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CAPÍTULO 3 – IMAGEM DE SUPERFÍCIE E DE SECÇÃO DE CORTE 
 

3.1 – MICROSCOPIA DE FORÇA ATÓMICA 

 

3.1.1 – Introdução 

 

 O primeiro microscópio de efeito de túnel a ser construído foi o desenvolvido por 

Binning e Roher em 1982 [1]. A novidade então possibilitava o estudo não-destrutivo de 

superfícies de materiais com uma resolução à escala atómica nunca antes vista. A técnica 

residia na realização de um varrimento da superfície de uma amostra através de linhas 

paralelas que depois formavam a imagem topográfica da amostra. O sensor, ou ponta, 

utilizado era revolucionário devido à sua dimensão e construção. Este sistema foi o percursor 

dos mais recentes microscópios de força atómica (AFM) utilizados na maior parte dos 

laboratórios de investigação de superfícies.  

 

 

Figura 3.1.1 – Diagrama de funcionamento de um microscópio de força atómica [1]. 

 

Na fig. 3.1.1 encontra-se um esquema com as principais características do AFM do 

IMAT / Universidade do Minho, empregue neste estudo. Trata-se de um microscópio 

MultiMode SPM (ver fig. 3.1.2) controlado pelo sistema NanoScope IIIa da Digital 

Instruments, tendo um sensor (ponta aguçada) montado na extremidade de uma viga ultra leve 

com um comprimento 125 µm e largura 30 µm. A altura da ponta é de alguns microns, tendo 

um raio de curvatura entre 5 a 10 nm. A construção das pontas é do tipo NHC de silício e com 

uma frequência de ressonância na gama de 280-365 KHz. O sinal que é resolvido pela ponta 
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resulta do encurvamento da viga, que por sua vez é medido pela deflexão de um feixe laser 

incidente na viga, ou pela variação do valor de uma piezo-resistência alojada na própria viga. 

 O encurvamento da viga resulta das forças interatómicas entre a ponta e a superfície 

da amostra, essencialmente forças do tipo Van der Waals, que podem ser de natureza atractiva 

ou repulsiva consoante a distância entre os átomos.  

 

Figura 3.1.2 – Microscópio de força 
atómica MultiMode SPM da Digital 
Instruments pertencente ao IMAT / 
UM.  

  

O modo de varrimento utilizado foi o de toque (tapping), uma variante do modo não 

contacto, onde a ponta, estando a oscilar, toca periodicamente na superfície. As forças 

alternadamente atractivas e repulsivas (ver fig. 3.1.3) são suficientemente fortes para 

desprender a ponta da superfície ou aproximar-se dela, evitando simultaneamente as forças 

laterais, de cisalhamento, que existem no modo contacto resultantes do atrito entre a ponta e a 

superfície da amostra e que podem também afectar a resolução.  

 

Figura 3.1.3 – Forças de Van der 
Waals em função da separação entre 
a amostra e o sensor (ponta). Os 
microscópios de força atómica podem 
funcionar em dois tipos de regimes: 
contacto e não contacto. 
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3.1.2 – Tratamento de Imagem 
 

 O software de tratamento de imagem da NanoScope contém algoritmos poderosos 

para apresentação e medição dos resultados. As imagens realizadas podem ser observadas em 

duas e três dimensões, com validação lateral de 100 nm até 10 µm, podendo também 

visualizar-se secções de corte, efectuar a medição da rugosidade superficial, estimar as 

dimensões das cristalites, realizar análise em profundidade, entre outras possibilidades. 

 

 3.1.3 – Rugosidade  

 

O desvio padrão da rugosidade (rugosidade rms) pode ser explicado recorrendo a um 

exemplo da medição de cotas (zi) ao longo de uma linha de comprimento L. Toda a variação 

de cota é medida perpendicularmente à linha L nas direcções ±z; o plano xy é definido como 

sendo o plano da superfície. Este conceito pode ser expresso matematicamente através da 

seguinte relação: 

∑
=

=σ
N

1i

2
irms z

N
1  Eq. 3.1.1

Os pontos zi representam médias das variações de cota que ocorrem em pequenas áreas da 

superfície. Deste modo, não existe um desvio padrão da rugosidade único para uma 

determinada superfície, esse valor dependerá de factores como  

 comprimento L do perfil da superfície (comprimento de onda espacial); 

