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Filmes finos de Ta-Al-N foram depositados por magnetron sputtering reativo, com o 

intuito de verificar a influência da variação do teor de alumínio na estrutura cristalina, 

na dureza e na resistência à oxidação desse revestimento. As amostras foram 

caracterizadas por Difração de Raios X em ângulo rasante (GAXRD), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), 

Espectroscopia por Retroespalhamento Rutherford (RBS), análises de nanodureza e 

testes de oxidação a temperaturas de 500°C, 600°C e 700°C. Primeiro foi necessário 

definir os parâmetros de deposição de filmes finos de TaN estequiométrico e com 

estrutura cubica de face centrada. A partir disso, filmes finos de TaAlN foram 

depositados e apresentaram concentração de 2, 5, 7, 14, 24 e 41 at.% de Al. A fase 

cristalina obtida para os filmes de TaAlN se apresentou constate com a adição de até 5 

at.% de Al, com o aumento da concentração de Al o filme passa a ter uma tendência a 

ser amorfo. A partir das análises de MEV foi possível observar a superfície dos filmes 

após a oxidação, todos os filmes apresentaram irregularidades na superfície, entretanto a 

quantidade dessas falhas foi menor nas amostras com menores concentrações de 

alumínio. Além disso, a adição de alumínio não trouxe ganhos significativos para a 

resistência à oxidação desse revestimento. O maior valor de dureza obtido foi de 29 GPa 

para as amostras contendo 14 at.%. 

Palavras-chave: filmes finos; TaAlN; magnetron sputtering reativo;  
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Ta-Al-N thin films were prepared using reactive magnetron sputtering, in order to verify 

the influence of the aluminum content on the crystalline structure, hardness and 

oxidation resistance. The samples were characterized by Grazing Incidence X-ray 

Diffraction (GIXRD), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), Rutherford 

Backscattering Spectrometry (RBS), nanohardness analysis and oxidation tests at 

500°C, 600°C and 700°C. First, it was necessary to define deposition parameters of 

stoichiometric TaN with face centered cubic structure. From this, TaAlN thin films were 

prepared and present at concentration of 2, 5, 7, 14, 24 and 41 at.%. The crystal phase 

for the TaAlN films was only present with addition up to 5 at.%, increasing the Al 

concentration the coatings will tend to be amorphous. From the SEM analysis was 

possible to observe the surface of the film after oxidation, all thin films showed 

irregularities, however the amount of such failures was lower in samples with low 

aluminum content. Moreover, the addition of aluminum does not result in significant 

gains for oxidation resistance. The highest hardness value obtained was 29 GPa for the 

sample containing 14 at.%. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por materiais que resistam a ambientes cada vez mais agressivos é um 

dos principais temas investigados pela comunidade científica, um bom exemplo disso é 

o nitreto de titânio (TiN), que foi um dos primeiros revestimentos duros aplicados 

industrialmente, devido a suas excelentes propriedades, como elevada dureza, baixa 

taxa de desgaste e estabilidade química. Mesmo apresentando tais qualidades, quando 

submetido a temperaturas de 600°C esse filme fino perde suas excelentes propriedades 

tribológicas (CHAVDA et al., 2016, XU, JU & YU, 2014).  

A partir de problemas como este, outros revestimentos protetores começaram a 

ter destaque, a exemplo do nitreto de tântalo (TaN) que se torna um material promissor 

devido à sua estabilidade em altas temperaturas, inércia química e condutividade 

térmica (PIERSON, 1996, SHEN, H & RAMANATHAN, R, 2006, ZHOU, Y. et al, 

2014 ).  

Entretanto, estudos apontam que para aplicações onde são exigidas alta dureza 

e resistência à oxidação, esse revestimento perde espaço quando comparados com 

outros nitretos refratários, como por exemplo, o nitreto de háfnio (HfN) (PIERSON, 

1996, TSENG et al, 2009). Um estudo realizado por CHEN et al. (2011) propuseram o 

uso do TaN como um revestimento protetor por inibir a difusão de oxigénio a 600 °C, 

no entanto os revestimentos foram oxidados. Do mesmo modo que há divergência sobre 

valores de resistência à oxidação também há no que diz respeito a dureza do TaN. 

Visando uma melhoria destas propriedades, MANAUD et al. (2007) relataram em seu 

trabalho a necessidade de alcançar a composição estequiométrica e assim melhorar as 

propriedades do TaN. 

Outra opção para a melhoria das propriedades dos filmes finos, como dureza e 

resistência à oxidação, é a adição de alumínio (Al) na estrutura dos mesmos. Pesquisas 

envolvendo os nitretos ternários como o TiAlN e CrAlN vêm apresentando ótimos 

resultados no aperfeiçoamento de tais propriedades (BARSHILIA, 2006, BANAKH, 

2003, RAMADOSS, 2013, WANG, 2012). 

Investigações sobre a adição de alumínio à matriz do TaN vêm se 

desenvolvendo dos últimos anos (CHEN, LIN, CHOU, 2016, CHEVIOT, GOUNÉ, 
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POULON-QUINTIN, 2015, KOLLER et al., 2016), contudo ainda existem lacunas e 

divergências quanto ao mecanismo de formação da estrutura dos filmes do sistema Ta-

Al-N, assim como da influência do teor de Al (composição ótima) e dos parâmetros de 

deposição sobre as propriedades físicas e químicas do revestimento.  

A partir do que foi exposto, este trabalho centra-se nas propriedades mecânicas 

e resistência à oxidação de revestimentos protetores Ta(1-x)AlxN, e principalmente, na 

influência da variação de concentração de Al. Para isso, filmes finos do sistema TaAlN 

foram depositados por magnetron sputtering reativo (RMS), variando o teor de 

concentração de alumínio  em cada deposição. Estes filmes finos foram caracterizados 

por difração de raios X com ângulo de incidência rasante (GAXRD), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios X por dispersão de energia 

(EDS), espectroscopia por retroespalhamento de Rutherford (RBS), nanodureza e testes 

de oxidação a altas temperaturas. Todas estas análises tiveram o intuito de verificar 

possíveis mudanças morfológicas, químicas e mecânicas dos revestimentos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Filmes Finos 

Filmes finos são revestimentos ou películas depositadas sobre um substrato com 

objetivo de modificar as propriedades físicas, químicas e/ou a morfologia da superfície, 

e sua espessura pode variar de nanômetros até poucos micrômetros. Nas últimas 

décadas os filmes finos assumiram um importante papel nas mais diversas áreas desde 

engenharias, indústria metal-mecânica, medicina, até em áreas visando efeitos de 

decoração. Sua aplicação nestes setores é crescente devido às propriedades superiores 

apresentadas pelos revestimentos, tais como: elevada dureza, resistência à abrasão, 

estabilidade térmica, alta resistência ao desgaste mecânico e corrosivo (BLANDO 2005, 

FREUND & SURESH, 2003, TENTARDINI, 2004).  

Dentre os vários processos de obtenção de filmes finos, destaca – se a deposição 

física a partir da fase vapor ou PVD (Physical Vapor Deposition), onde as espécies do 

filme são arrancadas fisicamente de uma fonte, por temperatura (evaporação) ou por 

impacto de íons, e como vapor se desloca até o substrato onde se condensa na forma de 

um filme (AGUZZOLI, 2008). 

A formação dos filmes finos por PVD, apresentada na Figura 1, normalmente 

segue as etapas de nucleação, crescimento e coalescência.  

 

Figura 1 - Processo de formação dos filmes finos: (a) nucleação, (b) e (c) crescimento, (d) coalescência e 

(e) preenchimento dos canais e formação do filme contínuo (Adaptado de OHRING, 2012). 

Na etapa de nucleação, pequenos núcleos são formados diretamente na 

superfície do substrato. Em seguida, esses núcleos crescem formando ilhas que acabam 

por coalescer, aumentando seu tamanho e produzindo canais, que vão gradativamente 
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sendo diminuídos, originando a formação de buracos até a formação do filme contínuo. 

Esse tipo de crescimento de filme recebe o nome de crescimento tridimensional em ilha, 

ou crescimento Volmer-Weber (BUNSHAH, 1994). 

Nesse conjunto de técnicas do tipo PVD, existem certas variáveis que 

determinam a nucleação, cinética de crescimento e a evolução da microestrutura dos 

filmes, dessa forma determinando suas propriedades físicas. Como principais variáveis 

podem ser listadas: o material do filme, a taxa de deposição, a energia cinética das 

espécies incidentes na superfície de crescimento do filme, a temperatura de deposição, o 

fluxo ou existência de contaminantes, o substrato, a limpeza da superfície do substrato, 

a cristalinidade e a orientação do filme. Dentre as diversas técnicas de deposição de 

filmes do tipo PVD, uma das mais usadas é a pulverização catódica ou sputtering. 

 

2.2 Magnetron Sputtering Reativo 

 

Diversos fenômenos são observados ao se acelerar átomos ou íons contra uma 

superfície sólida, uma fração dos íons incidentes é retroespalhada em colisões dos 

átomos com o alvo, os outros são implantados e transferem sua energia para os elétrons 

e os átomos da estrutura. Depois de ser desacelerado pode difundir-se ainda mais e, 

finalmente, ser preso no sólido ou ser adsorvido na superfície (BEHRISCH, 

ECKSTEIN, 2007). Fatores como, a natureza dos átomos do sólido e da partícula 

incidente, a massa desses átomos e partículas e suas respectivas energias cinéticas, são 

levados em consideração para que esses fenômenos ocorram. 

