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RESUMO 

 

 

FERREIRA. N. M. Adição de nanopartículas de Ti em matriz de Fe através da deposição 

por Magnetron Sputtering. 2011. 108 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação de Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal – RN, 2011. 

 

 

Os aços microligados constituem uma classe específica de aço com baixos teores de carbono e 

elementos microligantes, como: vanádio (V), nióbio (Nb) e titânio (Ti). O desenvolvimento e 

aplicação dos aços microligados, e de aços em geral, estão limitados à manipulação dos pós 

com partículas de dimensões submicrométricas ou mesmo nanométricas. Mediante isto, este 

trabalho apresenta uma técnica alternativa para a fabricação de aços microligado empregando 

a deposição por magnetron sputtering, como fonte de adição de elemento microligante na 

forma de nanopartículas de titânio dispersa em matriz de ferro. A vantagem dessa técnica em 

relação aos processos metalúrgicos convencionais é a possibilidade de dispersar 

uniformemente o elemento microligante na matriz de ferro. Foram realizadas deposições de Ti 

sobre pó de ferro em atmosfera de CH4, H2, Ar, com dois tempos de deposição diferentes. 

Após as deposições, o pó de ferro com nanopartículas de Ti dispersamente distribuídas, foram 

compactados e sinterizados a 1120°C em forno resistivo. As técnicas de caracterização 

utilizadas nas amostras de pó de ferro antes e após a deposição de Ti foram granulometria, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), energia dispersiva de raios X (EDX) e difração 

de raios X (DRX). Para as amostras sinterizadas utilizou-se a caracterização por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e ensaio de microdureza Vickers. A microanálise por EDX 

detectou percentuais maiores de Ti para as deposições em atmosfera de gás inerte em relação 

às deposições em atmosfera de gás reativo. A presença de titânio na matriz de ferro também 

foi evidenciada pelos resultados da difração de raios-X que apresentaram deslocamentos nos 

picos da rede da matriz. Diante desses resultados pode-se afirmar que a técnica de deposição 

por magnetron sputtering é viável na dispersão de nanopartículas de Ti em matriz de ferro. 

 

Palavras-chave: Aços microligados, dispersão de nanopartículas, ferro, titânio, Magnetron 

sputtering.



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

FERREIRA. N. M. Addition in Ti nanoparticles on iron matrix obtained by magnetron 

sputtering deposition. 2011. 108 f. Master Dissertation – Post-Graduation in Science and 

Engineering of Materials Program, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal – RN, 

2011. 

 

 

Microalloyed steels constitute a specific class of steel with low amount of carbon and 

microalloying elements such as Vanadium (V), Niobium (Nb) and Titanium (Ti). The 

development and application of microalloyed steels and steels in general are limited to the 

handling of powders with particles of submicron or nanometer dimensions. Therefore, this 

work presents an alternative in order to construction of microalloyed steels utilizing the 

deposition by magnetron sputtering technique as a microalloying element addiction in which 

Ti nanoparticles are dispersed in an iron matrix. The advantage of that technique in relation to 

the conventional metallurgical processes is the possibility of uniformly disperse the 

microalloying elements in the iron matrix. It was carried out deposition of Ti onto Fe powder 

in high CH4, H2, Ar plasma atmosphere, with two deposition times. After the deposition, the 

iron powder with nanoparticles of Ti dispersed distributed, were compacted and sintered at 

1120 ° C in resistive furnace. Characterization techniques utilized in the samples of powder 

before and after deposition of Ti were Granulometry, Scanning Electron Microscopy (SEM), 

energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction (DRX). In the case of 

sintered samples, it was carried out characterization by SEM and Vickers Microhardness 

assays. The results show which the deposition technique by magnetron sputtering is 

practicable in the dispersion of particles in iron matrix. The EDX microanalysis detected 

higher percentages of Ti when the deposition were carried out with the inert gas and when the 

deposition process was carried out with reactive gas. The presence of titanium in iron matrix 

was also evidenced by the results of X-ray diffraction peaks that showed shifts in the network 

matrix. Given these results it can be said that the technique of magnetron sputtering 

deposition is feasible in the dispersion of nanoparticles of iron matrix in Ti. 

 

Keywords: Microalloyed steels, nanoparticles dispersion, iron, titanium, magnetron 

sputtering.
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k Constante da extensão do empilhamento das discordâncias. 

K Kelvin. 

keV Quiloelétron-volt. 

Kr Gás criptônio. 

m Massa da partícula. 

mbar Milibar. 

m1 Massa do íon incidente. 



 

 

 

 

 

 

 

m2 Massa do átomo do alvo. 

Mn Manganês. 

m
3
/h Metro cúbico por hora. 

MPa Mega pascal. 

N Nitrogênio. 

Nb Nióbio. 

Nb-Ti Nióbio-titânio. 

Ne Gás neônio. 

NdFeB Ferro-boro-neodímio. 

Ni Níquel. 

nm Nanometro 

O2 Gás oxigênio.  

P Fósforo. 

P (reativa) )/P(Ar) Pressão do gás reativo pela pressão do gás inerte. 

r Órbita de raio. 

Re Rênio. 

S Enxofre. 

Sn Potência de frenagem. 

Si Silício. 

Ti Titânio. 

TiC Carbeto de titânio. 

U0 Energia de ligação do átomo à superfície. 

V Vanádio. 

V Volt. 

 ⃗⃗  Vetor velocidade. 

Xe Gás xenônio. 

Z Número atômico dos átomos envolvidos. 

Zr Zircônio. 

W Tungstênio. 

Y(E) Rendimento do sputtering. 

λ Comprimento de onda da radiação. 

 Austenita. 

 Ferrita delta. 

α → γ Transformação de fase alfa para gama. 

σe Tensão de escoamento. 

σ0 Tensão de atrito que se opõe ao movimento das discordâncias. 

ω Freqüência de cíclotron. 

(h k l) Índices de Miller. 

ΔGo Energia livre de Gibbs 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Os Aços de Alta Resistência e Baixa Liga representam uma nova classe de materiais 

que evoluiu a partir dos aços carbono. Conhecidos pela sigla ARBL (ou HSLA no idioma 

inglês, significando: high strength low alloy) são definidos como aços específicos com 

composição química especialmente desenvolvida para proporcionar mais altos valores de 

propriedades mecânicas, e, em alguns casos melhor resistência à corrosão atmosférica do que 

aquela obtida em aços carbono convencional (MENEZES, 2005).  

Sugimoto (2007) informa que a indústria brasileira começa a acompanhar a tendência 

mundial pela substituição de aços convencionais por aços microligados, que recebem 

pequenas quantidades de elementos como nióbio (Nb), vanádio (V) e titânio (Ti). As 

vantagens dos aços microligados diante dos aços convencionais é um interessante caso da 

junção de interesses econômicos e tecnológicos. Os aços microligados são conhecidos por sua 

alta resistência e tenacidade, além de dispensar tratamentos térmicos posteriores, no qual, 

contribui para redução de tempo do processo de fabricação e dos custos com energia. É 

importante relatar que cada elemento adicionado apresenta uma aplicação mais adequada. O 

titânio, por exemplo, é indicado para o controle do tamanho de grão durante o reaquecimento. 

O nióbio para retardar a recristalização durante o processamento. Já o vanádio é importante 

para a formação da austenita – que surge no aço acima de 700ºC – e na decomposição da 

mesma, podendo ser usado para o endurecimento por precipitação em temperaturas mais 

baixas.  

Geralmente, os produtos metálicos são fabricados por técnicas de conformação 

mecânica, fundição, metalurgia do pó, soldagem e usinagem, ou até mesmo, a combinação de 

uma ou mais técnicas (CALLISTER, 2008). No entanto, a busca por técnicas alternativas no 

processamento de materiais metálicos tem sido fonte de várias pesquisas, e dentre elas a 

investigação e obtenção de sistemas nanoestruturados vem sendo uma das áreas de grande 

interesse científico e tecnológico na atualidade. Esse interesse tem estimulado importantes 

progressos no desenvolvimento de técnicas e ferramentas para análise e manipulação da 

matéria em escala atômica, permitindo planejar e fabricar nanoestruturas de maneira 

controlada.  
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As nanopartículas têm um amplo espectro de aplicações nos mais diferentes setores. 

Por exemplo, nanopartículas de titânio e seus compostos têm sido usados em cosméticos, 

marcadores biológicos, pastilhas de usinagem e no reforço por dispersão em revestimentos 

nanoestruturados. Esta última aplicação tem sido considerada no desenvolvimento de novos 

materiais para aplicações estruturais aeroespaciais. As inúmeras técnicas atuais de produção 

de nanopartículas permitem a obtenção de diversos tamanhos e formas geométricas. Existem 

vários métodos de síntese conhecidos, mas os métodos mais empregados na preparação de 

nanopartículas metálicas são o processo sol-gel, o método de deposição-precipitação, o 

método de co-precipitação, o método de impregnação e os métodos de síntese a vapor 

(FERREIRA e RANGEL, 2009).  

A nanotecnologia é uma ciência que busca relacionar a manipulação da matéria no 

nível atômico, com interesse de criar novos materiais com precisão de átomo a átomo, 

refletindo na melhoria do produto final. A grande dificuldade em manipular materiais 

nanopartículados está na aglomeração das partículas, pois estas se encontram em escala 

nanométrica. Um dos grandes desafios relacionados aos processos de síntese química e síntese 

mecânica consiste exatamente em se manter as nanopartículas estáveis nesta faixa de 

tamanho. Dentre os métodos de síntese química os mais utilizados são aqueles baseados em 

reações em solução, levando à formação de colóides de nanopartículas dispersas em um 

solvente adequado (PILENI, 1998). E, dentre os métodos de síntese mecânica podemos citar a 

moagem de alta energia que é definido como um processo em estado sólido que se da através 

das sucessivas soldagens e fraturas das partículas dos pós, que ocorrem devido ao impacto 

energético das bolas no copo de moagem e entre si. Partículas dúcteis do pó deformam-se 

plasticamente e exibem forte tendência a se soldarem umas nas outras e aderir na superfície 

do copo de moagem e das bolas. Então para o sucesso da elaboração mecânica de ligas é 

imprescindível controlar a soldagem e a aderência das partículas do pó (FALCÃO, 2008). 

Mediante as dificuldades encontradas nos processos tradicionais de obtenção de 

materiais metálicos e dos conhecidos métodos de síntese de nanopartículas vem sendo 

recentemente desenvolvida no LabPlasma – UFRN, uma técnica alternativa para fabricação 

de aços microligados com adição de elemento microligante na forma de nanopartículas, por 

meio da utilização de descargas elétricas. O processamento de nanopartículas através desta 

técnica utilizando descargas elétricas apresenta vantagens sobre os métodos tradicionais de 

síntese de nanopartículas, como: dispersão átomo a átomo, dispersão homogênea sob o 

substrato sem a formação de aglomerados, possibilidade de formar nanocompósitos, 
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atmosferas mais puras, formação de radicais que auxiliam na redução de eventuais óxidos, 

quebra de moléculas orgânicas, baixa emissão de poluentes na atmosfera, entre outros. 

Nesta pesquisa foi utilizada a deposição de vapor físico assistido por plasma 

(PAPVD) como técnica alternativa para a fabricação de aços microligado utilizando a 

deposição por magnetron sputtering, como fonte de adição de elemento microligante na forma 

de nanopartículas de titânio dispersa em matriz de ferro. A vantagem dessa técnica em relação 

aos processos metalúrgicos convencionais é a possibilidade de dispersar uniformemente o 

elemento microligante na matriz de ferro. Além disso, é importante relatar que a simples troca 

do alvo ou a combinação de um ou mais alvos utilizados durante a deposição por magnetron 

sputtering podem combinar a dispersão homogênea de diferentes elementos microligante sob 

a matriz de aço. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é verificar a possibilidade de utilizar 

essa técnica na adição de elementos microligantes para a obtenção de aços microligados. Com 

este processo pode-se ter titânio e/ou carbetos de Ti dispersos em todo compactado e não 

somente na superfície deste.  

A apresentação da dissertação segue a seqüência tradicional, apresentando no 

Capítulo 2 uma revisão bibliográfica do assunto a ser explorado. Esta revisão aborda 

sucintamente os principais aspectos do aço carbono ressaltando os efeitos dos elementos de 

liga nos ARBL. Uma breve apresentação das principais características dos mecanismos de 

endurecimento dos metais. Aspectos de descargas elétricas pouco ionizadas, destacando suas 

principais características e o processo de deposição a plasma com configuração magnetron 

sputtering são também abordados neste capítulo. No Capítulo 3 é apresentada uma descrição 

dos materiais, procedimento experimental, metodologia e técnicas de caracterização utilizada 

na pesquisa. No Capítulo 4 a apresentação e discussão dos resultados obtidos neste trabalho. 

Finalmente, as conclusões, sugestões e referências são enumeradas no fim do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Nesta seção será apresentada uma breve fundamentação sobre o aço carbono 

ressaltando os efeitos dos elementos de liga nas propriedades dos Aços de Alta Resistência e 

Baixa Liga (ARBL). Além disso, serão apresentadas resumidamente as características 

principais de alguns mecanismos de endurecimento de aços, incluindo uma breve explanação 

do efeito da adição de alguns elementos de liga, assim como o titânio, em uma matriz de 

ferro. Será abordado ainda um estudo da deposição a plasma, onde serão discutidos os 

aspectos do mecanismo de precipitação utilizando a configuração do sistema Magnetron 

Sputtering.  

 

 

2.1 AÇO CARBONO 

 

O ferro puro é um metal de baixas propriedades mecânica e, em geral, é um material 

dúctil e de pouca resistência. No entanto, o ferro apresenta mais de uma forma cristalina, 

dependendo de condições como pressão e temperatura envolvidas. Este fenômeno é 

denominado de alotropia ou polimorfismo. A forma alotrópica do ferro é muito importante em 

todos os setores da engenharia e da indústria, pois possibilita a mudança de propriedades em 

algumas ligas ferrosas através de tratamentos térmicos. 

O ferro puro na sua forma mais estável possui estrutura cristalina Cúbica de Corpo 

Centrado (CCC) e microestrutura ferrita (ferro ). Ao atingir uma temperatura de 912ºC sofre 

uma mudança polimórfica passa a ter uma estrutura Cúbica de Face Centrada (CFC) e 

microestrutura austenita (ferro ). E por fim, antes de atingir o ponto de fusão, a estrutura 

cristalina retorna a estrutura CCC, no entanto, está última estrutura corresponde à 

microestrutura ferrita delta (ferro ) na temperatura equivalente a 1539ºC. 

Outra característica do ferro é a possibilidade de ligar-se com muitos outros 

elementos metálicos e não metálicos, sendo o carbono o principal elemento de liga. Este é o 

elemento de liga responsável pela ampla variedade de propriedades úteis que podem ser 

desenvolvidas nos aços.  
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O aço carbono é uma liga metálica constituída basicamente de ferro (Fe) e carbono 

(C), em percentuais que variam de 0,008 a 2,11%, além de certos elementos residuais, como: 

manganês (Mn), silício (Si), fósforo (P) e enxofre (S), resultantes do processo de fabricação. 

A alteração de alguns elementos químicos na composição do aço promove uma mudança em 

suas propriedades e na sua microestrutura. O carbono é o elemento de liga mais importante na 

liga ferro-carbono, além de determinar o tipo de aço obtido. Uma forma de classificação 

destes aços seria: baixo teor de carbono (0,10% a 0,30% C), médio teor de carbono (0,30% a 

0,85% C) e alto teor de carbono (0,85% a 1,50% C) (SOUZA, 1989). 

Além da classificação dos aços quanto o teor de carbono, os aços podem ser 

classificados quanto a presença dos elementos de liga presente na estrutura deste. Estes tipos 

de aços são chamados de aços liga que são aqueles aços que contem na liga ferro-carbono 

outros elementos como níquel (Ni), cromo (Cr), manganês (Mn), molibdênio (Mo), tungstênio 

(W), vanádio (V), silício (Si), cobalto (Co), alumínio (Al), titânio (Ti), cobre (Cu), nióbio 

(Nb), zircônio (Zr), boro (B), chumbo (Pb), etc. Estes elementos estão presentes 

intencionalmente, alem daqueles que entram na liga decorrente do processo de fabricação 

(CHIAVERINI, 1986). 

As vantagens dos aços ligas em relação aos aços carbono são a maior 

temperabilidade, menor distorção, menor granulação, maior tensão de escoamento e maior 

resistência mecânica a baixas e altas temperaturas. As maiores desvantagens são o maior 

custo, maior dificuldade de tratamentos térmico em alguns casos, tendência a formação de 

austenita retida e possíveis fragilidades. Os aços liga podem ter suas propriedades mecânicas 

melhoradas por meio de tratamentos térmicos sem sofrer o fenômeno de fragilização, que 

pode ocorrer mais provavelmente com os aços carbonos. (SOUZA, 1989).  

Os aços liga classificam-se conforme a percentagem total de elemento de liga que 

podem ser: aços de baixa liga – até 5% de elementos de liga; aços de média liga – de 5% até 

10% de elementos de liga; e aços de alta liga – mais de 10% de elementos de liga. Como os 

elementos de liga variam o campo austenítico dos aços, há também uma variação da 

temperatura e composição do eutetóide. Um aço composto por aproximadamente 0,8% de 

carbono apresenta temperatura eutetóide de 723
o
C. Diferentemente, um aço com uma 

quantidade de carbono de aproximadamente 0,18% e 1% de titânio exibe uma temperatura 

eutetóide de 1270°C, conforme ilustra a figura 01 (MEI; SILVA, 1981). 

 



26 

Revisão Bibliográfica 

 

 

Narayanna Marques Ferreira 

 

 
Figura 01 - Influência dos elementos de liga na temperatura e composição eutetóide do diagrama Fe-C. 

Fonte: (MEI; SILVA, 1981). 