 área de superfície que está a servir de amostragem para o perfil (resolução lateral); 

 distância entre os pontos a ser medidos (distância de amostragem); 

 instrumento utilizado para a medição 

Usualmente, a rugosidade rms é utilizada para medir o acabamento de superfícies ópticas, 

enquanto que para superfícies maquinadas emprega-se preferencialmente a rugosidade média 

(Ra) [2]: 

∑
=

=
N

1i
ia z

N
1R  Eq. 3.1.2

 Se uma determinada superfície tiver um perfil com desvios muito pouco significativos 

da linha média da superfície então os valores de σrms e Ra serão similares. Contudo, se a 

superfície tiver um número apreciável de defeitos topográficos, como buracos ou saliências, 

então as maiores amplitudes de zi irão dominar a estatística da superfície e consequentemente 

σrms>Ra. 
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3.1.3 – Resultados de AFM 

  

 A microscopia por força atómica é uma ferramenta bastante versátil não só ao fornecer 

uma análise topográfica visualizável da amostra como também de ponta de prova para um 

trabalho estatístico notável. A fig. 3.1.4 ilustra uma análise topográfica projectada 

tridimensionalmente para uma determinada amostragem lateral. No presente caso, para uma 

amostra de Ti0,4Al0,6N/Mo (Λ=7,6 nm, 100 bicamadas) essa amostragem é de 1 µm x 1 µm. A 

imagem fornece pormenores da forma das cristalites, assemelhando-se estas a cúpulas 

arredondadas, característica dos filmes de PVD crescidos nestas condições de pressão e 

temperatura, mais próximo dos filmes de zona T de Thornton [3,4]. 

 Esta aparência da superfície é resultante da rugosidade proveniente do efeito mosaico 

dos grãos cristalinos (como se viu na secção 2.5) e do próprio crescimento colunar típico 

destes filmes policristalinos, onde existe um forte regime competitivo de crescimento entre as 

várias texturas cristalinas da amostra.  

 Na fig. 3.1.5 encontra-se uma sequência de 3 imagens resultantes da análise de uma 

determinada zona numa amostra em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo (Λ=7,9 nm, 100 

bicamadas), crescidas praticamente nas mesmas condições que a amostra da fig. 3.1.4, porém 

com diferentes pressões parciais de árgon para a deposição de Mo; enquanto que nesta a 

pressão foi de 0,5 Pa na anterior foi de 0,6 Pa. Esta pequena diferença na pressão parcial de 

árgon é suficiente para induzir uma maior rugosidade na primeira amostra como se poderá ver 

pelos valores de Ra: 4,5 nm e 3,0 nm, para a primeira e segunda amostra, respectivamente. 

 

Figura 3.1.4 – Imagem de AFM 
correspondente a uma amostra em 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
depositada num substrato de aço 
rápido, com 100 bicamadas e Λ= 7,6 
nm. A superfície em análise tem 
Ra=4,5 nm, medido numa área de 
amostragem de 5 µm x 5 µm. O 
diâmetro médio das cristalites é de 
aproximadamente 120 nm. 
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Figura 3.1.5 – Sequência de 
imagens tiradas por AFM 
mostrando a morfologia de uma 
mesma amostra de multicamadas 
de Ti0,4Al0,6N/Mo depositada num 
substrato de aço rápido, com 100 
bicamadas e Λ= 7,9 nm. Na 
imagem correspondente à maior 
ampliação (a) podemos 
deslumbrar o diâmetro médio das 
cristalites como sendo de 
aproximadamente 90 nm. O valor 
de Ra medido numa amostragem 
de 5 µm x 5 µm é de 3,0 nm. 
 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 Os valores de Ra são calculados realizando uma estatística numa amostragem o maior 

possível. No presente caso escolheram-se amostragens de 5 µm x 5 µm e 10 µm x 10 µm. Na 

fig. 3.1.5, depois de se ter realizado uma amostragem numa zona de 10 µm x 10 µm, 

escolheu-se: (a) uma zona de 1 µm x 1 µm, nessa escolheu-se uma amostragem menor (b) de 

0,5 µm x 0,5 µm seguido de uma nova amostragem com resolução melhorada (c) para 0,3 µm 

x 0,3 µm. Nesta última foi possível medir a o diâmetro das cristalites com mais precisão, 

tendo um valor médio de 90 nm, ~30 % menor do que na primeira amostra (120 nm). O facto 

do aumento da pressão parcial do árgon no crescimento de Mo contribuir para um tamanho de 

grão maior faz com que a rugosidade também seja maior. 