O fenômeno de sputtering ocorre quando átomos ou moléculas são arrancados 

da superfície de um sólido por colisões de partículas incidentes, isso só é possível 

devido à transferência de momento entre as partículas incidentes e as partículas 

constituintes do sólido. Para que esse fenômeno ocorra, é necessário que a partícula 

incidente possua energia cinética maior ou igual à energia de ligação dos átomos da 

superfície do sólido. No momento da colisão a energia é transferida para os átomos da 

superfície do sólido fazendo com que estes assumam posições adjacentes, deslocando 

seus átomos vizinhos, que por sua vez deslocam mais átomos vizinhos, ocasionando 

colisões em efeito cascata. Quando este efeito gera a transferência de um átomo da rede 
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do sólido para a fase gasosa, têm-se o fenômeno chamado sputtering (BLANDO, 2005; 

TENTARDINI, 2004). 

O processo de sputtering ocorre em uma câmara de vácuo onde o material que 

foi vaporizado, é transportado da fonte até o substrato onde ocorre o crescimento do 

filme. Estas câmaras são evacuadas até uma pressão de base de 10-5Pa, para diminuir a 

quantidade de contaminantes no seu interior, consequentemente minimizando a pressão 

parcial de oxigênio e vapor de água. A deposição ocorre em pressões em torno de 10-1 

Pa, e o gás comumente utilizado é o argônio, por ser um gás nobre de grande inércia 

química e por possuir uma massa atômica elevada propiciando significativa 

transferência de momento (WASA, KITABATAKE, ADACHI, 2004, TRENTIN, 

2013). 

A Figura 2 apresenta um sistema de deposição por sputtering que consiste na 

utilização de dois eletrodos planos, um cátodo (alvo) e um ânodo (o substrato) dentro de 

uma câmara de vácuo. Na câmara existe um fluxo de gás, tipicamente argônio, este é 

ionizado, pela aplicação de uma diferença de potencial (tensão DC) entre o cátodo e o 

ânodo, criando uma descarga luminescente, o plasma. O potencial negativo é aplicado 

ao alvo que provocará seu bombardeamento pelos íons. O plasma pode estar confinado 

próximo ao alvo, ou em todo o espaço entre o alvo e o substrato. A baixa pressão na 

câmara durante o processo de deposição é necessária, para que o livre caminho médio 

seja suficientemente grande, a fim de que as partículas vaporizadas no alvo alcancem o 

substrato.  

 

Figura 2 – Esquema de Deposição por sputtering (Adaptado de LNF-WIKI, 2015). 
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O alvo pode ser constituído de apenas um elemento, uma liga, uma mistura ou 

um composto de diversos materiais que serão vaporizados conforme sua composição em 

massa. Também podem ser empregados diversos alvos simultânea ou individualmente 

para a fabricação de um determinado revestimento. Estes alvos podem ser utilizados 

tanto como o ânodo de um sistema de sputtering por corrente contínua (DC) ou como 

parte de um sistema de corrente alternada em radiofrequência (RF), normalmente fontes 

DC são utilizadas para alvos metálicos e fontes RF ou pulsadas para semicondutores ou 

materiais isolantes elétricos. Essa versatilidade possibilita a produção de filmes finos a 

partir dos mais variados tipos de alvo, não dependendo da resistividade do mesmo 

(MATTOX, 1998, BUNSHAH, 1994). 

A eficiência com que os átomos ou moléculas da superfície de um alvo são 

arrancados, conhecida por sputtering yield (Y), depende diretamente da energia de 

ligação e massa dos átomos, do ângulo de impacto da partícula incidente, da pressão e 

do gás utilizado no processo. O valor de Y é dado pela razão entre o número de átomos 

arrancados pelo número de íons incidentes. Cada material possui a sua respectiva curva 

de sputtering yield, como visto na Figura 3 (FREITAS, 2016, MOURA, 2010, 

TENTARDINI 2000). 

 

Figura 3 – Curva de sputtering yield versus energia da partícula incidente para diversos materiais. Válidas 

apenas para o argônio como partícula incidente (TENTARDINI, 2000). 
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O processo de pulverização catódica relatado até aqui é pouco eficiente, como a 

ionização do gás não é bem controlada, a taxa de deposição se torna muito baixa. Com o 

objetivo de compensar este problema a técnica sofreu diversas modificações desde sua 

criação. Atualmente, dentre as diversas técnicas que utilizam o princípio de sputtering 

como base, pode-se destacar o Magnetron Sputtering.  

Nesta técnica, imãs são utilizados para gerar um campo magnético perpendicular 

à tensão aplicada ao alvo, o qual confina os elétrons do plasma próximos ao alvo 

atuando como uma armadilha. Dessa forma os elétrons acompanham o campo 

magnético efetuando um movimento em espiral, causando um aumento significativo na 

probabilidade de ocorrer uma colisão entre os elétrons e os átomos do gás e, 

consequentemente, uma elevação no grau de ionização tornando o plasma mais denso. 

(ADAM, 2013, MOURA 2010). A Figura 4 apresenta uma representação do processo 

de Magnetron Sputtering, o campo magnético gerado pode ser formado por imãs 

permanentes ou eletroímãs, ou ainda uma combinação dos dois. 

 

Figura 4 – Representação Esquemática do Campo Magnético Gerado Sobre o Cátodo (MOURA, 2010). 

A principal vantagem dessa configuração é a formação de um plasma denso 

próximo ao cátodo a uma pressão mais baixa, ocasionando um aumento do livre 

caminho médio, de modo que os íons podem ser acelerados a partir do plasma para o 

cátodo sem perda de energia devido a colisões.  
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O desenvolvimento da técnica utilizando campo magnético revolucionou o 

processo de sputtering expandindo o leque de aplicações possíveis, exibindo taxas de 

deposição relativamente altas, possibilitando a utilização de grandes áreas de deposição 

e baixo aquecimento do substrato (BUNSHAH, 1994). 

Outra variação do processo de magnetron sputtering é o processo de deposição 

reativa (reactive magnetron sputtering). Neste processo são utilizados gases reativos 

dentro da câmara, o material ejetado do alvo reage quimicamente com outros elementos 

presentes na mistura gasosa, formando um composto a ser depositado sobre o substrato. 

O gás reativo pode estar no estado molecular, como N2 ou O2, ou podem ser ativados 

para formar uma espécie quimicamente mais reativa ou para que sejam mais facilmente 

adsorvidos. Tipicamente, os gases reativos têm massas baixas, não sendo eficazes 

sozinhos para promover sputtering, por este motivo, utiliza-se uma mistura do gás 

reativo e argônio para o processo de deposição (MATOX, 1998, DEPLA & MAHIEU, 

2009). A grande vantagem na utilização dessa técnica é a obtenção de maiores taxas de 

deposição, produção de uma grande variedade de filmes como: óxidos, nitretos e 

carbetos, além de permitir um maior controle dos parâmetros do processo. 

 

2.3 Nitretos Refratários 

 

Os nitretos são compostos químicos que possuem nitrogênio na sua 

composição, têm uma vasta gama de propriedades e aplicações. Nitretos do tipo 

refratário são duros e resistentes ao desgaste, possuem alto ponto de fusão e boa 

resistência química. Eles são materiais com grande importância industrial, apresentam 

um número significativo aplicações em ferramentas de corte e moagem, superfícies de 

desgaste, semicondutores e outros (PIERSON, 1996) 

Dependendo das características da ligação eletrônica entre os átomos e também 

na sua estrutura eletrônica os nitretos formados podem ser classificados em cinco 

categorias, como visto na Figura 5. 
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Figura 5 – Classificação periódica dos elementos e a formação de nitretos (PIERSON, 1996). 

Nas cinco categorias listadas acima, apenas alguns dos nitretos intersticiais e 

covalentes qualificam-se como refratários, ou seja, apenas nitretos formados a partir dos 

elementos: titânio (Ti), vanádio (V), zircônio (Zr), nióbio (Nb), háfnio (Hf), tântalo 

(Ta), bário (Ba), alumínio (Al) e silício (Si), formam os nitretos refratários. Esses 

nitretos vêm apresentando grande destaque nas últimas décadas, por apresentarem 

propriedades de grande interesse industrial como elevada dureza, elevado ponto de 

fusão, resistência à corrosão e estabilidade térmica. 

Um dos primeiros revestimentos duros estudados e aplicados industrialmente 

foi o nitreto de titânio (TiN), por este motivo ele é comumente usado como referência 

na verificação do potencial de outros revestimentos. A relevância do estudo de outros 

nitretos surgiu da necessidade de desenvolvimento de materiais que trabalhassem em 

condições extremas onde não seria possível aplicar o TiN, como por exemplo, 

ambientes com altas temperaturas visto que o TiN não apresenta resistência à oxidação 

em temperaturas maiores que 600° C (MOURA, 2010). 

 

2.4 Nitreto de Tântalo 

Ao longo dos últimos anos o nitreto tântalo vem atraindo muito interesse 

devido ao seu potencial para aplicações tecnológicas devido às suas características 

peculiares, tais como, propriedades mecânicas favoráveis e alta resistência à oxidação 
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(SREENIVASAN et al, 2007). Filmes finos de TaN vem sendo amplamente aplicados 

como revestimentos duros (LIU et al., 2011), camadas resistentes ao desgaste (KIM & 

CHA, 2005), barreiras de difusão para Cu (OKU et al., 1996, MIN, 1996, STAVREV  

et al., 1995) e camadas resistentes à corrosão em biomateriais (LI et al., 2007). 