 

 

2.1.1 Aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) 

 

Os Aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) podem ser definidos como uma 

evolução dos aços carbonos, com predominante aplicação estrutural. Estes aços são também 

conhecidos pela sigla em inglês HSLA – High Strength Low Alloy.  

O desenvolvimento dos aços ARBL é um interessante caso da junção de interesses 

econômicos e tecnológicos. Estes foram inicialmente desenvolvidos para obtenção de 

resistência estrutural com baixo peso, com destaque para a necessidade de se reduzir o peso 

em equipamentos de transporte. A indústria automobilística mais especificamente manifesta 

grande interesse por essa classe de materiais desde a década de 80, uma vez que procura obter 

estruturas cada vez mais leves, associadas a elevados níveis de segurança. A necessidade de 

aços estruturais com elevada relação resistência mecânica/peso, porém sem significativa 

redução de soldabilidade ou trabalhabilidade, levou ao desenvolvimento de aços estruturais 

com classe de tratamento térmico. Simplificadamente, os ARBL são definidos como aços 

específicos com composição química especialmente desenvolvida para proporcionar mais 

altos valores de propriedades mecânicas.  

Estudos realizados por Gorni e Mei (2003) relatam que os ARBL microligados foram 

impulsionados por aços resistentes, tenazes e que possui soldabilidade suficiente para atender 

as solicitações mecânicas exigidas em componentes empregados na indústria. As principais 
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aplicações dos ARBL estão nas tubulações (oleodutos, gaseodutos), construção naval, vasos 

de pressão, embutimento de chapas para componentes da indústria automotiva, máquinas 

industriais, equipamento de transporte e manuseio de carga, pontes e construção civil. 

Registros de Pickering (1978) e Irvine (1978) relataram que entre as décadas de 60 e 

80 foi realizado um grande progresso nas relações entre microestrutura e propriedades 

mecânicas no desenvolvimento de aços estruturais ARBL, dessa forma ocorreu uma mudança 

de critérios nos quais os aços eram fundamentados. Inicialmente os projetos com aços ARBL 

se baseavam no limite de resistência mecânica (LR), senda dada pouca importância ao limite 

de escoamento (LE), tenacidade ou soldabilidade do aço. Por volta dos anos 30, os aços 

apresentavam altas percentagens de carbono na ordem de 0,3%. O carbono era o elemento 

preferido para aumentar o limite de resistência do material, por esta adição ser menos onerosa. 

Para que a resistência mecânica dos aços permanecesse a mesma aumentou-se a quantidade de 

manganês. No entanto, apenas a troca do C pelo Mn não apresentava vantagens quanto à 

tenacidade do material. Então foram feitos estudos para se encontrar taxas Mn/C mais 

vantajosas. O limite de escoamento passou a ser considerado uma variável mais importante 

que o limite de resistência. A significância do tamanho de grão, relação de Hall-Petch, que 

associa o tamanho de grão com o limite de escoamento do material foi estabelecida e revelou 

ser de grande importância e foram verificadas vantagens para melhora da tenacidade do aço 

nas altas taxas Mn/C. 

Adições de elementos-liga foram utilizadas para refinar o grão em aços. Inicialmente 

utilizaram-se adições de Al e N, mas estas só eram feitas no material na condição de 

normalizado. Descobriu-se que o Nb, Ti e o V eram elementos mais efetivos para refinar o 

grão. Estes elementos apresentavam um efeito desejável em baixíssimas concentrações, 

PICKERING (1978). 

Nesse contexto, surgiram os aços ARBL – microligados que constituem uma classe 

específica de aço com baixos teores de carbono e elementos microligantes, como: Al, V, Nb e 

Ti. Este nome microligados é resultado dos baixos teores de elementos de liga adicionado 

para controlar a microestrutura, (HONEYCOMBE, 1981). 

Os elementos microligantes permitiram grande desenvolvimento dos aços estruturais, 

substituindo antigos aços estruturais de alta resistência à base de elevados teores de C e Mn, 

com ou sem tratamento térmico. Os aços ARBL também são caracterizados pelos elevados 

limites de escoamento, quando comparados aos aços carbono comuns.  
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Cruz (2006) relata que a composição química dos ARBL pode variar muito devido, 

principalmente, ao tipo de aplicação, propriedades requeridas e processos empregados na 

fabricação e transformação dos mesmos. Segundo a Auto Steel Partnership (2000), os aços 

microligados ARBL podem ser definidos em um contexto onde os valores de limite de 

escoamento para esse tipo de aço estão na faixa de 275 a 420 MPa. Conforme a norma SAE 

J2340, os aços ARBL são classificados segundo o seu limite de escoamento que pode variar 

de 300 a 550 MPa. A Figura 02 apresenta valores comparativos entre as diferentes classes de 

aços quanto a relação entre o limite de escoamento (MPa) e alongamento (%). 

 

 
Figura 02 - Comparativo entre diferentes tipos de aços quanto à relação entre limite de escoamento x 

alongamento. Fonte: Adaptado de Bleck (2002). 

 

A alta resistência dos aços ARBL deve-se às variações microestruturais obtida, 

principalmente devido à relação da redução do tamanho de grão. Os níveis de resistência 

mecânica nos aços atingiram valores de 450 a 525 MPa e a temperatura de transição, valores 

menores que -80°C. Esses aços laminados controladamente, com grãos refinados e 

endurecidos por precipitação, ou seja, aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) mostraram 

grandes vantagens econômicas para diversas aplicações. Os elementos microligantes (Nb, Ti e 

V) passam a ser adicionados não só com o intuito de aumentar a resistência mecânica do aço 

através de refino de grão e precipitação, mas também para controlar os produtos de 

transformação durante o resfriamento.  

Sabe-se da literatura que o nióbio, vanádio e titânio tem uma forte afinidade com 

carbono e nitrogênio e que um pequeno acréscimo desses elementos nos aços produz uma 

significativa melhoria das propriedades mecânicas devido à formação de precipitados finos. 
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Os diferentes compostos de ligas presentes nos aços microligados podem ser resumidos em: 

compostos de ligas de nióbio, vanádio ou compostos de liga de nióbio, vanádio e titânio, XU 

(2010). A importância de cada elemento microligante pode ser resumida basicamente em: 

Elemento microligante de vanádio – Gallego et al, (2002) relata que o vanádio é 

principalmente conhecido pelo seu potencial de endurecimento por precipitação. Como este 

depende basicamente da fração volumétrica e do tamanho dos carbonitretos, figura 03, a 

atuação mais forte do vanádio é geralmente justificada pela maior solubilidade na austenita, 

principalmente em forma de carboneto, figura 04.  

 

 
Figura 03 - Endurecimento por precipitação pelo modelo de Orowan-Ashby. Apresentado por Gladman 

apud Gallego (2002). 

 

 
Figura 04 - Solubilidade de carbonetos e nitretos na austenita de aços microligados. Apresentado por 

Narita apud Gallego (2002). 
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Elemento microligante do titânio – Segundo Sugimoto (2007) os novos aços são 

geralmente microligados ao titânio e ao vanádio. A precipitação de titânio é a técnica mais 

indicada para o controle do tamanho de grão contribuindo no controle do crescimento de grão 

austenítico durante o reaquecimento no processamento termomecânico, pois possui a 

característica de formação de carbonitretos estáveis a altas temperaturas (TURAZI, 2008). 

Elemento microligante de nióbio – O nióbio possui uma solubilidade intermediária 

e forte influência sobre a cinética de recristalização, que resulta usualmente no refino de grão 

ferrítico após a transformação de α → γ. A microadição de nióbio tem sido a mais efetiva para 

se obter as propriedades desejadas quando combinada com tratamento termomecânico. Os três 

elementos citados elevam a resistência mecânica por refino de grão e endurecimento por 

precipitação, mas com diferentes intensidades para cada mecanismo. O Nb apresenta o maior 

efeito por refino de grão, o vanádio, como já dito, possui o maior efeito por endurecimento 

por precipitação, e o Ti mostra efeito intermediário. (TURAZI, 2008).  

 

 

2.2 MECANISMOS DE ENDURECIMENTO DE AÇOS 

 

As propriedades mecânicas dos aços microligados resultam da interação entre os 

diferentes mecanismos de endurecimento envolvidos. Como visto anteriormente, cada 

elemento microligante possui uma contribuição diferente de acordo com a sua quantidade na 

liga, seja em aços microligados ou aços “multimicroligados”. Além disso, eles são sempre 

adicionados aos aços com a finalidade de aumentar a resistência mecânica e outras 

propriedades relevantes.  

De acordo com Gallego e Kestenbach (2002), o limite de escoamento, por exemplo, 

pode ser explicado como resultado da interação de vários mecanismos de endurecimento, 

como: a solução sólida, o refino de grão ferrítico e na precipitação de carbetos e nitretos. 

Ainda ressalta que apesar de existir diversos modelos matemáticos que expressem 

quantitativamente o efeito de cada mecanismo, existe a dificuldade de tornar esses parâmetros 

metalúrgicos necessários para a sua determinação, sendo difícil a disponibilidade de dados 

experimentais na literatura.  

Os mecanismos de endurecimento em metais são explicados, fundamentalmente, pela 

presença de discordâncias que definem os princípios básicos dos mecanismos de deformação 

plástica dos metais. Sem a presença dessas discordâncias não seria possível conformar os 
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metais por processos envolvendo deformação, tais como laminação ou forjamento. A presença 

de discordâncias diminui a energia necessária para provocar o deslizamento de um plano de 

átomos em relação a outro. Sendo assim, o princípio básico para conferir mais resistência ao 

material é o de impedir ou restringir o movimento de discordâncias, pois quanto maior for à 

restrição ao movimento de discordância, maior será a resistência de um material metálico.  

 

 

2.2.1 Endurecimento pela redução do tamanho de grão 

 

Segundo Callister (2008) o tamanho de grão exerce influência sobre as propriedades 

mecânicas de um metal policristalino. Grãos adjacentes possuem diferentes orientações 

cristalinas e um contorno de grão em comum, conforme ilustra a figura 05. Durante a 

deformação plástica, o escorregamento ou movimento das discordâncias deve ocorrer através 

desse contorno em comum.  

 

 
Figura 05 – Movimento de uma discordância diante de um contorno de grão. Fonte: CALLISTER Jr, 

2008. 

 

Os contornos de grão atuam como barreiras para a movimentação das discordâncias 

por duas razões: Como os grãos possuem orientações diferentes, uma discordância que se 

movimenta do grão A para B, deve mudar sua direção de movimento; e isso, é mais difícil 

quanto maior for à diferença de orientação entre os grãos; A desordem atômica na região de 

um contorno de grão resulta em uma descontinuidade no plano de escorregamento de um grão 

para outro. 

Quanto menor o tamanho de grão, maior a quantidade de contornos, o que dificulta a 

movimentação de discordâncias pelo material devido à maior desorientação cristalina 
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encontrada nas regiões de contorno. Esta dificuldade de movimentação de discordâncias 

implica em aumento da resistência mecânica do material. Na figura 06 é apresentada a relação 

entre o tamanho de grão e o limite de escoamento de um aço ARBL (alta resistência baixa 

liga). Nota-se que quanto menor o tamanho de grão (maiores valores de d
-1/2

) maior a tensão 

limite de escoamento. (TURAZI, 2008).  

 

 
Figura 06 – Relação entre diâmetro de grão ferrítico (d-1/2) e tensão limite de escoamento de aços 

microligados ao Nb - Ti. Apresentada por Hou et al apud Turazi (2008). 

 

Pode-se observar na figura 07, que o limite de escoamento está relacionado com o 

tamanho de grão estabelecida empiricamente por Hall e Petch em 1951 e 1953, 

respectivamente, conforme expressa pela equação 01, (TURAZI, 2008).  

 

      
 

√ 
                                                                                                                                              

 

Onde: 

σe → Tensão de escoamento; 

σ0 → Tensão de atrito que se opõe ao movimento das discordâncias; 

k → Constante que representa uma medida da extensão do empilhamento das 

discordâncias nas barreiras; 

d → Diâmetro médio dos grãos. 

Ainda, que além do limite de escoamento, a dureza Vickers (HV) também está 

relacionada com o tamanho de grão (eixo y esquerda) permitindo a obtenção de uma relação 
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direta entre limite de escoamento e dureza, que neste caso é de σ0,2 (MPa) = 0,3 x HV 

(TURAZI, 2008).  

Gorni (2009) relata que este é o único mecanismo de endurecimento que aumenta 

tanto a resistência mecânica como a tenacidade dos metais. Por esse motivo o refino de grão 

geralmente é o primeiro mecanismo de endurecimento cogitado ao se definir processos 

metalúrgicos de conformação e tratamento térmico de aços estruturais. 

 

 

2.2.2 Endurecimento pela formação de solução sólida 

 

Os endurecimentos por solução sólida provem da presença de átomos de elementos 

de liga solubilizados no reticulado do elemento solvente visando à formação de solução sólida 

substitucional ou solução sólida intersticial. No caso de solução sólida em aplicações 

metalúrgica, o solvente é sempre um metal e o soluto pode ser outro metal ou mesmo um não-

metal, (SOUZA, 1974). 

De acordo com Gorni (2008), a intensidade do efeito de solução sólida no 

endurecimento do metal é função dos seguintes fatores: diferença de tamanho entre os átomos 

de soluto e o de solvente; perturbação na estrutura eletrônica, que podem está presentes em 

termos da diferença no módulo de cisalhamento entre o soluto e solvente e concentração do 

soluto. 

As ligas metálicas são mais resistentes que metais puros porque os átomos do 

elemento de liga (soluto) impõem tensões e deformações no reticulado ao redor destes 

átomos. Vale ressaltar que este mecanismo de endurecimento não promove uma nova fase. A 

interação entre estes campos de tensão e as discordâncias provoca, conseqüentemente, uma 

restrição no movimento das discordâncias, endurecendo a liga. Por exemplo, um átomo de 

impureza que seja menor do que um átomo do sistema cristalino a quem ele substitui exerce 

deformações de caráter atrativo sobre a rede cristalina e ao contrário, um átomo substitucional 

maior impõe deformações compressivas em sua vizinhança (CRUZ, 2006).  

A Figura 07 e 08 ilustra o efeito da interação de tensão e as discordâncias 

promovidos pelo endurecimento por solução sólida.  
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Figura 07 – Representação da deformação da rede com tensão atrativa. (a) Influência imposta de átomo 

substitucional e ou intersticial maior e (b) Representação da relação da linha de discordância gerada por 

átomos de impureza maior. Fonte: CALLISTER Jr, 2008. 

 

 
Figura 08 – Representação da deformação da rede com tensão compressiva. (a) Influência imposta de 

átomo substitucional e ou intersticial menor e (b) Representação da relação da linha de discordância 

gerada por átomos de impureza menor. Fonte: CALLISTER Jr, 2008. 

 

 

2.2.3 Endurecimento por dispersão de partículas 

 

Segundo Meyers e Chawla (2008), os aços microligados são geralmente sujeitos ao 

que é chamado de tratamento de laminação controlada. O processo de laminação controlada 

nada mais é que uma seqüência de deformações por laminação a quente, em certas 

temperaturas específicas, seguido de resfriamento controlado. Tendo como objetivo principal 

obter um determinado tamanho de grão ferrítico, em que, este depende fundamentalmente do 

tamanho do grão ferrítico obtido após a austenitização seguido de resfriamento, para tanto 

existe uma relação de dependência do tamanho de grão austenítico inicial, uma vez que, a 
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ferrita nucleia preferencialmente em contornos de grão da austenita. O tamanho de grão da 

ferrita também depende da temperatura de transformação da reação:  austenita (γ) → ferrita 

(α). Baixas temperaturas de transformação favorecem a taxa de nucleação que resulta em um 

grande número de grãos ferríticos e, conseqüentemente, um tamanho de grão ferríticos muito 

pequeno (5-10 μm). Assim, uma consequência da laminação em aços microligados é a 

precipitação de partículas de segunda fase durante o tratamento de austenitização, e estas 

partículas impedem o crescimento de grãos de austenita. Assim, precipitados, de carbonetos 

ou carbonitretos de Nb, V, ou Ti podem inibir ou retardar o crescimento dos grãos, resultando 

em um refinamento posterior de grãos de ferrita. A relação de Hall e Petch entre a tensão de 

escoamento e do tamanho de grãos de ferrita (ver secção 2.2.1) indica que é possível o 

endurecimento através de refinamento do tamanho de grão, além deste é possível que ocorra 

algum endurecimento devido à precipitação de carbonetos. Em resumo, durante a laminação a 

quente, o carboneto na forma de finas partículas na austenita tem a função de controlar a sua 

recristalização. Dessa forma, os carbonetos de Nb, V, Ti precipitam durante e logo após a 

transformação γ → α, conduzindo um endurecimento por precipitação da ferrita. Juntos, estes 

dois mecanismos de endurecimento, refinamento de grão e precipitação, levam os aços 

microligados a tensões de escoamento na faixa de 400 a 600 MPa com boa dureza. Quando os 

precipitados estão dispersos através da matriz com interpartículas muito pequeno, 

espaçamento (≤ 10 nm), o esforço necessário para expulsar os deslocamentos entre as 

partículas é muito alto, e os deslocamentos promoverá um cisalhamento entre as partículas. 

No entanto, há pouca evidência de cisalhamento nos precipitados presentes nos aços 

microligados.  

Além de ser muito usado nos aços microligados, esse tipo de mecanismo de aumento 

de resistência é largamente empregado na obtenção de ligas de Al, Ti, Cu, algumas ligas de 

aços inoxidável, entre outros (GORNI, 2008). 

