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RESUMO 

 

 
 O sistema magnetron sputtering tem se mostrado um dos mais eficientes e versáteis para a 

deposição de filmes finos, com aplicações desde recobrimento de ferramentas até a indústria 

aeroespacial. Este sistema se caracteriza pela existência de um campo magnético nas proximidades do 

alvo, responsável pelo aumento da taxa de ionização do plasma devido ao aprisionamento de elétrons. 

Vários aperfeiçoamentos têm sido feitos a este sistema, entre eles a introdução de um terceiro eletrodo, 

uma tela aterrada que permite variar tensão e corrente de forma independente. Este sistema é conhecido 

como triodo magnetron sputtering (TMS) e é utilizado neste trabalho. Neste estudo diferentes 

configurações de campo magnético foram montadas e mapeadas com uma sonda Hall. As 

características corrente-voltagem, para diferentes parâmetros, foram obtidas com cada uma das 

configurações com alvos de alumínio e grafite. As curvas obtidas com o alvo de alumínio e uma 

configuração de campo com a parte externa muito mais intensa que a interna mostram discrepâncias 

com o modelo que determina a relação I-V para sistemas magnetron sputtering. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A deposição de filmes sobre peças ou 

componentes mecânicos é uma maneira de se 

obter mudanças nas suas propriedades 

superficiais independentemente do material do 

substrato. A deposição de filmes finos tem 

aplicações em diversas áreas tecnológicas, 

científicas e também para fins decorativos. Na 

área da metalurgia pode-se melhorar 

propriedades, tais como: resistência ao 

desgaste, dureza superficial, resistência à 

fadiga e degradação térmica. Outros campos de 

aplicação são: a microeletrônica, ótica, 

supercondutores, energia solar, implantes 

cirúrgicos e proteção à corrosão. 

         Atualmente vários processos de deposição 

de filmes finos são conhecidos. Os processos 

que envolvem deposição pela fase de vapor 

podem ser divididos em duas grandes áreas: 

CVD (chemical vapour deposition) e PVD 

(physical vapour deposition). Na técnica de 

deposição por CVD, a característica mais 

importante é a existência de reações químicas 

heterogêneas na superfície do substrato sem 

requerer ambiente de baixas pressões como 

condição essencial. O processo de deposição 

por PVD caracteriza-se pelo fato de que a 

geração e o transporte de vapores a partir da 

fonte geradora até o substrato é feito por meios 

físicos. Isso é possível, pois neste caso, o 

processo de deposição ocorre essencialmente 
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sob condições de baixa pressão, o que garante 

que os átomos extraídos da fonte geradora 

cheguem ao substrato, pois seu livre caminho 

médio é maior. As espécies vaporizadas do 

material sólido podem ser geradas tanto por 

evaporação térmica quanto por arranque 

mecânico de átomos ou moléculas da superfície 

através do bombardeamento de partículas 

energéticas. O primeiro caso é chamado de 

evaporação a vácuo e o segundo, de sputtering. 

O transporte de material da fonte até o substrato 

ocorre fisicamente através de feixes 

moleculares. Nas técnicas de PVD os depósitos 

são formados a partir de unidades atômicas ou 

moleculares, simplesmente pelo processo físico 

de condensação. Filmes finos de óxidos, 

nitretos, carbonetos e hidretos de uma série de 

materiais compostos, podem ser depositados 

por evaporação ou sputtering em ambientes de 

atmosfera controlada. Estes são os processos 

denominados reativos. 

O processo de sputtering consiste no 

bombardeamento iônico de um alvo (o catodo 

da descarga) e na pulverização do mesmo. Os 

íons que bombardeiam o alvo são gerados no 

plasma. O plasma (quarto estado da matéria) 

pode ser visto como um gás ionizado, onde 

além de átomos neutros temos íons positivos e 

elétrons livres. Em laboratório, o plasma é 

obtido aplicando-se uma diferença de potencial 

entre dois eletrodos.   

Por ser composto por partículas 

carregadas o plasma apresenta um 

comportamento coletivo quando sob a ação de 

um campo elétrico e/ou magnético, em outras 

palavras, é possível mover átomos, 

direcionando-os. No caso do sputtering, os íons 

são acelerados pelo campo elétrico transferindo 

energia e momento para o alvo, causando a 

sublimação dos átomos deste. Os átomos 

arrancados do alvo então se depositam sobre o 

substrato, condensando-se e formando um filme 

fino. 