O TaN é um revestimento complexo, possui diferentes fases estáveis e 

metaestáveis (GERSTENBERG & CALBICK, 1964, TERAO, 1971) . O TaN 

hexagonal é a fase estável que geralmente pode ser obtida por sinterização à 

temperatura de 1300°C a 1400°C. Na microeletrônica, a fase cúbica metaestável do TaN 

é preferida como barreira de difusão para as interconexões de Cu devido à sua 

integridade estrutural com Si e sua resistividade. 

As seguintes fases do TaN foram descobertas experimentalmente quando 

filmes finos foram obtidos por deposição catódica reativa. Ao aquecer o substrato a 

300°C e usar uma proporção de fluxo de N2/Ar de 4% a 30% obtém-se uma fase 

ortorrômbica Ta4N (VALLETI et al., 2008). Ta (330) tetragonal e TaN estequiométrico 

hexagonal foram observados em menor fluxo (10% a 20%), enquanto as fases 

ortorrômbicas TaN e Ta3N5 estavam presentes em proporções de fluxo mais elevadas 

(40%) (KIM & CHA, 2005). Outros pesquisadores relatam as mudanças nas estruturas 

mediante o aumento da razão de fluxo de N2/Ar a partir de Ta cúbico ou tetragonal para 

Ta2N (RIEKKINEN, et al., 2002, BERNOULLI et al., 2013). O TaN amorfo foi 

observado em proporções de fluxo de 10% de N2, seguido por TaN CFC em razões de 

fluxo de 20% a 45%, acima dessa razão de fluxo é formado o TaN CFC (100) 

(ZAMAN, 2014). 

Com base na literatura, observa-se que os processos de obtenção de nitretos de 

tântalo estão ligados a fatores como a variação da temperatura do substrato, a pressão de 

trabalho no interior da câmara de vácuo e a concentração química de nitrogênio sob a 

qual é realizada a deposição, uma mudança em qualquer um desses parâmetros vai 

influenciar na morfologia, na estrutura e nas propriedades do filme fino obtido, como 

por exemplo, dureza e resistência à oxidação (MENDIZABAL et al., 2016, LIU et al., 

2013, FRISK, 2000).  

TSUKIMOTO, MORIYAMA & MURAKAMI (2004) realizaram uma análise 

microestrutural em filmes finos TaN amorfos preparados por sputtering. Inicialmente 
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foi observado que as estruturas dos filmes finos de TaN eram sensíveis à razão entre o 

fluxo de N2 e Ar. E que a película amorfa tinha a estrutura colunar com limites dos 

grãos semelhantes aos do filme policristalino. Além disso, foi possível identificar duas 

camadas distintas: as camadas inferiores (perto do substrato) com limites de grão de alta 

densidade e as camadas colunares do topo tinha limites de grão de densidade 

relativamente baixa. A partir desse estudo, foi sugerido que os filmes TaN amorfos não 

mostram propriedades de barreira de difusão em comparação com os filmes finos 

policristalinos, porque os limites de grão com baixa densidade de massa observados nos 

filmes amorfos podem ser caminhos de difusão preferencial. 

CHEVIOT, GOUNÉ & POULON-QUINTIN (2015) avaliaram a estrutura e a 

microestrutura formadas de acordo com os parâmetros de processamento. 

Demonstraram que a proporção em peso do TaN hexagonal (H-TaN) para o TaN CFC 

depende fortemente da pressão parcial de N2, pressão total de gás, da distância alvo – 

substrato. Uma otimização precisa desses parâmetros nos permitem sintetizar filmes 

exclusivos TaN CFC, bem como filmes exclusivos H-TaN, aumentando assim a 

potencialidade para aplicações em ferramentas e a compreensão dos efeitos da adição de 

outros elementos no TaN com uma estrutura controlada de nucleação. 

A dureza das diferentes fases de TaN foi avaliada por regra de misturas, os 

valores teóricos de dureza para TaN hexagonal (100), TaN CFC (200) e Ta6N2,5 

ortorrômbico são 15 GPa, 49 GPa, e 30 GPa  respectivamente (VALLETI et al., 2008). 

Experimentalmente, há relatos da variação da dureza para o TaN de 11 GPa (PIERSON, 

1996) a  32 GPa (WESTERGARD et al., 1997). 

WESTERGARD et al. (1997) relataram uma dureza variando de 22 GPa a 32 

GPa quando filmes finos de TaN foram depositados por pulverização catódica variando 

o fluxo de N2, causando a mudança de uma mistura de Ta CCC e Ta hexagonal Ta2N 

para uma fase única de Ta2N. BERNOULLI et al. (2013) investigou a influência do 

fluxo de N2/Ar sobre as mudanças no grau de dureza e na composição de fase do nitreto 

de tântalo. Há um aumento na dureza (aproximadamente 17 GPa para 21 GPa) para 

razões onde o fluxo é entre 20% e 45%, este acréscimo no valor da dureza do filme está 

associado com a diminuição do tamanho dos grãos. 
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Os efeitos da pressão do gás nas propriedades mecânicas dos filmes finos de 

TaN foram objeto de estudo de LIU et al. (2013), os resultados mostraram que a pressão 

parcial de N2 não provocou alterações nos valores de dureza do revestimento, no 

entanto, a resistividade dos filmes variou de condutor a isolante. O aumento da 

resistividade dos filmes TaN é atribuído a criação de defeitos de anti-sítio ou formação 

de fases termodinamicamente estáveis ricas em nitrogênio. 

Segundo PIERSON (1996), a temperatura de resistência à oxidação do TaN é 

800°C, porém estudos recentes divergem dos valores citados na literatura. CHEN et al. 

(2011) ao investigarem a resistência à oxidação de filmes finos de TaN depositados 

sobre substratos cimentados com cobalto, constataram que não há fraturas nos 

revestimentos recozidos a 600°C, mas a 700°C poros de oxidação são encontrados, 

comprometendo sua aplicação em temperaturas mais elevadas. 

Visando um ganho nas propriedades de dureza e resistência à oxidação do 

TaN, MANAUD et al. (2007) relataram a necessidade de alcançar a composição 

estequiométrica e assim melhorar as propriedades do TaN. Uma segunda opção para o 

aperfeiçoamento de tais propriedades é através da adição de outros elementos no 

processo, como por exemplo, o trabalho feito por CHEN et al. (2014) no qual os autores 

obtiveram um ganho na resistência à oxidação e um leve acréscimo na dureza do 

revestimento (de 14 GPa para 16 GPa) com adição de silício ao filme de TaN. Tais 

opções tem tornado possível à obtenção de materiais que resistam a ambientes cada vez 

mais agressivos, sem que haja danos à peça ou ferramenta utilizada. 

 

 
2.5 Nitreto de Alumínio 

O nitreto de alumínio (AlN) possui muitas propriedades atrativas, incluindo 

alta resistividade elétrica, alta estabilidade e condutividade térmica, que o tornam 

excelente candidato quando se busca melhoria nas propriedades de um filme fino. 

Promissor para uma variedade de aplicações em componentes eletrônicos, 

desenvolvimento de materiais compósitos com alta resistência elétrica, condutividade 

térmica e resistência mecânica (KUDYAKOVA, et al. 2017). Muitas técnicas, entre elas 

o sputtering (CARLOTTI, et al. 1997, CHENG, et al. 2003) têm sido utilizadas para 

preparar filmes de AlN para diferentes tipos de aplicações. 
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O AlN é estável sob condições normais na estrutura hexagonal (wurtzita), no 

entanto, existem fases cúbicas de nitreto de alumínio do tipo sal-gema e blenda de 

zinco. O nitreto de alumínio cúbico tem uma maior condutividade térmica em 

comparação com o nitreto de alumínio hexagonal, bem como resistência elétrica e 

resistência mecânica superiores (KUDYAKOVA, et al. 2017). 

Uma vez que as investigações no domínio das tecnologias de síntese do nitreto 

de alumínio hexagonal atingiram o nível de produção de escala industrial, dominando 

numerosas áreas de aplicação, o desafio agora é sintetizar modificações do nitreto de 

alumínio com propriedades melhoradas. A síntese do nitreto de alumínio cúbico com 

propriedades vantajosas em comparação com o AlN hexagonal não é apenas uma 

simples aplicação, mas um estudo fundamental. O nitreto de alumínio cúbico é uma fase 

metaestável e sua estabilização requer uma avaliação abrangente tanto do ponto de vista 

teórico como do ponto de vista prático. Além disso, é importante investigar o efeito da 

estrutura cristalina sobre as propriedades térmicas dos compostos refratários 

(KUDYAKOVA, et al. 2017). 

 

2.6 Influência do Alumínio em Filmes Finos 

Estudos desenvolvidos ao longo das últimas décadas comprovam que a adição 

de alumínio em filmes finos é uma excelente opção para a melhoria das propriedades 

mecânicas, resistência à oxidação e corrosão de diversos revestimentos. Pesquisas 

recentes com filmes de TiAlN, CrAlN, e MoAlSiN apresentam bons resultados na 

melhoria das propriedades mecânicas e na resistência à oxidação (RAMADOSS, 2013, 

QI, 2014, WANG, 2012, YUAN, Z, 2015). 