 

 

2.3 ELEMENTOS DE LIGA USADOS NA METALURGIA DO PÓ FERROSA – MPF 

 

Segundo German (1985) a metalurgia do pó é uma técnica conhecida há mais de 

5000 anos. Nesta época, tanto os egípcios quanto os incas já produziam utensílios a partir do 

pó de ferro e ouro, respectivamente. A metalurgia do pó se tornou um processamento 

importante no início do século XVII quando foram produzidos componentes a partir do pó de 
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platina e moedas a partir do pó de cobre, prata e chumbo. O interesse por esta técnica teve 

uma grande expansão no século XX produzindo-se uma infinidade de componentes como: 

filamentos de lâmpada de tungstênio, mancais porosos de bronze, contatores elétricos, metais 

refratários e suas ligas (Nb, W, Mo, Zr, Ti e Re). O autor também define a metalurgia do pó 

como sendo uma técnica de transformação de pós metálicos através da compactação e 

consolidação da peça por aquecimento controlado, de forma que, essa peça resulte em um 

componente útil para as diversas áreas da engenharia.  

Este método de processar materiais consiste basicamente no aquecimento de uma 

massa de pós, compactados a uma dada pressão e com geometria específica, a uma 

temperatura abaixo do ponto de fusão do componente principal da liga. Com o uso desta 

técnica, é possível obter as propriedades físicas, químicas e mecânicas desejadas, tendo-se, 

desta forma, considerável economia de energia quando comparado a outros processos de 

fabricação, como por exemplo, a fundição. A principal vantagem da metalurgia do pó é a 

possibilidade de obtenção do componente na geometria, dimensões e microestrutura já no 

estado final desejado (PAVANATI, 2005). 

A sinterização é o transporte de matéria que ocorre em uma massa de pós ou um 

compactado poroso, ativado termicamente que resulta na diminuição da superfície específica 

livre pelo crescimento dos contatos entre as partículas, na redução de volume e na alteração 

geométrica dos poros. Para German (1985) existem duas linhas de produtos sinterizados de 

interesse para a indústria: a que tem como foco a densificação e o aumento da resistência sem, 

necessariamente, introduzir mudanças dimensionais e a que tem o foco em produzir elementos 

que apresentem uma densificação minimizada, ou seja, apresentem uma porosidade 

controlada. Independentemente do tipo de componente que se deseja produzir, a força motriz 

necessária para iniciar e manter o processo de sinterização é a diminuição de energia livre do 

sistema. Vários estágios e mecanismos de transporte de matéria têm sido propostos para 

explicar a sinterização. Os principais mecanismos de transporte de matéria envolvidos na 

sinterização no estado sólido são a difusão superficial, difusão volumétrica, difusão por 

contorno de grão, fluxo viscoso, fluxo plástico e transporte de matéria via fase gasosa. 

A metalurgia do pó ferrosa (MPF) pode ser considerada como um dos mais 

importantes ramos da metalurgia do pó, visto que o ferro e suas ligas são materiais 

extensamente aplicados na indústria. Lourenço (2004) ressalta que a MPF é uma tecnologia 

ecologicamente limpa, tem desperdício mínimo de energia e matéria prima, produz 

componentes com alto grau de repetibilidade e precisão. Todas essas características fazem 
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com que essa técnica encontre usuários nos diversos segmentos da indústria, sendo que o 

crescimento da MPF foi estimulado pelo desenvolvimento da indústria automobilística. 

A adição controlada de elementos de liga ao componente principal da mistura é um 

dos meios mais utilizados para se atingir a qualidade desejada aos componentes da MPF. Os 

elementos de liga usualmente adicionados ao pó de ferro são: C, Cu, Ni, P, Al, Cr, W, Co, 

Mo, Ti, entre outros, (GERMAN, 1985).  

A adição dos elementos de liga é realizada com a utilização de pós elementares, pré-

ligados ou portadores. Nem sempre é possível utilizar pós elementares, devido a problemas 

com estabilidade do elemento químico e formação de fases indesejáveis (sólidas ou líquidas) 

quando da homogeneização. O emprego de pós pré-ligados é dificultada devido à redução da 

capacidade de densificação da mistura durante a compactação em conseqüência da menor 

ductilidade do pó. A homogeneização dos elementos de liga durante a sinterização é um dos 

aspectos fundamentais neste processo, pois o controle microestrutural está intimamente 

relacionado com este fenômeno. A cinética de homogeneização é controlada pela difusão dos 

elementos de liga na matriz. A difusão de massa no estado sólido pode ocorrer de duas 

maneiras: difusão intersticial ou substitucional. De um modo geral, pode-se dizer que os 

átomos se difundem intersticialmente quando apresentam raio atômico com dimensão da 

ordem de grandeza dos interstícios entre os átomos da matriz. Caso os diferentes átomos 

tenham dimensões da mesma ordem de grandeza, a difusão ocorrerá substitucionalmente. Os 

mecanismos de difusão podem ser agrupados, a princípio, em duas classes: difusão individual 

de átomos (difusão intersticial ou substitucional por lacunas) e difusão que envolve 

movimento cooperativo de dois ou mais átomos (difusão substitucional com mecanismo de 

troca direta de átomos ou mecanismo do anel de Zener para difusão) (PAVANATI, 2005). 

 

 

2.3.1 Sistema Ferro-Titânio 

 

No sistema binário Fe-Ti, o Ti é classificado como um elemento alfa-gêneo, ou seja, 

a adição deste elemento na matriz de ferro significa a estabilização desta fase. Em se tratando 

de sinterização, sabe-se que ao adicionar elementos alfa-gêneos na matriz de ferro, o processo 

é acelerado devido à difusividade atômica nessa fase ser aproximadamente duas ordens de 

grandeza maior do que na fase-γ, (LOURENÇO, 2004). A figura 09 ilustra o diagrama de fase 

binária Fe-Ti, (BAKER, 1992). 
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Figura 09 - Diagrama de fase binário Fe-Ti. Fonte: (BAKER, 1992). 

 

Através deste diagrama (figura 9) é possível verificar a constrição do campo γ 

(austenita) conforme é acrescido Ti em solução sólida na matriz ferrítica. Observa-se o 

desaparecimento por completo deste campo a partir de um teor aproximadamente igual a 2% 

atômico. Ainda é possível observar que valores acima de 20% de solução sólida de Ti, ocorre 

a saturação do reticulo cristalino do Fe, levando à formação do composto intermetálicos 

TiFe2. Nesse sistema binário existem duas outras fases: a fase TiFe e Ti2Fe, aproximadamente 

45% e 62% em concentração de Ti. 

 

 

2.3.2 Sistema Ferro-Carbono-Titânio 

 

O sistema ternário Fe-C-Ti ilustrada na figura 10 apresenta a relação de equilíbrio de 

fase, em função da temperatura e da composição química dos elementos. O estudo do 

equilíbrio de fases é feito através da análise das seções isotérmicas do diagrama ternário para 

a temperatura de 1000°C (RAGHAVAN, 2003).  
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Figura 10 – Seção isotérmica a 1000°C do diagrama ternário Fe-C-Ti. Fonte: (RAGHAVAN, 2003). 

 

O diagrama da figura 10 apresenta a formação de diferentes fases para o sistema Fe-

C-Ti, como por exemplo, a ocorrência de solubilidade do Ti em percentuais atômicos abaixo 

de 10%, em que a solubilização nas fases γ (austenita) e α (ferrítica) ocorrem em 

aproximadamente 2% e 8% atômico de Ti, respectivamente.  

Segundo Raghavan (2003) relatou que diversas avaliações termodinâmicas e novos 

resultados experimentais para este sistema ternário foram publicados desde a revisão da 

Mazumdar, et al em 1985. A figura 11 apresenta um diagrama da relação da temperatura de 

dissolução do TiC na austenita em função da quantidade de Ti e do C, em percentuais 

atômicos de aproximadamente 0,0025% até 0,32% para o Ti e 0,02% a 9% para o C. 

 



40 

Revisão Bibliográfica 

 

 

Narayanna Marques Ferreira 

 

 
Figura 11 - Diagrama da relação de temperatura de dissolução do TiC na austenita em função da 

quantidade de Ti e do C. Fonte: (RAGHAVAN, 2003). 

 

Para muitas soluções sólidas, da mesma forma que para soluções líquidas, a 

solubilidade de um elemento em outro depende da temperatura do sistema, neste a 

temperatura de 720° à aproximadamente 1370°C.  

 

 

2.4 FUNDAMENTOS DO PLASMA 

 

No decorrer de longos anos foram realizadas descobertas no âmbito de pesquisas em 

descargas elétricas, oficialmente originada na Inglaterra pelo físico Gilbert e publicada apenas 

em 1600, na cidade de Londres. Com importantes contribuições de H. Davy, na Inglaterra, e 

Petroff, na Rússia, por volta de 1800, tendo evolução registrada nos anos de 1831 a 1935, 

realizada por Faraday, com pesquisas em descargas elétricas em gases a baixa pressão, pelo 

Royal Institut em Londres. Nos anos subseqüentes, as pesquisas foram dedicadas a estudos 

mais intensos na área da física do plasma (LOURENÇO, 2004). A tecnologia do plasma vem 

difundindo contribuições em diversas aplicações na indústria eletroeletrônica, 

microeletrônica, óptica, aeroespacial, automobilística, tratamentos térmico em siderúrgicas, 

deposição de filmes finos, biomédica, entre outras. 

Um gás possui determinado número de moléculas ou átomos ionizados e elétrons 

livres, em qualquer temperatura diferente do zero absoluto. As partículas carregadas, como os 
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elétrons ou íons encontram-se juntos com átomos neutros. Todavia, acima de determinada 

concentração, estas podem alterar as propriedades do gás ocasionando uma mobilidade destas 

através de um campo elétrico. Mediante isto, um gás parcialmente ionizado pode ser 

denominado de plasma, cuja terminologia foi proposta pelo físico Langmuir, em 1923. O 

plasma por ser obtido através do aquecimento de uma substância no estado gasoso, este é 

classificado como terceiro estado da matéria, dessa forma, atribui-se ao plasma como sendo o 

quarto estado físico da matéria (GOLANT et al, 1977; LINHART, 1960).  

Cientificamente, a matéria conhecida no Universo é muitas vezes classificada na 

terminologia de quatro estados: sólido, líquido, gasoso e plasma. O plasma é usado para 

descrever uma grande variedade de substâncias macroscopicamente neutras (o número de 

cargas negativas é igual ao número de cargas positivas) contendo muitas interações entre 

elétrons e moléculas ou átomos ionizados (BITTENCOURT, 1995). 

De forma simplificada, pode-se dizer que o plasma é um gás ionizado. O plasma 

pouco ionizado também é denominado plasma frio, essa denominação é atribuída à 

temperatura que a mistura das espécies neutras com os íons apresentam entre 100 e 1500ºC. 

Outro entendimento sobre a denominação do plasma frio está associado à diferença entre as 

energias dos elétrons em relação às energias das espécies neutras. Em plasma totalmente 

ionizados a temperatura dos íons é igual à temperatura dos elétrons, com energia que pode ir 

além da ordem de 2 a 5 eV, onde 1 eV equivale a 11.600 K. Além da temperatura eletrônica 

dos elétrons, o conceito de plasma frio também é proposto como uma descarga luminescente 

decorrente de um gás parcialmente ionizado constituído de concentrações, aproximadamente, 

iguais de cargas positivas e negativas, embora apresente um diferente número de átomos ou 

moléculas neutras não ionizadas. Estes plasmas frios possuem um grau de ionização de 10
-4

 a 

10
-5

, isto é, 1 íon para cerca de 10 a 100 mil átomos ou moléculas neutras (CHAPMAN, 

1980). 

Um importante parâmetro para caracterização de um plasma é o seu grau de 

ionização. Esse termo corresponde à fração das espécies neutras originais que foram 

ionizadas. Os plasmas usados em processamento de materiais geralmente possuem baixo grau 

de ionização, apresentando, em média, mesmo número de cargas positivas e negativas 

dispostas aleatoriamente em meio a uma grande quantidade de espécies neutras (CHAPMAN, 

1980; VON ENGEL, 1994). 

 

 



42 

Revisão Bibliográfica 

 

 

Narayanna Marques Ferreira 

 

2.4.1 Descarga elétrica 

 

A descarga elétrica luminescente é uma das formas de se gerar um plasma. Esta pode 

ser obtida a partir da relação entre a voltagem e a corrente, que se forma em um gás a baixa 

pressão, à medida que uma diferença de potencial é aplicada entre dois eletrodos - anodo e 

cátodo imersos em gás, ou em uma mistura gasosa, contida em um sistema hermeticamente 

fechado mantido a baixa pressão, de forma a produzir consequente ionização do gás desse 

sistema. Para tanto, o volume total do plasma é eletricamente neutro. Os íons apresentam 

massa muito superior a dos elétrons, que sendo mais leves estes conseguem responder 

rapidamente à mudança de campo elétrico, sendo ditos como portadores efetivos de carga 

elétrica.  

Os elétrons são acelerados em direção oposta ao cátodo, de forma que, quanto menor 

a pressão dos gases, maior será o ganho de energia cinética, devido ao menor número de 

colisões com os átomos do gás residual. Estas colisões produzem mais íons e elétrons que 

também são acelerados pelo efeito do campo elétrico. O campo elétrico provoca uma 

movimentação dos elétrons que devido a sua carga negativa são acelerados promovendo uma 

série de colisões com espécies neutras do gás provocando a ionização do mesmo. Dependendo 

da velocidade ou do ângulo de incidência com que estes elétrons atingem as espécies neutras 

do gás, a transferência de energia pode não ser suficiente para provocar a ionização podendo 

apenas provocar a excitação ou dissociação. À medida que, aumenta-se a corrente 

continuamente, a tensão de ruptura é atingida gerando a descarga luminescente auto-

sustentada (BRUNATTO, 2000). 

Normalmente, à medida que se aplica uma diferença de potencial entre os eletrodos, 

vários regimes de descargas são observados. Estas descargas comportam-se distintamente em 

função dos parâmetros do processo, conforme esquematizado na Figura 12.  
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Figura 12 – Curva característica corrente-tensão dos regimes de descargas elétricas. Apresentada por 

Vossen e Kern apud Pavanati (2005). 

 

O regime de descarga elétrica apresenta quatro distintas regiões que pode ser 

resumidas, em:  

a) Descargas de Townsend, Corona e Subnormal - Nesta região a corrente 

inicial é aproximadamente constante e, com o aumento da tensão, a energia para 

as partículas carregadas é transferida. Desta forma, elas podem produzir mais 

partículas carregadas por colisões com os eletrodos e com as partículas neutras 

do gás, liberando elétrons secundários (VOSSEN e KERN, 1991). Como mais 

cargas são criadas, a corrente aumenta uniformemente, mas a tensão é limitada 

pela impedância de saída da fonte (CHAPMAN, 1980); 

b) Descarga Luminescente Normal - Nesta região, quando o número de elétrons 

gerados é suficiente para produzir íons que regeneram o mesmo número de 

elétrons, a descarga é auto sustentada. O gás torna-se luminescente, a voltagem 

cai e a corrente aumenta abruptamente. A descarga possui a característica de não 

envolver totalmente o cátodo. Um aumento de corrente implica num acréscimo 

de área recoberta pela descarga. Esta característica, na maioria dos casos, 

inviabiliza processamentos de materiais devido a não uniformidade do plasma; 

c) Descarga Luminescente Anormal - É a mais indicada para processamento de 

materiais, pois, neste regime, a tensão e a corrente crescem seguindo certo grau 

de proporcionalidade, possibilitando o controle da descarga. Além disso, o 
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cátodo é completamente envolvido pelo plasma fazendo com que o 

processamento seja uniforme. Este regime de descarga possui uma característica 

resistiva, é a mais utilizada em Sputtering e em processos de nitretação a plasma 

(SPALVINS, 1985); 

d) Descarga de Arco - Ocorre quando a densidade de corrente atinge a ordem de 

0,1 A/cm
2
, a temperatura do cátodo aumenta e com isto passa a emitir elétrons 

termiônicos, provocando uma descarga elétrica intensa. A impedância da fonte 

limita a voltagem de modo que a tensão é baixa e a corrente é alta, apresentando 

relativa instabilidade (CHAPMAN, 1980). 

A descarga luminescente é decorrente de uma zona luminosa que se desenvolve entre 

os eletrodos, dispostos a distância relativamente pequena, esta é denominada de região 

luminescente que pode ser classificada através da distribuição de potencial apresentado. A 

arquitetura clássica de uma descarga luminescente alimentada por uma fonte de potência DC 

na região de descarga anormal é ilustrada na Figura 13.  

Segundo Chapman (1980), é possível observar várias regiões distintas e delimitadas 

no interior do plasma, como: bainha catódica (ou escura), região luminescente (região 

equipotencial) e bainha anódica, entretanto, estas regiões não são nitidamente delineadas. 

Neste caso, o cátodo é polarizado negativamente enquanto que o ânodo permanece aterrado.  

 

 
Figura 13 - Regiões de interesse no plasma e distribuição de potencial entre os eletrodos numa descarga 

luminescente anormal, para uma descarga entre um cátodo negativo e um anodo com potencial zero. 

Fonte: Modificado de Seeber (2008). 
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O espaço do cátodo inclui basicamente a região chamada de bainha catódica, além de 

ser essencialmente determinada por um espaço de cargas positivas, diferentemente da região 

que constitui um plasma propriamente dito. A bainha anódica (espaço escuro) produz um 

campo elétrico de baixa intensidade. Este campo elétrico é capaz de aprisionar uma 

quantidade suficiente de elétrons na região equipotencial, e assim possibilitar a existência da 

descarga. Somente os elétrons de maior energia podem alcançar o ânodo. Além disso, pode-se 

mencionar a existência de bombardeamento iônico que praticamente não produz interação 

relevante sobre a superfície do ânodo devido a sua intensidade relativamente baixa (SEEBER, 

2008). 

A região equipotencial (luminescente) conhecida como luz negativa, deve estar 

presente em todas as descargas em regime anormal. Normalmente, a maior parte da região 

luminescente da descarga é ocupada pela coluna positiva. A luminescência negativa, situada 

entre a coluna positiva e a bainha catódica é, normalmente, a região mais brilhante e constitui 

a fonte de íons fortemente relacionados com os fenômenos que ocorrem na região da bainha 

catódica. Elétrons secundários provenientes da bainha catódica podem colidir com átomos do 

gás nesta região. As colisões mais importantes são as inelásticas que produzem ionização e 

excitação destes átomos. A relaxação de átomos excitados leva à luminescência do plasma 

enquanto que a ionização cria novos elétrons e íons tendo-se assim a manutenção da descarga. 