Além da ejeção de átomos, o 

bombardeamento iônico pode causar mudanças 

na estrutura cristalina do material, ejeção de 

elétrons, o íon pode ser refletido ou, em caso de 

altas energias, pode ocorrer uma implantação 

iônica com o íon penetrando no alvo. 

O processo de sputtering convencional, 

já descrito, possui baixo rendimento. Para 

melhorar este rendimento e a qualidade do 

processo foi desenvolvido nos anos 70 o 

magnetron sputtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. a) sputtering convencional; b) magnetron 

sputtering 

 

Este sistema consiste em uma 

engenhosa montagem de imãs nas 

proximidades do alvo de modo a aprisionar os 

elétrons em uma região próxima. Os chamados 

elétrons secundários (elétrons ejetados do alvo 

devido ao bombardeamento iônico) ficam 

sujeitos a “força de Lorentz” causada pelo 

campo magnético e pelo campo elétrico entre os 

eletrodos. A equação de movimento destes 

elétrons é dada pela equação (1): 
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 Onde e é a carga do elétron, m sua 

massa, v sua velocidade, E é o campo elétrico e 

B o campo magnético gerado pelos imãs. A 



interação entre o elétron e o campo magnético 

altera sua trajetória. Como o elétron possui uma 

componente da velocidade perpendicular ao 

campo magnético, a direção da força magnética 

também é perpendicular a esta componente da 

velocidade, sendo responsável pelo 

aprisionamento do elétron na região próxima ao 

alvo. A componente da velocidade paralela ao 

campo faz com que a partícula siga a linha de 

campo e a sobreposição dos dois efeitos resulta 

em uma trajetória helicoidal, aumentando a 

probabilidade de colisões do elétron com os 

átomos neutros do gás, conseqüentemente 

aumentando a ionização do plasma e, portanto, 

o número de íons que atingem o alvo e o 

número de átomos arrancados deste. 

 

 

Fig. 2 – confinamento de elétrons em um campo 

magnético 

 

 No sistema triodo magnetron sputtering 

[1,6,7] usado neste trabalho há a introdução de 

um terceiro eletrodo entre o alvo e o substrato. 

A temperatura eletrônica é mais alta na região 

mais próxima ao catodo diminuindo à medida 

que se afasta deste. Em uma região mais 

afastada do alvo os elétrons possuem energia 

abaixo da necessária para ionizar os átomos do 

gás. A introdução de uma tela aterrada entre o 

alvo e o substrato permite aprisionar elétrons na 

mesma, diminuindo a densidade eletrônica e de 

acordo com a equação (2), onde n é a 

densidade eletrônica e T a temperatura 

eletrônica, aumentar a energia dos elétrons 

restantes, tornando estas partículas capazes de 

ionizar os átomos do gás, aumentando a taxa 

de ionização do plasma [1]. 

 

T x n ~ constante   (2) 
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Fig.3  aprisionamento de elétrons na tela 

 

1.2 CONFIGURAÇÕES DE CAMPO 

MAGNÉTICO 

 
 O arranjo de imãs em um sistema 

magnetron sputtering influencia parâmetros 

como a pressão mínima de trabalho, tensão de 

ignição (voltagem mínima para acender o 

plasma), zona de erosão (região do alvo onde 

efetivamente ocorre o sputtering), relação 

corrente-voltagem e outros fatores como a 

distribuição espacial dos elétrons no plasma. 

 Existem diversas configurações de 

campo magnético para magnetrons, sendo a 

principal classe constituída por um arranjo com 

uma parte externa e outra central de pólos 

opostos entre si de modo a fechar as linhas de 

campo na frente do alvo. 

 Esta classe está dividida em três tipos: 

balanceado, desbalanceado do tipo I e 

desbalanceado do tipo II. No tipo balanceado o 

fluxo magnético externo é igual ao fluxo 

magnético central. No desbalanceado do tipo I o 

fluxo central é maior que o externo e no tipo II o 

fluxo externo é maior que o central. 



