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RESUMO 

 

Neste trabalho foram depositados filmes de nitreto de titânio em silício pela 

técnica de deposição física de vapor (PVD) assistida por plasma com gaiola 

catódica baixa, alta e dupla, para avaliar a influência na espessura do filme em 

função dos parâmetros de deposição. Os tratamentos das amostras foram 

realizados nas temperaturas 300 0C e 350 0C com duração de 2h e 4h com 

uma atmosfera gasosa de 75% de Hidrogênio e 25% de Nitrogênio. Para 

caracterizar os filmes, fez-se uso da espectroscopia Raman, espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração 

de raios X (DRX) para avaliar a parte estrutural e morfologia. As análises dos 

resultados confirmaram a formação de filmes fino nas fases TiN, Ti2N e Ti4N2, 

com espessuras na ordem de nanômetro (nm) com gaiolas baixa e alta, 

micrômetro (µm) para gaiola dupla. 

 

Palavras-chaves: gaiola catódica, nitreto de titânio, deposição por plasma. 
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ABSTRACT 

 

In this work we were deposited titanium nitride films on silicon by physical vapor 

deposition technique (PVD) with low plasma assisted cathodic cage, and double 

high, to evaluate the influence of the film thickness as a function of deposition 

parameters. The treatments of the samples were carried out in the temperature 

300 ºC and 350 ºC with a duration of 2h and 4h with a gaseous atmosphere of 

75% hydrogen and 25% nitrogen. To characterize the films, was made use of 

Raman spectroscopy, energy dispersive spectroscopy (EDS), scanning electron 

microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) to assess the structural part and 

morphology. Analysis of the results confirmed the formation of thin films on TiN 

phases Ti2N and Ti4N2, with thicknesses in the nanometer (nm) order with low 

and high cages, micrometer ((µm) o double cage. 

 

Key-words: cathodic cage, titanium nitride, deposited by plasma.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria moderna mundial vem apresentando na sua cadeia produtiva 

preocupações constantes quanto ao uso e produção de materiais com 

propriedades físicas melhoradas, e ainda que agridam em menor proporção o 

meio ambiente. Nesta perspectiva, pesquisadores das áreas de ciências e 

engenharia de materiais têm ao longo dos anos intensificando suas pesquisas 

em tecnologias de filmes finos na tentativa de aumentar a vida útil e melhorar 

propriedades mecânicas, ópticas, elétricas, tribológicas (GAWALE, 2012). 

As vantagens da tecnologia de filmes finos são que, pouca matéria prima 

e energia são necessárias para a deposição, e ainda que nestas condições 

consegue-se obter propriedades desejadas nas superfícies, sem a necessidade 

de tratamentos de efluentes e geração de gases poluentes resultante do 

processo (MELO, 2011). 

Entre os diversos filmes que vem ganhando destaque nas pesquisas e 

aplicações, temos o nitreto de titânio, que possui excelentes propriedades de 

resistência contra corrosão, elevada dureza, baixo coeficiente de atrito, entre 

outras (MEDEIROS, 2014). 

Revestimentos podem ser produzidos por processos de deposição 

química (CVD) ou física (PVD) por plasma (MONTEIRO, 2005). Dentre as 

técnicas de deposição de filmes finos, podemos destacar a técnica PVD 

utilizando plasma de corrente contínua, a que utiliza gaiola catódica. 

Esta técnica foi desenvolvida por Sousa et al (2007), na tentativa de 

resolver alguns problemas inerentes à deposição convencional, utilizando o 

efeito denominado cátodo oco, que ocorre nos furos da gaiola, para aumentar a 

eficiência do tratamento, eliminando o efeito de bordas comum a outros 

técnicas PVD, possibilitando de acordo com o material da gaiola utilizada e 

mistura de gases, a obtenção de diferentes camadas em diferentes tipos de 

substratos, formando filmes finos com grande homogeneidade mostrando a 

grande eficiência e versatilidade desta técnica que possibilita a deposição em 

três dimensões de filme uniforme sem a presença do efeito de borda. 
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Na deposição por plasma, uma descarga elétrica em uma atmosfera 

gasosa à baixa pressão é utilizada para bombardear espécies ionizadas sobre 

um material metálico, que tem como objetivo arrancar átomos que irão reagir 

com as espécies ativas do plasma e formar um composto que é depositado 

sobre a superfície da amostra, formando um filme fino (ALMEIDA, 2003). 

Neste trabalho realizou-se deposição de filmes finos por plasma 

utilizando gaiola catódica de diferentes tamanhos em atmosfera gasosa de 

hidrogênio e nitrogênio com o intuito de estudar a deposição em silício. Para 

comparar os filmes depositados, utilizou-se a caracterização pelas técnicas de 

espectroscopia Raman e energia dispersiva de raio X (EDS), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X por serem técnicas não 

invasivas e não destrutivas. Além de permitir as análises qualitativas, 

quantitativas, topográficas e composicionais da superfície dos filmes. 

O presente trabalho escrito está organizado em 6 capítulos. No capítulo 

2 apresenta-se uma revisão da literatura sobre técnicas de deposição de filmes 

finos, plasma e o seu uso em processos de deposição de filmes finos, 

descargas em gaiola catódica, técnicas de caracterização. No capítulo 3, são 

descritos os materiais utilizados, os ensaios experimentais e a metodologia 

realizada nas superfícies do silício para o tratamento de deposição com gaiola 

catódica com diferentes configurações, que denominamos em gaiola baixa 

(GB), gaiola alta (GA) e gaiola dupla (G2). As técnicas de caracterização 

utilizadas: espectroscopia Raman, difração de raios X (DRX) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). No capítulo 4, são apontados os resultados das 

análises realizadas, assim como as discussões dos resultados. No capítulo 5, 

são expostas as conclusões do trabalho. Já o capítulo 6, lista as referências 

utilizadas para realização do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão da literatura sobre técnicas 

de deposição de filmes finos; plasma e o seu uso em processos de deposição 

de filmes finos, descargas em gaiola catódica e técnicas de caracterização. 

2.1 FILMES FINOS 

 

Shopra e Maini (2010) definem filme fino como sendo finas camadas que 

variam de espessura a partir de frações de um nanômetro a vários 

micrômetros. Os avanços e aplicações tecnológicas evoluíram significamente 

com o advento da tecnologia de vácuo e também com a evolução de 

equipamentos ópticos que proporcionaram análises com maior precisão. 

Os filmes finos podem ser condutores, semicondutores ou isolantes, 

normalmente crescidos termicamente ou depositados a partir da fase de vapor, 

e que as propriedades diferem substancialmente das propriedades do substrato 

(material de base do filme fino) devido à influência da superfície, e que, por 

outro lado, as propriedades dos filmes são altamente dependentes dos 

processos de deposição (TATSCH, 2006). 

Na produção de um filme, Sigaud (2005) destaca os fatores que 

dificultam sua reprodutibilidade devido à complexidade de controle. Os fatores 

mais importantes são: 

 Pressão e natureza dos gases residuais na câmara de deposição; 

 Velocidade de deposição dos átomos ou moléculas sobre o 

substrato (taxa de deposição); 

 Temperatura do substrato; 

 Mobilidade superficial dos átomos depositados; 
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2.1.1 MECÂNISMO DE FORMAÇÃO DO FILME FINO 

 

Os íons submetidos a um campo elétrico são acelerados pelo plasma 

(descrito no item 2.4), ao atingirem o substrato, se difundem na superfície até 

que se condensem como núcleo estável de crescimento para outros átomos. A 

mobilidade dos íons na superfície depende da energia cinética, da temperatura 

do substrato e da interação entre a superfície e os íons (GUERREIRO, 1994). 