 Na tabela 3.1.1 encontram-se tabelados os valores da rugosidade rms e rugosidade 

média para uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com períodos entre 3,9 nm e 14,1 

nm, depositadas em substratos de silício (100). Nessa tabela também consta o número de 

bicamadas, os parâmetros relativos ao potencial aplicado ao porta-substratos e pressões 

parciais de deposição, bem como, para efeitos comparativos os valores de rugosidade rms 

determinados na secção 2.6 pela simulação dos espectros de RBS. A disposição desta tabela é 

análoga à 2.2.3 na referida secção, para uma melhor comparação; existem porém duas 

excepções, estando assinaladas com um asterisco. 

 
Tabela 3.1.1 – Valores de rugosidade rms e rugosidade média para 
uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas em 
substratos de silício (100). Nesta tabela constam, para efeitos 
comparativos, os parâmetros associados ao período de modulação 
determinado por XRD, o potencial de polarização dos substratos, os 
valores das pressões parciais de deposição de TiAlN e Mo e o valor da 
rugosidade rms determinada pela simulação os espectros de RBS.  
ΛXRD 
(nm) 

Número 
de 

bicamadas 

Bias 
(-V) 

P(N2)TiAlN/ 
P(Ar)TiAlN/ 

P(Ar)Mo 
(Pa) 

σRBS 
(nm) 

Ra 
(nm) 

σrms 
(nm) 

13,6* 200 60 0,13/0,35/0,6 - 6,9 9,0 

14,1 50 60 0,13/0,3/0,5 2,1 1,6 2,1 

12,3 50 120 0,13/0,35/0,7 2,4 1,7 2,4 

7,6 100 80 0,1/0,35/0,6 0,7 0,7 1,3 

6,6 100 60 0,1/0,35/0,5 0,1 0,7 1,0 

3,9 10 100 0,1/0,35/0,5 0,5 0,2 0,6 

3,9 20 100 0,1/0,35/0,5 0,7 0,3 0,7 

3,9 50 100 0,1/0,35/0,5 0,6 0,3 0,8 

3,9* 250 100 0,1/0,35/0,5 - 0,4 0,7 
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 A análise que se faz rapidamente através da tabela 2.3.1 está relacionada com a 

concordância existente entre os valores de rugosidade rms determinados por RBS e por AFM. 

Os resultados de AFM tendem a ser ligeiramente inflaccionados em relação aos de RBS 

porém existe uma explicação lógica que tem a ver com resolução lateral de amostragem. 

Enquanto que no RBS essa amostragem penetra 4 ou 5 camadas superficiais e sonda 

essencialmente a rugosidade interfacial nessas interfaces e a rugosidade superficial, no caso 

do AFM a sua ponta sonda o perfil da superfície onde por efeitos cumulativos e impurezas 

presentes a rugosidade tende a ser maior.  

  

 Figura 3.1.6 – Imagens de 
AFM correspondentes a duas 
amostras em multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas em 
substratos de silício (100), com 
(a) 200 bicamadas e Λ= 13,6 nm 
e (b) 50 bicamadas e Λ= 14,1 
nm. Os valores de rugosidade 
estão expostos na tabela 3.1.1. 

 

(a) 

(b) 
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Quanto maior for a rugosidade rms maior será a sua diferença respeitante a Ra, 

concluindo-se que esta rugosidade resulta de espaços intercolunares profundos e de saliências 

à superfície resultante do regime competitivo de crescimento cristalino. Neste regime resulta a 

ocorrência de uma maior desorientação dos grãos cristalinos (efeito mosaico) e saliências 

cristalinas resultantes de certos grãos usufruírem de uma energia de superfície mais elevada 

do que o fluxo da deposição. À medida que a tensão de polarização aumenta a superfície fica 

mais limpa destas saliências, diminuindo consequentemente os níveis de rugosidade. 