 Os magnetrons desbalanceados do tipo 

I se caracterizam por fechar praticamente todas 

as linhas em frente ao alvo, mantendo o plasma 

numa região bem próxima ao alvo. Como o 

arranjo central é mais intenso as linhas de 

campo são fortemente “puxadas” para o centro 

fazendo com que o campo magnético de uma 

configuração deste tipo tenha uma componente 

perpendicular ao alvo mais intensa que a 

paralela. 

 Como os elétrons ficam aprisionados 

em uma região bem próxima ao alvo a 

probabilidade de colisões é maior do que se 

eles ficassem mais espalhados, deste a pressão 

mínima de trabalho para magnetrons 

desbalanceados do tipo I é menor que para os 

do tipo II. 

 O magnetron desbalanceado do tipo II 

embora não possa operar em pressões mais 

baixas, possui uma vantagem sobre a qualidade 

dos filmes produzidos. Nesta configuração boa 

parte das linhas de campo magnético não se 

fecha no centro se estendendo para longe do 

catodo. Isto dá origem a um plasma mais 

extenso e afastado do alvo. Como o plasma 

ocupa um volume maior do que no tipo I ele 

também está presente nas proximidades do 

substrato. Desta forma aplicando um potencial 

negativo ao substrato o número de íons atraídos 

é maior do que se a configuração fosse do tipo 

II. Este bombardeamento iônico no substrato 

(com energia bem menor do que o 

bombardeamento no catodo) é importante, pois 

aumenta a difusão superficial dos átomos sobre 

o substrato, dando origem a um filme mais 

homogêneo, além de promover tensões 

compressivas que melhoram a aderência do 

filme e eliminar impurezas da superfície da 

amostra. 

No tipo II as linhas de campo possuem 

uma componente paralela mais intensa que a 

componente perpendicular. 

 Para classificar os tipos de magnetrons 

Svadkovski et al introduziu um coeficiente de 

desbalanceamento dado de acordo com a 

equação (3) abaixo: 

 

 

Onde Bz é a componente perpendicular 

do campo magnético, AE é a área de fluxo dos 

imãs externos e Ac é a área de fluxo dos imãs 

centrais. Ou seja, se trata da razão entre os 

fluxos magnéticos. 

 

 

1.3. ZONA DE EROSÃO 

 

 Uma das limitações do processo de 

deposição de filmes finos por sputtering é o 

aproveitamento do alvo. A zona de erosão 

(região do alvo onde o sputtering é mais efetivo) 

geralmente é pequena em relação às 

dimensões do alvo. A região de maior erosão 

ocorre onde o campo magnético perpendicular 

ao alvo é nulo (Bz = 0). Quanto menor a 

componente perpendicular do campo maior é o 

bombardeamento naquela região. A 

componente perpendicular do campo é 

responsável por afastar os elétrons do alvo, 

enquanto a componente paralela é responsável 

por mantê-los em frente ao alvo. Se a 

configuração de campo possuir uam 

componente paralela mais intensa que a 

perpendicular ao longo do alvo a erosão será 

mais distribuída. Configurações desbalanceadas 

do tipo II possuem zonas de erosão maior por 

este motivo. 
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Fig. 4 – zona de erosão 

 
1.4. CARACTERÍSTICAS CORRENTE-

VOLTAGEM 

 

 Uma série de trabalhos sobre as 

características corrente-voltagem de sistemas 

magnetron sputtering chegaram a relação 

empírica: 

 

I = kV
n
     (4) 

 

 Onde I é a corrente no alvo, V é a 

diferença de potencial aplicada e k e n são 

constantes positivas dependentes da geometria 

do sistema, do coeficiente de emissão de 

elétrons secundários, do rendimento do material 

do alvo, da mistura gasosa, da pressão, da 

configuração de campo magnético e, no caso do 

TMS, da posição da tela.  

 A lei de Child descreve a relação entre a 

densidade de corrente j e a voltagem V para 

plasmas com algumas semelhanças com os 

plasmas utilizados em sputtering. A lei de Child 

parte da equação de Poison (5): 

 

                       



 V2

 

 Fazendo (6): 

ne  

 Onde  é a densidade de carga, n a 

densidade de portadores de carga e e a carga 

fundamental. Aplicando a conservação de 

energia para encontrar n e resolvendo a 

equação de Poison, temos (7): 
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Onde j é a densidade de corrente, e é a 

carga fundamental, m é a massa do íon, V é a 

voltagem,  é a permissividade do meio e x é a 

distância entre os pontos onde é medida a 

diferença de potencial. 