Esta região é caracterizada por possuir potencial positivo, luminescência característica e 

campo elétrico nulo. O potencial positivo é gerado pelo aumento da população de íons 

positivos nesta região produzidos por um auto-ajuste do plasma a fim de aprisionar elétrons 

evitando que a descarga se extinga. O fato de não haver campo elétrico nesta região faz com 

que as espécies carregadas eletricamente não sofram aceleração, comportando-se como 

espécies neutras do gás (PAVANATI, 2005). 

 

 

2.4.2 O processo de sputtering 

 

O processo de sputtering é um método de deposição a vácuo que permite o 

revestimento de qualquer superfície sólida com a possibilidade de utilizar uma grande 

variedade de material. Em meados do século XX ocorreram inúmeras descobertas que foram 

fundamentais para a ciência, algumas foram brevemente registradas neste trabalho no âmbito 

da descoberta do plasma. Os avanços nesse estudo possibilitaram um maior entendimento 
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sobre os fenômenos que ocorrem no regime de descarga de gás durante o processo de 

sputtering. Este fenômeno foi observado, primeiramente no século XIX e sua utilização 

inicial como processo de deposição de filmes tem registros em 1877 (SOETHE, 2004). 

Além de ser considerado o processo a vácuo mais antigo na produção de filmes finos, 

é interessante registrar que importantes contribuições advêm do progresso tecnológico das 

bombas de vácuo, partindo para pressões a nível molecular, o que permitiu a integração desse 

processo com as aplicações comerciais. Lopes (2009) relata algumas aplicações de interesse 

comercial, dentre elas destaca-se as aplicações na produção de semicondutores, dos 

fotovoltaicos, de materiais para gravação, da indústria automobilística, da fabricação de 

sensores, vidros decorativos, dispositivos ópticos, entre outros.  

O processo de sputtering é classificado dentre um dos métodos de deposição de 

vapor físico (Physical Vapor Deposition, PVD) e quando auxiliado por plasma denomina-se 

deposição de vapor físico assistido por plasma (plasma assisted physical vapor deposition, 

PAPVD). As técnicas de PAPVD são consideradas as mais utilizadas pela capacidade de 

gerar e acelerar íons que direcionados para o cátodo formam um sputtering mais efetivo. O 

processo de sputtering pode ser definido pela ejeção de partículas (em escala atômica ou 

molecular) de uma superfície sólida de um alvo (cátodo), através da transferência de momento 

linear resultante da colisão de partículas energéticas incidentes nos átomos da rede cristalina 

do alvo. De forma que, os átomos ejetados do alvo percorrem direções aleatórias através do 

gás e se depositam sobre o substrato formando o revestimento.  

Alguns autores na literatura comparam o processo de sputtering a um jogo de bilhar 

atômico, devido à similaridade do processo de espalhamento com as colisões que ocorre a 

nível atômico através da transferência de momento nos átomos que compõe a superfície sólida 

do alvo. Assegura-se que os átomos ejetados não possuem direção preferencial ocorrendo um 

espalhamento por toda a câmara, todavia, alguns dos átomos que atingem o substrato 

consequentemente se condensam e formam o revestimento. Em escala nanométrica, o 

processo de deposição dar-se atomisticamente e o local de deposição da partícula no substrato 

é dependente da energia que ela possui. Sendo assim, podemos afirmar que uma partícula com 

alta energia pode difundir sobre a superfície até encontrar um local mais energeticamente 

favorável, de forma que a presença de outras partículas ou defeitos na superfície propicie 

melhor ancoragem. 

A Figura 14 ilustra um esquema da correlação do processo de sputtering com a 

analogia a um jogo de bilhar atômico, em que a bola incidente representa o íon e os demais os 
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átomos do alvo, demonstrando assim o comportamento não direcional dos átomos ejetados 

deste (CHAPMANN, 1980). 

 

 
Figura 14 - Analogia de um jogo de bilhar com o comportamento dos átomos ejetados do alvo durante o 

bombardeamento iônico. Fonte: (CHAPMANN, 1980). 

 

Além do fenômeno de sputtering que ocorre na superfície do alvo, outros podem ser 

visualizados conforme ilustra a Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Fenômenos atômicos decorrentes da incidência dos íons no alvo durante o processo de 

sputtering. Fonte: (CHAPMANN, 1980). 

 

Esses fenômenos resumem-se em: (ROHDE e MUNZ, 1991) 

a) O íon pode ser refletido, provavelmente sendo neutralizado neste processo; 

b) O impacto do íon pode causar a ejeção de elétrons do alvo (um ou mais), os 

quais são chamados de elétrons secundários, responsáveis pela manutenção da 

descarga; 
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c) O íon pode penetrar no alvo. Este fenômeno de implantação iônica já é usado 

extensivamente na tecnologia de microeletrônica; 

d) O impacto do íon pode também ser responsável por um rearranjo da estrutura do 

material. Este rearranjo pode ser: mudança de posição dos átomos, criação de 

vacâncias e defeitos na rede; 

e) Colisão em cadeia do íon com os átomos do alvo, podendo ocorrer ejeção de 

alguns destes átomos, sendo este especificamente o fenômeno de sputtering. 

No processo de sputtering, um fator importante a ser relatado é que a baixa pressão 

na câmara de vácuo proporciona um aumento no livre caminho médio das partículas, ou seja, 

ocorre um aumento na distância média entre colisões desencadeando um aumento na 

probabilidade de que as partículas ejetadas alcancem o substrato sem realizar colisões que as 

desvie de sua trajetória, o substrato. No entanto, caso se pressão for muito baixa haverá uma 

menor possibilidade de colisões entre elétrons e átomos de gases neutros, dificultando a 

manutenção do plasma.  

 

 

2.4.3 Rendimento do sputtering 

 

Um parâmetro importante nos processos de sputtering é o ganho ou rendimento 

(Yield) do material, que é definido pelo número de átomos ejetados da superfície do alvo por 

íon incidente. Para íons com pequena quantidade de energia, não ocorre retirada de material, 

ou seja, não ocorre Sputtering. Entretanto, à medida que os íons incidem com maior 

velocidade, acontece retirada de material, até um valor de energia quando, além disso, começa 

a ocorrer implantação dos íons incidentes. O rendimento depende de alguns fatores como: 

a) Características do material do alvo, como por exemplo, energia de ligação e 

natureza cristalina; 

b) Energia e ângulo de incidência dos íons que atingem a superfície do alvo; 

c) Massa do íon incidente.  

Chapman (1980) descreve equações que determinam o desempenho do rendimento 

em função da energia da massa e das características do material do alvo que são apresentadas 

abaixo. 

Para energias menores que 1,0 keV, equação 2: 
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Para energias menores que 1,0 keV, equação 3: 
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Em que: 

Y(E) = rendimento do sputtering (átomo/íon); 

m1 = massa do íon incidente; 

m2 = massa do átomo do alvo; 

E = energia cinética do íon incidente; 

U0 = energia de ligação do átomo à superfície; 

Z = número atômico dos átomos envolvidos; 

Sn = potência de frenagem; 

α = função monotonicamente crescente que depende da razão m1/m2. 

A Tabela 01 apresenta os valores de rendimento de Sputtering para íons com energia 

de 500 eV em diferentes materiais do alvo e diferentes atmosferas.  

 

Tabela 01 - Rendimento do Sputtering de elementos em 500 eV. Fonte: (ROHDE e MÜNZ ,1991). 

Elementos 
Íons 

He Ne Ar Kr Xe 

Ti 0,07 0,43 0,51 0,48 0,43 

Cr 0,17 0,99 1,18 1,39 1,55 

Fe 0,15 0,88 1,10 1,07 1,00 

Ta 0,01 0,28 0,57 0,87 0,88 

Mo 0,03 0,48 0,80 0,87 0,87 

W 0,01 0,28 0,57 0,91 1,01 

 

O rendimento do Sputtering é influenciado pelo tipo do íon e do material 

bombardeado. A retirada de material depende da massa do íon incidente, bem como da massa, 

tipo de ligação e estrutura do material da superfície. Os átomos de argônio apresentam 

rendimento de Sputtering maior que átomos de hélio, respectivamente 0,51 e 0,07 para o 
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titânio. Além disso, é perceptível que o rendimento do argônio é semelhante ao obtido pelo 

neônio, criptônio e xenônio que possuem um custo muito mais elevado. Razão pela qual o 

argônio é o gás nobre mais utilizado para atmosfera em processos de deposição por 

sputtering. 

Vários sistemas de Sputtering são conhecidos, dentre os quais podemos citar: 

Sputtering Convencional (SC), Magnetron Sputtering Convencional (MSC), Triodo 

Magnetron Sputtering (TMS) e Sputtering via radio freqüência. Porém, neste trabalho será 

enfatizado o sistema com configuração Magnetron Sputtering. 

 

 

2.4.4 Sputtering Convencional versus Magnetron Sputtering 

 

Existem inúmeras formas de se obter o processo de sputtering, dentre elas, a técnica 

do sputtering convencional que também pode ser chamado de diodo de corrente contínua. 

Este processo trata-se de uma deposição considerada relativamente simples que utiliza 

corrente contínua com dois eletrodos contidos numa câmara a baixa pressão (10
-2

 a 10
-1

 mbar) 

(BILAC e FARAH, 1991). Uma pequena fração dos átomos e/ou moléculas do gás são 

ionizados, cuja fração de ionização é da ordem de 10
-4

 (CHAPMAN, 1980). 

Nessa seção não será discutido a configuração do sistema sputtering convencional, 

uma vez que, o processo de formação não difere dos que foram apresentados nas seções 

anteriores, o ambiente que se forma a descarga elétrica, os fenômenos decorrentes do 

sputtering (seção 2.4.2) e o rendimento do processo (seção 2.4.3).  

Todavia, é importante ressaltar que para o sputtering convencional, a pressão do gás 

de trabalho (gás inerte, geralmente argônio) usada é relativamente alta, o que torna o livre 

caminho médio dos átomos pequeno. Portanto, a eficiência de ionização é baixa e a descarga 

auto-sustentada não pode ser mantida abaixo de cerca de 10 mbar. Dessa forma, os átomos 

arrancados do alvo, por sputtering, perdem energia no percurso alvo-substrato, devido aos 

consecutivos choques com átomos do gás de trabalho, e consequentemente, os átomos não são 

depositados de forma eficiente no substrato devido à baixa energia cinética destes. Em geral, a 

taxa de deposição é proporcional à energia consumida, ou para o quadrado da densidade de 

corrente, e inversamente dependente do espaçamento entre os eletrodos. Além disso, os 

elétrons secundários gerados pela própria descarga são direcionados pelo campo elétrico na 

direção do substrato. O bombardeamento do substrato por elétrons altamente energéticos gera 
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aquecimento local deste, restringindo os tipos de materiais possíveis de serem recobertos por 

meio desta técnica (OHRING, 1991).  

Os filmes depositados por sputtering convencional podem ser de uma grande 

variedade de materiais, como por exemplo, os metais e suas ligas. A única condição imposta é 

que este material do alvo tenha uma boa condutividade elétrica e térmica. Neste processo, de 

75% a 95% da energia da fonte de alimentação do plasma é dissipada na forma de calor na 

água do circuito de refrigeração do alvo (ROHDE e MÜNZ, 1991). 

Soethe (2004) relata uma das principais vantagens e as desvantagens do processo de 

sputtering convencional, respectivamente, como sendo a simplicidade de construção e 

exemplifica uma importante utilização deste na preparação de amostras para microscopia 

eletrônica de varredura. E as desvantagens do processo são: 

a) Baixa taxa de deposição se comparada com processos como o magnetron 

sputtering; 

b) Aquecimento dos substratos devido ao bombardeamento eletrônico, o que 

restringe o tipo de material das amostras;  

c) Devido à alta pressão (20 – 100 mbar) exigida no processo o livre caminho 

médio é pequeno e os átomos arrancados do alvo atingem o substrato com baixa 

energia, fazendo com que a aderência do filme fique prejudicada (BILAC e 

FARAH, 1989); 

d) A descarga espalha-se por todo interior da câmara de descarga, diminuindo a 

eficiência do processo. O magnetron sputtering consiste de uma descarga em 

gases, onde o cátodo é o alvo da descarga. 

O magnetron sputtering é um processo que consiste em uma simples modificação do 

processo de sputtering convencional, basicamente, a principal diferença é que no magnetron 

sputtering a maioria do plasma está confinada na região bem próxima da superfície do cátodo, 

(alvo da descarga) aproximadamente 60 mm (KELLY et al, 2001).  

O confinamento do plasma junto à superfície do cátodo surge com o auxílio de um 

campo magnético utilizando um arranjo de imãs permanentes ou eletroímãs, estrategicamente 

montados, de forma a originar na frente do cátodo um “caminho fechado”, das linhas de 

campo magnético. A finalidade deste campo magnético é de aprisionar os elétrons 

secundários nesta região, fazendo-os espiralar em torno das linhas de campo, proporcionando 

assim, um aumento significativo na taxa de ionização do plasma. Com o aumento na taxa de 

ionização ocorre maior bombardeamento do alvo e, portanto, na quantidade de átomos 
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ejetados do alvo por sputtering. Esse fato favorece o trabalho em baixas pressões (tipicamente 

da ordem de 7,5 mbar), altas correntes, da ordem de 1A (YEOM, 1989) e menores voltagens 

(aproximadamente 500 V), comparando-se a descarga convencional (WINDOW e 

SAVVIDES, 1986). A Figura 16 ilustra uma representação das linhas de campo magnético e a 

polarização do sistema. 

 

 
Figura 16 - Esquema representativo do magnetron sputtering. Fonte: Modificado de Soethe (2004). 

 

O resultado da interação entre uma partícula de carga q e com velocidade    em um 

campo magnético  ⃗  é o surgimento de uma força    sobre a partícula. Esta força é 

perpendicular à velocidade da partícula e às linhas de campo magnético e pode ser expressa 

na forma vetorial, conforme equação 4: 

 

        ⃗                                                                                                                                                      

 

Essa força produzirá uma aceleração que é inversamente proporcional à massa da 

partícula carregada. Para campos magnéticos usados em magnetron sputtering, que são 

tipicamente da ordem de 10
2
 Gauss, somente os elétrons são afetados, pois os íons têm massa 

muito maior que a do elétron (CHAPMANN, 1980). Quando a partícula move-se numa 

direção perpendicular ao campo, está percorrer uma órbita de raio r, com freqüência ω, 

conforme descrito pela equação 5 e 6: 

 

  
    

  ⃗ 
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  ⃗ 

 
                                                                                                                                                         

 

Em que, m é a massa da partícula e    é componente da velocidade perpendicular ao 

plano do campo magnético. A resultante paralela ao campo não é afetada, e a partícula gira 

em hélice. No caso da partícula ser um único elétron, ω é conhecida como freqüência de 

cíclotron e tem o valor de 2,8 10
6
 BHz, B em Gauss (1 Gauss corresponde a 1x10

-4
 Tesla) 

(CHAPMAN, 1980). A figura 17 ilustra a trajetória que o elétron descreve em forma de um 

semicírculo de raio r (a), conforme descrito na equação 5, e incide na superfície, sendo 

aprisionado pelo campo magnético (b). 

 

  
(a) (b) 

Figura 17 - Movimento de um elétron ejetado de uma superfície com velocidade  ⃗⃗  e sob ação de um campo 

magnético paralelo a superfície. (a) Sem campo elétrico (b) Campo elétrico linearmente decrescente. 

Fonte: Apresentada por Chapman apud Pascoali (2007). 

 

A partícula realiza um movimento em hélice perpendicular a ambos os campos, 

realizando uma espiral em torno da linha do campo magnético (PASCOALI, 2007). O 

movimento de uma partícula com carga elétrica sob a ação de um campo magnético 

perpendicular a um campo elétrico é mostrado na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Partícula elétrica sobre ação de um campo magnético simultaneamente orientado 

perpendicularmente ao campo elétrico e normal à folha. Apresentada por Rickerby apud Pascoali (2007). 
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O efeito do campo magnético sobre a órbita dos elétrons é utilizado para aumentar o 

comprimento da trajetória dos elétrons no plasma nas regiões próximas ao alvo. Um maior 

comprimento da trajetória implica diretamente no aumento da probabilidade de choque com 

átomos neutros. Para tanto, isso resulta em um confinamento dos elétrons na região adjacente 

ao cátodo, o que dificulta a perda destes para o substrato e paredes da câmara, minimizando a 

perda energética e o aquecimento do substrato. O maior número de choques aumenta a 

quantidade de íons no plasma. Com este arranjo obtêm-se algumas vantagens com relação ao 

sputtering convencional: 

a) Um acréscimo da probabilidade de ionização por causa da trajetória dos elétrons. 

Aumenta também em mais de uma ordem de grandeza a densidade do plasma na 

região adjacente ao cátodo. A região de ionização (Plasma) se restringe à área 

próxima da superfície do cátodo (alvo) evitando a perda de íons e elétrons para 

as paredes da câmara; 

b) O maior número de íons formados desta maneira intensifica o bombardeamento 

do cátodo, aumentando a taxa de remoção. Isto promove a geração de taxas de 

deposição é cerca de 10
3
 vezes maior que no sputtering convencional (BILAC-

FARAH, 1991);  

c) Possibilita manter a descarga em baixas pressões, baixas tensões, com altas 

correntes, sendo que estes parâmetros influenciam diretamente na formação de 

filmes no substrato. 

As deposições por magnetron sputtering em baixas pressões promove um aumento 

do livre caminho médio, de forma que a ejeção de átomos com energia relativamente alta gera 

um estado de tensões resíduas compressivas no filme. Vale ressaltar que para muitas 

aplicações é desejável um estado de tensão residual compressiva de 3 a 6 GPa, especialmente 

quando o substrato tem um coeficiente de dilatação térmico maior que o do revestimento, 

como é o caso do Ti (α = 0,86x10
-6

 K
-1

) depositados sobre o ferro (α = 1,2x10
-5

 K
-1

), 

(RECCO, 2008). 

