
EXPERIMENTAL

Seis amostras de silício (Si) foram cortadas em

quadrados na dimensão de 1cm x 1cm, e limpas

como mostra o processo:

As amostras foram submersas em

Acetona P.A;

Esterilização em ultrassom por 30

minutos;

Secagem com ar quente, evitando

riscos, manchas e resíduos;

As amostras foram cobertas por um filme fino de

cobre (Cu), através do método de magnetron

sputtering, seguindo a ilustração:

Foi colocada uma fita de carbono para

a fixação no porta-amostra, e, em

seguida foi posta com fita carbono

uma máscara, também de silício, em parte da

amostra;

Otimização, parametrização e caracterização de resultados na deposição 

de filmes finos sobre silício via magnetron sputtering
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CONCLUSÕES

Foi possível observar, através da alteração de cor do

substrato, que o processo de deposição dos filmes finos

de cobre (Cu) sobre as amostras de silício (Si) ocorreu

com sucesso, e que seu resultado foi variado

dependendo do tempo utilizado. As etapas futuras visam

a realização de mais amostras e o estudo das

características da modificação causada pelo filme
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RESULTADOS 

O processo de deposição dos filmes finos de cobre foi

realizado com sucesso em todas as amostras, o que

pode se observar pela mudança de cor na amostra

Após cálculos feitos com base nos dados obtidos

através do Retroespalhamento Rutherford (RBS),

observou-se que em cada amostra se obteve uma

diferença na espessura do filme depositado.

Espessura dos filmes de cobre depositados em 

nanômetros (nm)

A medição dos filmes de cobre através do método de Perfilometria não foi possível, devido a pouca 

espessura dos filmes.

INTRODUÇÃO / OBJETIVO

O processo de deposição de filmes finos através da

técnica de magnetron sputtering se tornou

extremamente presente na indústria biomédica. Isso se

deve principalmente por sua eficácia na melhoria de

diversas propriedades de biomateriais, materiais

utilizados como implantes ou próteses para o corpo

humano. O presente projeto tem como objetivo a

comparação de filmes finos de cobre depositados em

substratos de silício via magnetron sputtering, buscando

a comprovação da modificação da superfície da amostra

e a posterior caracterização das mesmas através da

perfilometria e da espectrometria por retroespalhamento

Rutherford (RBS). Com os dados obtidos foram

estimadas as espessuras dos filmes depositados.

Um alvo de cobre (Cu) foi

bombardeado com um plasma de íons

de argônio (Ar), liberando partículas,

que foram atraídas pelo magnetron e

depositadas na parte da amostra

descoberta. Após a deposição, as

amostras foram analisadas por meio

de Perfilometria e Retroespelhamento

Rutherford (RBS).