Uma das características fundamentais 

do plasma é sua característica de 

“escudamento”. Quando um campo elétrico é 

aplicado a um plasma ele perturba as cargas 

elétricas, no entanto, este efeito é de curto 

alcance. Numa distância conhecida como 

comprimento de Debye as cargas presentes no 

plasma se re-arranjam de forma a eliminar o 

efeito do campo. Por exemplo, em laboratório a 

voltagem aplicada fica restrita a região entre o 

alvo e o “início” do plasma. O plasma ideal é 

neutro por ser composto pelo mesmo número 

de íons positivos e elétrons, no entanto, o 

potencial do plasma é levemente positivo em 

torno de 10 V devido à perda de elétrons para 

as paredes da câmara e outros processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – distribuição do potencial em uma descarga dc 

 



 A região antes do “início” do plasma é 

conhecida como bainha catódica. A variável x 

na equação de Child é o comprimento desta 

bainha. 

 Este comprimento é dado pela relação 

empírica: 

 

x = cV
m
     (8) 

 

 Sendo c uma constante e m um 

expoente negativo. Foi combinando as 

equações 7 e 8 que Rossnagel e Kaufmann [9-

12] conseguiram obter uma relação da mesma 

forma da equação 4, demonstrando assim a 

relação corrente-voltagem para magnetrons. 

 Segundo Rossnagel et al o índice n da 

equação (4) é menor para materiais com 

rendimento maior (que sofrem maior sputtering) 

e maior para materiais com menos rendimento. 

Isto é devido à diminuição da densidade do gás 

próximo ao alvo devido ao choque com as 

partículas sublimadas do catodo, aumentando a 

impedância e necessitando de um aumento 

maior na voltagem para produzir um aumento 

na corrente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram realizados na 

câmara para deposição de filmes finos do 

Laboratório de Física de Plasmas do CCT-

UDESC , que consiste de um cilindro em aço 

inoxidável com dimensões =30 cm e h=25 cm 

e com três janelas para observação e 

acoplamento de equipamentos de diagnóstico. 

O sistema é vedado, permitindo obter pressões 

baixas, da ordem de 10
-6

 Torr. 

       A figura 5 mostra o esquema da montagem 

experimental. No interior da câmara são 

posicionados, frente a frente, o magnetron e o 

porta-amostras (substratos). Entre eles situa-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – câmara para deposição de filmes finos 

    

um anteparo móvel (shutter), cuja função é 

evitar a deposição, sobre as amostras, de 

átomos ejetados do alvo durante a descarga de 

limpeza do mesmo. A câmara é aterrada e atua 

como anodo da descarga.  

 

 

Fig. 6 – esquema do magnetron e arranjo dos imãs. 

 

Para este trabalho foi montado um 

magnetron circular planar, consistindo de duas 

partes: uma de ferro (anteriormente nitretada 

para evitar oxidação) que serve como base e 

direciona o fluxo magnético e outra de bronze 

para evitar a distorção das linhas de campo 

magnético nas proximidades do alvo. (ext = 

12,50 cm, int = 8,55 cm e h = 2,0 cm). 

Primeiro foi feita a calibração do sistema 

utilizando um alvo de alumínio de pureza 

desconhecida para conhecer a configuração de 

campo mais fraca possível de ser utilizada. 

Foram então montadas três configurações (A1, 



A2 e A3), todas com o mesmo arranjo externo, 

consistindo de vinte imãs de samário-cobalto 

(SmCo) ( = 0,95 cm e h = 0,60 cm). As 

alterações nas configurações foram feitas 

mudando-se o arranjo central dos imãs. A 

primeira configuração (A1) consiste de três imãs 

centrais de Sm-Co empilhados ( = 1,20 cm e h 

= 0,60 cm), enquanto a segunda configuração 

(A2) possui apenas dois. A terceira configuração 

(A3) além dos três imãs centrais possui quatro 

colunas de dois imãs cada ao seu redor, sendo 

estes idênticos aos usados no arranjo externo. 