A condensação envolve os processos de nucleação e crescimento (SIGAUD, 

2005), como está esquematizado na Figura 1. 

Figura 1: Etapas de crescimentos de filmes finos. 

 

Fonte: Adaptado Tatsch (2006) 

 

A nucleação ocorre nos primeiros momentos de formação de pequenos 

núcleos espalhados aleatoriamente sobre a superfície, em que os átomos e 

íons se fixam por uma força de atração eletrostática entre os íons e a 

superfície. Este mecanismo de fixação é chamado de adsorção química ou 

física. O processo de crescimento do filme se dá à medida que mais átomos 

interagem com os núcleos, fazendo que ocorra uma aproximação entre estes, 
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ou seja, a coalescência, tornando-se estruturas maiores com espaços vazios 

em forma de canais, que se reduzem a pequenos buracos até atingir a 

condição de uniformidade (TATSCH, 2006). 

2.2 TÉCNICAS DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS 

 

O surgimento de novos dispositivos microeletrônicos e equipamentos da 

indústria metal – mecânica, tais como ferramentas de corte de alta resistência 

ao desgaste, foi possível devido ao surgimento e aperfeiçoamento de diversas 

técnicas de deposição, possibilitado por melhor compreensão da física e da 

química de filmes, superfícies, interfaces e microestrutura (SESHAN, 2002). 

As técnicas de deposição de filmes finos são basicamente ou puramente 

físicas (métodos de evaporação) ou puramente químicas (processos químicos 

e gás em fase líquida) ou físico-químicas (processos baseados em descargas 

luminescentes e sputtering reativos que combinam reações físicas e químicas) 

(SESHAN, 2002). 

2.2.1 DEPOSIÇÃO QUÍMICA DE VAPOR 

 

O processo Chemical Vapor Deposition (CVD) ocorre por meio de uma 

reação química tanto na fase de vapor de um material como no substrato, onde 

vai formar o filme fino. Tais reações químicas podem ser provocadas por meio 

do calor, por radiações de altas frequências e ainda por plasma (JONES e 

HITCHMAN, 2009). 

Um aspecto característico da técnica CVD é o excelente bombardeio de 

energia, permitindo a produção de revestimentos de espessura uniforme e 

propriedades com uma porosidade baixa, mesmo em substratos de forma 

complicada (CARLSSON e MARTIN, 2010).  

É utilizado em muitas aplicações de película fina. Isto é, por exemplo, 

utilizado na indústria da microeletrônica para fazer filmes servindo de 

dielétricos, condutores, camadas de passivação, barreiras de oxidação, 

produção de fibras ópticas, bem como revestimentos resistentes ao desgaste, 
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corrosão e ao calor. Outras aplicações CVD são a preparação de materiais de 

alta temperatura (de tungstênio, cerâmica, etc.) e a produção de células solares 

(CARLSSON e MARTIN, 2010). 

 A técnica é praticada com pressão bem mais elevada que outras 

técnicas, além de uma temperatura (200 – 1600ºC) relativamente alta durante o 

processo (CREIGHTON e HO, 2001). Isso significa que várias reações de 

estado sólido (transformações de fase, precipitação, recristalização, o 

crescimento de grão, por exemplo) podem ocorrer durante o processo 

(CARLSSON e MARTIN, 2010). 

. Uma de suas modificações convencionais é a deposição química 

assistida por plasma (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition-PACVD). 

Nesse sistema a energia é fornecida por um reator, gerando dessa forma o 

plasma. A temperatura dos elétrons no plasma é mais alta que a temperatura 

do gás, logo o equilíbrio térmico não é mantido entre e o gás de moléculas 

neutro, isso sugere que o plasma na descarga luminescente é uma espécie de 

“plasma frio” (WASA, 1992).  

O uso do plasma frio na CVD é importante, pois possibilita criar espécies 

reativas através do plasma, que permitem a obtenção de novos materiais e 

boas taxas de deposição, em baixas temperaturas, o que não é possível na 

técnica convencional de CVD (WASA, 2004).  

2.2.2 DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR 

 

Michael Faraday foi pioneiro no processo de Physical Vapor Deposition 

(PVD) no início de 1800 (LOFGRAN, 2013). Neste processo, o filme fino é 

depositado em vácuo por condensação de um fluxo de átomos neutros ou íons 

de metais. Entre as técnicas PVD, podemos citar: feixe de elétrons, 

evaporação, arco catódico de plasma sputtering (pulverização), ambas se 

diferenciam pelo tipo de evaporação dos metais a serem depositados e 

também pelas condições do plasma. Fazendo um comparativo entre as 

técnicas, na evaporação de arco catódico o filme fino obtido apresenta maior 
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rugosidade, melhor adesão e maior gasto de energia do que no sputtering 

(MUBARAK; HAMZAH e TOFF, 2005). 

2.3 SPUTTERING 

 

O sputtering é um processo PVD físico-mecânico que ocorre sempre que 

um átomo de superfície é arrancado (ver Figura 2) para se combinar com outro 

átomo e se depositar em um substrato, (MOURA, 2010).  

 

Figura 2: Mecanismo de sputtering 

 

Fonte: Adaptado de Seshan (2002). 

 

Espécies iônicas são incididas sobre uma superfície, aquelas com 

energia igual ou superior a energia de ligação dos átomos do material, 

conseguem extraí-los e passam a ser chamados de átomos pulverizados. Para 

Átomos 

pulverizados 

Íon incidente 

Átomos 

pulverizados 
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tal processo, geralmente são utilizados ou argônio ou hidrogênio combinados 

com nitrogênio para realizar o sputter da superfície do material que se deseja 

arrancar átomos, onde os átomos pulverizados se combinam, por exemplo, 

com nitrogênio para formar nitretos que irão se depositar no substrato. A fonte 

energética que proporciona todo o processo é o plasma, formado sob baixa 

pressão (SESHAN, 2002).  

A taxa com que os átomos são pulverizados depende da energia e do 

ângulo de incidência das espécies ionizadas, das massas relativas tanto dos 

íons incidentes como do material alvo, da morfologia, estrutura e orientação 

cristalográficas da superfície do material bombardeado e ainda da pressão da 

atmosfera gasosa (ALVES JR, 2001). 

2.4 DESCRIÇÃO DO PLASMA 

 

Para ocorrer à pulverização de átomos é necessário fornecer energia 

aos gases de sputtering, e uma das formas é o plasma. O termo plasma foi 

introduzido por Irving Langmuir na década de 1920 para se referir a um gás 

ionizado por descarga elétrica (GALVÃO, 2006).  

Para a produção de plasma é necessário submeter um gás ao campo 

elétrico a que inicialmente encontra-se neutro sob pressão da ordem de 1,33 

mbar, um fluxo de corrente é gerado e faz com que alguns átomos liberem 

elétrons (KAPP, 2010). Estes átomos que perdem elétrons ficam ionizados com 

carga positiva, assim os elétrons livres e íons são acelerados e então ocorrem 

colisões com outras partículas, produzindo mais íons, tornando o gás ionizado 

(ALVES JR, 2001). 

