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RESUMO 
 
 

Aprimoramento das condições de produção de filmes finos absorvedores de radiação 
eletromagnética por processos assistidos a plasma Materiais absorvedores de radiação 
eletromagnética (MARE) são materiais que apresentam interação com a radiação 
eletromagnética, transformando-a em energia térmica. Os MARE podem ser utilizados na área 
civil e militar, aplicadas tanto na furtividade de plataformas militares, quanto no controle de 
radiação eletromagnética emitida por equipamentos eletrônicos. O presente trabalho tem como 
objetivo geral aprimorar o processo de deposição de filmes finos absorvedores de radiação 
eletromagnética por processo assistido a plasma (magnetron sputtering), associado com uma 
bolsa PIBIC/CNPq e um projeto PICVOL da Universidade de Taubaté. Para realizar esse 
processo foi utilizada a câmara de plasma do Laboratório de Materiais do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté, Inicialmente utilizou-se corrente alternada 
(AC) para a alimentação do magnetron, e nesta condição o plasma não apresentava 
estabilidade, não possibilitando a evaporação do metal. Com base na baixa eficiência do 
processo AC optou-se pela alimentação em corrente contínua (DC). Nesta nova configuração 
constatou-se que o isolamento elétrico entre o magnetron e as paredes da câmara de vácuo 
não era adequado para a corrente contínua (DC), permitindo a ocorrência de arcos elétricos 
que inviabilizavam a estabilização do plasma. Para que o plasma se torne estável e 
consequentemente evapore o metal , é necessário que o sistema esteja livre de arcos elétricos, 
e por isso é preciso isolar eletricamente o magnetron do restante da câmara. Desta forma 
foram estipulados os seguintes objetivos específicos: desenvolver um isolamento elétrico mais 
eficiente para o magnetron sputtering e determinar a região de descarga anormal do Diagrama 
de Townsend (tensão x densidade de corrente). A partir destes critérios de aprimoramento, 
foram testadas diversas configurações de isolamento elétrico para que o plasma operasse sem 
a presença de arcos elétricos. Com a configuração ideal obtida, foi possível realizar a varredura 
de dados para obter a região de descarga anormal para a deposição, segundo o diagrama de 
Townsend. De acordo com os valores obtidos de tensão e densidade de corrente foi possível 
obter a condição ideal para realizar o processo de deposição, obtendo dessa forma a melhor 
eficiência de operação tanto em corrente continua (DC) quanto corrente alternada (AC), 
obtendo também maiores taxas de deposição durante o processo. Assim, com o problema de 
isolamento elétrico entre o magnetron e as paredes da câmara de vácuo solucionado, foi 
possível obter o material absorvedor de radiação eletromagnética (filme fino) com as condições 
ideais para utilização e estudo. Palavras-chave: plasma, filmes finos, materiais absorvedores 
de radiação eletromagnética.  