Mady (2008) afirma que todos os filmes depositados sob vácuo possuem tensões 

residuais. Em geral, há uma tendência na separação das tensões geradas durante a deposição 

do filme (tensões intrínsecas) daquelas que surgem depois do crescimento destes (tensões 

extrínsecas). As primeiras surgem principalmente por defeitos incorporados à estrutura do 

revestimento durante o processo de deposição, acarretando em tensões intrínsecas 

compressivas. Já as segundas têm como principal causa, os efeitos térmicos surgidos devido à 
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diferença entre os coeficientes de expansão térmica com o substrato. Estudos de Ribeiro 

(2006) expõem que para um material sem tensões residuais a distância entre planos cristalinos 

é d0 para uma família de planos característicos, sem ocorrer variação da orientação dos 

planos. Todavia, quando o material sofre uma deformação, provocada por uma carga externa 

ou por tensões residuais, a distância entre planos cristalinos é alterada, e consequentemente a 

posição do pico de difração também é modificada, conforme previsto na lei de Bragg. 

Tratando-se de um sistema cúbico, o parâmetro de rede “a” é calculado através da 

equação 7: 

 

      √                                                                                                                                     

 

Em que dhkl é à distância interplanar do plano de índice hkl. À distância dhkl é 

calculada pela lei de Bragg, equação 8: 

 

  
 

     𝜃
                                                                                                                                                  

 

Em que λ é o comprimento de onda da radiação e θ é o ângulo de Bragg. A radiação 

utilizada foi a Kα do cobre, com λ=1,5406 Å. Substituindo a equação 8 na equação 7, temos a 

equação 9: 

 

  
 √        

     𝜃
                                                                                                                                  

 

Através da equação 9 é possível calcular o parâmetro de rede “a” do material. 

 

 

2.4.5 Magnetron Sputtering Reativo 

 

A atmosfera de uma câmara em vácuo durante o processo de deposição define se o 

processo é de sputtering reativo ou sputtering não reativo. O sputtering reativo consiste na 

formação de revestimento composto que são depositados por sputtering em alvos metálicos na 

presença de um gás reativo, como nitrogênio (N2), metano (CH4), misturados com um gás 
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inerte de trabalho, geralmente o argônio (Ar). A partir de uma reação química entre o material 

do alvo e a mistura de gases, o plasma é capaz de dissociar uma molécula devido à colisão de 

um elétron com esta, resultando na ruptura ou fragmentação dessa molécula. A fragmentação 

pode ser em um ou mais átomos, normalmente com maior reatividade química que a molécula 

original. Assim, o plasma, além das funções descritas anteriormente, pode ser usado para criar 

um ambiente quimicamente ativo.  

O sputtering não reativo é formado com a presença de um gás inerte, em que este não 

participa ativamente na formação do revestimento composto. Comumente, o gás argônio é o 

mais adequado em processos de deposição por sputtering, pois a sua massa é suficientemente 

grande para assegurar o rendimento do sputtering, além de ser mais econômico.  

As vantagens de se utilizar sputtering reativo são várias, podendo citar a facilidade 

de se produzir compostos complexos utilizando alvos metálicos, além da possibilidade de 

depositar compostos isolantes utilizando-se uma fonte DC e formar fases específicas de 

compostos, apenas alterando o fluxo do gás reativo. 

Feil (2006) cita alguns exemplos de materiais formados a partir do processo de 

sputtering reativo, compostos como: 

a) Óxidos - Al2O3, In2O3, SnO2, SiO2, Ta2O5, TiO2.  

b) Nitretos - TiN, TaN, AlN, Si3N4, CNx.  

c) Carbetos - TiC, WC, SiC.  

d) Sulfetos - CdS, CuS, ZnS.  

e) Oxicarbetos e oxinitretos - Ti, Ta, Al e Si. 

A formação de revestimento compostos utilizando a técnica do magnetron sputtering 

combina dois importantes efeitos: conserva a composição/estequiometria do material base do 

alvo, além de associar o rendimento de sputtering com o elemento químico do gás reativo.  

Esta técnica forma revestimentos compostos como, por exemplo, revestimento de 

carbeto de titânio (TiC), nitreto de titânio (TiN) ou dióxidos/óxidos de titânio (TiO2/TiO), a 

partir de um alvo de titânio, usa-se, como gás de trabalho uma mistura de Argônio e Metano 

(Ar e CH4), Argônio e Nitrogênio (Ar e N2) ou Argônio e Oxigênio (Ar e O2), 

respectivamente. O gás reativo se incorpora ao revestimento em quantidades que dependerão 

da razão entre as pressões parciais dos gases inertes e reativos e os parâmetros de deposição. 

Essa mistura é introduzida dentro da câmara de trabalho utilizando um controlador de fluxo 

(fluxímetros) ou uma válvula agulha, de forma que os gases fiquem balanceados e possa ser 

suficiente para formar o revestimento desejado no substrato.  
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Para tanto, no processo de deposição por magnetron sputtering reativo ocorre um 

fenômeno característico da interação dos gases reativo com a superfície do alvo, o que 

promove a formação de uma camada superficial de TiyCx, quando utiliza-se o metano como 

gás reativo, um dos objetos de estudo deste trabalho. Tal fenômeno é denominado de 

envenenamento do alvo e este proporciona uma alteração nos parâmetros como no rendimento 

- Y (E) do alvo, taxa de deposição, assim como a tensão entre o alvo e o substrato, uma vez 

que, as propriedades do material da superfície do alvo são dependentes da razão da pressão do 

gás reativo pela pressão do gás inerte, P (reativa)/P(Ar).  

É importante ressaltar que o envenenamento do alvo dificulta o processo de 

deposição por sputtering, como exposto anteriormente, e muitas vezes provoca o 

interrompimento do processo, tudo isso é devido a forte ligação química do composto TiyCx 

quando comparado com o titânio puro. Os parâmetros do processo de descarga, para uma 

deposição reativa, necessitam de um fino ajuste, o que torna o magnetron sputtering 

convencional um equipamento de difícil operação. Segundo Danroc et al, (1987) o efeito do 

envenenamento do alvo pode ser reduzido significativamente mediante a velocidade de 

bombeamento do sistema de vácuo e também pela localização da abertura de entrada do gás 

reativo na câmara de descarga. No entanto, essa alternativa de redução do efeito do 

envenenamento do alvo sugere um sistema de vácuo oneroso tornando às vezes 

inconveniente. 

Recentes estudos relatam que a descarga pulsada também modifica 

significativamente as características do plasma no magnetron. Registros de Kelly et al (2003) 

relata que o magnetron sputtering utilizando fonte pulsada é amplamente reconhecido como 

uma tecnologia que permite a deposição de materiais dielétricos. A descarga por magnetron 

pulsado na faixa de freqüência média (20 - 350 kHz) atenua um dos principais problemas 

encontrados para alguns materiais na deposição por sputtering reativo DC estando este 

associado à ocorrência de arcos elétricos no alvo. No entanto, a seleção correta dos 

parâmetros da técnica pulsada resulta em um processo mais complexo com parâmetro 

adicional para o controle do processo, como: a freqüência, o tempo do pulso ligado e o pulso 

desligado de pulso.  
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2.4.6 Características de formação dos revestimentos 

 

A deposição por sputtering ocorre em escala atômica, ou seja, átomo a átomo de Ti 

são arrancados do alvo e sem direção preferencial são espalhados por toda a câmara. Todavia, 

alguns destes átomos de Ti atingem o substrato até que condensam e formam o revestimento.  

Para que isso ocorra é necessário que a pressão parcial dos átomos de Ti que formam 

o revestimento seja maior que a pressão de vapor deles. Assim, os átomos adsorvidos na 

partícula de ferro chegam à superfície podendo re-evaporarem, e à medida que, um segundo 

átomo se condensa na superfície do substrato, ele pode se unir ao primeiro, formando 

pequenos agrupamentos (clusters) que são energeticamente mais estáveis. Dessa forma, vários 

átomos aproximam-se até que estes vão se agrupando e o estágio da nucleação esteja 

estabelecido. Com isso, os núcleos formados têm de atingir um tamanho crítico para 

tornarem-se estáveis e iniciar o processo de crescimento e coalescência até formarem um 

revestimento, pois do contrário podem ser re-evaporados ou serem adsorvidos. Dependendo 

do substrato, esse revestimento pode ser contínuo ou descontínuo, neste trabalho prevalece o 

último. A energia livre de um núcleo, chamada energia livre de Gibbs, ΔGo, é a soma das 

energias necessárias para criar a superfície e o volume do núcleo. No processo de 

crescimento, os clusters vão aumentando de tamanho devido à adsorção de mais átomos, 

sendo que a nucleação e o crescimento ocorrem simultaneamente, durante a formação do 

revestimento (SOETHE, 2004). 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para desenvolvimento da parte experimental foram executadas as etapas ilustradas no 

fluxograma da figura 19 e detalhadas a seguir: 

 

 
Figura 19 – Fluxograma ilustrando o procedimento experimental utilizado nas deposições e preparação 

das amostras após a deposição. 
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3.1 MATERIAL DE PARTIDA 

 

O substrato utilizado no processo de deposição para a confecção dos componentes 

metálicos (amostras sinterizadas) foi o pó de ferro DC 177 atomizado a água, produzido pela 

Höganäs Brasil Ltda. A composição química do pó de ferro foi especificada pelo fabricante e 

caracterizada qualitativamente por uma microsonda de Energia Dispersiva de raios X (EDX), 

acoplada a um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV).  

 

 

3.2 SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE TITÂNIO 

 

O sistema de deposição utilizado encontra-se disponível no Laboratório de 

Processamento de Materiais por Plasma (LabPlasma), Departamento de Engenharia Mecânica 

(DEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo constituído das 

seguintes partes: 

 

 

3.2.1 Reator 

 

A deposição das amostras foi realizada no reator a plasma de configuração 

magnetron sputtering. O reator é constituído de uma câmara de borosilicato, com dimensões 

de 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura, hermeticamente fechada por dois flanges, superior e 

inferior, confeccionados em aço inoxidável. O flange superior funciona como ânodo, 

conectado ao terminal positivo, aterrado a fonte de tensão; o magnetron sputtering e o sistema 

de refrigeração encontram-se conectado a este. O sistema de refrigeração utiliza a circulação 

de água para a refrigeração do cátodo e da bomba difusora simultaneamente, num circuito 

aberto para evitar que o calor removido possa sobreaquecer os componentes do sistema e 

danificar o conjunto de imãs utilizados no campo magnético. No flange inferior está 

interligada a conexão de entrada e saída dos gases, sensor de pressão e termopar para medida 

da temperatura (ALMEIDA, 2008).  

Na Figura 20 é possível observar o esquema referente ao aparato experimental 

utilizado no trabalho. 
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Figura 20 - Aparato experimental utilizado no processamento de deposição de filmes finos a plasma por 

magnetron sputtering. 

 

 

3.2.2 Alvo de titânio  

 

O alvo utilizado nas deposições trata-se de um disco de superfície plana de titânio 

(com 99,99% de pureza). O alvo de titânio tem 60,50 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, 

em que este é fixado ao cátodo pela capa fixado do alvo por meio de uma rosca na parte 

central do flange superior, conforme ilustra a figura 21.  

Fonte de tensão 

DC 

Reator de Plasma 

Sistema de 

Vácuo 
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Porta 

amostra 
Amostra do 

pó de ferro 
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Figura 21 - Alvo de titânio fixado na parte superior do flange. 

 

 

3.2.3 Magnetron Sputtering   

 

O sistema do magnetron sputtering possui um cátodo na configuração circular com: 

um conjunto de 13 imãs permanente (01) de ferro-neodímio (NdFeB), alvo de titânio (02), 

porta alvo de inox (03), capa isolante de teflon (04) e capa de inox fixadora do porta alvo 

(05), conforme ilustra a figura 22. 

 

 
Figura 22 – Detalhes do sistema magnetron sputtering. 

 

A figura 23 ilustra o conjunto do Magnetron Sputtering plotado com o software 

AutoCad 2010 em desenho 3D com representação de cota explodida. 

Alvo de Ti 

Flange superior 
Capa fixadora 

do alvo 

01 

02 

03 

04 

05 



63 

Materiais e Métodos 

 

 

Narayanna Marques Ferreira 

 

 
Figura 23 – Conjunto do magnetron sputtering plotado em 3D com cota explodida. 

 

A tabela 02 apresenta o detalhamento dos componentes do magnetron sputtering 

apresentado na figura 23. 

 
Tabela 02 – Detalhes dos componentes do magnetron sputtering. 

Componentes do magnetron sputtering 

01 - Capa protetora inferior de teflon; 11 - Conector de latão macho 68C; 

02 - Parafuso de inox para fixar o porta alvo; 12 - Conector para tensão elétrica; 

03 - Porta alvo de inox; 13 - Anilha de nylon do conector, macho 68C; 

04 - Alvo de titânio; 14 - Mangueira parflex PE ½; 

05 - Porta ímã de alumínio; 15 - Capa protetora superior de teflon; 

06 - O´ring de vedação para vácuo; 16 - Anilha de nylon do conector engate rápido fêmea; 

07 – Ímãs de ferro-neodímio (NdFeB); 17 - Capa protetora para o conector de tensão elétrica; 

08 - Molas para fixar ímãs; 18 - Porca de latão do conector engate rápido fêmea; 

09 - O´ring de vedação da água; 19 - Conector engate rápido fêmea (entrada e saída de água); 

10 - Tampa de ferro carbono do porta ímãs; 
20 - Conjuntos de mola, o´ring e pistão (vedação interna do 

engate rápido). 

 

A figura 24 ilustra os detalhes do porta imãs do Magnetron Sputtering plotado com o 

software AutoCad 2010 em desenho 3D com representação de cota explodida. 
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Figura 24 – Porta imã do magnetron sputtering plotado em 3D com cota explodida. 

 

A tabela 03 apresenta os detalhes do porta imã do magnetron sputtering apresentado 

na figura 24. 

 
Tabela 03 – Detalhes do porta imã do magnetron sputtering. 

Porta imã 

01. Furo para fixa os parafusos de inox do 

porta alvo, 

04. Canal circular para refrigeração dos irmãs e 

porta ímãs, 

02. Abertura do rasgo para acomodação do 

o´ring de vedação para vácuo, 

05. Canal central reto para acomodação máxima 

de quatro irmãs, 

03. Canal lateral reto para acomodação 

máxima de quatro irmãs, 

06. Abertura com rosca para fixar a tampa de ferro 

carbono. 

 

A configuração das linhas de campo magnético, entrando e saindo da superfície do 

cátodo, caracteriza a região de confinamento do plasma sob a qual se configura a trilha de 

erosão do alvo. O magnetron é refrigerado por um sistema de água corrente que mantém o 

alvo e os ímãs em temperaturas baixas durante a deposição dos filmes. A área efetiva de 

erosão é de aproximadamente 12,25 cm
2
, que corresponde a 70% da área total do material do 

alvo. 

No flange superior estão interligadas as conexões de entrada e saída de água para 

refrigeração do cátodo e a conexão da tensão elétrica, conforme ilustra a figura 25. 
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Figura 25 – Detalhes do sistema magnetron sputtering. 

 

 

3.2.4 Porta amostra 

 

O porta amostra é livre para se movimentar na vertical e horizontal. O movimento na 

vertical muda a distância cátodo-amostra e o movimento horizontal tem como finalidade 

evitar contaminação do substrato ocasionada pelos possíveis contaminantes do alvo nos 

momentos iniciais da deposição. Ele é constituído de um disco em inox (01), o qual está 

fixado num eixo passante (freedthrough), um adaptador para termopar no centro do disco de 

inox como mostrado na figura 26. O porta amostra é aterrado com a carcaça do motor da 

bomba de vácuo do reator (ALMEIDA, 2008). 

 

 

1. Disco de inox para apoiar as amostras; 

2. Adaptador para termopar; 

3. Haste central em forma de L; 

4. Porcas que fixam o shutter no flange; 

5. Cilindro de vedação com anel de vedação; 

6. Parafuso de lubrificação do ciclindro; 

7. Alavanca giratória do shutter. 

Figura 26 – Detalhamento do porta amostra do reator de plasma. 
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3.2.5 Fonte de tensão DC 

 

A fonte de tensão DC usada para a geração do plasma é ajustável, com tensão de 

entrada do sistema fornecida pela rede elétrica, 220 V. O sistema de retificação é composto 

por quatro módulos ligados em série, que são alimentados pelo secundário do transformador 

principal. A corrente de saída é limitada por um reostato ligado em série com a descarga. As 

seguintes especificações da fonte são: 

a) Tensão de entrada - 220 V/ 60 Hz ± 10%; 

b) Corrente de entrada máxima - 5,5 A;  

c) Tensão de saída máxima - 1250 V;  

d) Corrente de saída máxima - 1 A; 

e) Fator de ondulação (riple) - <1%. 

A fonte de tensão é constituída por um controlador de voltagem Varivolt (Variac) 

ligado em série com o reator. Sendo que a tensão e a corrente são monitoradas por meio de 

multímetros digitais. O equipamento possui as seguintes especificações: 

a) Entrada - 220 V; 

b) Saída - 0 –240 V; 

c) Freqüência - 60 Hz; 

d) Tipo VM - 215 N0 4945; 

e) Corrente Max - 6-3 A; 

f) KVA Máximo - 1,5. 