A variação da voltagem em função da corrente elétrica durante a 

produção do plasma está representada na Figura 3. Na região denominada de 

plasma não sustentável não ocorre emissão de luminosidade, ocorrendo, a 

chamada descarga negra. Na região denominada auto-sustentável, os elétrons 

já adquiriram energia suficiente para produzir ionização em cadeia, ou seja, a 

quantidade de espécies ionizadas aumenta significamente, como resultados 

surgem dois tipos de descarga, a primeira é chamada de descarga luminosa e 
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a segunda de descarga arco. Para fins de plasma tecnológico como, por 

exemplo, tratamento de superfícies de materiais, a descarga luminosa ganha 

destaque, especificamente a região de luminosidade anormal, pois é o 

momento que o plasma adquire condições que permitam o controle estável do 

ponto de operação, proporcionando um tratamento superficial com maior 

eficiência (KAPP, 2010). 

Figura 3: Curva de voltagem x corrente elétrica 

 

Fonte: (KAPP, 2010). 

 

Nas condições de descarga luminosa anormal, o plasma possui cinco 

regiões (luminescência catódica, região de troca de carga, bainha catódica, 

luminescência negativa, coluna positiva), como mostra a Figura 4. 

Na região de trocas de cargas na frente do catodo, os elétrons são de 

baixa energia (1 eV)  incapazes de excitar as moléculas do gás, que ocorre na 

faixa de 5 a 10 eV. Próxima a está a luminescência catódica que se forma 

devido à excitação dos átomos da superfície do catodo bombardeado pelas 

partículas do plasma. Adjacente a esta região catódica existe um espaço 

auto-sustentável Não sustentável 
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escuro que possui uma baixa concentração de cargas devido ao gradiente de 

potencial chamada de bainha catódica (MIOLA, 2000).  

É na bainha catódica que os elétrons secundários adquirem alta energia 

cinética em razão do forte campo elétrico possibilitando, assim, o sputtering e 

ainda a colisão com espécies de gases necessários para a manutenção da 

descarga (ALVES JR, 2001). 

Após a bainha catódica há uma região muito luminosa e brilhante, 

chamada de luminescência negativa, é nesta região onde ocorrem a ionização 

e excitação dos gases. A região seguinte, denominada de coluna positiva é 

onde os elétrons recuperam a energia perdida durante as colisões com outros 

elétrons na luminescência negativa, mantendo assim o plasma auto-

sustentável ((MIOLA, 2000).  

Figura 4: Esquema demonstrando a bainha catódica 

 

Fonte: Alves Jr (2001). 

2.5 DEPOSIÇÃO POR PLASMA USANDO GAIOLA CATÓDICA 

 

A técnica de nitretação a plasma em gaiola catódica foi desenvolvida em 

2006 por um grupo de pesquisadores do LABPLASMA da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, com registro de depósito de pedido nacional de 

patente PI 0603213-3. 

Esta técnica foi derivada de outra técnica denominada de Active Screen 

Plasma Nitriding (ASPN) (SOUSA, 2006).  
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O processo de nitretação de materiais a plasma em gaiola ionizante, 

utilizando uma fonte de tensão contínua ou pulsada, cujas peças a serem 

tratadas são mantidas em um potencial flutuante em câmara de vácuo, 

envolvidas por uma tela de metal como está representada na Figura 5. 

Na gaiola é aplicada uma diferença de potencial, onde o calor 

necessário ao processo é fornecido pela radiação proveniente da gaiola e os 

gases utilizados são forçados a passar na região da tela, conduzindo as 

espécies do plasma até a superfície das peças (SOUSA, 2006). 

Figura 5: Vista em corte da gaiola catódica. 

 

Fonte: (DAUDT, 2012). 

 

Segundo Sousa (2007), a gaiola catódica funciona como multi-cátodos 

oco. A teoria de cátodo oco prediz que a descarga se desenvolve dentro do 

cátodo, e a vantagem encontrada nesta configuração, é que os elétrons 

acelerados na bainha catódica encontrarão uma bainha catódica no lado 

oposto, assim o mesmo será refletido e passa a oscilar entre as bainhas até 

perder a energia nas colisões e tornar-se termalizado, aumentando a eficiência 

de sputtering. Outro aspecto importante é que o campo elétrico no meio do 

cátodo oco está dirigido para fora ao longo do eixo do cilindro para o ânodo 

(SÖDERSTRÖM, 2008). 
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Desta forma uma região do plasma que fica próximo ao cátodo, 

denominada de bainha possui um campo elétrico grande, nesta região os íons 

são acelerados rapidamente que atacam o cátodo (gaiola) provocando o 

sputter. Estes átomos pulverizados da gaiola são acelerados de volta através 

da bainha, ganhando assim energia cinética significativa para colidir com as 

espécies da atmosfera gasosa produzindo novos íons que irão sustentar o 

plasma, e ainda formarem compostos que irão se depositar na superfície do 

substrato.  

A gaiola catódica permite a deposição tridimensional uniforme, além do 

mais, fenômenos indesejados (como abertura de arco e efeito de cátodo oco) 

ocorrerão na gaiola e não na peça a ser tradada, devido à formação do plasma 

ser diretamente na gaiola (SOUSA, 2007). Por exemplo, para obtenção de 

filmes de nitreto de titânio (TiN), utiliza-se uma gaiola de titânio e uma 

atmosfera gasosa composta de nitrogênio e hidrogênio (N2+H2). 

2.6 NITRETO DE TITÂNIO 

 

O nitreto de titânio é considerado uma cerâmica que se cristaliza em 

uma rede cúbica de fase centrada (CFC), que não se modifica se os átomos de 

Ti e N forem trocados de posição na rede cristalina, cujo parâmetro de rede é 

0,4235 nm (ver Figura 6) com boa aderência ao substrato (PASCHOAL, 1998). 

Figura 6: Esquema da rede cristalina do nitreto de titânio. 

 

Fonte: Paschoal (1998). 
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Quanto a estequiometria TiN1-x, existe a possibilidade de formação de 

filmes de nitretos de titânio com razão (N/Ti) numa faixa que varia de 

(0<x<0,61), dependendo da técnica de deposição e da quantidade de 

impurezas (GRILLO, 2008). 

A coloração do filme de nitreto de titânio depende da fase, composição 

química, espessura e ainda da razão (N/Ti), podendo variar desde o cinza claro 

até o marron avermelhado (DAUT, 2012). 

As principais características do nitreto de titânio são: 

 Boa condutividade elétrica; 

 Excelente adesão; 

 Alta dureza; 

 Resistência ao desgaste mecânico e químico (corrosão); 

 Resistência à fadiga; 

 Biocompatibilidade; 

2.7 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 

Uma técnica muito utilizada no estudo da estrutura de sistemas 

moleculares é a espectroscopia Raman. O espalhamento Raman foi 

descoberto independentemente em 1928 por grupos de pesquisa na Índia e 

Rússia, como Chandrasekhara Vankata Raman publicou seu trabalho primeiro, 

o mesmo recebeu o Premio Nobel em 1930 pela descoberta (TOLEDO, 2006). 

A nível molecular a radiação pode interagir com a matéria por processos 

de absorção ou de espalhamento, e este último pode ser elástico ou inelástico. 