FRANZ et al. (2012) depositaram filmes de ZrAlN com teores de alumínio 

variando entre 15, 28 e 58 at.%. Os resultados mostraram que para os filmes com maior 

concentração de Al na sua estrutura a temperatura de resistência à oxidação encontrada 

foi de 800 °C. O valor máximo de dureza obtido foi de 28 GPa para os revestimentos 

com 15 at.%, causado por uma mudança de estrutura cristalina wurtzita para cúbica de 

face centrada com a diminuição da concentração de Al. 
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BARSHILIA et al. (2006) compararam filmes finos do tipo multicamada 

TiN/NbN com TiAlN/TiN, os resultados mostraram que os filmes com camadas de NbN 

apresentaram os maiores valores de dureza (aproximadamente 39 GPa), mas baixa 

resistência à oxidação, fazendo a dureza ser reduzida pela metade quando submetidos à 

altas temperaturas. Os filmes finos com alumínio na sua estrutura apresentaram menor 

valor de dureza (aproximadamente 31 GPa), mas possuíam maior temperatura de 

resistência à oxidação, por volta de 800°C, além disso a redução nos valores de dureza 

dos revestimentos quando submetidos a temperaturas elevadas foi menos acentuada do 

que aqueles que não possuíam alumínio na estrutura (CHU & BARNETT, 1995). 

Em outra contribuição científica, FRANZ et al. (2010) depositaram filmes 

finos de NbAlN com o objetivo de  analisar o comportamento mecânico e a resistência à 

oxidação destes filmes. Durante a deposição dos filmes a concentração de alumínio na 

estrutura variou entre 27 a 71 at.%. Para esses filmes os resultados apresentaram o valor 

máximo de dureza de 33,5 GPa e a temperatura de resistência à oxidação de 800° C. O 

aumento da dureza nestes revestimentos é relacionado com a formação de uma estrutura 

cúbica de face centrada (quando a concentração de Al nos filmes é baixa) e também 

devido ao aumento da tensão residual, visto que com o aumento da concentração de Al 

nos revestimentos a tensão residual diminui. Já o aumento da resistência à oxidação é 

devido à formação de uma camada protetora de Al2O3 na superfície do revestimento 

impedindo a progressão da oxidação. 

Outro trabalho semelhante ao de FRANZ et al. (2010 e 2012) foi desenvolvido 

por CARVALHO (2016), onde verificou-se a influência da variação da concentração de 

alumínio (10, 20 e 42 at.%) na estrutura cristalina, propriedades mecânicas e resistência 

à oxidação dos filmes finos de NbAlN. Os valores médios de dureza encontrados foram 

de 25 GPa e resistência à oxidação na temperatura de 700°C para a amostra com maior 

concentração de Al. 

O comportamento de resistência à oxidação e as propriedades tribológicas dos 

revestimentos multicamadas de CrN/AlN foram investigados por LIN et al. (2013). Os 

filmes foram depositados com o período de bicamada (λ) alterado de 10 para 2,5 nm 

variando a razão entre a taxa de fluxo de N2 e de gás total. Os resultados encontrados 

apontaram uma boa adesão do filme CrN/AlN, valores de dureza entre 40–45 GPa e 

baixas taxas de desgaste. Além disso, nenhum óxido foi identificado nos revestimentos 
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depois do recozimento a 1000 °C. Os valores significativos de dureza dos revestimentos 

foram obtidos com o aumento do fluxo de N2, o que corresponde a uma diminuição no 

período da camada de 10 nm para 4 nm, além disso, o desaparecimento da fase 

hexagonal do AlN no revestimento eleva a dureza, visto que estudos anteriores apontam 

que essa fase tem efeitos prejudiciais sobre a mecânica, adesão e as propriedades 

tribológicas. 

Os efeitos causados pela adição do Al na matriz do TaN é foco de estudos 

recentes na comunidade científica, como o estudo desenvolvido por CHUNG & CHEN 

(2009) no qual foi avaliado a influência da variação de nitrogênio na microestrutura e 

nas propriedades do filme fino Ta-Al-N. O estudo mostra que o maior valor de dureza 

encontrado foi de 18 GPa para uma estrutura quase amorfa de grãos nanocristalinos de 

nitreto de tântalo incorporados numa matriz amorfa. 

 CHEN, LIN & CHOU (2016) depositaram filmes finos do sistema ternário Ta-

Al-N em substratos de silício com o objetivo de verificar a sua resistência à oxidação e a 

dureza dos revestimentos. A concentração de alumínio presente nas amostras variou de 

8 a 28 at.%, os resultados apontam que à medida que a concentração de Al aumenta a 

estrutura do sistema ternário passa a ter uma tendência amorfa. O revestimento 

contendo 15 at.% de Al apresentou uma resistência à oxidação superior a 700°C, o 

maior valor de dureza (19 GPa) também foi encontrado nessa composição. 

Por meio dos trabalhos apresentados fica evidente que a adição de alumínio em 

uma matriz de nitreto pode trazer um ganho significante nas propriedades mecânicas 

e/ou resistência à oxidação de diversos filmes finos. Entretanto, ainda existem lacunas e 

divergências quanto ao mecanismo de formação da estrutura dos filmes do sistema Ta-

Al-N, assim como da influência do teor de Al (composição ótima) e dos parâmetros de 

deposição sobre as propriedades físicas e químicas do revestimento. 

 

2.7 Técnicas de Caracterização 

A caracterização de um material está fortemente relacionada com as 

propriedades do mesmo e abrange, entre outras características, a determinação da 

estrutura cristalina, composição química, quantidade e distribuição das fases presentes e 

a distribuição dos defeitos cristalinos. Em regra, diversas técnicas são utilizadas para 
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obtenção de uma análise completa e precisa de um filme fino e a seleção destas depende 

do perfil da amostra e da informação que se deseja obter. 

 

2.7.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste na 

emissão de feixe de elétrons por um filamento, que concentrado, controlado e reduzido 

por um sistema de lentes eletromagnéticas, diafragmas e bobinas, é usado para explorar 

a superfície de uma amostra. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um 

filamento de tungstênio (W) aquecido. O feixe interagindo com a amostra produz 

elétrons e fótons que podem ser coletadas por detectores adequados e convertidas em 

um sinal de vídeo (BARRETO, 2014). 

Na microscopia eletrônica de varredura o sinal que fornece uma imagem de 

maior resolução é a dos elétrons secundários. Isto é resultado da profundidade na qual 

são originados os sinais, ou seja, do volume de interação entre o feixe incidente e a 

amostra (MALISKA, 2005). O volume de interação pode ser descrito como tendo a 

forma de uma pera (ou de uma gota), conforme pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6 – Volume de interação e origem de alguns sinais (MALISKA, 2005). 

Neste volume, os elétrons e as ondas eletromagnéticas produzidas são 

utilizados para formar as imagens ou para efetuar análises físico-químicas. Para serem 

detectadas, as partículas e/ou os raios eletromagnéticos resultantes da interação do feixe 

eletrônico com a amostra devem retornar à superfície da amostra e atingir o detector. A 
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profundidade máxima de detecção, portanto, a resolução espacial, depende da energia 

com que estas partículas ou raios atingem o detector, ou são capturadas pelo mesmo 

(MALISKA, 2005). 

O retroespalhamento vai ocorrer a partir do choque entre os elétrons e os 

elementos presentes no material que possuam número atômico elevado, quanto maior o 

número atômico do material em uma determinada região, maior será o brilho na imagem 

gerada após a detecção do sinal. Em virtude disso é possível a obtenção de imagens com 

distinção de contraste (GOLDSTEIN, 2003). 

 

2.7.2 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A Espectroscopia Dispersiva de Energia (EDS) consiste na incidência de um 

feixe de elétrons sobre uma amostra, que interage de forma inelástica removendo um 

elétron de uma camada interna (K, L, M, N), promovendo a mudança de um elétron das 

camadas mais externas do material para uma camada de menor energia. Durante este 

decaimento, os elétrons liberam energia que possui comprimento de onda característico 

dos raios X. Como as diferenças de energia são bem conhecidas e específicas dos 

elementos, é possível determinar qual o elemento está emitindo radiação. A detecção 

dos raios X emitidos pela amostra pode ser realizada tanto pela medida de sua energia 

(EDS) como do seu comprimento de onda (WDS) (BARRETO, 2014).  

 

2.7.3 Difração de Raios X (DRX) 

 

A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em 

diversos campos do conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciência de 

materiais. Essa técnica permite analisar as fases presentes em uma amostra, identificar a 

estrutura cristalina e a orientação preferencial, etc (MARTIN, 2010, FREITAS, 2016)  

Os raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem 

perda de energia pelos elétrons de um átomo. O fóton de raios X após a colisão com o 

elétron muda sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do fóton 
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incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda 

eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida, assim cada 

elétron atua como centro de emissão de raios X (PECHARSKY, 2005). 

Se os átomos que geram este espalhamento estiverem arranjados de maneira 

sistemática, como em uma estrutura cristalina, apresentando entre esses, distâncias 

próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar que as 

relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de difração 

dos raios X podem ser observados em vários ângulos. 

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições 

para que ocorra a difração dos raios X (interferência construtiva ou numa mesma fase) 

vão depender da diferença de caminho percorrido pelos raios X e o comprimento de 

onda da radiação incidente. Esta condição é expressa pela lei de Bragg, ou seja, nλ = 

2dsenθ, onde λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente, “n” a um 

número inteiro (ordem de difração), “d” à distância interplanar para o conjunto de 

planos hkl (índice de Miller) da estrutura cristalina e θ o ângulo de incidência dos raios 

X (medido entre o feixe e os planos cristalinos) (PECHARSKY, 2005). 