 

 

3.2.6 Sistema de vácuo e alimentação de gás 

 

O sistema de vácuo é vedado e interligado a duas bombas, uma mecânica (E2M8) e 

outra difusora (Difstak Edwards), ligadas em série. O tempo de bombeamento do sistema é da 

ordem de 60 minutos, para atingir uma pressão residual (de fundo) da ordem de 10
-5

 mbar. A 

produção do vácuo é realizada com a utilização da bomba mecânica de palhetas rotativas e 

uma bomba difusora que operam com velocidades de arrastes de 6 m
3
/h e 60 m

3
/h, até 

aproximadamente 10
-2

 mbar e 10
-6 

mbar, respectivamente. Uma válvula borboleta está 

conectada à base da câmara. Esta isola o sistema de bombeamento e permite a quebra do 

vácuo para a operação de troca ou reposição das amostras. A pressão da câmara é medida por 

meio de dois sensores de pressão, um do tipo Pirani 80, Edwards, que é ativado até a pressão 

da câmara atingir valores de 10
-3

 mbar, e outro do tipo Penning 505, Edwards, para pressões 
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na faixa de 10
-3

 até 10
-6

 mbar. A figura 27 ilustra um esquema ilustrativo da bomba mecânica 

e a bomba difusora. 

 

 

1. Válvula (V1) de passagem com três estagio, 

vácuo no reator, vácuo na tubulação e vácuo na 

difusora, 

2. Válvula borboleta (V2) de passagem da difusora 

para o reator, 

3. Chave liga e desligar da bomba mecânica, chave 

liga e desliga da bomba difusora, 

4. Chave para ligar a sensor de pressão penning. 

 

Figura 27 – Esquema ilustrativo do sistema de vácuo do equipamento de revestimento. 

 

A tabela 04 apresenta o resumo dos procedimentos básicos de operação do sistema 

de vácuo que consistem em:  

 

Tabela 04 – Procedimento de operação do sistema de vácuo do reator a plasma do equipamento de 

revestimento. 

Para ligar Para desligar 

1. Ligue a água para refrigeração do sistema; 
1. Feche a chave V2, desligue o sensor de pressão I 

(4) e a bomba difusora; 
2. Verifique se as válvulas, V2 está fechada e V1 em 

back. Na seqüência ligue a bomba mecânica; 

3. Quando o sensor de pressão Pirani estiver em 

0.1333224 mbar, muda V1 para rough. Em seguida, 

espere novamente chegar em 0.1333224 mbar e volte 

V1 para back; 

2. Coloque a válvula V1 para a posição neutra e 

desligue a bomba mecânica; 

4. Ligue a bomba difusora e espere por 15 min para 

que o óleo fique na temperatura de trabalho; 

5. Posicione V1 para rough e espere as pressões em 

rough e back ficarem em equilíbrio; 
3. Espere por 15 minutos para a água circular pelo 

sistema e então desligue a refrigeração de água. 
6. Volte V1 para back e abra V2. Ligue o sensor de 

pressão penning (4), e espere chegar à pressão de 

trabalho. 

 

O sistema de alimentação de gás do equipamento de revestimento é composto por: 

cilindros dos gases (Ar, H2 e CH4) com tubulações de cobre até o fluxímetros que são 
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monitorados automaticamente através de um controlador de fluxo, MKS modelo 247, em 

série com fluxímetros digitais 1179A, de modo independentemente para cada gás de trabalho. 

A vazão é medida em sccm “Standard centimeter cubic per minute”. 

É importante relatar que a utilização do gás reativo CH4 no processo de deposição 

ocasiona o fenômeno de envenenamento do alvo de Ti. Dessa forma, em algumas deposições 

utilizando sputtering reativo de CH4 foi registrada oscilação de tensão e corrente com 

surgimento de arcos elétricos no cátodo conforme ilustra a figura 28.  

 

  
Figura 28 – Aspecto do plasma antes e após a deposição com atmosfera reativa de CH4. (a) plasma de Ar e 

(b) plasma de Ar+H2+CH4. 

 

Devido a este fenômeno em algumas reações houve a interrupção do processo devido 

à extinção do plasma, para tanto, essas alterações foram prontamente corrigidas quando 

ocorridas, de forma que foi controlada a tensão e a corrente até que fosse alcançada a 

estabilização do plasma.  

 

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

3.3.1 Operação do equipamento 

 

Os principais procedimentos para utilizar o sistema de deposição com a configuração 

magnetron sputtering de forma segura estão relacionados na rotina abaixo, seqüenciados de 

modo que se possam evitar problemas de ordem operacional. 

(a) (b) 
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1. O operador deverá colocar o eletrodo que contem um material que vai ser 

consumido no sistema de revestimento. Para tanto, ele deve abrir e posicionar o 

mesmo no corpo central do flange superior por intermédio de rosca deixando o 

cátodo bem fixo. 

2. Em seguida, verificar se as mangueiras de entrada e saída de água do sistema 

de revestimento e da difusora estão engatadas corretamente e se não tem vazamento. 

O mesmo procedimento deve ser realizado para a mangueira de entrada de gás. 

3. Verifique se os conectores da tensão e corrente estão na posição correta e 

devidamente conectados. 

4. Ligue os equipamentos periféricos para o sistema de revestimento. Entre eles 

tem-se: 

 A fonte de tensão, que deve estar devidamente chaveada para o reator de 

revestimento. 

 O sistema de gás com fluxo e canal correto no sistema de revestimento. 

 O sistema de vácuo. 

 

 

3.3.2 Método de deposição de Ti  

 

Antes de colocar as amostras no porta amostra, este foi previamente limpo com 

acetona e seco ao ar quente. Em seguida, o pó de ferro foi separado e pesado para obter 

amostras utilizadas como substrato na deposição do revestimento do titânio.  

A determinação da quantidade de massa de pó por amostra é um importante 

parâmetro neste trabalho. A finalidade desse parâmetro é distribuir uma camada dispersa de 

pó de ferro no porta amostra, de forma que, as partículas de Fe possam ser revestidas, 

conforme ilustra a figura 29 (a), em um processo atômico obtido através do sputtering do alvo 

de Ti. Caso o controle desse parâmetro não seja devidamente ajustado, o produto final dessa 

deposição será um grande aglomerado de partículas de ferro não revestida por titânio 

prejudicando assim o endurecimento da matriz.  

Para isso, foram realizados testes para definir a quantidade de pó de ferro que 

proporcionasse o que foi descrito anteriormente. Mediante isso, as amostras foram pesadas em 

balança de precisão, com resolução de 0,0001 g, amostras com 2, 3, 4, 5, 10 e 15g posta uma 
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a uma no porta amostra com a finalidade de dispersar a camada de pó de ferro, conforme 

ilustra a figura 29 (b). 

 

  
Figura 29 – Desenho esquemático da distribuição e revestimento de Ti sobre pó de ferro. (a) revestimento 

de Ti e (b) acomodação do pó de ferro revestido por átomos de titânio no porta amostra. 

 

A partir disso, a quantidade de pó que apresentou uma melhor dispersão no porta 

amostra sem que fosse possível deixar espaços vazios no fundo do porta amostra foi amostra 

com 5 g. A distribuição e uniformidade do pó sob o porta amostra foi realizado com auxílio 

de uma espátula, sendo que a uniformização do pó foi realizada com o uso do ultra-som. 

 

 

3.3.3 Etapa da deposição  

 

A técnica de deposição a plasma utilizando o magnetron sputtering DC reativo com 

diferentes atmosferas proporcionou a formação de revestimento de Ti, a partir de atmosfera 

do gás de argônio (Ar) e revestimento de TiC, a partir da mistura do gás inerte com gases 

reativos, argônio (Ar), metano (CH4) e hidrogênio (H2), respectivamente, juntamente com um 

alvo de titânio de 99,99 % de pureza. É importante ressaltar que para as amostras processadas 

sobre os gases CH4 e H2 foi utilizado um alvo exclusivo para essas deposições, para evitar 

qualquer problema com contaminação do carbono no alvo. 

Antes de todas as deposições foi realizado um processo de limpeza do alvo de Ti 

para evitar contaminação nas amostras. Basicamente, a limpeza do alvo consistiu nas 

seguintes etapas: lixamento com lixa de 600 mesh, seguido de limpeza em água corrente e 

limpeza em acetona, durante 15 minutos, sob ultra-som. Após o processo de limpeza do alvo, 

este foi manuseado com auxílio de uma pinça, para evitar qualquer contaminação, secado com 

ar quente e fixado no sistema do magnetron sputtering da câmara. 

Inicialmente, a câmara é preparada com a fixação do cátodo no sistema e 

posicionamento do porta amostra com as amostras devidamente preparadas. A partir disso, é 

(b) (a) 
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realizado vácuo na câmara, primeiramente com a bomba mecânica, até uma pressão da ordem 

de 10
-2

 mbar e, em seguida, com a bomba difusora, a qual alcança valores de pressão da 

ordem de 10
-4

 mbar. Após isto, se faz uma limpeza na câmara com a passagem de um fluxo de 

gás de Ar (99,999%), durante 5 minutos. Este procedimento tem por objetivo diminuir a 

fração de gases contaminantes presente no gás residual.  

Ainda, antes da deposição, é feita uma descarga no alvo denominado de pré 

sputtering para a limpeza superficial deste alvo. Este foi realizado por 20 minutos para todas 

as deposições, tempo suficiente para remover gases adsorvidos e óxidos presentes na 

superfície do alvo. Durante este processo, as amostras são afastadas pelo sistema acoplado ao 

porta amostra (feedtrough), para evitar a deposição desses óxidos sobre sua superfície. Como 

efeito secundário deste pré sputtering se obtém uma redução da pressão base na câmara para 

até 10
-2

 mbar, devido ao efeito de bombeamento por adsorção, exercido pelos átomos de Ti 

que são ejetados do alvo e se depositam nas paredes do sistema.  

Com isso, os parâmetros de deposição são cuidadosamente ajustados, então o porta 

amostra é posicionado abaixo do cátodo, permitindo que os átomos ejetados atinja a amostra, 

formando o revestimento sobre a superfície dos substratos. 

 

 

3.3.4 Parâmetros de deposições  

 

A importância da influência dos parâmetros de deposição nas propriedades finais dos 

revestimentos é extremamente importante para garantir reprodutibilidade do processo. A 

tabela 05 apresenta os parâmetros utilizados na deposição de Ti em amostras de ferro. 

 

Tabela 05 – Parâmetros utilizados na deposição de Ti em amostras de ferro. 

Parâmetros da deposição 

Distância amostra/alvo 10 cm 

Tensão 570 V 

Corrente 0,08 A 

Fluxo dos gases 4 sccm 

Gases Ar/CH4/H2 

Pressão de trabalho 8 x 10
-2

 mbar 
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Neste trabalho foi produzido um total de dezoito amostras de pó de ferro com 

deposição de Ti. Para cada condição de mistura dos gases de Ar + CH4 + H2 foram realizados 

três experimentos com dois tempos de deposição diferente, 60 min e 120 min. A partir disso, 

para os dois tempos de deposição foi adotado a nomenclatura de etapas I e II, 

respectivamente.  

A etapa I consiste na deposição de Ti sob pó de ferro durante 60 minutos. Enquanto 

que a etapa II corresponde à deposição de 60 minutos, em que finalizado essa primeira etapa 

da reação há uma interrupção no processo de deposição para que seja realizada uma nova 

dispersão (mistura) da amostra de pó de ferro sob o porta amostra. Essa dispersão foi 

realizada de forma manual com auxílio de uma espátula, após isto, a amostra de pó de ferro é 

condicionada a mais 60 minutos de deposição, ou seja, o tempo de deposição totaliza um 

tempo de 120 min em duas etapas de 60 min.  

É importante relatar que a finalidade dessa dispersão é proporcionar que a camada 

interna de pó de ferro (não recoberta por Ti) possa ser revestida com Ti através de um tempo 

adicional de mais 60 minutos de deposição, conforme ilustra a figura 30. 

 

 
Figura 30 – Imagem do pó ferro após a deposição por sputtering reativo de CH4. 

 

A figura 30 apresenta o aspecto de uma amostra de pó de ferro após deposição por 

sputtering reativo de CH4. A camada revestida com Ti foi removida com auxílio de uma 

espátula para ressaltar a diferença da coloração entre a superfície e a camada interna não 

revestida da amostra. Mediante isto, foram adotadas deposições com etapas distintas, etapa I e 

etapa II, para tentar garantir que um número máximo de partículas do pó de ferro fosse 

revestido pelo sputtering do alvo, com intuito de homogeneizar o revestimento de Ti por 

todas as partículas da matriz de ferro.  

Pó de ferro 

revestido com Ti 

Pó de ferro não 

revestido por Ti 
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Dessa forma, para um melhor entendimento na identificação e discussão dos 

resultados a tabela 06 apresenta um resumo das amostras produzidas neste trabalho.  

 

Tabela 06 – Resumo das nomenclaturas adotadas nas amostras. 

Fluxo total 

de trabalho 
Atmosfera Nomenclatura 

Tempo de  

deposição 

Etapa de 

 deposição 

4 sccm 100% Ar 
Ar(I) 60 min Etapa I 

Ar(II) 120 min Etapa II 

1/2/1 sccm 25% CH4, 50% H2, 25% Ar  
M50H(I) 60 min Etapa I 

M50H(II) 120 min Etapa II 

1/1/2 sccm 25% CH4, 25% H2, 50% Ar 
M25H(I) 60 min Etapa I 

M25H(II) 120 min Etapa II 

 

As amostras de pó de ferro com deposição de Ti foram caracterizadas por 

difratometria de raio X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

 

3.3.5 Compactação e sinterização das amostras 

 

Inicialmente, as amostras de pó de ferro passaram pelo processo de mistura e 

homogeneização. Ao pó de ferro foram adicionados 0,8% em peso de estearato de zinco como 

lubrificante sólido para diminuir o atrito entre as partículas de pó e a parede da matriz durante 

a compactação das amostras. A mistura e homogeneização foi efetuada em um misturador 

Haake do tipo “Y” a 35 rpm, durante 60 minutos. O processo de compactação das amostras 

foi realizado em matriz de aço cilíndrica (ABNT 4340 temperado e revenido), uniaxial de 

duplo efeito, com diâmetro de 9,7 mm, controlando-se a altura de enchimento para obtenção 

das amostras com comprimento variando de 3 a 4 mm. A pressão de compactação foi de 500 

MPa utilizando uma prensa hidráulica de 15 toneladas, marca TIL MARCON MPH – 15. 

Após a compactação as amostras foram sinterizadas em forno resistivo tubular de marca 

JUNG J200.  

As amostras compactadas foram posicionadas sobre uma barquinha de aço e 

inseridas no interior de uma câmara tubular de aço inoxidável ABNT 310. O tubo foi vedado 

e o ar interno removido com o auxílio de bomba de vácuo mecânica, pressão 7 x 10
-1

 mbar e 

tempo de limpeza de 15 minutos, e em seguida, iniciou-se a sinterização. A temperatura do 
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processo foi medido com um termopar tipo K, de 3 mm de diâmetro e 1000 mm de 

comprimento, inserido numa bainha dentro do forno e interligado externamente a um 

termopar digital marca Minipa MT-405. Durante a sinterização, a retirada do lubrificante 

(delubing) das amostras foi realizada a uma temperatura de 500ºC por 30 minutos, somente 

com aquecimento resistivo. A sinterização das amostras foi realizada na temperatura de 

1120ºC durante 60 minutos com taxa de aquecimento de 20ºC/min realizado sob vácuo de 7 x 

10
-1

 mbar.  

 

 

3.3.6 Preparação metalográfica 

 

As amostras sinterizadas foram seccionadas utilizando-se uma máquina de corte com 

disco diamantado de baixa densidade, com baixa velocidade de rotação e lubrificação 

constante. Em seguida as amostras foram embutidas com resina ortoftálica pré-acelerada com 

a finalidade de minimizar o arredondamento das bordas da amostra. As mesmas foram 

submetidas a uma seqüência de lixamento e polimento em máquina de polimento automático 

(AROPOL – 2V) com pasta abrasiva de polimento a base de alumina, composição: alumina, 

bentonita, água destilada e corante. A microestrutura foi revelada utilizando-se Nital 2% (98 

ml de álcool PA e 2 ml ácido nítrico).  

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As técnicas de caracterização utilizadas para obtenção dos resultados são detalhadas 

no fluxograma da figura 31 e detalhadas a seguir: 
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Figura 31 – Fluxograma ilustrando as técnicas de caracterização das amostras de ferro antes e após 

deposição com Ti.  

 

 

3.4.1 Granulometria 

 

A caracterização do tamanho médio e distribuição do tamanho de partículas foram 

realizadas através de granulômetro a laser da marca CILAS, modelo 920L, com faixa de 

leitura variando de 0,3 a 400 μm, localizado no Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais 

Especiais (LCMME) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

 

3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises por microscopia eletrônica de varredura foram executadas no Laboratório 

de Microscopia e Microanálise (LAMM) do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 

(CETENE). A caracterização das amostras de pó de ferro (antes e após a deposição) e das 

superfícies das amostras sinterizadas foi efetuada em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) fabricado pela FEI, Quanta 200 FEG.  

Os resultados da composição química das amostras foram realizados através da 

microanálise utilizando microsonda de energia dispersiva de raios X (EDX) acoplada ao 

MEV. As imagens do pó foram obtidas com aumento de 30000 x, uma vez que o Ti disperso 

nas partículas é na ordem nanométrica, sendo utilizada tensão de 20 kV e “spot” 3,5 

utilizando-se o detector de elétrons secundários (SE). Foram também realizadas algumas 

imagens com o detector de elétrons retroespalhados (BSE) no intuito de verificar a possível 
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variação de composição nas amostras. Para a análise composicional da superfície das 

amostras foi utilizada tensão de 20 kV, “spot” 2,0 e uma área de varredura suficientemente 

grande para se tomar uma média razoável (aumento 50000x). Neste caso, o tempo total de 

contagem da análise de EDX foi de 100 s.  