O espalhamento elástico de fótons pela matéria é chamado de espalhamento 

Rayleigh, enquanto o espalhamento inelástico é chamado de espalhamento 

Raman. No espalhamento inelástico de luz a componente de campo elétrico do 

fóton espalhado perturba a nuvem eletrônica da molécula e pode ser entendido 

como um processo de excitação do sistema para um estado “virtual” de energia 

(ALCANTARA JR, 2002). 

Quando uma fonte de radiação eletromagnética com frequências (ʋ) 

incide luz em um material, esta sofre espalhamento elástico, chamada 
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espalhamento Rayleigh e também espalhamento inelástico, chamada 

espalhamento Raman. No espalhamento Rayleigh a radiação possui mesma 

frequência (ʋ) da fonte, enquanto que no espalhamento Raman a radiação é 

espalhada de duas formas, com frequências mais baixas (𝜈 − 𝜈′) denominado 

espalhamento Stokes e com frequência mais altas (𝜈 + 𝜈′) chamada 

espalhamento anti-Stokes (HOLLER; SKOOG e CROUCH, 2009), conforme 

está representado na Figura7. 

Figura 7: Representação das origens dos espalhamentos Rayleigh e Raman 

 

Fonte: Adaptado de Smith e Dente (2005). 

 

As linhas Stokes são muito mais intensas do que linhas Anti-Stokes de 

um espectro para um dado material porque, em equilíbrio térmico, a população 

de elétrons no nível m é maior que a população de elétrons do nível n pelo fator 

de Boltzmann 𝑒 
−ℎ𝑤𝑚𝑛

𝐾𝑇
 
, portanto apenas a parte Stokes é geralmente usada 

para análise (TOLEDO, 2006). 
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Para análise dos espectros utilizou-se o programa Peakfit para fazer 

ajustes estatísticos pelo método de deconvolução Gaussiana mais Lorentziana, 

Figura 8, assim obtemos os picos característicos.  

A quantificação da razão (N/Ti) dos filmes TiN é realizado a partir da 

razão das áreas das bandas, a partir da relação TO/LO(LA+TA), como 

discutido por Cheng et al (2002), Vasconcellos et al (2007), em função dos 

diferentes parâmetros utilizados na deposição dos filmes. No entanto, foi com 

base em idéias propostas por esses autores que se realizou a quantificação 

dos filmes de TiN estudados nesta dissertação. 

 

Figura 8: Ilustração do método de deconvolução gaussiana mais lorentziana 

 

 

Os resultados esperados para os picos dos modos normais de vibração 

da primeira zona de Brillouin para o nitreto de titânio são possíveis por 

espectroscopia Raman, devido aos defeitos presentes na rede cristalina. 

As bandas características do nitreto de titânio são classificadas em 

transversais acústicas e ópticas (TA e TO, respectivamente) e longitudinais 

acústicas e ópticas (LA e LO) (CONSTABLE, 1999). Os deslocamentos Raman 

mostrados no Quadro 1, indicam as vibrações do titânio TA e LA por ser 

átomos com maior peso atômico em relação ao nitrogênio com vibrações 

To/LO . 
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Quadro 1: Posição das bandas características do nitreto de titânio. 

 

 

 

Fonte: CONSTABLE (1999). 

2.8 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

A técnica de difração de raios X é indicada para caracterizar um 

material, quanto às fases, estrutura cristalina, grau de cristalinidade e tamanho 

do grão. A difração de raios X com incidência rasante (GIXRD) é indicada para 

caracterização de filmes finos, uma vez que na técnica convencional os raios X 

podem atingir profundidades maiores e alcançar o substrato (DAUT, 2012), que 

no caso não é de interesse na caracterização de um filme fino. 

A técnica GIXRD consiste em irradiar o material a ser analisado com um 

feixe monocromático de raios X com ângulo incidente fixo entre 0,5 e 5° e o 

detector é movimentado pela faixa angular a ser analisada. Os planos de 

difração são identificados para aqueles que não estão paralelos à superfície, 

ver a Figura 9.  

 

Figura 9: Incidência em ângulo rasante (α) e difração dos grãos C, B e A 

quando o detector se encontra nas posições 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de Hinrichs (2014). 

Bandas  TA LA TO/LO 

Deslocamento Raman (cm-1) 215 327 566 
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Os planos que são produzidos obedecem à lei de Brag, conforme a 

equação abaixo (HINRICHS, 2014). 

 

Onde d é a distância interplanar, θ o ângulo de difração, λ o comprimento de 

onda dos raios X e n é a ordem de difração. 

2.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ESPECTROSCOPIA 

DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X (EDS) 

 

A microscopia eletrônica permite captar e medir diversas radiações 

resultantes da interação de elétrons com um material, que podem revelar a 

microestrutura, como: composição, topografia, potencial eletrostático, campo 

magnético local (MALISKA, 2005), para análise em filmes finos e medir a 

espessura. 

O microscópio eletrônico de varredura diferencia-se do microscópio 

óptico em relação ao uso de feixes de elétrons no lugar de fótons, permitindo 

solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. As 

amostras são analisadas ponto a ponto por linhas sucessivas de um feixe de 

elétrons que transmitem o sinal do detector para uma tela catódica 

sincronizada com feixe de elétrons incidentes (DEDAVID, 2007). 

A interação dos elétrons com a amostra resulta na modificação de 

velocidade dos mesmos, que pode ser tanto na direção como na magnitude. 

Quando a modificação ocorre somente na direção da trajetória do elétron sem 

variação da energia cinética são ditas interações elásticas, quando ocorre à 

transferência de elétrons primários para átomos da amostra as interações são 

chamadas de inelásticas.  Como resultado das interações elásticas e 

inelásticas, o elétron pode se tornar um elétron retroespalhado (ERE), com 

energia máxima igual à energia do elétron primário, ou tornar elétrons 

secundários produzidos que deixam o material com uma energia média de 2 a 

5 eV. Dentre os sinais emitidos para o detector, os mais utilizados para 

obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários e/ou dos 

elétrons retroespalhados. 
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Para serem detectadas, as partículas e/ou raios eletromagnéticos 

resultantes da interação do feixe eletrônico com a amostra devem retornar da 

superfície da amostra para atingirem o detector. Os elétrons retroespalhados 

possuem maior energia do que os elétrons secundários e, assim, o detector de 

elétrons retroespalhados irão operar na faixa de energia maior e o de elétrons 

secundários na faixa menor. A imagem formada a partir do sinal captado na 

varredura eletrônica de uma superfície pode apresentar diferentes 

características, uma vez que a imagem resulta da amplificação de um sinal 

obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. 

Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra.  

Ao microscópio eletrônico de varredura pode ser acoplado o sistema de 

EDS, o qual possibilita o estudo qualitativo e quantitativo, a partir da emissão 

de raios X característicos. O limite de detecção é da ordem de 5%, o que 

permite o mapeamento químico dos elementos presentes na amostra.  
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3 MATERIAIS E METÓDOS 

 

Neste capítulo, são descritos os materiais utilizados, os ensaios 

experimentais e a metodologia realizada nas superfícies do silício para o 

tratamento de deposição com gaiola catódica com diferentes configurações, 

que denominaremos em gaiola baixa (GB), gaiola alta (GA) e gaiola dupla (G2). 

As técnicas de caracterização utilizadas serão: Espectroscopia Raman, 

Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

O trabalho de deposição de filmes de nitreto de titânio foi desenvolvido 

no Laboratório de Plasma do Instituto Federal do Piauí, a Figura 9 mostra um 

esquema do sistema de deposição por plasma. 

