química entre os elementos projectados pelo alvo e um determinado gás reactivo, é 

possível controlar o fluxo do último de modo a se optimizar as pressões de trabalho. Um 

exemplo simples é o de crescimento de nitretos de Ti, Al, Cr ou Zr. Utilizam-se para o efeito 

alvos puros destes materiais, ou compostos, introduzindo-se para além do gás de trabalho 

(árgon) o gás reactivo (azoto). Através deste processo é possível fabricarem-se revestimentos 

mais complexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Esquema de um magnetrão planar. Um campo magnético estático é criado 
paralelamente à superfície do alvo de modo a localizar e intensificar o plasma bem como reter 
electrões secundários que estejam nessa zona.  
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1.5 – VANTAGENS DA TÉCNICA PVD 

 

 Frequentemente são citadas as seguintes vantagens [10] a favor dos revestimentos de 

PVD: 

• A possibilidade de operar a pressões de trabalho muito baixas permite sintetizar 

materiais de elevada pureza. 

• Melhoria na adesão do revestimento ao substrato, devido à possibilidade de se 

“limpar” pulverizando (etching), e ainda pré-aquecer os substratos através de 

bombardeamento iónico e neutral da superfície do substrato. 

• Processos tais como os efeitos dispersivos dos gases e a possibilidade de se 

rodar ou deslocar as amostras relativamente à fonte de vapor durante a 

deposição permitem uniformizar as espessuras dos revestimentos. 

• Após o revestimento, elimina-se a necessidade de maquinar ou polir, já que na 

maior parte dos casos a morfologia superficial do substrato é praticamente 

reproduzida à superfície do revestimento. 

• Controle de estrutura do revestimento; o bombardeamento iónico fomenta o 

crescimento epitaxial e encoraja a mobilidade atómica. 

• Normalmente não são utilizados quaisquer efluentes ou poluentes, dado que na 

maior parte dos casos não intervêm produtos ou soluções tóxicas. 

• Temperaturas de deposição relativamente baixas; a ionização directa dos átomos 

do material a depositar providencia benefícios previamente só conseguidos em 

substratos aquecidos. 

• Evita a contaminação pelo hidrogénio; fenómeno que pode acontecer por vezes 

em electrodeposições. 

 

1.6 – PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

1.6.1 – Preparação dos Substratos 

 

 Utilizaram-se três tipos de substratos diferentes consoante o objectivo e a técnica de 

caracterização a empregar. Os substratos utilizados foram, bolachas finas de silício (100), 
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discos finos de aço inox AISI 316 e aço rápido AISI M2. Na tabela 1.1 estão apresentadas as 

dimensões desses substratos e as técnicas utilizadas, que serão posteriormente descritas em 

detalhe nesta tese. 

 
Tabela 1.1 – Substratos utilizados na produção e caracterização das multicamadas de TiAlN/Mo. SEM refere-se 
à microscopia electrónica de varrimento, AFM à microscopia por força atómica, TEM à microscopia electrónica 
por transmissão, RBS é a técnica de retrodispersão de Rutherford, EXAFS é uma técnica de absorção de raios-
X, XRD θ↓ e XRD θ↑ referem-se, respectivamente, à difracção por raios-X em regimes de baixos e altos 
ângulos. d refere-se ao diâmetro das amostra circulares. 

substrato 
utilizado 

dimensões 
(mm) 

espessura 
(mm) 

SEM / 
AFM / 
TEM 

RBS XRD 
θ↓ 

XRD 
θ↑/ 

EXAFS 

tensão 
residual 

nano 
dureza 

adesão 

silício 

(100) 
20×20 0,3 sim sim - sim - - - 

aço inox 

AISI 316 
d= 25 0,5 - - - - sim - - 

aço 

rápido 

AISI M2  

d= 32 5 - - sim - - sim sim 

 

 Os substratos de aço rápido e aço inox foram polidos mecanicamente sucessivamente 

através de 10 lixas de alumina de tamanho de grão decrescente, com o objectivo de se obter 

uma rugosidade de substrato mínima. Posteriormente, efectuou-se um polimento final muito 

fino através de 3 pastas de diamante com tamanhos de grão entre 6 e 1 µm. Através de um 

rugosímetro, estimou-se que o valor médio da rugosidade dos substratos era da ordem de 

Ra≈0,04 µm. Previamente à deposição todos os substratos foram limpos por ultra-sons, 

escorridos com acetona e secos com um secador. Previamente ao polimento, os substratos de 

aço rápido tipo AISI M2 foram temperados a 1150 ºC sendo posteriormente arrefecidos 

bruscamente em óleo. Adicionalmente, foram revenidos a 550 ºC. Com este procedimento 

pretende-se endurecer o aço. 