 

 

3.4.3 Difratometria de raios X (DRX) 

 

Para a caracterização das fases presentes foi utilizado difratômetro SHIMADZU 

modelo Lab X XRD-6000 com anodo de cobre, radiação kα (λ= 1,54056 Å), pertencente ao 

Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás Natural (NEPPGN) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). A configuração utilizada foi a geometria Bragg-Bretano, 

uma potência de 30 kV, uma corrente de 30 mA, uma varredura angular 2θ de 20 a 120°, um 

passo angular de 0,05º e um tempo de passo igual a 2 s. A identificação das fases foi analisada 

qualitativamente por comparação do espectro de difração de raios-X da amostra com padrões 

do International Centre for Diffraction Data (ICDD) utilizando o programa computacional de 

fases PMGR do pacote de programas da SHIMADZU XRD-6000 e o banco de dados ICDD 

PDF-2. O parâmetro de rede das amostras foi calculado através da equação 09 apresentada no 

item 2.4.4. 

 

 

3.4.4 Microdureza Vickers  

 

O ensaio de microdureza teve finalidade de obter os valores de dureza Vickers (HV) 

na seção transversal das amostras sinterizadas, a fim de verificar se haveria alguma diferença 

de valores na presença de Ti dispersos na matriz de ferro. O ensaio de microdureza foi 

realizado em microdurômetro digital HVS-1000 PANAMBRA equipado com ponteira 

Vickers, com carga variável de 10 g a 1000g. Para o ensaio foi utilizada uma carga de 25 g e 

tempo de relaxação de ponteira Vickers de 15 segundos. A escolha da carga aplicada foi 

realizada com testes aplicando cargas de 25g, 50g e 100g, e mediante o tamanho da 

impressão, a carga de 25g foi escolhida, conforme ilustra a figura 32. 
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Figura 32 – Imagem com as impressões padrão para a escolha da carga a ser utilizada no ensaio. 

 

Para a realização do ensaio de microdureza as amostras sinterizadas foram 

seccionadas transversalmente com intuito de analisar toda a profundidade da amostra na 

região do corte, conforme ilustra a figura 33.  

 

 
Figura 33 – Desenho esquemático do corte transversal da amostra sinterizada. 

 

É importante relatar que na execução do ensaio de microdureza foram registradas 

algumas dificuldades, uma vez que, as amostras sinterizadas possuem poros distribuídos sobre 

todo volume da matriz. Assim, aquela região visualmente densa na qual será realizada a 

impressão da microdureza poderá ser influenciada por um ou mais poros localizados em uma 

região abaixo dela. Porém, levando em consideração a dificuldade na analise de uma amostra 

porosa foi adotada uma metodologia de análise do ensaio de microdureza.  

As medições para o ensaio foi realizada a partir de uma malha de quatro linhas 

verticais na direção do comprimento da amostra, distanciando 1,5 μm para cada impressão e a 

distância de 2 μm para cada linha vertical da malha. O intuito de distribuir uma malha no 
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perfil da amostra sinterizada foi de analisar toda a região da seção do corte transversal e 

verificar uma possível influência da dispersão de partículas nanométricas de Ti através do 

endurecimento por dispersão quantificada por microdureza. A figura 34 ilustra um esquema 

ilustrativo da metodologia utilizada na análise descrita acima para o ensaio de microdureza. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

        Pontos de impressão do 

ensaio de microdureza; 

 

       Malha de linha vertical.  

Figura 34 – Esquema ilustrativo da metodologia utilizada no ensaio de microdureza. 

 

É importante relatar que a distribuição dos pontos de impressão (pontos vermelhos) é 

meramente ilustrativa, uma vez que, as impressões no ensaio de microdureza foram desviadas 

de regiões próximas aos poros. Foram realizadas 07 impressões em cada linha da malha 

vertical, totalizando 28 impressões, para tanto, o resultado final da microdureza foi obtido 

através da média de pelo menos 24 impressões em que foram excluídos os valores mais 

discrepantes. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo será apresentado os resultados experimentais obtidos no trabalho, 

juntamente com a respectiva discussão.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DE FERRO 

 

Os resultados referentes ao tamanho de partícula e composição química do pó de 

ferro puro DC 177, atomizado em água, da Höganäs Brasil Ltda foram fornecidos pelo 

fabricante. Este pó possui partículas com tamanhos na faixa de 30 a 200 μm, sendo que o 

tamanho médio das partículas é de, aproximadamente, 100 μm, conforme especificação do 

fabricante.  

A figura 35 apresenta o resultado da distribuição do tamanho de partícula para o pó 

de ferro, em que a curva gaussiana e a curva cumulativa correspondem as duas frações do pó 

após o peneiramento. Pode ser visto que o pó de ferro apresenta uma distribuição de tamanho 

estreito com a maior parte das partículas concentradas entre 50 e 75 μm.  

 

 
Figura 35 - Distribuição granulométrica pela curva gaussiana e cumulativa do pó de ferro obtidos por um 

granulômetro a laser CILAS 920. Tamanho médio das partículas 62,69 μm. 
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A Tabela 07 apresenta dados da composição química fornecida pelo fabricante. 

Nesta é possível observar a presença de elementos residuais que caracterizam impurezas do 

pó de ferro decorrente do seu processo de fabricação.  

 

Tabela 07 – Composição química do pó de ferro puro DC 177 da Hoganas Brasil Ltda. 

Composição Química (%) em peso 

C O N S P Si Mn Cr Cu Ni Fe 

< 0,01 0,09 0,001 0,009 0,005 < 0,10 0,10 0,03 0,05 0,05 Bal. 

 

Além da faixa granulométrica é importante considerar outro aspecto relevante na 

tecnologia do pó que é a forma das partículas. A figura 36 apresenta a morfologia e o tamanho 

das partículas do pó de ferro.  

 

 
Figura 36 – Morfologia e medição de algumas partículas do pó de ferro DC 177 Höganäs Brasil Ltda. 

 

Na figura 36 percebe-se que a forma irregular das partículas de ferro é decorrente do 

processo de fabricação – atomização a água. O tamanho dessas partículas encontra-se na faixa 

micrométrica com valores entre 50,8 μm a 71,6 μm, por conseguinte, a forma irregular das 

partículas varia com o tamanho destas.  

A figura 37 apresenta a microscopia eletrônica de varredura (MEV) de uma partícula 

de ferro com a presença de várias partículas agregadas.  
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Figura 37 – Partícula do pó de ferro DC 177 Höganäs Brasil Ltda. (a) aglomerados micrométricos e (b) 

área de análise composicional (EDX). 

 

As pequenas partículas agregadas à partícula de ferro foram caracterizadas por 

análise composicional (EDX), o qual foi constatado a presença dos elementos descritos na 

tabela 08. 

 

Tabela 08 - Resultados quantitativos das partículas agregadas ao ferro analisado por EDX.  

Região analisada 
Elementos (% atômico) 

O Si Cr Mn Fe 

1 19,73 - 2,59 1,96 75,72 

2 26,27 1,23 3,24 4,54 64,72 

3 6,67 - - - 93,33 

 

A tabela 08 apresenta alguns elementos químicos que caracterizam a presença de 

impurezas das partículas agregadas referente a cada região analisada. Estes resultados da 

microanálise realizada por EDX confirmam os resultados apresentados na composição 

química fornecido pelo fabricante.  

Foi constatada uma presença considerável de oxigênio, a qual pode atribuir ao 

processo de fabricação do pó de ferro, atomização à água. Apesar de esta ser comumente 

utilizada como técnica de obtenção de pós metálicos é possível destacar uma desvantagem 

nesse processo de fabricação que é a formação de óxidos superficiais. Está formação é muito 

mais intensa quando comparado a outra técnica de fabricação.  

O difratograma da Figura 38 apresenta o espectro obtido por difratometria de raios 

X, para identificar as fases presentes nas amostras de pós de ferro sem tratamento. 

(a) (b) 2 

1 

3 
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Figura 38 – Difratograma do pó de ferro sem tratamento, padrão ICDD 06-0696. 

 

O espectro de DRX apresenta todos os picos do espectro correspondente à fase 

cúbica do ferro (Fe-α), com arquivo padrão 06-0696, de acordo com o banco de dados 

International Center for Diffraction Data (ICDD). É perceptível, a nítida definição dos picos 

do espectro o que define a cristalinidade do ferro. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ALVO METÁLICO DE Ti 

 

Na figura 39 estão apresentadas as imagens do alvo metálico de Ti utilizado no 

processo de deposição por magnetron sputtering, antes e após o sputtering de 60 min na 

atmosfera de CH4 + H2 + Ar. 

Analisando as imagens, observa-se que para o mesmo alvo as características visuais 

são bastante distintas. Na figura 39 (a), o alvo apresenta marcas de oxidação decorrente da 

alta afinidade do titânio com o oxigênio. Todavia, na figura 39 (b) é perceptível a formação de 

uma linha espiralada próximas ao centro, em torno de toda superfície do alvo. Acredita-se que 

a formação dessa linha seja decorrente do confinamento do plasma gerado por um arranjo de 

imãs permanentes, estrategicamente montados no cátodo do magnetron sputtering. Essa 

configuração promove na frente do cátodo um circuito fechado, das linhas de campo 

magnético, ocasionando um aprisionamento dos elétrons secundários nas proximidades do 

alvo (YEOM, 1989).  
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Figura 39 - Imagens do alvo de Ti. (a) Antes e (b) Após o sputtering na atmosfera de CH

4
 + H

2 
+ Ar.  

 

A figura 40 apresenta as micrografias do alvo de Ti expondo o efeito causado pelo 

sputtering através do bombardeamento de elétrons e íons.  

 

  
Figura 40 – Micrografia do alvo de Ti. (a) Microestrutura equiaxial formada na região de erosão do alvo e 

(b) Crescimento de grãos em processo de recristalização na região deformada pelo aquecimento do alvo, 

ambos com aumento de 100x. 

 

Na figura 40 (a) é possível observar a formação de uma estrutura composta de 

pequenos grãos arredondados e iguais, uniformemente distribuídos, característico de uma 

microestrutura equiaxial. Acredita-se que a formação dessa microestrutura é dada a partir de 

uma alteração da estrutura dos grãos do Ti, como resultado da deformação a frio do alvo 

exposto ao sputtering no processo de deposição. À medida que, o sistema acoplado ao cátodo 

é resfriado, o alvo é submetido continuamente a tratamento térmico. A partir disso, os grãos 

deformados passam por uma recristalização primária que inicialmente observa-se a formação 

(a) (b) 

(a) (b) 

Oxidação do 

alvo de Ti 
Erosão provocada 

pelo sputtering. 

Deformação provocada 

pelo aquecimento  
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de pequenos novos grãos que crescem a partir da microestrutura deformada, eventualmente, 

até substituir completamente a estrutura deformada, figura 40 (b). É importante destacar que a 

cinética da recristalização primária é determinada pela ativação térmica dos mecanismos de 

nucleação e crescimento de núcleos, que controlam o progresso da recristalização com o 

decorrer do tempo do tratamento térmico (CONTIERI, 2009). 

Para ampliar a caracterização do alvo de Ti foi realizado análise de difratometria de 

raios X, conforme ilustra a figura 41.  

 

 
Figura 41 – Difratograma do alvo de Ti, padrão ICDD 44-1294. 

 

O difratograma apresenta todos os picos do espectro correspondente à estrutura 

cristalina hexagonal compacta, a temperatura ambiente denominada fase α do titânio, de 

acordo com arquivo padrão 44-1294, e com o banco de dados International Center for 

Diffraction Data (ICDD).  

 

 

4.3 PÓS DE FERRO DEPOSITADOS COM Ti NA ATMOSFERA DE Ar  

 

A figura 42 apresenta a microscopia eletrônica de varredura (MEV) das partículas de 

ferro com deposição de Ti em atmosfera de Ar nas condições Ar(I) e Ar(II), referente às 

Etapas de deposição I e II, respectivamente. É possível observar nas micrografias a presença 

de partículas agregadas na superfície que foram caracterizadas por análise química como 

partículas de impureza.  
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Figura 42 – Micrografias da superfície da partícula de ferro com deposição de Ti na atmosfera de Ar.  

(a), (b) condição Ar(I) e (c), (d) condição Ar(II). 

 

Nas micrografias da figura 42 fica evidenciada a formação de um revestimento com 

aspecto de textura rugosa que cresce sobre a partícula de ferro. Acredita-se que esse 

revestimento originou-se a partir da formação de pequenos agrupamentos (clusters) de átomos 

de Ti, ejetados do alvo no processo de sputtering.  

O cluster por serem energeticamente mais estáveis estabelece condições favoráveis 

para aproximação de vários átomos de Ti, até que estes se agrupam desencadeando a 

nucleação, e à medida que os núcleos alcançam um tamanho crítico, estes se tornam cada vez 

mais estáveis para o crescimento e a coalescência do revestimento.  

(a) (b) 

(c) (d) 

2 
x 

1 
x 
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A tabela 09 apresenta os resultados quantitativos da análise composicional (EDX) 

realizada nas regiões 1 e 2 das partículas de ferro ilustradas na figura 42 (b) e (d).  

 

Tabela 09 – Resultados quantitativos da análise composicional (EDX) da amostra de pó de ferro com 

deposição de Ti na atmosfera de Ar. 

Condição de tratamento Região analisada 
Elementos (% atômico) 

O Si Ti Mn Fe 

Ar(I)  1 30,63 - 2,88 - 66,49 

Ar(II)  2 11,06 0,21 3,98 1,06 83,69 

 

Comparando as duas condições de deposição na atmosfera de Ar é possível notar um 

maior percentual atômico para a condição Ar(II), referente a Etapa de deposição II, analisada 

na região 2. Assim, os resultados obtidos por MEV/EDX evidenciaram que a formação 

microestrutural com aspecto rugoso trata-se de um revestimento enriquecido com Ti. Na 

figura 43 são apresentadas as micrografias do ferro com deposição de Ti na atmosfera de Ar 

após sinterização a 1120ºC.  

 

  
Figura 43 – MEV da superfície das amostras sinterizadas de ferro com deposição de Ti, atmosfera de Ar. 

(a) condição Ar(I) e (b) condição Ar(II).  

 

É importante relatar que na condição de tratamento Ar(I) não foi constatado qualquer 

evolução microestrutural quando comparado ao ferro sem tratamento. Comparando as 

micrografias é possível observar na amostra referente à condição Ar(I), um crescimento dos 

contatos entre as partículas promove a continuidade na matriz de ferro, conforme ilustra na 

figura 43 (a).  

(a) (b) 
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Já na amostra referente à condição Ar(II) difere da anterior, pelo surgimento de poros 

pequenos e arredondados dispersos na matriz de ferro, figura 43 (b). Isto levar-nos a supor 

que a evolução do tempo de deposição, com consequente aumento no percentual de Ti na 

matriz de ferro promoveu uma evolução microestrutural da amostra. 

 

 

4.3.1 Comparação da microdureza nas amostras depositadas na atmosfera de Ar 

 

A figura 44 apresenta os perfis de microdureza das amostras sinterizadas de ferro 

puro e com deposição de Ti na atmosfera de Ar nas condições Ar(I) e Ar(II). 

 

 
Figura 44 – Comparação da microdureza Vickers (Carga de 25 g) para amostras de ferro (REF) e 

amostras com deposição de Ti na atmosfera de Ar, na condição Ar(I) – etapa I e Ar(II) – etapa II. 

 

Devido à presença de poros nas amostras sinterizadas, as medidas de microdureza 

apresentaram dispersão nos resultados. Analisando apenas os resultados do valor médio e 

desvio padrão na microdureza obtidas nas diferentes amostras, nota-se que não existe 

diferença nas medidas de dureza da amostra de ferro puro e amostra de ferro com deposição 

de Ti. No entanto, considerando a dispersão dos valores experimentais, pode-se dizer que as 

amostras na condição de tratamento Ar(II) possuem, fundamentalmente, um aumento na 

dureza não muito significativo em relação às demais amostras.  

Diante disso, é importante levar em consideração a metodologia de análise do ensaio 

de microdureza, conforme descrito na seção 3.4.4 do capítulo de materiais e métodos, além da 

dificuldade de analisar uma amostra porosa.  
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4.3.2 Comparação dos difratogramas de raios X e parâmetro de rede das amostras 

depositadas na atmosfera de Ar 

 

O difratograma da Figura 45 apresenta espectros de DRX das amostras de ferro (sem 

tratamento) e as amostras de ferro com deposição de Ti na atmosfera de Ar na condição Ar(I) 

e Ar(II). 

 

 
Figura 45 – Difratograma comparativo das amostras de ferro (REF) e amostras com deposição de Ti na 

atmosfera de Ar na condição Ar(I) e Ar(II). Padrão ICDD 06-0696. 

 

No difratograma da figura 45 é possível observar que os todos os picos indicados nos 

espectros correspondem à fase α do Fe (CCC), conforme o padrão International Centre for 

Diffraction Data (ICDD) da ficha cristalográfica 06-0696. Além disso, não foi registrado 

nenhum pico correspondente a fases formadas a partir de outros elementos.  

Porém, em algumas posições 2𝜃, todos os picos se deslocam para a esquerda, em 

relação ao espectro da amostra de ferro (sem tratamento). Dessa forma, para melhor expor 

esse deslocamento, a tabela 10 apresenta a comparação dos deslocamentos de todos os picos 

em função de 2𝜃 referente a amostra de ferro puro (sem tratamento) e das amostras com 

deposição de Ti na atmosfera de Ar na condição Ar(I) – etapa I e Ar(II) – etapa II. 
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Tabela 10 – Valores dos deslocamentos em função de 2𝜃 para o tratamento de Ar.  