Na análise de filmes finos faz-se o uso da difração de raios X com incidência 

de ângulo rasante (GAXRD - Grazing Angle X-ray Diffraction). Nesse caso, o feixe de 

raios X vai incidir na amostra a baixos ângulos, o que reduz a profundidade de 

penetração do feixe na amostra, possibilitando a análise apenas das camadas superficiais 

e reduzindo a influência do substrato no resultado.  

Para identificar as fases cristalinas do material, é preciso confrontar os picos 

dos difractogramas com as fichas cristalográficas de referência, as quais apresentam 

dados catalogados para a posição dos picos de difração de diversos materiais cristalinos 

(TENTARDINI, 2000, MARTIN, 2010, FREITAS, 2016). 

 

2.7.4 Espectroscopia por Retroespalhamento de Rutherford (RBS) 

 

Através da análise por RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) é 

possível determinar a composição ou perfil elementar em profundidade de um material 
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ou filme fino (com algumas centenas de nm). Este método usa feixes monoenergéticos 

de íons, geralmente H+, que incidem sobre a amostra com energias de 1 a 3 MeV e 

correntes da ordem de nA.  

A técnica de RBS consiste em medir a energia de partículas de um feixe 

monoenergético que sofreram colisões com os átomos do alvo que queremos analisar e 

que foram retroespalhadas. Durante a colisão os íons incidentes perderão energia por 

colisões com os átomos do material, a taxa de redução de energia da partícula 

retroespalhada depende da razão das massas da partícula incidente e do átomo alvo. Isto 

permite identificar qual a massa dos átomos do alvo e, portanto, qual elemento químico 

correspondente (CHU, 1978; HUBLER, 1994).  

Além da informação sobre a composição química é possível ainda ter 

informação sobre a espessura de um revestimento, uma vez que um íon ao se mover no 

interior da matéria perde energia por colisões com os elétrons do material, 

consequentemente essa perda de energia no percurso é proporcional à distância 

percorrida no interior da amostra. Desta maneira é possível estabelecer uma escala de 

profundidade com a energia das partículas espalhadas, pois, as partículas que foram 

espalhadas na superfície têm energia maior que as espalhadas no interior do filme 

(CHU, 1978, LENG, 2008). Uma representação do processo é apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Representação do processo de incidência e espalhamento do feixe de íons para análises de RBS 

(NIEKRASZEWICZ, 2014). 

 

A energia da partícula incidente (E0) e a energia da partícula espalhada (E) 

são relacionadas através do fator cinemático (K) conforme equação 1 (CHU, 1978). 



 
 

34 

 

 

O fator cinemático é responsável por determinar onde no espectro teremos a 

contagem para um determinado átomo. Este tipo de modelo é bastante razoável para a 

análise de RBS e esta aproximação é válida para as seguintes condições: 

- A partícula do feixe tem energia E0 grande, maior que a energia de ligação 

dos átomos do alvo. As energias de ligação são da ordem de 10 eV. 

- Reações nucleares e ressonâncias da rede não devem ocorrer.  

Considerando isso, o fator cinemático representa a variação de energia que a 

partícula alfa sofre após a colisão e pode ser calculado considerando as conservações de 

energia e de momento na colisão elástica entre duas partículas. Se M1 é a massa da 

partícula alfa, M2 a massa do núcleo do átomo que compõe a amostra e θ corresponde 

ao ângulo de espalhamento, o fator cinemático (k) é expresso através da equação 2 

(CHU, 1978, LENG, 2008, FREITAS, 2016). 

 

Como temos parâmetros conhecidos: massa atômica do íon (M1), ângulo de 

espalhamento (θ), energia do íon incidente antes da colisão (E0) e após a colisão que é 

obtida por meio de um detector (E1), a única incógnita será M2, que corresponderá à 

massa atômica dos elementos presentes na amostra. Esta técnica possui precisão para 

identificar elementos de baixo peso atômico (Z > 3) (CHU, 1978, FREITAS, 2016). 

Através do software de simulação, chamado de Rump, é possível analisar o 

espectro de RBS obtido após a análise. A simulação é feita usando o método de 

tentativa e erro, onde o valor de energia dos íons incidentes é configurado e os demais 

valores, como concentração de elementos e espessura do filme, são testados até que o 

gráfico simulado coincida com o espectro obtido na análise, como é mostrado na Figura 

8 para amostra de TaN, a linha vermelha representa o espectro experimental, enquanto a 

preta representa o simulado. 

(1) 

 

(2) 
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Figura 8 – Simulação realizada no programa Rump para uma amostra de TaN. 

 

2.7.5 Nanodureza 

Ensaios de dureza são aplicados para avaliar a resistência mecânica de um 

material a penetração de um indentador. Durante o ensaio de dureza, a carga aplicada no 

indentador é aumentada gradualmente à medida que este penetra na amostra até atingir a 

carga que foi definida para o ensaio, neste momento, a carga é mantida por um 

determinado período e depois é removida. A área da deformação plástica imprimida 

pelo indentador na amostra é medida e a dureza do material é definida como a máxima 

carga aplicada dividida pela área projetada da indentação (FREITAS, 2016; 

TENTARDINI, 2000). 

A Figura 9 apresenta o procedimento adotado para determinar a dureza de um 

material. No caso de filmes finos, onde a espessura é da ordem de nanômetros ou 

poucos micrômetros, a profundidade da indentação não pode ser muito grande, caso 

contrário a dureza do substrato irá interferir nos resultados obtidos. Recomenda-se que a 

profundidade de indentação não ultrapasse 20% da espessura do filme fino, para isso é 



 
 

36 

 

necessário se reduzir as dimensões do indentador e a carga aplicada (FREITAS, 2016; 

TENTARDINI, 2000; CAI & BANGERT, 1995; JINDAL & QUINTO, 1988). 

 

Figura 9 – Esquema do indentador causando a deformação plástica do filme fino (Adaptado de 

BLANDO, 2001). 

 

2.7.6 Oxidação 

Um ensaio de oxidação consiste em expor um material a uma atmosfera 

oxidante em altas temperaturas (geralmente acima de 540°C) com o objetivo de 

determinar a taxa de crescimento do óxido formado na superfície, suas características 

estruturais e morfológicas. A interpretação dos testes de oxidação é feita por meio de 

análise das variações na massa da amostra, observações microscópicas da sua superfície 

e da profundidade comprometida pela oxidação. As observações microscópicas podem 

ser realizadas através de um microscópio ótico comum ou por meio do MEV, já as 

características estruturais do óxido formado são determinadas por DRX (FREITAS, 

2016).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 

• Estudar a influência do alumínio nas propriedades mecânicas e na resistência a 

oxidação de filmes finos de nitreto de tântalo (Ta(1-x)AlxN) depositados por 

magnetron sputtering reativo. 

 

3.2 Específicos 

• Obter experimentalmente as taxas de deposições do TaN estequiométrico; 

 

• Depositar filmes finos de TaAlN por RMS alterando a quantidade de alumínio entre 2 a 

41 at.%; 

 

• Caracterizar os filmes produzidos utilizando técnicas de MEV, EDS e DRX; 

 

• Realizar testes de oxidação á 500 °C, 600°C e 700°C; 

 

• Medir a dureza dos filmes produzidos; 

 

• Comparar os resultados da adição do alumínio no TaN com outros revestimentos 

encontrados na literatura. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Equipamento de Deposição 

 

A Figura 10 apresenta o equipamento (AJA, modelo Orion 5-HV Sputtering 

Systems) utilizado para deposição dos filmes finos. Foram usados dois alvos 

simultaneamente, tântalo e alumínio, ambos com pureza de 99,99% e conectados a 

fontes de potência, radiofrequência (RF) e corrente contínua (DC), respectivamente. O 

equipamento conta ainda com um sistema de injeção de gases capaz de controlar os 

fluxos de passagem de argônio e nitrogênio. Com esse conjunto de mecanismos é 

possível realizar as deposições dos filmes TaN, AlN e a co-deposição de filmes de 

TaAlN. 

 

Figura 10 – Equipamento utilizado para deposição dos filmes finos, destacando a parte interna da câmara 

de deposição. 

 

A deposição de filmes finos ocorre na câmara principal, que permanece em 

vácuo, exceto nas trocas de alvo e limpeza, conectada a ela existe a câmara auxiliar ou 

load lock, a qual funciona como uma pré-câmara para inserção das amostras sem que 

haja a necessidade de quebrar o vácuo da câmara principal. No interior da câmara de 

deposição, é possível observar o posicionamento dos alvos, e um obturador (shutter) 
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responsável por impedir que as partículas dos alvos sejam ejetadas em direção ao 

substrato. 

 

4.2 Limpeza da Câmara, Vácuo e Condicionamento 

 

Ao se depositar filmes finos com elevado grau de pureza, se faz necessário 

seguir medidas preventivas antes do início de uma deposição, os primeiros 

procedimentos realizados são a limpeza e preparo da câmara de deposição para 

eliminação de possíveis contaminantes e resíduos de deposições anteriores. Todo o 

interior da câmara e seus componentes foram lixados com o objetivo de remover átomos 

que foram depositados. Após a limpeza ocorreu a instalação dos alvos e em seguida o 

sistema de bombas de vácuo foi ligado a fim de ser atingido um valor de pressão de 

base próximo a 10-5 Pa. 