Para cada uma das configurações foi 

realizado um mapeamento das componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético 

em relação ao alvo, utilizando uma sonda Hall e 

um Teslameter com uma incerteza de medida 

de + 2 mT. Para o mapeamento foi utilizado um 

alvo de alumínio ( = 10,00 cm e h = 0,10 cm) 

preso entre a peça de bronze e uma peça de 

aço inox. As curvas corrente-voltagem utilizando 

estas configurações foram obtidas para um alvo 

de alumínio de alta pureza e um alvo de grafite 

também de alta pureza para diferentes 

parâmetros de pressão, posição da tela e, no 

caso do grafite, composição do gás de trabalho 

(N2/Ar).  

As curvas I-V, para o alvo de alumínio, 

foram obtidas para pressões de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 

e 3,5 mTorr com a configurações A1 e A3 e 

para as pressões de 5,0 e 7,0 mTorr para a 

configuração A2, todas com uma distância tela-

alvo fixa de 2,5 cm. Curvas da corrente em 

função da distância tela-alvo para valores de 

tensão fixa também foram obtidas para todas as 

configurações, assim como curvas I-V para a 

pressão de 2,5 mTorr para distâncias da tela de 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 cm com a as 

configurações A1 e A3 e a uma pressão de 5,0 

mTorr para as mesmas distâncias com a 

configuração A2. 

Para o alvo de grafite as curvas foram 

obtidas apenas com as configurações A1 e A3 

com uma distância tela-alvo de 2,1 cm a 

pressões entre 2,0 e 5,0 mTorr e a uma pressão 

de 3,0 mTorr para distâncias de 0,7; 1,1; 1,6 e 

2,1 cm. Como um dos objetivos do trabalho é 

caracterizar o sistema para a deposição de 

filmes de CxNy as características I-V para as 

duas configurações também foram medidas a 

uma pressão de 5,0 mTorr para pressões 

parciais de N2 de 0, 25, 50, 75 e 100%, com a 

tela fixa em 2,1 cm. 

Posteriormente outras quatro 

configurações de campo (C1, C2, C3 e C4) 

foram montadas e utilizadas com o alvo de 

grafite para caracterizar o sistema para 

deposições de filmes de C e CxNy. Todas foram 

mapeadas do mesmo modo que as 

configurações anteriores e as curvas corrente-

voltagem foram obtidas para as pressões de 

20,0 mTorr (C1), 7,5 mTorr (C2, C3 e C4) e 3,0 

mTorr (C3 e C4) com a distância tela-alvo fixada 

em 2,0 cm em uma descarga de puro argônio.  

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. CALIBRAÇÃO 

 
 Para determinar a configuração mais 

fraca a ser utilizada no trabalho, foram feitas 

descargas em uma atmosfera de argônio 

utilizando um alvo de alumínio de pureza 

desconhecida com a distância da tela fixa em 

2,5 cm para pressões entre 2,5 e 5,0 mTorr. 

Para estas descargas se utilizou a configuração 

A2. 

 Observa-se na fig. 7 que as curvas não 

obedecem a equação (4). Por esta equação 

logo após o plasma ser “acesso” é preciso um 

aumento de tensão maior para produzir um 

pequeno aumento de corrente (ou seja, 

pequena inclinação da curva), enquanto a 



medida que a tensão sobe é preciso uma 

variação menor de tensão para causar um 

acréscimo de corrente (maior inclinação da 

curva). O gráfico da fig. 7 mostra um 

comportamento oposto, onde a inclinação da 

curva é maior logo após o “acendimento do 

plasma” e quase nula a medida que a tensão 

cresce. Isto também pode ser visto pela curva 

(fig. 8) após o processo de linearização utilizado 

para curvas que obedecem a equações da 

forma da equação (4), que consiste de aplicar 

logaritmo a ambos os lados da equação. Este 

método é valido para qualquer valor de n 

positivo, mesmo menor ou igual a 1. 
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Fig. 7 – curvas I-V de calibração do sistema 

(configuração A2) 
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 Fig. 8 – aplicação do método de linearização para o 

gráfico da fig. 7 (configuração A2) 

 

 

4.2. MAPEAMENTO DE CAMPO MAGNÉTICO 
 
 Nas figuras 9 e 10 estão representados 

os mapeamentos das componentes 

perpendicular e paralela ao alvo do campo 

magnético em função da distância radial a uma 

altura de 1,0 cm para as três configurações A1, 

A2 e A3. 
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Fig. 9 – mapeamento da componente perpendicular 

do campo magnético. 
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 Fig. 10 – mapeamento da componente paralela do 

campo magnético. 