Figura 10: Esquema do sistema de deposição por plasma. 

 

Fonte: DAUT (2012) 

3.1 SUBSTRATO 

 

Neste trabalho foram utilizadas 12 amostras de silício no formato 

retangular com dimensões 10mm x 10mm, a escolha deste material se justifica 
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pelo fato de ter estrutura atômica monocristalina, o que facilita a caracterização 

do filme a ser depositado. Antes do substrato ser levado ao reator foi realizada 

a limpeza. 

O procedimento de limpeza foi feito em banho de acetona ficando imersa 

por 10 minutos em um aparelho de ultra-som, em seguida, secas por 01 minuto 

por jato de ar quente de secador comum. 

3.2 GAIOLAS 

 

As gaiolas foram confeccionadas com material de titânio com geometria 

cilíndrica e tampa também de titânio no formato circular.Para tal, utilizou-se 

folhas de 2 mm de espessura, sendo a altura e diâmetro da gaiola alta 75 mm x 

55 mm e da gaiola baixa 45 mm x 35 mm respectivamente. Nas paredes das 

gaiolas continham furos de 8 mm de diâmetros e 9,2 mm a distância entre os 

centros adjacentes (ver a Figura 11). 

Figura 11: Vista do corte das gaiolas catódicas (a) gaiola catódica ; (b) gaiola 

catódica dupla. 

 

Para obtenção dos filmes foi utilizado 03 diferentes combinações de 

gaiolas: na primeira somente a gaiola de menor diâmetro e altura, na segunda 

utilizou-se a gaiola maior, e na terceira a combinação da gaiola menor com a 

gaiola maior ficando concêntricas, ou seja, numa configuração de gaiola dupla. 

Para cada situação descrita acima utilizamos 04 substratos.  



28 
 

O processo de limpeza das gaiolas catódicas, com o objetivo de eliminar 

as sujeiras mais grosseiras e óxidos, se deu através de lixamento e em seguida 

imersão em solução de 50 ml de HNO3, com 25 ml de HF e 425 ml de H2O por 

10 minutos no aparelho de ultra-som da marca Sonic-Tecke em seguida 

totalmente secas com secador comum. 

3.3 DISCO DE ALUMINA 

 

O disco de alumina foi utilizado como base isolante para o substrato, 

evitando o contato direto do substrato com o cátodo, ficando assim num 

potencial flutuante. Este disco de alumina também é lixado e limpo com 

acetona. 

3.4 REATOR 

 

O reator de plasma consiste de uma câmara cilíndrica com 30 cm de 

diâmetro e 40 cm de altura, confeccionado em aço inoxidável austenítico, 

sendo que a tampa e as paredes atuam como ânodo e a base contendo uma 

porta amostra atuando como cátodo. Conectados ao reator temos: o gerador, o 

sistema de vácuo, o sistema de gás e o medidor de temperatura (sensor). 

O gerador utilizado é de fonte contínua com tensão e correntes máximas 

de 1500V e 2A respectivamente. O sistema de vácuo é composto basicamente 

por uma bomba mecânica com capacidade de atingir uma pressão mínima de 

0,2 mbar e um medidor de pressão necessário para controlar a pressão de 

trabalho no reator. Os gases utilizados foram hidrogênio e nitrogênio numa 

proporção de 75% de hidrogênio e 25% de nitrogênio, para controle do fluxo 

gasoso, utilizou-se fluxímetros e um regulador de fluxo.  

3.5 PROCEDIMENTOS DE DEPOSIÇÃO 

 

O processo de deposição realizado seguiu os passos abaixo: 
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Passo1: o posicionamento do substrato sobre o disco de alumina no 

porta- mostra e em seguida colocamos a gaiola, seja ela, única ou dupla de tal 

forma que o conjunto (alumina+substrato) ficassem centralizados internamente 

à gaiola com tampa, em seguida o reator era fechado.  

Passo 2: A bomba de vácuo é acionada e o processo de baixar a 

pressão é feito lentamente para evitar o deslocamento das peças dentro do 

reator até atingir 0,8 mbar, tempo que a fonte de plasma é ligado e logo é 

inserido o gás Hidrogênio no reator. 

Passo 3: aumentar a tensão gradualmente até atingir a temperatura de 

300 0C, momento que começa contar o tempo de 30 mim, esta fase do 

processo é denominado de pré-sputtering. 

Passo 4: adicionar o gás Nitrogênio no reator e esperar atingir a 

temperatura de tratamento daí passar a contar o tempo de deposição 

propriamente dito. 

Passo 5: desligar a fonte de plasma, fechar o fluxo de gás, fechar o 

vácuo e desligar a bomba, nesta sequência. 

Passo 6: retirar a(as) gaiola(as), o substrato e disco de alumina, quando 

o termopar marcar 60 0C. 

3.6 CARACTERIZAÇÕES DO FILME 

 

Para caracterização dos filmes formados (passou-se chamar de 

amostras) utilizamos as técnicas: Espectroscopia Raman, difração de Raio X 

(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

3.6.1 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 

Para comprovar a deposição de nitreto de titânio, utilizou-se a 

espectroscopia Raman. 

O equipamento foi disponibilizado pelo Laboratório Interdisciplinar de 

Materiais Avançados (LIMAV) da Universidade Federal do Piauí, da marca 

Bruker, modelo Senterra, equipado com câmera CCD.Utilizando um feixe de 
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radiação laser com comprimento de onda de 785 nm (vermelho) para excitação 

das amostras que foram focalizadas utilizando um microscópio óptico Olympus 

acoplado ao espectrômetro Raman, com aumento de 20X, potência incidente 

de 10mW e resolução de 3 cm-1, realizando 10 varreduras de 10 segundos. 

As amostras foram analisadas em função dos tipos de gaiolas: gaiola 

baixa (GB), gaiola alta (GA) e gaiola dupla (G2), da temperatura (300 °C e 350 

°C) e do tempo de tratamento (2h e 4h). 

3.6.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

A técnica de MEV foi utilizada para avaliar qualitativamente e 

quantitativamente a camada depositada, utilizando o microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), modelo XL30 ESEM da marca Philips pertencente ao centro 

de tecnologia (CT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O acessório EDX do MEV foi utilizado para realizar as espectroscopias 

de energia dispersiva de raios X das amostras, com tensão de aceleração de 

20 kV, ângulo de saída (“take off”) de 55.0 graus e distância de trabalho de 

aproximadamente 17 mm para a determinação dos elementos químicos 

presentes nos filmes depositados. O EDS foi realizada para a determinação 

quantitativa das composições dos elementos presentes nos filmes. 

3.6.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

Para análise das fases de nitreto de titânio presentes nas amostras, 

utilizamos equipamento de difração de raios X (DRX) da Universidade Federal 

do Ceará. O método de medição usado foi o difratograma de geometria 

Seemann-Bohlin com ângulo rasante de 3°, com radiação de Cobre (Cu). 

A amostra foi colocada no porta amostra ficando fixa em relação ao tubo 

de raios X e que apenas o braço do detector foi movimentado para obter o 

difratograma. Os dados são apresentados em 2θ, a interpretação dos 

difratogramas se deu com o auxílio de um software de identificação de fases. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises realizadas, 

assim como a discussão dos resultados, com a finalidade de verificar a 

influência de diferentes gaiolas e parâmetros de tempo e temperatura nas 

propriedades microestruturais dos filmes de nitreto de titânio. 