O efeito da rugosidade cumulativa pode ser estudado nas primeiras duas amostras da 

tabela 3.1.1 (ver fig. 3.1.6). Quando crescidas praticamente nas mesmas condições, ao 

aumentarmos o número de bicamadas de 50 para 200 o valor da rugosidade rms mais do que 

quadruplica. Porém, esta análise não se pode restringir somente ao número de bicamadas dado 

que as pressões parciais do crescimento do TiAlN também aumentaram para o caso da 

amostra mais espessa. Analogamente, à medida que a espessura total do filme se aproxima de 

1 µm no caso das amostras com Λ=3,9 nm verifica-se que de facto a rugosidade cumulativa é 

o factor dominante na evolução quer da rugosidade  média quer da rugosidade rms, dado que 

os parâmetros de deposição são comuns às quatro amostras. Contudo, este fenómeno 

cumulativo é mais importante nas camadas inicias onde a rugosidade do substrato de silício 

(100), inferior a 0,09 nm, induz uma rugosidade cumulativa. O ritmo competitivo de 

crescimento cristalino depressa atenua este efeito cumulativo ao depositar-se material nos 

mínimos do perfil ondulado das interfaces. Daí que ao fim de 250 bicamadas a rugosidade 

seja semelhante à de uma amostra com um quinto desse número. 

 Nas tabelas 3.1.2 e 3.1.3 encontram-se descritos os valores de rugosidade para duas 

séries distintas de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas no primeiro caso com Λ≈6 nm e 

no segundo com Λ≈4 nm. Na primeira dessas tabelas pode-se ver também os valores médios 

dos diâmetros das cristalites (Dg). Uma análise análoga depreende-se do estudo de ambas as 

tabelas dado que os resultados nelas vinculados demonstram bem o efeito da tensão de 

polarização na atenuação da rugosidade interfacial e subsequente rugosidade superficial. 

Existem algumas discrepâncias, sendo a mais preocupante a relativa à amostra crescida sem 

tensão de polarização (tabela 3.1.3), estando contemplada com índices de rugosidade menores 

do que as subsequentes amostras onde o bombardeamentos iónico foi fomentado. Novamente, 

e pela análise da tabela 3.1.2 verifica-se que existe uma correlação entre o aumento da tensão 

de polarização e o diâmetro das cristalites, reflectindo-se esta sinergia posteriormente na 

rugosidade. Assim, à medida que essa tensão aumenta o diâmetro das cristalites diminui dado 
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que, como se irá ver no Capítulo 4, as tensões de compressão são maiores e o crescimento 

passa de uma forma tridimensional tipo ilha para um modo bidimensional camada-a-camada. 

 
 
Tabela 3.1.2 – Valores de rugosidade média e 
rugosidade rms para multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
com um período de modulação de ~6 nm. Nesta tabela 
constam o potencial de polarização dos substratos e o 
valor do tamanho médio das cristalites (Dg).  
ΛXRD 
(nm) 

Número 
de 

bicamadas 

Bias 
(-V) 

Dg 
(nm) 

Ra 
(nm) 

σrms 
(nm) 

40 47 4,2 5,4 

60 64 4,3 5,5 

80 30 1,3 2,0 
6 250 

100 13 0,6 0,9 

 
Tabela 3.1.3 – Valores de rugosidade média e 
rugosidade rms para uma série de multicamadas 
de Ti0,4Al0,6N/Mo com um período de modulação 
de ~4 nm. Nesta tabela consta o potencial de 
polarização dos substratos. 
ΛXRD 
(nm) 

Número 
de 

bicamadas 

Bias 
(-V) 

Ra 
(nm) 

σrms 
(nm) 

0 2,7 3,4 

50 2,9 5,4 

60 0,3 4,0 

80 1,0 1,8 

4 250 

100 0,4 0,7 

 

 Na fig. 3.1.7 estão ilustradas duas Imagens de AFM com amostragem lateral de 5 µm 

x 5 µm correspondentes a duas amostras em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas em 

substratos de silício (100) com 250 bicamadas e  Λ= 4 nm, tendo  uma tensão de polarização 

de (a) –80 V e (b) -60 V, estando os valores de rugosidade tabelados na tabela 3.1.3. Dado 

estarem na mesma escala, é notório o aumento do perfil rugoso da superfície à medida que se 

passa de suma situação onde o potencial de polarização é de –80 V para outra onde é de –60 

V. Através desta demonstração ficou claro a importância que este potencial teve na produção 

destas multicamadas, não só ao nível estrutural como na propriedades mecânicas, como se irá 

ver mais à frente no Capítulo 4. 
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Figura 3.1.7 – Imagens de 
AFM correspondentes a duas 
amostras em multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de silício (100) 
com 250 bicamadas e Λ= 4 
nm, tendo uma tensão de 
polarização de (a) –80 V e (b) 
-60 V. Os valores de 
rugosidade estão expostos na 
tabela 3.1.3. 

 

(a) 

(b) 