O vácuo realizado antes da deposição contribui para eliminação de impurezas 

provenientes da atmosfera. Juntamente ao vácuo foi realizado o condicionamento da 

câmara, este processo consiste em um aquecimento de toda a câmara a 200°C (Figura 

11) por uma hora seguida de um resfriamento com o mesmo intervalo de tempo, esse 

procedimento facilita a eliminação do vapor de água e oxigênio presentes no interior da 

câmara. 

 

Figura 11 – Processo de condicionamento da câmara de deposição. 

 

Por fim, a câmera está apta para deposição com pressão de base desejada. 

Pressão esta, mantida durante várias deposições devido à inserção de amostras pela load 

lock. 
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4.3 Limpeza das Linhas de Gases e dos Alvos 

Além do lixamento da câmera, antes das deposições é realizada a limpeza das 

linhas de gases e dos alvos. A limpeza das linhas ocorreu abrindo o fluxo máximo (Ar 

20 sccm e N2 10 sccm), por cinco minutos, para que as impurezas presentes nas linhas 

dos gases fossem expelidas e sugadas pela bomba de vácuo. A limpeza dos alvos 

ocorreu através do bombardeamento iônico com argônio durante cinco minutos, sendo 

realizado com o shutter fechado. Este procedimento tem a função de eliminar as 

camadas de óxidos acumuladas na superfície dos alvos, aumentando assim a pureza dos 

filmes depositados. 

 

4.4 Preparação das Amostras 

A escolha do substrato nos quais foram depositados os filmes finos está 

diretamente ligada às técnicas de caracterização a serem utilizadas nesses revestimentos. 

Deste modo, os substratos escolhidos foram: silício monocristalino, para análises dos 

revestimentos a partir das técnicas de GIXRD, nanodureza e MEV, e o polietileno para 

as análises de EDS e RBS. 

Para que a deposição gere filmes com o máximo de pureza, é necessária uma 

limpeza prévia das amostras através de um banho ultrassônico, em uma lavadora digital 

modelo Soniclean 2PS - Sanders do Brasil, na sequência apresentada na Figura 12 

abaixo. Para o substrato de polietileno a limpeza é finalizada na etapa em que se usa 

acetona por 15 min. 

 

Figura 12 – Sequência de limpeza das amostras. 
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4.5 Determinação dos parâmetros de deposição para os filmes de TaN 

 

Antes da deposição dos filmes finos de TaAlN, foi necessário encontrar de forma 

experimental os parâmetros para a deposição do TaN puro, com estrutura CFC. Para tanto, todos 

os parâmetros de deposição foram mantidos constantes, exceto a concentração de nitrogênio 

presente nos filmes finos. Os principais parâmetros de deposição para obtenção do TaN puro 

são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros de deposição para os filmes TaN. 

Amostras 
Pressão de 

trabalho (Pa) 

Potência do alvo 

de Ta 

(W) 

Fluxo dos gases 

(Ar - N2 sccm) 

Tempo de 

deposição 

(min) 

TaN12_8 

0,4 200 

12 – 8 

15 TaN14_7 14 – 7 

TaN19_2 19 – 2 

 

Após a aquisição do TaN puro CFC, seguiu-se para a deposição do AlN usando os 

mesmos parâmetros. Por fim, com o intuito de verificar a influência do alumínio nos filmes 

finos de TaN, todos os parâmetros de deposição foram mantidos constantes, exceto a potência 

aplicada no alvo de alumínio, como visto na Tabela 2.  

Tabela 2 – Principais parâmetros de deposição para os filmes AlN e TaAlN. 

Amostras 
Pressão de trabalho 

(Pa) 

Potência do alvo 

de Ta (W) 

Potência do alvo 

de Al (W) 

Fluxo dos gases 

(Ar - N2 sccm) 

AlN 

 

0,4 

– 200 

19 – 2 

TaAlN (2) 

200 

7 

TaAlN (5) 10 

TaAlN (7) 25 

TaAlN (14) 38 

TaAlN (24) 60 

TaAlN (41) 100 
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4.6 Caracterização das amostras  

Os filmes finos obtidos foram analisados por difração de raios – X de ângulo 

rasante (GAXRD) em um equipamento Shimadzu, modelo XRD-6000 com radiação Cu-

kα (λ= 1,54 Å), com ângulo de incidência de 1°, passo de 0,02°, tempo por passo de 2 

segundos e varredura 2θ de 20 a 80°, para análise das fases presentes nos filmes finos de 

TaN variando a concentração de N2. Além disso, os filmes finos foram submetidos a 

análises de espectroscopia por espalhamento Rutherford (RBS) e assim confirmar a sua 

estequiometria. As análises ópticas da superfície dos filmes finos foram obtidas através 

da microscopia eletrônica de varredura. A composição do Ta e Al presente no filme foi 

estimada através do EDS, acoplado ao MEV marca JEOL modelo JCM 5700. 

As análises por RBS foram realizadas no Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  O equipamento utilizado foi o 3 MV 

Tandetron, geometria ibm, a energia de aceleração dos íons de He+ adotada foi de 1.2 

MeV e o substrato usado nas deposições foi o polietileno, como mencionado 

anteriormente. Os detectores são a base de silício, posicionados a um ângulo de 165° em 

relação ao feixe incidente, com uma resolução de aproximadamente 12 keV. Os 

resultados obtidos foram estimados por meio de simulação através do software de 

simulação rump.  

A dureza de todos os revestimentos foi verificada através dos ensaios de 

nanodureza realizados em um nanodurômetro Fisherscope HV 100 pertencente ao 

Grupo de Estudos de Propriedades de Superfícies e Interfaces (GEPSI) – PUC/RS, com 

indentador Berkovich, carga de 10 mN sob os filmes de TaN, AlN e TaAlN como 

depositados e profundidade de indentação variando em 20% sobre a espessura do filme, 

a fim de não obter interferência do substrato na medida.  

 

4.7 Oxidação 

Os ensaios de resistência à oxidação ocorreram ao ar usando o forno modelo 

JUNG-7013, obedecendo a norma ASTM G 54-84 106. Todos os filmes de TaN e AlN 

puros e os revestimentos de TaAlN com concentrações de Al variando de 2 a 41 at.% 

foram submetidas a aquecimento nas temperaturas de 500°C, 600°C e 700°C. A 
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interpretação dos testes de oxidação foi realizada por meio de observações 

microscópicas da superfície e da profundidade comprometida pela oxidação, as 

características estruturais do óxido formado sobre a superfície foram determinadas por 

GAXRD.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Deposição dos filmes puros de TaN e AlN 

 

Inicialmente foram realizadas as deposições variando a razão Ar/N2 para 

determinar os parâmetros e obter o TaN estequiométrico com estrutura cúbica de face 

centrada. Para alguns filmes finos de metais de transição, como o nitreto de zircônio 

(ZrN) e o nitreto de titânio (TiN), a coloração dourada é um indicativo da obtenção de 

uma estrutura com estequiometria 1:1, já para o nitreto de cromo (CrN) a coloração 

referente a estequiometria é a prateada (DEBESSAI, 2004; LAMNI, 2004). Até o 

presente momento, não foi encontrado na literatura trabalhos que relacionem uma 

coloração específica do filme fino de TaN e a sua estequiometria. A Figura 13 exibe a 

coloração obtida após cada deposição variando a razão dos gases.  

 

 

Figura 13 – Amostras de TaN com variação da concentração de nitrogênio: a) TaN14_7 b) TaN12_8 c) 

TaN19_2. 

 

Os filmes obtidos foram submetidos a análises de RBS e GIXRD para verificação 

da estequiometria e fases presentes, constatou-se que a razão 19/2, com coloração 

prateada, apresentou o resultado buscado. As amostras foram submetidas a análises de 

RBS, visto que a técnica de EDS não é adequada para a quantificação de elementos 

leves, como o nitrogênio. Na Figura 14 é apresentado o espectro de RBS obtido para a 

amostra TaN com razão de gases 19/2, e também o espectro simulado através do 

software Rump para este filme fino. 
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Figura 14 – Espectro obtido por RBS e simulado através do Rump da amostra TaN. 

 

A partir da análise de RBS foi possível observar que a proporção dos elementos 

identificados (N e Ta) no filme fino era de 1:1, comprovando assim a formação do TaN 

estequiométrico. A espessura do filme obtida foi de 125 nm, sendo a taxa de deposição 

para os parâmetros adotados 8,33 nm por minuto, valor similar ao encontrado por 

BERNOULLI, et al (2013), porém com parâmetros de deposição diferentes. 

Na Figura 15 é apresentado o padrão de difração para a razão 19/2 com os picos 

característicos desta fase e do substrato de silício. 
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Figura 15 – Padrão de difração para a amostra TaN com razão 19/2. 

 

CHEN, LIN & CHOU (2016) também obtiveram o TaN-CFC, porém seus 

parâmetros de deposição possuíam valores de pressão de trabalho (0,7Pa) e razão de 

gases Ar  - N2 (12/8) diferentes. Além disso, CHUNG & CHEN (2009) já haviam 

depositado TaN-CFC com pressão de trabalho de 0,8Pa e variando o fluxo de nitrogênio 

de 2 a 20%. BERNOULLI, et al (2013) também obteve o TaN-CFC estequiométrico 

usando uma pressão de trabalho de 0,8Pa e fluxo de nitrogênio variando de 20 a 45%. 