4.1 ESPECTROSCOPIA RAMAN PARA GAIOLA BAIXA 

 

Os espectros da Figura 12 mostram que filmes de nitreto de titânio foram 

depositados com gaiola catódica baixa em todas as condições de tratamentos 

 

Figura 12: Espectros Raman obtidos por gaiola baixa. 
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Os picos característicos do nitreto de titânio observadas usando uma 

gaiola baixa, estão representados no Quadro 2, observa-se que as frequências 

de vibrações dos elementos do composto, são as mesmas encontradas na 

literatura para filmes de nitreto de titânio. 

 

Quadro 2: Posição das bandas para gaiola baixa com os respectivos modos. 

Posição da 

bandas (cm-1) 
TA LA TO/LO 

300 °C 
2 h 209 323 569 

4 h 204 314 588 

 

350 °C 

2 h 205 303 558 

4h 206 298 556 

 

Podemos observar a presença de todos os picos das bandas TA, LA, 

TO/LO o que indica um filme com uma camada uniforme. Para as amostras 

tratadas a 300 °C a intensidade relativa do pico da banda óptica é menor do 

que o pico da banda LA, o que não se repete para temperatura de 350 °C. 

Nas áreas das bandas apresentadas no Quadro 3, observamos que na 

condição de 350 °C há maiores concentrações de Nitrogênio, mas que, para 4h 

horas de deposição a concentração de nitrogênio diminuiu, o que indica que 

houve uma taxa de sputtering maior de átomos de titânio. 

 

Quadro 3: Relação da área das bandas com o tempo e temperatura para filmes 

obtidos usando gaiola baixa. 

Área das bandas TA LA TO/LO N/Ti 

300 °C 
2 h 18,6 15,6 17,6 0,51 

4 h 41,1 18,4 28,9 0,52 

 

350 °C 

2 h 90,6 60,6 123,7 0,81 

4h 106,3 67,6 128,3 0,74 
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O percentual atômico do elemento titânio encontrado no filme de nitreto 

de titânio depositado via gaiola catódica baixa disposto no Quadro 4, foi obtido 

pelo ajuste teórico através do método de deconvolução gaussiana mais 

lorentziana. 

 

Quadro 4: Percentual atômico de Ti dos filmes obtidos por gaiola baixa. 

Condições de 

tratamento 
Percentual atômico Ti (%) 

300 °C 2 h 33,9 

4 h 16,7 

 

350 °C 

2 h 54,4 

4h 38,7 

 

Os percentuais atômicos aumentaram coma temperatura de tratamento 

maior, porém, para tempo de tratamento maior, diminui o percentual de titânio 

dos filmes obtidos para este tipo de gaiola. 

4.2 MEDIDAS RAMAN PARA GAIOLA ALTA 

 

Para esta configuração de gaiola, houve a deposição confirmada pelos 

os picos observados para todas as condições de tratamentos. Como podemos 

observar na Figura 13, o espectro da amostra tratada a 300 °C por 2h 

apresenta um novo pico com grande intensidade e deslocamento Raman de 

520 cm-1 aproximadamente, o que indica que este pico é característico do 

silício, o que sugere uma má formação do filme com presença de buracos. 

Quando comparados com os espectros obtidos com gaiola baixa, 

observamos que a variações da posição dos deslocamentos, para gaiola alta 

os deslocamentos estão mais a esquerda. A intensidade dos picos dos modos 

acústicos são maiores que dos modos ópticos.  
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Figura 13: Espectros Raman para filmes de nitreto de titânio obtidos por gaiola 

catódica alta. 
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No quadro mostra a posição das bandas dos filmes formados com gaiola 

catódica alta.  

 

Quadro 5: Posição das bandas para gaiola alta. 

Posição das 

bandas (cm-1) 
TA LA TO/LO 

300 °C 
2 h 176 313 576 

4 h 150 314 547 

 

350 °C 

2 h 203 305 559 

4h 210 311 569 
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A banda acústica TA da amostra tratada a 300 °C por 4h apresentou 

uma área significativa comparada às áreas das demais bandas, confirmando a 

observação anterior em relação ao pico de maior intensidade. 

 

Quadro 6: Área das bandas para gaiola alta. 

Área das bandas TA LA TO/LO N/Ti 

300 °C 
2 h 29,7 15,5 15,4 0,34 

4 h 18,3 105,1 81,1 0,66 

 

350 °C 

2 h 17,5 15,2 22,2 0,68 

4h 33,5 21,4 37,1 0,68 

 

Para as amostras tratadas com gaiola alta o percentual atômico do 

titânio foi menor do que os obtidos por gaiola baixa, mas ainda assim, a relação 

do percentual atômico aumentou com a temperatura e decresceu com o tempo 

de tratamento, como podemos verificar no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Percentual atômico dos filmes obtidos por gaiola alta. 

Condições de 

tratamento 

Percentual atômico Ti 

(%) 

300 °C 
2 h 29,4 

4 h 9,7 

 

350 °C 

2 h 46,9 

4h 6,5 

 

4.3 MEDIDAS RAMAN PARA GAIOLA DUPLA 

 

Os picos encontrados para os filmes depositados utilizando gaiola dupla, 

mostrados no Quadro 6, são os esperados para o nitreto de titânio. 
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Figura 14: Espectros Raman para filmes de nitreto de titânio obtidos usando 

gaiola catódica dupla. 
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Quadro 8: Posição das bandas para gaiola dupla. 

Posição da 

bandas (cm-1) 
TA LA TO/LO 

300 °C 
2 h 210 309 572 

4 h 209 305 557 

 

350 °C 

2 h 211 312 568 

4h 199 309 572 

 

A concentração de nitrogênio maior é observada para o filme obtido na 

temperatura de 300 °C para 2h de tratamento, como a taxa de sputtering 

depende da energia das espécies incidentes, então é esperado que com tempo 
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e temperaturas maiores, a quantidade de Titânio pulverizados da gaiola seja 

maior o que contribui para a diminuição da concentração de Nitrogênio.  

 

Quadro 9: área das bandas Raman e razão N/Ti para filmes obtidos por gaiola 

dupla. 

Área das bandas TA LA TO/LO N/Ti 

300 °C 
2 h 101,3 83,8 134,7 0,73 

4 h 141,6 92,7 135,9 0,58 

 

350 °C 

2 h 141,6 138,5 161,0 0,57 

4h 123,3 168,6 165,5 0,57 

 

O Quadro 10 relaciona o percentual atômico do titânio com as condições 

de tratamento das mostras com gaiola dupla, os resultados estão de acordo 

com os obtidos tanto para gaiola baixa como para gaiola alta, com exceção 

para a condição de tratamento de 300 ºCem que o percentual aumentou com o 

tempo. 

 

Quadro 10: Percentual atômico dos filmes obtidos por gaiola dupla. 

Condições de 

tratamento 
Percentual atômico Ti (%) 

300 °C 
2 h 48,8 

4 h 58,1 

 

350 °C 

2 h 57,6 

4h 53,1 

 

4.4 RAZÃOESTEQUIOMÉTRICA DOS FILMES 

Na Figura 11 estão expostos os resultados da razão N/Ti com base nas 

frações de áreas obtidas através dos ajustes das curvas gaussianas + 

lorentzianas com o programa peakfit.  
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Figura 15: Relação entre as gaiolas e a razão N/Ti. 
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Área das bandas Raman variam com o tempo e temperatura de 

deposição, assim como a razão N/Ti, como podemos verificar no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Razões estequiométricas para filmes obtidos para as gaiolas: 

baixa, alta e dupla respectivamente. 

