
Tabela 2: estequiometria e espessura das amostras ZrN/Ag/ZrN.

A dureza foi medida por Nanoindentação, que indicou dureza de
15 Gpa, como encontrado na literatura. A presença de prata foi
comprovada pela Espectroscopia de Emissão Óptica de Descarga
Luminescente. A figura 4 mostra o gráfico de Nanoindentação e a
figura 5 mostra o espectro de GD-OES.

Figura 4: curva da nanoindentação Figura 5: espectro de GD-OES da
da amostra de ZrN.                                      amostra ZrN/Ag/ZrN.

Testes microbiológicos foram realizados em placas de Petri com
ágar nutriente para se avaliar a atividade inibitória frente a micro-
organismos gram-negativos (Escherichia coli) através da formação
de halos ao redor dos filmes. Observou-se a formação de um
discreto halo de inibição esbranquiçado (uma vez que a área de
contato dos substratos de titânio com o ágar é muito pequena,
devido à fina espessura dos mesmos) nas amostras contendo prata.
Esse fenômeno não ocorreu em amostras contendo apenas filmes
de ZrN, nem no substrato de titânio sem tratamento. A figura 6
apresenta a análise com a amostra de ZrN/Ag/ZrN, a figura 7
refere-se à amostra de ZrN, e a figura 8 à amostra de titânio.

Figura 6: teste com               Figura 7: teste com                 Figura 8: teste com
amostra ZrN/Ag/ZrN. amostra de ZrN.                       amostra de Ti.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o uso de filmes finos como revestimentos biomédicos
vem ganhando espaço na ciência e na indústria. Dos materiais
aplicados com essa finalidade, o nitreto de zircônio ocupa lugar de
destaque devido a sua excelente biocompatibilidade, além das
demais propriedades que possui, como elevada dureza e alta
resistência frente à corrosão e à abrasão. Além desse material, a
prata metálica na forma de nanopartículas vem tendo um retorno
notável como um potencial agente antimicrobiano. O uso de
nanopartículas de prata torna-se fundamental, pois várias
bactérias patogénicas têm desenvolvido resistência contra diversos
antibióticos. A mesma possui baixa toxicidade para as células
humanas, alta estabilidade térmica e baixa volatilidade. Neste
trabalho, filmes finos de ZrN e Ag foram depositados sobre titânio
por magnetron sputtering para futuras aplicações na área
biomédica.

CONCLUSÕES

Pelos resultados de RBS foi comprovado que os filmes de ZrN são
estequiométricos (os quais possuem as melhores propriedades
tribológicas, conforme a literatura). Além disso, foi observada a
presença de prata e constatou-se a boa qualidade dos filmes (que
não possuem quantidades significativas de oxigênio). Com a
espectroscopia Raman e Nanoindentação, foi comprovada a
formação efetiva de ZrN. Nos resultados de GD-OES é possível
observar que a prata encontra-se na superfície do material, como
esperado. O discreto halo de inibição branco nas amostras
contendo prata indica que houve atividade bactericida.
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EXPERIMENTAL

Os filmes finos de ZrN e de Ag foram depositados sobre titânio
por magnetron sputtering (utilizando-se um alvo de zircônio e um
alvo de prata em atmosfera de baixa pressão de nitrogênio e
argônio). A pressão de base foi de 5x10-7 mbar. Além disso,
utilizou-se uma tensão de BIAS para aumentar a densidade e
diminuir a chance de contaminação. Os alvos foram situados a
6,0cm das amostras. A figura 1 mostra as deposições de ZrN e Ag e
a tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados no processo.

Figura 1: deposição ZrN/Ag/ZrN.           Tabela 1: parâmetros de deposição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização quantitativa foi realizada utilizando-se espectroscopia
de retroespalhamento Rutherford e a formação efetiva do ZrN foi
analisada pela espectroscopia Raman. A figura 2 mostra o espectro de
RBS, a figura 3 mostra o gráfico de Raman e a tabela 2 apresenta os
resultados da análise de RBS: estequiometria e espessura dos filmes.

Figura 2: espectro de RBS da Figura 3: espectro de Raman da
amostra ZrN/Ag/ZrN. amostra de ZrN.

ZrN

Substrato

Ag

Pressão de Trabalho 4x10-3 mbar

Fluxo de Argônio 6,37 sccm

Fluxo de Nitrogênio 0,91 sccm

Temperatura 400 °C

Tensão de BIAS 150 V

Tempo de 

Deposição da Prata

3 s

Potência Utilizada 

Durante a 

Deposição da Prata

10 e 20 watts

Tempo de Deposição Estequiometria Espessura 

3S - 20W 1,2 115 nm

3S - 10W 1,0 75 nm