Tais diferentes obtenções desse revestimento são facilmente explicadas uma vez que na 

técnica de deposição por sputtering a variação de qualquer parâmetro de deposição, 

neste caso pressões de trabalho diferentes, determina alterações na nucleação, cinética 

de crescimento, e na evolução da microestrutura dos filmes. Além disso, cada 

equipamento é único e por isso há a necessidade de encontrar os parâmetros essenciais 

para a formação de um determinado filme fino. 

Após a obtenção dos parâmetros de deposição para o TaN-CFC, o filme fino de 

AlN foi depositado. Na Figura 16 é apresentado o padrão de difração para o filme de 

AlN com seus picos característicos da fase. 
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Figura 16 – Padrão de difração para a amostra AlN com razão 19/2. 

A fase frequentemente encontrada para filmes finos de nitreto de alumínio 

depositadas por magnetron sputtering reativo é a hexagonal wursita (ANDREW, 1996), 

porém com os parâmetros de deposição utilizados nesse trabalho para obter o TaN 1:1, 

foi obtida a fase cúbica de face centrada do nitreto de alumínio, comportamento este 

encontrado por outros pesquisadores como CHEN, LIN & CHOU (2016). A 

quantificação de nitrogênio realizada a partir da análise de RBS foi comprometida 

devido à contaminação por oxigênio. A espessura do filme obtida foi de 200 nm, sendo 

a taxa de deposição para os parâmetros adotados 3,64 nm por minuto. 

 

5.2 Filmes Finos de TaAlN 

Após a obtenção dos revestimentos puros, seguiu-se para as deposições dos filmes 

finos com adição de alumínio. Os mesmos foram submetidos à caracterização química 

por EDS e RBS. Na Tabela 3 é possível observar a concentração de Ta-Al obtida por 

EDS para os filmes finos depositados, sendo o erro das análises estimado em 5%. 

Nitrogênio e oxigênio, que são elementos químicos leves, não podem ser quantificados 
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com precisão nesse tipo de análise. Para as análises de RBS os resultados foram 

similares e as espessuras dos revestimentos são apresentadas conforme a tabela abaixo. 

Tabela 3 – Concentração de Ta/Al nos filmes TaAlN (% átomos). 

 

Na Figura 17 são apresentados os padrões de difração obtidos a partir das análises 

realizadas nas amostras de TaN, AlN e TaAlN 2, 5, 7, 14, 24 e 41 como depositadas.  
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Figura 17 – Padrão de difração dos filmes finos de TaN, AlN e TaAlN (TaN – PDF 65-9404 e AlN cfc – 

PDF 46-1200). 

 

AMOSTRAS Ta (at.%) Al (at.%) Espessura (nm) 

TaAlN (2) 98 2 132 

TaAlN (5) 95 5 135 

TaAlN (7) 93 7 145 

TaAlN (14) 86 14 145 

TaAlN (24) 76 24 295 

TaAlN (41) 59 41 375 
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O filme de TaN puro, como descrito anteriormente, apresentou a fase cúbica de 

face centrada. As amostras 2 e 5 exibiram uma estrutura do tipo cúbica de face centrada, 

enquanto que as amostras 7, 14, 24 e 41 exibiram uma estrutura com tendência a ser 

amorfa. Essa tendência ao amorfismo das amostras à medida que o teor de Al aumenta 

na matriz de TaN foi descrito por Chen et al. (2016) e Koller et al. (2016) como sendo 

ocasionado pela formação de cristais de nitreto de alumínio hexagonal. Para desvendar 

essa dúvida, foram depositados mais 3 filmes finos de TaAlN com concentrações acima 

das obtidas anteriormente, conforme Tabela 4, afim de verificar se os picos referentes a 

fase hexagonal do nitreto de alumínio apareciam nas analises por GIXRD. 

Tabela 4 – Concentração de Ta/Al nos filmes TaAlN (% átomos). 

 

 

 

 

 

 

A Figura 18 apresenta os padrões de difração das amostras como depositadas e 

com a variação de alumínio na estrutura do TaAlN, com destaque para as amostras 

contendo 53, 61 e 70 at.% de Al na sua estrutura. 
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Figura 18 – Padrão de difração dos filmes finos de TaN, AlN e TaAlN variando até 70 at.% (TaN – PDF 

65-9404 e AlN cfc – PDF 46-1200). 

AMOSTRAS Ta (at.%) Al (at.%) 

TaAlN (53) 47 53 

TaAlN (61) 39 61 

TaAlN (70) 30 70 
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Foi observado que o aumento da concentração de alumínio na estrutura do filme 

de TaAlN não gera o aparecimento de picos referentes à formação de cristais de nitreto 

de alumínio hexagonal, como descrito por CHEN et al. (2016) e KOLLER et al. (2016). 

O que acontece com o aumento do teor de Al é a tendência do revestimento a assumir a 

estrutura cúbica de fase centrada do nitreto de alumínio. 

Além disso, CHEN et al. (2016)  verificaram que houve uma expansão no 

parâmetro de rede dos filmes finos de TaN, o que sugere que átomos de Al estão 

localizados em posições intersticiais e não de forma substitucional aos átomos de Ta na 

estrutura. Tais afirmações devem ser analisadas com cuidado, visto que o átomo de Al 

possui tamanho atômico suficiente para não ocupar os interstícios do TaN e insuficiente 

para substituir o Ta.  

5.3 Oxidação das amostras 

Após a verificação das fases presentes nos revestimentos como depositados, as 

amostras foram submetidas aos testes de oxidação em altas temperaturas. Os padrões de 

difração dos filmes finos de AlN como depositado (C.D) e após oxidação à 500°C, 

600°C e 700°C são apresentados na Figura 19. 
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Figura 19 – Padrões de difração para os filmes finos de AlN como depositado (CD) oxidados à 500°C, 

600°C e 700°C (AlN – PDF 46-1200). 
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A resistência à oxidação do AlN, para as temperaturas as quais foi submetido, já 

era esperada uma vez em que trabalhos anteriores já comprovaram a estabilidade em 

altas temperaturas desse revestimento, que oxidam em temperaturas acima de 1000ºC 

(KAR, 2005, SHAH, 2015, CARVALHO, 2016).  

Na Figura 20 estão expostos os padrões de difração para os filmes finos de TaN 

(C.D.) e oxidados a 500°C, 600°C e 700°C. 
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Figura 20 – Padrões de difração para os filmes finos de TaN como depositado oxidados à 500°C, 600°C e 

700°C (TaN – PDF 71-0162 e Ta2O5 – PDF 71-0336). 

 

A partir das análises de difração de raios X com incidência rasante é possível 

observar que a 500°C todos os picos referentes à fase CFC do nitreto de tântalo ainda 

estão presentes. Além disso, picos referentes ao óxido Ta2O5 podem ser detectados, 

sugerindo modificações no revestimento. Para 600°C houve uma redução da intensidade 

do pico principal referente à fase CFC do TaN, enquanto os demais picos referentes a 

essa fase não foram detectados, em contra partida, a intensidade dos picos referentes ao 

óxido Ta2O5 aumentou. Comportamento semelhante já havia sido relatado no trabalho 

de CHEN, et. al (2011), o qual mostra que os revestimentos de TaN quando aquecidos a 
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600°C durante 4h apresentam a formação do composto (Ta2O5) onde o oxigênio 

substitui o nitrogênio ao longo de todo o revestimento. Para os revestimentos aquecidos 

a 700°C somente os picos referentes ao óxido foram identificados comprovando a total 

oxidação do revestimento. 

Os padrões de difração dos filmes finos com adição de 2 e 5 at.% de Al, 

submetidos a testes de oxidação são apresentados na Figura 21. Ambas amostras 

apresentam comportamento semelhante frente à oxidação e análogos ao TaN. Para a 

temperatura de 500°C, os picos referentes ao TaN-CFC estão presentes, deslocados para 

direita, juntamente com os picos referentes ao óxido Ta2O5. Em 600°C as amostras 

apresentaram redução dos picos referente a fase CFC do TaN, acompanhadas de um 

deslocamento dos picos remanescentes, que se fazem mais presentes do que haviam no 

TaN à 600°C, apesar disso os picos do óxido Ta2O5 continuaram sendo detectados. Para 

a temperatura de 700°C há um aumento na quantidade e na intensidade de picos do 

óxido e nenhum pico do TaN foi identificado, constatando assim que a adição de 

alumínio nessas concentrações não alterou a resistência à oxidação deste material. 

 

Figura 21 – Padrão de difração das amostras 2 e 5 oxidadas durante 1h. 

   

Para as amostras com 7 at.% e 14 at.% de alumínio na sua composição, os padrões 

de difração, como visto na Figura 22, apresentaram características similares. As 

amostras como depositado, que possuem tendências a se tornarem amorfas, a medida 

que são submetidas às temperatura de 500°C e 600°C os picos referentes ao óxido 
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Ta2O5 se sobressaem, comprovando a oxidação deste revestimento. No ensaio a 700°C 

ocorre, assim como nas demais amostras, a intensificação dos picos do óxido. Esse 

comportamento é contrário ao trabalho de CHEN, et. al (2016), o qual apresenta um 

filme fino composto por aproximadamente 14 at.% de Al na matriz de TaN, resistindo 

aos ensaios de oxidação à 700°C durante 4h. Para as amostras contendo 24 at.% e 41 

at.% o comportamento, descrito para as amostras 7 e 14, se repete. 

 

Figura 22 – Padrão de difração das amostras 7 e 14 oxidadas durante 1h. 

 

Através das análises realizadas pela técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foi possível constatar que todas as amostras como depositado, ou seja, 

que não foram submetidas a testes de oxidação, apresentaram uma superfície 

homogênea sem qualquer descontinuidade ou trincas na superfície.  