RAZÃO GB GA G2 

300 °C 
2 h 0,51 0,34 0,73 

4 h 0,52 0,66 0,58 

 

350 °C 

2 h 0,81 0,68 0,57 

4h 0,74 0,68 0,57 

 

Área das bandas Raman variam com o tempo e temperatura de 

deposição, assim como a razão N/Ti, como podemos verificar no Quadro 9, a 

concentração de nitrogênio aumenta com o tempo apenas para 300 °C com 

gaiola baixa e alta. Na condição de 350 °C aumenta em relação a 300 °C com 

gaiola baixa e alta, porém diminui com o tempo. Para os filmes obtidos com 

gaiola dupla a concentração de nitrogênio diminui como o aumento de 
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temperatura e tempo. Esta diminuição da razão N/Ti, indica que há um 

aumento 

 da concentração de titânio como resultado da taxa de sputtering 

aumentar para deposições realizadas com gaiolas baixa e dupla. 

4.5 RESULTADOS DE EDS PARA GAIOLA BAIXA 

 

Figura 16: Espectros de EDS dos filmes obtidos por gaiola catódica baixa (a) 

300 ºC – 2h (b) 300 ºC – 4h (c) 350 ºC – 2h (d) 350 ºC – 4h. 

 

As análises de EDS mostradas na Figura 16 foram realizadas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os espectros das amostras 

obtidas por gaiola catódica baixa nas diferentes condições de deposição foram 

realizadas em cinco pontos diferentes de cada amostra e todas as amostras 

indicaram a presença de titânio o que comprova o sputtering de átomos de 

titânio das gaiolas, que são depositados combinados com o nitrogênio da 

atmosfera.  
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A não detecção do nitrogênio é explicada pela sua baixa energia, o que 

dificulta a leitura por parte do EDS, uma vez que não possui sensibilidade 

suficiente. Mas que certamente, todo titânio que é detectado está ligado a um 

nitrogênio. Os demais elementos presentes indicam que a limpeza do reator foi 

ineficiente com exceção do silício que é do próprio substrato. 

O Quadro 12 mostra a análise quantitativa EDS, enfatizando a 

porcentagem atômica de titânio para cada condição de tratamento. Os 

resultados apresentados mostram valores muito próximos para as 

porcentagens atômicas de titânio para todas as temperaturas e para os tempos 

de tratamento obtidos por espectroscopia Raman, exceto para o tratamento 

realizado durante 4h, onde essa diferença foi maior. 

Quadro 12: Percentual atômico dos filmes obtidos por gaiola baixa. 

Condições de 

tratamento 

Percentual atômico Ti (%) 

300 °C 2 h 30,8 

4 h 18,9 

 

350 °C 

2 h 59,4 

4h 72,6 

 

4.6 RESULTADOS DE EDS PARA GAIOLA ALTA 

 

As análises de EDS mostradas na Figura 17, foram realizadas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os espectros das amostras 

obtidas por gaiola catódica alta nas diferentes condições de deposição, foram 

realizadas em cinco pontos diferentes de cada amostra. Os resultados mostram 

a deposição de titânio, e assim como, os filmes formados por gaiola baixa não 

foi detectado o nitrogênio, mas que certamente está ligado ao titânio. 

Nos filmes da Figura 17 (a) e (c) foram detectados vários elementos de 

impurezas do próprio sistema de deposição, o que indica falha na limpeza do 

sistema. 
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Figura 17: Espectros de EDS dos filmes obtidos por gaiola catódica alta (a) 300 

ºC – 2h (b) 300 ºC – 4h (c) 350 ºC – 2h (d) 350 ºC – 4h. 

 

 

Na análise quantitativa do percentual atômico do titânio no Quadro 13, 

tratado nas mesmas condições da gaiola baixa, verifica-se que em todas as 

amostras esta quantidade é menor e que está também concordando com os 

resultados obtidos por Raman. 

Quadro 13: Percentual atômico dos filmes obtidos por gaiola alta. 

Condições de 

tratamento 

Percentual atômico Ti (%) 

300 °C 2 h 24,5 

4 h 9,6 

 

350 °C 

2 h 38,9 

4h 4,2 
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4.7 RESULTADOS DE EDS PARA GAIOLA DUPLA 

 

Os espectros da Figura 18 foram obtidos por EDS do laboratório de 

materiais da Universidade Federal do Piauí, mostram que ocorre deposição de 

titânio e nitrogênio para tratamentos utilizando gaiola dupla de titânio. Isto 

confirma que a não detecção do nitrogênio foi devido à baixa precisão do 

equipamento de EDS. 

Figura 18: Espectros de EDS dos filmes obtidos por gaiola catódica dupla (a) 

300 ºC – 2h (b) 300 ºC – 4h (c) 350 ºC – 2h (d) 350 ºC – 4h. 

 

 

Os filmes formados por gaiola dupla, não apresentaram impurezas na 

sua composição, com exceção do elemento oxigênio para tratamentos 

realizados por 2 h.   

Na análise quantitativa do percentual atômico do titânio, tratado nas 

mesmas condições da gaiola baixa e alta, verifica-se que em todas as 

amostras esta quantidade é maior e que está também concordando com os 
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resultados obtidos por Raman, o que indica que com tratamentos com gaiola 

dupla a taxa de sputtering aumenta. 

Quadro 14: Percentual atômico dos filmes obtidos por gaiola dupla. 

Condições de 

tratamento 
Percentual atômico Ti (%) 

300 °C 2 h 40,7 

4 h 66,9 

 

350 °C 

2 h 71,4 

4h 47,2 

 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foi realizada com o 

objetivo de caracterizar tanto qualitativamente como quantitativamente os 

filmes de TiN depositados sobre o substrato de silício com as diferentes gaiolas 

e condições de tratamento. 

4.8 RESULTADOS DE MEV PARA FILMES OBTIDOS COM GAIOLA BAIXA 

 

Figura 19: Filme formado a 300 ºC – 2h com gaiola catódica baixa (a) análise 

topográfica (b) espessura da camada. 
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As imagens da Figura 19 mostram a análise da superfície e de camada 

do filme obtido com gaiola baixa a 300 ºC com 2h de tratamento, este 

apresenta boa uniformidade e com grãos colunares, a espessura media da 

camada é de 958,1 nm, o que corresponde a uma velocidade de crescimento 

de 7,9 nm/min, o que pode ser considerado excelente para estas condições de 

deposição. 

4.9 RESULTADOS DE MEV PARA FILMES OBTIDOS COM GAIOLA ALTA 

 

Figura 20: Filme formado a 300 ºC – 2h com gaiola catódica alta (a) análise 

topográfica (b) espessura da camada. 

 

O filme formado a 300 ºC com duração de 2h com gaiola catódica alta 

apresentam características de formação de grãos menores do que com os 

filmes obtidos com gaiola baixa, como mostra a Figura 20. Este resultado pode 

ser atribuído ao fato de que ocorre maior taxa de deposição no tratamento com 

gaiola baixa, pois as partículas não possuem energia e nem tempo suficiente 

para o rearranjo na superfície do substrato e formar estruturas com grãos mais 

finos e homogêneos.  