 

1.6.2 – Produção das Multicamadas de TiAlN/Mo 

 

 Os revestimentos estudados foram depositados por pulverização catódica reactiva em 

magnetrão, alimentado por corrente contínua (dc). A atmosfera gasosa no interior da câmara 

de deposição foi composta por Ar/N2. 
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Figura 1.5 – Câmara de 
deposição de filmes finos do 
Departamento de Física da 
Universidade do Minho (pólo 
de Azurém - Guimarães). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.6 – Interior da câmara de deposição de filmes finos. 
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A câmara de pulverização em questão é um sistema desenvolvido e produzido no 

Departamento de Física da Universidade do Minho, estando ilustrado este equipamento na 

fig. 1.5. De forma a se produzirem as multicamadas de TiAlN/Mo por PVD houve 

necessidade de se empregar um alvo puro de Ti0.5Al0.5 e outro de Mo. Os alvos, de dimensões 

200 mm x100 mm x 6 mm, foram colocados em magnetrões rectangulares opostos, como se 

encontra ilustrado na fig. 1.6. Ambos os alvos foram alimentados por fontes dc com correntes 

entre 0,1 e 1,2 A, consoante a taxa de deposição pretendida. A potência máxima utilizada foi 

de 1,75 W/cm2. Previamente a todas as deposições realizou-se uma pulverização (etching) dos 

substratos de modo a limpar a superfície de possíveis óxidos e restantes impurezas 

acumuladas. Este “etching” foi realizado em cada alvo e também no porta-substratos, ao 

longo de 15 minutos com uma corrente dc de 0,1 A.  

Na tabela 1.2 constam os principais parâmetros relevantes à deposição das 

multicamadas de TiAlN/Mo. As multicamadas foram depositadas pelo modo estático. Os 

substratos paravam durante um determinado intervalo de tempo (alguns segundos), consoante 

a taxa de deposição, num dos alvos prosseguindo para o outro onde estacionariam durante 

outro intervalo de tempo estipulado; produzindo-se assim uma bicamada de TiAlN/Mo. Este 

processo foi repetido tantas vezes consoante o número de bicamadas desejado. 

 
Tabela 1.2 – Principais parâmetros de deposição relevantes à produção das 
multicamadas de TiAlN/Mo crescidas pela técnica de PVD. 

regime de deposição dc (TiAl) e dc (Mo) 
distância alvo-substratos 65 mm 
pressão base na câmara 10-5 Pa 

pressão média de trabalho 0,5 Pa 
temperatura do substrato 250 ºC 

polarização do porta-substratos entre 0 e  –100 V 
correntes de polarização (TiAlN) entre 0 e 80 mA 

correntes de polarização (Mo) entre 0 e 25 mA 
fluxo de azoto (TiAlN) 5 sccm 
fluxo de árgon (TiAlN) 85 sccm 

fluxo de árgon (Mo) 125 sccm 
taxa de deposição de TiAlN  entre 1 e 3 Å/s 

taxa de deposição de Mo entre 2 e 12 Å/s 
corrente dc no alvo de TiAl entre 0,6 e 1,2 A 
corrente dc no alvo de Mo entre 0,1 e 1,2 A 

tempo de deposição de TiAlN entre 8 e 15 s 
tempo de deposição de Mo 5 s 
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1.6.3 – Selecção das Multicamadas 

 

 Neste trabalho produziram-se fundamentalmente três séries distintas de multicamadas 

de TiAlN/Mo. A primeira série teve o objectivo de estudar as multicamadas desde os períodos 

longos de 20 nm até aos mais curtos de somente 1,4 nm. A segunda e terceiras séries tiveram 

por objectivo estudar a evolução das propriedades das multicamadas consoante a tensão de 

polarização dos substratos para dois períodos de modulação diferentes (6 e 4 nm).  Na tabela 

1.3 pode-se ver as características principais destas séries de multicamadas. 

 
Tabela 1.3 – Séries de multicamadas de TiAlN/Mo produzidas e estudadas.  

séries períodos de modulação (nm) numero de bicamadas 

1 1,4≤Λ≤20 4, 50, 100, 200 ou 250 

2 6 250 

3 4 10, 20, 50 ou 250 
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