 

 Na fig. 9 pode-se observar que a 

configuração A3 possui uma componente 

perpendicular mais intensa que as outras 

configurações indicando que o arranjo central 

de imãs é mais intenso que o arranjo externo, 

conforme o esperado, já que a configuração A3 

possui mais imãs no centro que as demais. Das 



figuras também se percebe que a configuração 

A2 é a menos intensa, o que sugere um 

confinamento menos eficiente do plasma, o que 

é realmente observado nas descargas e na 

pressão mínima de trabalho (em torno de 5,0 

mTorr para a configuração A2 e de 1,5 mTorr 

para as configurações A1 e A3 utilizando um 

alvo de alumínio de alta pureza). 
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Fig. 11 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração A1. 
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Fig. 12 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração A2. 
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Fig. 13 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração A3. 

 

 As fig. 11, 12 e 13 mostram as 

comparações entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo para cada 

configuração a uma distância de 1,0 cm do alvo. 

Na configuração A1 a componente paralela é 

mais intensa que a perpendicular a partir de 1,8 

cm do centro do alvo, para a configuração A2 

isto acontece a 1,5 cm e na configuração A3 a 

2,0 cm. Outro fato que pode ser notado nos 

gráficos é a menor razão entre o valor máximo 

da componente perpendicular e o valor máximo 

da componente paralela (Bzm/B//m) para a 

configuração A2. Isto indica que nesta 

configuração os elétrons tendem a se 

movimentar mais paralelamente ao alvo 

favorecendo uma maior zona de ionização, 

enquanto que na configuração A3, por exemplo, 

os elétrons tendem a se movimentar com uma 

grande inclinação em relação ao alvo, dando 

origem a uma menor zona de erosão. Isto pode 

ser comprovado pelos da dos da fig. 14 para um 

alvo de alumínio de alta pureza. Mesmo na zona 

de erosão existe uma região onde o 

bombardeamento é mais forte, localizado onde 

Bz=0.  

 

 



Fig. 14 – área de erosão para as diferentes 

configurações, usando alvo de alumínio de alta 

pureza. Área do alvo: 63,19 cm
2
. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS CORRENTE-

VOLTAGEM UTILIZANDO UM ALVO DE 

ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA 

 

 A fig. 15 mostra as curvas I-V para 

diferentes distâncias da tela a uma pressão de 

2,5 mTorr utilizando a configuração A3, 

enquanto a fig. 16 mostra as curvas para 

diferentes distâncias tela- alvo para uma 

pressão de 5,0 mTorr utilizando a configuração 

A2, ambas utilizando argônio como gás de 

trabalho. Note que os comportamentos das 

curvas são diferentes: enquanto que para a 

configuração A3 a inclinação 
dV

dI
 cresce com o 

aumento da voltagem obedecendo a equação 

(4) característica para magnetrons, para a 

configuração A2 ela decresce.  
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Fig. 15 – curvas I-V para a configuração A3 
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 Fig. 16 – curvas I-V para a configuração A2 

 

 A fig. 17 mostra a comparação entre as 

curvas para as configurações A1 e A3 para um 

apressão de 2,5 mTorr e uma distância tela-alvo 

de 2,0 cm. 
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Fig. 17 – comparação entre as configurações A1 e A3 

 

 Observa-se que a configuração A3 

(mais intensa no centro que a configuração A1) 

opera a tensões menores e com correntes 

maiores que a configuração A1. Isto acontece 

porque configurações deste tipo 

(desbalanceadas do tipo I) confinam o plasma 

em uma região mais próxima ao alvo, o que 

aumenta a probabilidade de colisão entre os 

elétrons e os átomos do gás, aumentando 

também a probabilidade de ionização, dando 

 



origem a correntes maiores, apesar da zona de 

erosão ser menor. 
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Fig. 18 – linearização das curvas da fig. 17 
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Fig. 18 – método de linearização da curva I-V para a 

configuração A2 

 

 A fig. 18 mostra uma tentativa de 

linearizar a curva I-V para a configuração A2 

utilizando o método para equações da forma da 

equação (4). A curva resultante mostra 

claramente que o comportamento não é descrito 

por esta equação e que o campo magnético 

influi nas características corrente-voltagem do 

sistema. 