A espessura média de camada deposita foi 866,1 nm, o que 

corresponde a velocidade de deposição de 7,2 nm/min, considerando que o 

ponto de maior espessura medido é menor que a camada obtida com gaiola 

baixa nas mesmas condições de tratamento. Isto sugere que a quantidade de 

espécies ativas para a deposição depende da altura da gaiola.  
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4.10 RESULTADOS DE MEV PARA FILMES OBTIDOS COM GAIOLA 

DUPLA 

 

Figura 21: Filme formado com gaiola catódica dupla (a) 300 ºC – 2h (b) 300 ºC 

– 4h (c) 350 ºC – 2h (d) 350 ºC – 4h 

 

As imagens da Figura 21 mostram os filmes finos formados por gaiola 

dupla em que os mesmos possuem estrutura colunar semelhante aos filmes 

obtidos por gaiola baixa e alta. Há uma diferença nos filmes obtidos com 300 

ºC e 350ºC tratados por 4h (Figura 21: b e d) em relação aos demais quanto à 

existência de espaços vazios localizados nas regiões inferiores das colunas, 

comum em processos PVD (physical vapor deposition). Isto indica que a taxa 

de deposição com gaiola dupla é superior aos da gaiola baixa.  

O Quadro 15 apresenta as espessuras medias de camadas dos filmes 

finos obtidos com gaiola dupla, o aumento da temperatura e do tempo de 

tratamento com gaiola dupla proporcionou a deposição de filmes finos de maior 

espessura, apenas para a amostra tratada a 300 ºC durante 2h obteve-se um 
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filme manométrico da mesma ordem de grandeza dos filmes obtidos por 

gaiolas baixa e alta e com velocidade de crescimento do filme de 3,6 nm/min, o 

que indica que esta amostra teve interferência quanto ao crescimento do filmes 

por parte de partículas contaminantes identificadas pela analise de EDS. Os 

demais filmes ficaram na ordem de micrômetro, comprovando que nestas 

condições ocorre maior taxa de sputtering e maior taxa de deposição. 

Quadro 15: Espessura de camada dos filmes obtidos por gaiola dupla. 

Condições de 

tratamento 
Espessura 

300 °C 
2 h 0,4 µm 

4 h 1,6 µm 

 

350 °C 

2 h 1,8 µm 

4h 3,1 µm 

 

O Quadro 16 compara as medidas de espessuras dos filmes 

depositados pelas gaiolas baixa, alta e dupla nas condições de temperatura de 

300 ºC e 2h de duração, as medidas são da ordem de nanômetro, sendo o 

maior valor para o filme formado por gaiola baixa. 

Quadro 16: Comparativo das medidas de espessuras dos diferentes tipos de 

gaiolas. 

Condições de 

tratamento 
Espessura 

300 °C 

2h 

Gaiola baixa 965,3 nm 

Gaiola alta 895,6 nm 

Gaiola dupla 433,0 nm 

 

 

 



47 
 

4.11 ANÁLISES POR DRX PARA GAIOLA BAIXA 

 

A Figura 22 mostra o difratograma de raios X do filme depositado via gaiola 

catódica baixa nas condições de tratamento de 300 0C e 2h. As análises das 

amostras por difração de raios X (DRX) permitiram a identificação das fases 

dos filmes fino depositados. 

Figura 22: Difratograma de raios X de filme fino depositado por gaiola baixa a 

temperatura de 300 ºC e duração de 2h. 
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As fases encontradas foram TiN, Ti2N, Ti4N2, o que confirma os 

resultados raman e EDS, sendo estas fases características para filmes finos 

depositados por gaiolas de titânio. 

4.12 ANALISES POR DRX PARA GAIOLA ALTA 

 

O difratograma da Figura 23 foi obtido a partir da deposição de filmes de 

nitreto de titânio nas condições de tratamento para 300 ºC e duração de 2h 

usando gaiola catódica alta como fonte de titânio para produção do filme, 

apenas a fase TiN foi encontrada na amostra. Para esta fase as intensidades 

relativas são bem maiores que as obtidas por gaiola baixa, o que indica filmes 

com menor acumulo de energia interna. 
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Figura 23: Difratograma de raios X de filme fino depositado por gaiola alta a 

temperatura de 300 ºC e duração de 2h. 
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4.13 ANALISES POR DRX PARA GAIOLA DUPLA 

 

Figura 24: Difratograma de raios X de filme fino depositado por gaiola dupla a 

temperatura de 300 ºC e duração de 2h. 
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A fase identificada por difração de raios X na amostra tratada a 300 ºC e 

duração de tratamento de 2h usando gaiola catódica dupla de titânio está de 

acordo com o resultado esperado (ver Figura 24) e confirmado também pela 
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técnica de espectroscopia Raman. Assim como para o filme obtido por gaiola 

alta, também correu a formação apenas da fase TiN com crescimento 

preferencial diferentes das demais configurações de gaiolas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

As deposições a plasma realizadas em silício como substrato visava 

analisar e caracterizar os filmes de nitreto de titânio obtidos, usando diferentes 

formatos de gaiolas catódicas, portanto, realizaram-se deposições com gaiola 

baixa, gaiola alta e gaiola dupla (combinação da gaiola baixa com alta, 

concêntricas) numa atmosfera gasosa de Hidrogênio (75%) e Nitrogênio (25%). 

Os filmes foram analisados pela técnica de espectroscopia Raman que 

revelou através dos espectros com picos característicos que houve a formação 

de filmes de nitreto de titânio para todos os casos de formatos de gaiolas, 

porém mostrou que os espectros para gaiola baixa e dupla são mais definidos. 

Outro resultado obtido foi a razão de N/Ti, que indicou que para deposições 

realizadas com gaiola baixa e dupla apresentam menor concentração de 

nitrogênio, explicados pela maior taxa de sputtering de átomos de titânio da 

parede e tampa da gaiola. 

Os resultados das análises por espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) indicaram os elementos químicos presentes no filme formado, entre eles 

o titânio, o elemento nitrogênio não foi detectado por ser de baixa energia, 

porém, podemos concluir que para cada átomo de titânio detectado está ligado 

a um átomo de nitrogênio. O estudo feito do percentual de titânio encontrado 

para as diferentes condições de tratamento e tipos de gaiolas mostrou que é 

maior para deposições feitas com gaiola dupla e menor para gaiola alta. O 

resultado do percentual atômico calculado pelo EDS está em conformidade 

com os mesmos valores encontrados na espectroscopia Raman, o que também 

confirma a relação da taxa de sputtering com o tipo de gaiola. 

As caracterizações realizadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) das amostras tratadas com temperatura de 300 ºC e duração 2h 

mostraram que os filmes finos são uniformes para todos os tipos de gaiolas, 

mas que em relação à espessura de camada, os filmes obtidos foram da ordem 

de nanômetro para deposições realizadas com gaiola baixa e alta e 

micrômetros para tratamentos com gaiola dupla. 
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A análise de difração de raios X (DRX) das amostras indicaram a 

formação das fases TiN, Ti2N e Ti4N2 para as deposições feitas com gaiola 

baixa e para tratamentos realizados com gaiola alta e dupla ocorreu a formação 

de filmes da fase TiN apenas. 

A deposição Física de Vapor por plasma com a técnica de gaiola 

catódica, possibilitou a obtenção de filmes finos com boa uniformidade e 

espessura, usando diferentes tipos de gaiolas (gaiola baixa, alta, dupla) em 

baixas condições de temperatura e tempo.  
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