Tratamento 4 sccm Ar 

Planos 
Ângulo em 2𝜃 Deslocamentos 

REF Ar(I) Ar(II) 

110 44,73 -0,03 -0,02 

200 65,07 -0,02 -0,02 

211 82,39 -0,03 -0,02 

220 98,99 -0,03 -0,02 

310 116,43 -0,03 -0,04 

 

Os resultados apresentados na tabela 10 indicam que os picos de difração sofrem um 

deslocamento para a esquerda. Os maiores valores de deslocamento, em módulo, no pico de 

difração são referentes à condição Ar(I), uma vez que o sinal negativo é referente ao sentido 

do deslocamento. Os deslocamentos dos picos de difração podem ser atribuídos ao 

surgimento de tensões residuais provenientes do processo de deposição por magnetron 

sputtering. Todavia, quando o material sofre uma deformação, provocada por uma carga 

externa ou por tensões residuais, a distância entre planos cristalinos é alterada, e 

consequentemente a posição do pico de difração também é modificada, conforme previsto na 

lei de Bragg. Tratando-se de um sistema cúbico, o parâmetro de rede é calculado através da 

equação 09, para amostra de ferro (sem tratamento) e as amostras com deposição de Ti na 

atmosfera de Ar na condição Ar(I) e Ar(II), no qual refere-se às Etapas de deposição I e II, 

conforme ilustra o gráfico da figura 46. 

 

 
Figura 46 – Curvas de obtenção dos parâmetros de rede das amostras de ferro (REF) e amostras com 

deposição de Ti na atmosfera de Ar na condição Ar(I) e Ar(II). 
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De acordo com o gráfico da figura 46, percebe-se que a amostra com deposição de Ti 

na atmosfera de Ar na condição Ar(I) e Ar(II) possui maiores valores de parâmetros de rede 

quando comparados individualmente com todos os planos da amostra de ferro sem tratamento 

(amostra de referência). No processo de deposição de átomos de Ti, durante a formação do 

revestimento, estes átomos são incorporados substitucionalmente na rede cristalina do ferro. A 

inserção desses átomos ocasiona um estágio de tensão compressiva o que promove aumento 

do parâmetro de rede.  

Ainda é possível observar que o aumento do parâmetro de rede ocorre 

preferencialmente para alguns planos, principalmente para a deposição realizada na condição 

Ar(I). Esse aumento dar-se nos planos de maior densidade atômica (110) e (310) para o 

sistema cúbico CCC, em que a deformação da rede ocorre preferencialmente em planos 

compactos, pois a distância que a rede precisa deslocar é mínima. 

 

 

4.4 PÓS DE FERRO DEPOSITADOS COM Ti NA ATMOSFERA DE 25%CH4, 50%H2, 

25%Ar 

 

A figura 47 ilustra os resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

amostra com deposição na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar, referente às condições M50H(I) e 

M50H(II), a que correspondem às Etapas de deposições I e II, respectivamente.  

 

  
Figura 47 – Micrografias da superfície da partícula de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 

1CH4/2H2/1Ar. (a) condição M50H(I) e (b) condição M50H(II). 
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Na micrografia da figura 47 observou-se a presença de um revestimento de aspecto 

rugoso sobre a partícula de ferro e para caracterizar o elemento químico deste revestimento 

foi realizada análise composicional (EDX) em diferentes regiões, conforme indicada na figura 

47. O resultado quantitativo dessa análise é apresentado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resultados quantitativos da análise composicional (EDX) da amostra de ferro com deposição 

de Ti na atmosfera 1CH4/2H2/1Ar. 

Condição de tratamento Região analisada 
  Elementos (% atômico) 

C O Si Ti Cr Mn Fe 

M50H(I) 
1 56,04 14,33 0,22 0,38 - 0,15 28,88 

2 52,07 19,52 1,11 0,67 0,14 0,86 25,64 

M50H(II) 
3  67,63 11,71 - 1,21 0,13 0,21 17,08 

4 52,82 15,18 - 1,04 - - 30,95 

 

Os resultados de microanálise realizados por EDX detectaram baixo percentual 

atômico do Ti quando comparados com as deposições de Ti na atmosfera de Ar (3,98 e 

2,88%Ti).  

Para isto sugere-se que a atmosfera de deposição reativa composta por 

1CH4/2H2/1Ar provocou um fenômeno de envenenamento do alvo de Ti. Diante disso, 

supomos que o decréscimo na quantidade de átomos de Ti ejetado do alvo ocorreu à medida 

que o composto cerâmico (TiyCx) foi formado e por conseqüência diminuiu a taxa de 

sputtering do processo. Além disso, foi observado que o tempo de deposição influenciou na 

quantidade de Ti depositado; logo, na deposição referente à condição M50H(II) foi constatado 

um maior percentual de Ti em relação à condição M50H(I), a que possui um menor tempo de 

deposição, apenas 60 min.  

A figura 48 são apresentadas as micrografias do ferro com deposição de Ti na 

atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar após sinterização a 1120ºC. Comparando as micrografias da 

figura 48 (a) e 48 (b) é possível notar que na deposição de condição M50H(II) houve uma 

continuidade na matriz de ferro, de maneira similar ao ocorrido na deposição com atmosfera 

de Ar.  
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Figura 48 – MEV da superfície das amostras sinterizadas de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 

1CH4/2H2/1Ar. (a) condição M50H(I) e (b) condição M50H(II). 

 

4.4.1 Comparação da microdureza nas amostras depositadas na atmosfera de 

1CH4/2H2/1Ar  

 

A figura 49 apresenta os perfis de microdureza das amostras sinterizadas de ferro 

puro e com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar na condições M50H(I) e 

M50H(II). 

 

 
Figura 49 – Comparação da microdureza Vickers (Carga de 25 g) para amostras de ferro (REF) e 

amostras com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar, nas condições M50H(I) – etapa I e 

M50H(II) - etapa II. 

 

Os valores obtidos a partir do ensaio de microdureza, Figura 49, revelam um 

aumento na dureza superficial das partículas para amostra referente à condição M50H(II). No 

(b) (a) 
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entanto, levando em consideração a metodologia de análise do ensaio, esse aumento, apesar 

de não ser muito significativo devido à dispersão dos valores, pode sugerir que este represente 

um endurecimento superficial da matriz de ferro quando comparada as outras condições.  

 

 

4.4.2 Comparação dos difratogramas de raios X e parâmetro de rede das amostras 

depositadas na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar 

 

O difratograma da Figura 50 apresenta espectros de DRX das amostras de ferro (sem 

tratamento) e as amostras de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar, nas 

condições M50H(I) e M50H(II).  

 

 
Figura 50 – Difratograma comparativo das amostras de ferro (REF) e amostras com deposição de Ti na 

atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar, nas condições M50H(I) e M50H(II). Padrão ICDD 06-0696. 

 

Assim como exposto para as condições anteriores, na atmosfera de Ar, o 

difratograma da figura 50 apresenta todos os picos dos espectros correspondentes à fase α, 

conforme o padrão ICDD da ficha cristalográfica 06-0696.  

Analisando algumas posições em 2𝜃 percebe-se que todos os picos se deslocam para 

a esquerda, em relação ao espectro da amostra de ferro (sem tratamento). Assim como na 

condição da atmosfera de Ar, a tabela 12 apresenta a comparação desses deslocamentos em 

função de 2𝜃 para a amostra de ferro puro (sem tratamento) e das amostras com deposição de 

Ti na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar nas condições M50H(I) – etapa I e M50H(II) – etapa II.  
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Tabela 12 – Valores dos deslocamentos em função de 2𝜃 para o tratamento 1CH4/2H2/1Ar. 

Tratamento 1CH4/2H2/1Ar 

Planos 
Ângulo em 2𝜃 Deslocamentos 

REF M50H(I) M50H(II) 

110 44,73 0 -0,02 

200 65,07 -0,01 -0,01 

211 82,39 -0,01 -0,03 

220 98,99 -0,01 -0,01 

310 116,43 -0,01 -0,02 

 

De acordo com a tabela 12, todos os picos de difração sofrem um deslocamento para 

a esquerda, sendo que os maiores valores de deslocamentos em módulo são referentes à 

condição M50H(II), já que o sinal negativo indica apenas o sentido de deslocamento. É 

importante ressaltar que de acordo com lei de Bragg, quando a distância interplanar aumenta, 

decorrente da tensão residual compressiva, a posição do pico de difração é deslocada do pico 

para ângulos menores, e conforme a equação 09, o parâmetro de rede também aumenta. 

É possível observar, na tabela 12 que a deposição referente à condição M50H(II) 

apresenta os picos difratados correspondente aos planos (110), (211) e (310). Em conseguinte, 

apresentam maior distância interplanar e consequentemente maiores parâmetro de rede 

previsto na lei de Bragg, conforme ilustra a figura 51. 

 

 
Figura 51 – Curvas de obtenção dos parâmetros de rede das amostras de ferro (REF) e amostras com 

deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/2H2/1Ar, nas condições M50H(I) e M50H(II). 
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Apesar da inserção de Ti e C na matriz, não provocarem variação correspondente à 

formação de fases a partir destes elementos, a inclusão destes na rede cristalina do ferro 

ocasiona o surgimento de tensão compressiva, e consequentemente, um aumento no 

parâmetro de rede. 

Os maiores valores dos parâmetros de rede correspondem à família de planos mais 

compactos <110>, <211> e <310>, a que possui maiores densidade atômica planar (110), 

(211) e (310) para o sistema cúbico CCC, como discutido anteriormente, a deformação da 

rede decorrente da tensão residual compressiva ocorre preferencialmente em planos 

compactos, pois a distância que a rede precisa deslocar é mínima. 

 

 

4.5 PÓS DE FERRO DEPOSITADOS COM Ti NA ATMOSFERA DE 25%CH4, 25%H2, 

50%Ar  

 

A figura 52 apresenta os resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

para amostra com deposição na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar, nas condições M25H(I) e 

M25H(II), no qual refere-se às Etapas de deposições I e II, respectivamente.  

 

  
Figura 52 – Micrografias da superfície da partícula de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 

1CH4/1H2/2Ar. (a) condição M25H(I) e (b) condição M25H(II). 
 

Diferentemente das condições anteriores, observa-se que a micrografia da figura 52 

(a) apresenta um aspecto de textura menos rugosa, não sendo possível observar com precisão 

a formação do revestimento para a deposição na condição M25H(I). Em virtude disso, foi 
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realizado microanálise por EDX e os resultados quantitativos para as condições de tratamento 

na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar são apresentados na tabela 13.  

 
Tabela 13 – Resultados quantitativos da análise composicional (EDX) da amostra de ferro com deposição 

de Ti na atmosfera 1CH4/1H2/2Ar. 

Condição de 

tratamento 
Região analisada 

Elementos (% atômico) 

C O Si Ti Mn Fe 

M25H(I) 1 - 23,91 0,72 0,97 0,38 74,02 

M25H(II) 2 35,81 7,7 - 1,96 - 54,46 

 

Na região 1, apesar de não apresentar visualmente a formação do revestimento, 

figura 52 (a), a análise composicional detectou um percentual atômico de 0,97% de Ti e 

dentre os resultados da análise por EDX não foi detectado a presença de C nessa amostra. 

Acredita-se que isso é decorrente do efeito da relação 2/1 do gás inerte (Ar) para o gás reativo 

(CH4), de forma que os átomos de C dispersos na matriz difundiram por solução sólida na 

matriz de ferro.  

A figura 53 são apresentadas as micrografias do ferro com deposição de Ti na 

atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar após sinterização a 1120ºC.  

 

  
Figura 53 – MEV da superfície das amostras sinterizadas de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 

1CH4/1H2/2Ar. (a) condição M25H(I) e (b) condição M25H(II). 

 

Comparando as micrografias da figura 53 (a) e 53 (b) é possível observar uma 

heterogeneidade quanto à distribuição e a morfologia dos poros na deposição referente à 

condição M25H(I), com a presença de poros grandes de formato irregular. Já na deposição da 

condição M25H(II) observa-se uma diminuição da porosidade e uma maior continuidade da 

matriz de ferro. 

(a) (b) 
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4.5.1 Comparação da microdureza nas amostras depositadas na atmosfera de 

1CH4/1H2/2Ar  

 

A figura 54 apresenta os resultados de microdureza das amostras sinterizadas de 

ferro puro e com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar na condições M25H(I) e 

M25H(II). 

 

 
Figura 54 – Comparação da microdureza Vickers (Carga de 25 g) para amostras de ferro (REF) e 

amostras com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar, nas condições M25H(I) – etapa I e 

M25H(II) – etapa II. 
 

Os resultados do ensaio de microdureza, Figura 54, revelam um aumento na dureza 

superficial das partículas para amostra referente à condição de deposição M25H(II). Esse 

endurecimento superficial da matriz é um indicativo que a solubilização do Ti e C durante a 

sinterização tenha sido incompleta. 

 

 

4.5.2 Comparação dos difratogramas de raios X e parâmetro de rede das amostras 

depositadas na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar 

 

O difratograma da Figura 55 apresenta os espectros de DRX das amostras de ferro 

(sem tratamento) e as amostras de ferro com deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar, 

nas condições M25H(I) e M25H(II). 
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Figura 55 – Difratograma comparativo das amostras de ferro (REF) e amostras com deposição de Ti na 

atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar, nas condições M25H(I) e M25H(II). Padrão ICDD 06-0696. 

 

No difratograma da figura 55 é possível observar que os todos os picos indicados nos 

espectros correspondem à fase α do Fe, que corresponde à estrutura cristalina cúbica de corpo 

centrado (CCC), conforme o ICDD da ficha cristalográfica 06-0696.  

Assim como exposto para nas condições anteriores, na atmosfera de Ar e 

1CH4/2H2/1Ar. Algumas posições em 2𝜃 percebe-se que todos os picos se deslocam para a 

esquerda, em relação ao espectro da amostra de ferro (sem tratamento), conforme exposto na 

tabela 14.  

 

Tabela 14 – Valores dos deslocamentos em função de 2𝜃 para o tratamento 1CH4/1H2/2Ar. 

Tratamento 1CH4/1H2/2Ar 

Planos 
Ângulo em 2𝜃 Deslocamentos 

REF M25H(I) M25H(II) 

110 44,73 -0,03 -0,11 

200 65,07 -0,02 -0,10 

211 82,39 -0,03 -0,10 

220 98,99 -0,03 -0,08 

310 116,43 -0,03 -0,10 

 

Na tabela 14, todos os picos de difração sofrem um deslocamento para a esquerda, 

sendo que os maiores valores de deslocamentos em módulo são referentes às deposições da 

condição M25H(II). Vale ressaltar que o sinal negativo indica apenas o sentido de 

deslocamento, assim como exposto na condição anterior.  
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De acordo com lei de Bragg, à distância interplanar é diretamente proporcional ao 

parâmetro de rede, sendo possível observar, na tabela 14 que a deposição na condição 

M25H(II) apresenta um pico difratado de maior deslocamento, o qual correspondente ao 

plano (110) sendo este de maior densidade atômica plana, para o sistema cúbico CCC.  

Utilizando a equação 09, os resultados do parâmetro de rede foram calculados e são 

apresentados no gráfico da figura 56. 

 

 
Figura 56 - Curvas de obtenção dos parâmetros de rede das amostras de ferro (REF) e amostras com 

deposição de Ti na atmosfera de 1CH4/1H2/2Ar, nas condições M25H(I) e M25H(II). 

 

Na figura 56 é possível observar que os maiores parâmetros de rede são para a 

condição M25H(II), de forma que confirma os resultados apresentado na tabela 14. A 

influência da tensão compressiva proporciona um aumento no parâmetro de rede, de forma 

que a condição com ciclo mais longo precipita mais material ocasionando esse efeito de 

expansão da rede cristalina do ferro.  
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CAPÍTULO 05 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

5.1 CONCLUSÕES:  

 

Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir: 

 

 Os resultados revelam que houve deposição de Ti e C por magnetron 

sputtering e que os mesmos estavam dispersamente distribuídos na matriz de ferro 

 As deposições realizadas na etapa II foram mais eficazes para todas as misturas 

gasosas utilizadas, significando que pós sob constante agitação pode ser mais eficaz durante o 

processo de deposição. 

 A condição de deposição em atmosfera reativa (presença de gás reativo) 

apresentou um menor percentual atômicos de Ti em relação à condição de atmosfera não 

reativa (presença de gás inerte), provavelmente devido ao envenenamento provocado pelas 

espécies reativas no alvo. 

 As amostras sinterizadas com deposição de Ti realizada em duas etapas 

apresentaram uma evolução microestrutural com uma melhora na continuidade da matriz de 

ferro quando comparada as amostras sinterizadas com deposição de Ti realizada em uma 

única etapa. Dessa forma, podemos sugerir que a evolução do tempo de deposição, com 

consequente aumento no percentual de Ti na matriz de ferro promove uma evolução 

microestrutural na amostra.  

 Para todos os espectros de difração de raio X, os picos de difração sofrem um 

deslocamento para a esquerda devido a tensões residuais de compressão provenientes do 

processo de deposição por magnetron sputtering, esses efeitos foram confirmados a partir do 

cálculo do parâmetro de rede. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS:  

 

Durante a realização deste trabalho de pesquisa algumas questões foram observadas e 

não foram esclarecidas. Desta forma serão listadas algumas sugestões que possam contribuir 

para o melhor entendimento desses aspectos:  

 Elaborar um procedimento para melhorar a distribuição e uniformidade nas 

amostras de pó de ferro puro ou aço com baixo teor de carbono sob o porta amostra à medida 

que a amostra é exposta a deposição a plasma; 

 Analisar a influência do tempo e fluxo de deposição para as deposições de Ti 

em atmosfera de Ar na Etapa I, uma vez que, a mesma não apresentou resultados coniventes 

com as demais atmosferas; 

 Aperfeiçoar o sistema de deposição a plasma por magnetron sputtering para 

atmosferas reativas, de forma que se possa evitar a formação do composto cerâmico (TixCy) e 

por conseguinte, aumentar a taxa de sputtering do processo; 

 Estudar a relação pressão x fluxo de gás reativo e não reativo para determinar 

os ciclos de histeres que ocorrem devido ao envenenamento do alvo no sistema magnetron 

sputtering; 

 Realizar um estudo na densificação dos compactados e sinterizados das 

amostras após deposição de Ti por magnetron sputtering, com intuito de diminuir as 

dificuldades de metodologia do ensaio de microdureza; 

 Realizar um tratamento duplex de nitretação a plasma seguido por deposição 

de TiN e determinar as propriedades mecânicas e tribológicas antes e após o tratamento.  
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