 

 

 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS CORRENTE-

VOLTAGEM PARA UM ALVO DE GRAFITE 

DE ALTA PUREZA 

 

 Na fig. 19 estão as curvas I-V para as 

configurações A1 e A3 para uma pressão de 3,0 

mTorr, distância tela-alvo de 2,1 cm em uma 

atmosfera de argônio. A configuração A2 não foi 

utilizada com o alvo de grafite porque a 

descarga só se mantém a altas pressões. Na 

fig. 20 estão as curvas para uma pressão de 5,0 

mTorr em uma atmosfera de N2. 
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Fig. 19 – comparação das curvas I-V obtidas com as 

configurações A1 e A3 em uma atmosfera de Ar. 
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Fig. 20 – comparação das curvas I-V obtidas com as 

configurações A1 e A3 em uma atmosfera de N2. 
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Fig. 21- curvas I-V para a configuração A1 e 

diferentes composições do gás de trabalho. 

 

 A eficiência do aprisionamento de 

elétrons da configuração A1 fica evidente na fig. 

20, onde em uma atmosfera de N2 consegue 

operar a tensões bem menores que a 

configuração A1. 

 Na fig. 21 observa-se que quanto maior 

a concentração de N2 no gás de trabalho maior 

é a tensão necessária para manter o plasma. 

Um dos fatores que favorece a menor ionização 

numa descarga com N2 é o fato de as colisões 

elétron-molécula podem além de ser elásticas 

ou causar excitação eletrônica e ionização como 

nas colisões elétron-átomo, podem excitar a 

níveis moleculares vibracionais e/ou rotacionais 

que não contribuem para a manutenção da 

descarga, pois não geram elétrons livres. 

 As figuras 22, 23 e 24 mostram 

comparações dos índices n da equação (4) 

obtidos das curvas das configurações A1 e A3 

em função da pressão, da composição do gás 

de trabalho e da distância tela-alvo. A constante 

k presente também na equação (4) possui o 

comportamento inverso do índice n. Como pode 

ser visto pela equação abaixo, utilizada para 

linearizar as curvas: 

 

VnkI logloglog     (9) 

  

 O índice n é o coeficiente angular da 

reta obtida, ou seja, dá a inclinação da reta. 

Quanto maior esta inclinação menor será o valor 

do ponto do eixo vertical que a curva toca, logo 

menor o coeficiente linear da reta. Na equação 

(8) o coeficiente linear é dado pelo log k. Logo, 

quanto maior n menor o log k e menor o valor 

de k. 
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Fig. 22- comparações dos índices n da equação (4) 

para as configurações A1 e A3 para diferentes 

pressões em descarga de argônio. 
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Fig. 23- comparações dos índices n da equação (4) 

para as configurações A1 e A3 para diferentes 

percentagens de N2 no gás de trabalho. 
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 Fig. 24- comparações dos índices n da equação (4) 

para as configurações A1 e A3 para diferentes 

posições da tela. 

 

 

4.5 CONFIGURAÇÕES C1, C2, C3 E C4 

 

 As figuras 25, 26,27 e 28 mostram o 

mapeamento do campo magnético das 

configurações C1, C2, C3 e C4 em função do 

raio, a uma distância de 1,0 cm do alvo. 

 

0 1 2 3 4

20

0

-20

-40

-60

-80

B
 (

m
T

)

r (cm)

Configuração C1

 perpendicular

 paralelo

 

Fig. 25 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração C1. 
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Fig. 26 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração C2. 
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Fig. 27 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração C3. 

0 1 2 3 4

20

0

-20

-40

-60

-80

B
 (

m
T

)

r (cm)

Configuração C4

 perpendicular

 paralelo

Fig. 28 – comparação entre as componentes 

perpendicular e paralela do campo magnético para a 

configuração C4. 

 



 Pode-se observar pelo mapeamento 

que na configuração C1 a intensidade das 

componentes paralela e perpendicular é quase 

a mesma, dando origem a uma grande zona de 

erosão e por outro lado, só permite a operação 

a pressões mais altas em torno de 20,0 mTorr. 