A Figura 23 mostra a imagem obtida por MEV da amostra contendo 2 at.% de Al. 

 

 

Figura 23 – Imagem obtida por MEV da superfície da amostra 2. 
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Análises por MEV foram realizadas após a oxidação dos filmes. Para os filmes 

finos de TaN foi possível verificar o surgimento de bolhas na superfície das amostras, a 

medida que a temperatura de oxidação aumentou ocorreu o rompimento dessas bolhas 

expondo o substrato, como pode ser visto nas imagens da Figura 24 (a), (b), (c) e (d). A 

formação de bolhas no material confirma a reação de oxidação com liberação de gás 

nitrogênio após a transformação de TaN em Ta2O5. Os resultados verificados estão de 

acordo com os resultados obtidos nas análises por GIXRD, nos quais a oxidação dos 

filmes é observada efetivamente a partir de 600°C. 

 

 

Figura 24 – Imagens obtidas por MEV da superfície das amostras de TaN  oxidadas a 600°C: (a e b) e 

700°C: (c e d). 

 

Na Figura 25 são apresentadas as imagens obtidas por MEV da superfície das 

amostras com 2 at.% de Al na rede do TaN, após a oxidação. O filme fino resistiu a 

temperatura de 500°C sem oxidar, apresentando superfície uniforme. Porém, a 600°C é 

possível verificar o surgimento de defeitos pontuais ao longo da superfície do 

revestimento, como micro trincas Figura 25 (a) e (b).  
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Quando a amostra foi submetida à temperatura de 700°C houve o inicio da 

formação de bolhas causadas pela liberação de nitrogênio da microestrutura, Figura 25 

(c) desta vez em menor quantidade do que para o TaN puro. Na Figura 25 (d) é possível 

constatar o rompimento de algumas dessas bolhas formadas na superfície da amostra.  

 

Figura 25 – Imagens obtidas por MEV da superfície das amostras contendo 2 at. % de Al oxidadas a 

600°C: (a e b) e 700°C: (c e d). 

 

O comportamento descrito para amostra de 2 at.% de Al, se repete para as 

amostras contendo 5 at.% de Al, Figura 26 (a), (b), (c) e (d), contudo a degradação do 

filme fino se torna mais evidente do que as amostras com 2 at.% de Al. Já em 600°C há 

a presença de bolhas formadas e rompidas pela liberação de nitrogênio da 

microestrutura. Desempenho semelhante é encontrado também nas amostras que 

possuem 7 at.% e 14 at.% de Al, sem aumento de degradação do filme fino quando 

comparado com as amostras de 5 at.% de Al. 
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Figura 26 – Imagens obtidas por MEV da superfície das amostras contendo 5 at. % de Al oxidadas a 

600°C: (a e b) e 700°C: (c e d). 

 

As micrografias obtidas a partir das análises da superfície dos filmes finos 

contendo 24 at.% de Al apresentaram superfície com a presença de uma grande 

quantidade de bolhas estouradas ao longo do filme a 600°C, Figura 27 (a) e (b), 

diferente do comportamento das amostras 7 e 14. Na Figura 27 (c) e (d) é possível 

constatar um aumento dessas bolhas na superfície do filme, expondo ainda mais o 

substrato. 
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Figura 27 – Imagens obtidas por MEV da superfície das amostras contendo 24 at. % de Al oxidadas a 

600°C: (a e b) e 700°C: (c e d). 

 

As analises de MEV para a amostra com 41 at.% de Al, Figura 28 (a), (b), (c) e 

(d), mostram uma maior deterioração do filme fino. Em 600°C o filme apresenta grande 

exposição do substrato, causada pelo filme que se rompeu durante a formação do Ta2O5 

e se desgarrou do substrato, comprovando assim a oxidação do revestimento. O que se 

agrava ainda mais com o aumento da temperatura para 700°C. 
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Figura 28 – Imagens obtidas por MEV da superfície das amostras contendo 41 at. % de Al oxidadas a 

600°C: (a e b) e 700°C: (c e d). 

 

Após as análises superficiais nas amostras de TaN e TaAlN foi possível constatar 

que as amostras contendo até 5 at.% de Al na rede do TaN apresentaram um menor 

número de defeitos quando comparadas as amostras de TaN puro e com as amostras 

contendo concentrações de Al superiores a 41 at.%. 

 

5.4 Dureza 

O comportamento mecânico dos filmes finos utilizados neste trabalho como 

depositados foi verificado através de testes de nanodureza. Na Figura 29 são 

apresentados os valores de dureza obtidos para as amostras de AlN, TaN e para as 

amostras de TaAlN com variação da concentração de alumínio de até 41 at.%. 

 



 
 

59 

 

Ta
N

A
lN

2 
at

.%

5 
at

.%

7 
at

.%

14
 a

t.%

24
 a

t.%

41
 a

t.%

0

5

10

15

20

25

30

35

 

D
u

re
z
a

 (
G

P
a

)

Amostras
 

Figura 29 – Resultados de dureza para os filmes de TaN, AlN e TaAlN. 

 

Para a amostra de AlN – CFC o valor de dureza obtido foi de 27 GPa, superior aos 

valores frequentemente encontrados referentes ao AlN na estrutura wurtzita (18 GPa) 

(WEI et al. 2014). Na literatura o valor de dureza para o AlN-CFC pode variar até 40 

GPa (KUDYAKOVA, et al. 2017). O valor de dureza observado para a amostra de TaN 

puro foi de 22 GPa próximo ao encontrado por MENDIZABAL et al (2016) que obteve 

25 GPa, e semelhante a BERNOULLI et al.(2013) cujo valor alcançado foi de 21 GPa 

para o TaN-CFC, e com o aumento da razão de fluxo de gases há uma diminuição da 

dureza. Esta alteração na dureza, segundo BERNOULLI et al.(2013), pode ser induzida 

por alterações no tamanho do grão, estequiometria, na fase presente e na tensão residual.  

Entre as amostras com adição de alumínio não houve mudança significativa entre 

os valores quando comparados ao TaN puro, com exceção da amostra 14, levando em 

consideração a margem de erro nas medidas, os valores médios obtidos para estes filmes 

foram de 22 GPa para as amostras 2 e 7, 24 GPa para a amostra 5, 29 GPa para a 

amostra 14 e 23 GPa para as amostras 24 e 41. Todos estes valores superiores aos 

encontrados por CHUNG & CHEN (2009), que em seu trabalho cita que o valor 

máximo encontrado de 18 GPa para uma amostra rica em Ta, e acima também dos 

valores de dureza encontrados por Chen et al. (2016), que apresentam valores de dureza 

variando de 17 a no máximo 20 GPa, sendo que a amostra contendo 15 at.% de 
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alumínio foi a que obteve o melhor resultado. O máximo valor de dureza para a amostra 

com 15 at.% de Al foi atribuído, por Chen et al. (2016), à distorção da estrutura 

cristalina causada pela localização dos átomos de Al em posições intersticiais. O que 

diverge dos filmes depositados neste trabalho, visto que as análises de GIXRD 

mostraram a formação do nitreto de alumínio cúbico à medida que se acrescenta 

alumínio na estrutura do TaN.   
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho possibilitaram a investigação do 

comportamento na propriedade mecânica e na resistencia à oxidação de filmes finos de 

TaAlN com diferentes concentrações de Al na sua composição. A razão do fluxo Ar/N2, 

19 sccm/2 sccm, permitiu a deposição do TaN estequiométrico e com estrutura CFC, 

este mesmo fluxo também proporcionou a formação do AlN com mesma estrutura, fatos 

confirmados por meio de análises de RBS e GIXRD.  

Os filmes finos de TaAlN depositados, apresentaram teores de aluminio de   

2, 5, 7, 14, 24 e 41 at.%. A estrutura cristalina das amostras 2 e 5, contendo 2 e 5 at.% 

de Al respectivamente, se mantêm semelhante ao TaN puro, porém com o aumento da 

concentração de Al na estrutura o filme passa a ter uma tendência a virar amorfo. Com 

deposições de filmes finos contendo teores acima de 50 at.% de Al, a estrutura cristalina 

assume a forma CFC do nitreto de alumínio, o que contradiz teorias sobre a 

interferência de cristais de alumínio hexagonal na estrutura do TaN. 

Os ensaios de oxidação mostram que o revestimento de AlN suportou as 

condições do ensaio, temperaturas de 500°C, 600°C e 700°C. Todas as amostras de 

TaAlN apresentaram picos referente ao óxido Ta2O5 já na temperatura de 500°C, A 

600°C todas as amostras apresentavam sinais de oxidação, porém as analises de MEV 

mostraram que as amostras com 2 e 5 at.% de Al apresentavam menos defeitos na 

superfície do que os demais revestimentos de TaAlN. A 700°C todas as amostras com 

adição de Al, juntamente com o TaN puro, apresentavam bolhas estouradas que faziam 

com que o substrato fosse exposto, não apresentando qualquer ganho significativo na 

resistência à oxidação desses revestimentos. 

Os ensaios de dureza das amostras de TaAlN apontaram resultados 

próximos ao da matriz TaN (22 GPa) para todas as concentrações de Al, com exceção 

da amostra 14, a qual apresentou dureza de 29 GPa, valor esse próximo ao encontrado 

para o AlN CFC (27 GPa) e superior aos 18 GPa correspondente ao AlN hexagonal 

(wurtzita).  
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