A medida que o campo aumenta de intensidade 

(pelo acréscimo de imãs) e a componente 

perpendicular passa a ser mais intensa é 

possível operar a pressões mais baixas. A 

configuração C2 pode operar a 7,5 mTorr, a 

configuração C3 a 3,0 mTorr e a configuração 

C1 a pressões um pouco abaixo desta. Por 

outro lado, a zona de erosão diminui. 

 As figuras 29, 30 e 31 mostram as 

comparações das curvas I-V para as 

configurações em descarga de argônio e a uma 

distância tela-alvo de 2,0 cm, utilizando o alvo 

de grafite de alta pureza. 
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Fig. 29 – curvas I-V para uma pressão de 20,0 mTorr. 
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Fig. 30 – curvas I-V para uma pressão de 7,5 mTorr. 
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Fig. 31 – curvas I-V para uma pressão de 3,0 mTorr. 

 

 Além do fato de configurações mais 

intensas no centro operarem a tensões menores 

e com correntes maiores, pode-se observar que 

todas as curvas tiradas com o alvo de grafite 

obedecem à equação (4). Mesmo as 

configurações desbalanceadas do tipo II como a 

configuração C1 cuja montagem é idêntica à 

configuração A2, que com o alvo de alumínio 

apresentou curvas que diferem da equação (4). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O conhecimento da forma do campo 

magnético permite controlar parâmetros 

importantes para a deposição de filmes finos 

como a zona de erosão do alvo e a faixa de 

trabalho de pressão e tensão, além da 

distribuição espacial do plasma que pode 

favorecer, por exemplo, o bombardeamento do 

substrato ou possibilitar a quebra de moléculas, 

no caso de deposições reativas em uma região 

mais próxima das amostras. Construindo 

magnetrons com eletroímãs é possível variar 

estes parâmetros através da variação do campo 

magnético. 

 Conforme o esperado, configurações 

com a componente perpendicular mais intensa 

que a componente paralela (ou seja, mais 



intensas no centro) conseguem operar a 

pressões e tensões mais baixas, dando origem 

a correntes maiores, mas devido à forma do 

campo, com a trajetória dos elétrons muito 

inclinada em relação ao alvo gera uma zona de 

erosão muito reduzida, diminuindo o 

aproveitamento e a vida útil do alvo. 

 Já configurações onde a diferença de 

intensidade entre componente paralela e a 

componente perpendicular é menor, o plasma 

se distribui mais pela câmara e, embora, não 

consiga operar a pressões muito baixas, dá 

origem a grandes zonas de erosão devido à 

trajetória dos elétrons ser praticamente paralela 

ao alvo. 

 Em geral, as curvas corrente-voltagem 

para magnetrons obedecem à equação (4), no 

entanto, neste trabalho observou-se que para 

uma configuração de campo magnético, 

suficientemente desbalanceada (tipo II), e um 

alvo de alumínio a curva obtida difere do 

esperado. Como isto ocorre para uma 

combinação específica de campo e alvo, logo 

conclui-se que a dependência não se dá apenas 

com o campo magnético, mas também com o 

material do alvo, devido a propriedades como 

coeficiente de emissão de elétrons secundários 

(principal fonte de elétrons ionizantes) e/ou taxa 

de sputtering do alvo (que pode por 

aquecimento diminuir a densidade do gás 

próximo ao alvo). Como a relação empírica 

descrita pela equação (4) também pode ser 

obtida pela através da lei de Child, pode-se 

sugerir duas hipóteses: a combinação 

configuração de campo e características do alvo 

afeta a distribuição dos elétrons (a lei de Child 

parte da euqação de Poison, dependente da 

densidade de carga). Sabemos que o campo 

magnético afeta a distribuição espacial dos 

elétrons, mas não detalhadamente como afeta a 

distribuição de energia. A outra hipótese é que a 

combinação campo-alvo afete o comportamento 

da bainha catódica, descrito pela relação 

empírica (8) e a partir da qual pode-se 

transformar a lei de Child na equação (4). Por 

último, isto ainda pode ser um efeito típico do 

TMS, já que as relações presentes na 

bibliografia são obtidas para sistemas sem tela. 

 O campo magnético influencia não 

somente a zona de erosão, a faixa de operação 

e a distribuição espacial dos elétrons, mas 

também, em determinadas condições, afeta as 

características corrente-voltagem. 
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