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PRODUÇÃO DE ESTRUTURA COM GRADIENTE DE POROSIDADE A  PARTIR 

DA SINTERIZAÇÃO POR PLASMA DA MISTURA DE PÓS Ti-Nb- Sn 

 

RESUMO 

 

A estrutura porosa está sendo amplamente investigada para uso em implantes biomédicos, 
com objetivo de integrar o implante de forma mecânica e funcional no interior do tecido 
ósseo. Além disso, esta estrutura também é importante para que fármacos possam se 
armazenar podendo induzir e acelerar o processo de osseointegração. Com o intuito de 
investigar esse efeito, pós metálicos de Ti-Nb35%-Sn4% foram sinterizado por plasma 
usando descarga por cátodo oco. As sinterizações foram realizadas em plasma de argônio, 
pressão fixada em 4 mbar e temperaturas de 500ºC, 600ºC e 700ºC. Também foram 
sinterizadas amostras em forno à resitência elétrica à 1200ºC, a fim de comparar a 
sinterização a plasma com um metódo convencional. Verificou-se que amostras 
sinterizadas por plasma na configuração de cátodo oco apresentaram gradiente de 
porosidade, enquanto as amostras sinterizadas em forno resistivo não apresentaram. Além 
disso, foram encontradas diferenças na micro estrutura, onde  se obteve uma superficíe 
mais porosa e o núcleo mais denso, em diferentes temperaturas. Assim como perfil de 
percolação de água destilada, a comparação da composição química das camadas porosas 
das amostras tratadas por plasma foram os principais resultados obtidos. Diante dos 
resultados obtidos, pode-se concluir que essa estrutura é particularmente importante para 
aplicação na área biomédica, tais como arcabouços para liberação de fármacos e implantes. 
 

Palavras Chaves: Sinterização a plasma, cátodo oco, titânio, porosidade. 
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ABSTRACT  

 
Porous structures are being widely investigated for use in biomedical implants, aiming to 
mechanically integrate and functionally the implant inside the bone tissue. Moreover, this 
structure is also important for drugs that can be stored and can induce and accelerate the 
process of osseointegration. With the purpose to investigate this effect, Ti, Nb and Sn 
metal powders, were sintered by plasma using a hollow cathode discharge. Sintering was 
performed in argon plasma set at 4 mbar pressure and temperatures of 500 ° C, 600 ° C and 
700 ° C. Samples were also sintered in the electrical resistance furnace at 1200 ° C in order 
to compare plasma sintering with the conventional method. It was observed that plasma 
samples sintered with the hollow cathode configuration showed a gradient in porosity, 
while the samples sintered in the resistive furnace did not. Furthermore, differences in the 
microstructure of the samples were found, were a surface with higher porosity and ales 
porous core were obtained at different temperatures. The percolation profile of distilled 
water and the chemical compositions of the porous layers of the plasma treated samples 
were the main results obtained. Based on these results, we can conclude that this structure 
is particularly important for application in the biomedical field such as scaffolds for drug 
delivery and implants. 
 

Key words: Plasma sintering, hollow cathode, titanium, porosity. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1.O ESTADO DA ARTE 

 

 O titânio é usado com sucesso há mais de 5 décadas como material na fabricação de 

implantes devido à sua excelente biocompatibilidade e desempenho mecânico com o corpo 

humano (WILLIAMS, 2001). Implantes de ligas titânio têm sido amplamente usados na 

substituição do osso (GEETHA et al. 2009). Além disso, a modificação de implantes para o 

desenvolvimento de superfícies porosas tem tido um grande aumento. Isso ocorre para 

alcançar simultaneamente alta estabilidade mecânica, grande capacidade de armazenamento 

e/ou liberação de fármacos. (BOBYN, 1980; PILLIAR, 1990; ITÄLÄ et al. 2001; 

FUJIBAYASHI et al. 2004; BOYAN et al. 2004). Enquanto a parte densa é responsável pela 

estabilidade mecânica, a parte porosa do implante facilita a ósseointegração, além de permitir 

o armazenamento da fármacos.  

 Na literatura, muitos métodos de produção de estruturas metálicas porosas são 

descritos (ASHBY et al. 2000; RYAN et al. 2006). Porosidades funcionais são obitidas 

através da aplicação de gáses na formação de espumas, através da expansão do ar aquecido 

(KEARNS et al. 1988 e DAVIS et al. 2001), deposição química em fase vapor em pré-forma 

celular (ZARDIACKAS et al. 2001), revestimento por impregnação de pré-forma celular (LI 

et al. 2002; QUADBECK et al. 2011), sinterização por plasma, (LIFLAND et al. 1994; QIU 

et al. 1997), deposição por plasma (HAHN, PALICH, 1970; YANG et al. 2000), síntese por 

reação de combustão de compactados NiTi em pó (LI et al. 2000), bem como o método do 

retentor espacial (BRAM et al. 2000; WEN et al. 2004).  

 Contudo, nos últimos anos, novas técnicas de tratamento de materiais por plasma 

foram usadas para realizar modificações em superfícies de materiais e melhorar a porosidade 

superficial. Ao utilizar a configuração de descarga de cátodo oco (HCD) na sinterização de 

pós pré-ligados de Cu90%-Al10%, foram produzidas estruturas com superfície porosa. Essa 

porosidade diminuía ao encontro do núcleo compacto (ALVES et al. 2003). Com isso se 

percebeu que um gradiente de porosidade foi obtido. A justificativa para esse resultado deu-se 

pelas colisões iônicas na superfície da amostra, produzindo micro-fusões que transferem por 

capilaridade material para o interior da amostra. Outros trabalhos realizados pelo mesmo 

grupo (MAIA, 2001; SOUZA., 2005 e GALVÃO, 2007), mostraram que é possível controlar 
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o diâmetro médio e a densidade dos poros, bem como a profundidade da porosidade. Além 

disso, a modificação de superfícies de titânio por nitretação a plasma (ALVES et al. 2006) e 

oxidação de plasma (SILVA et al. 2006) demonstrou o potencial das técnicas de modificação 

de composição química e da rugosidade da superfície das amostras, melhorando a sua 

molhabilidade, a qual é potencialmente associada à períodos mais curtos de osseointegração. 

Diante disso, propõe-se analisar a eficiência da técnica na produção de estruturas com 

gradiente de porosidade na mistura de pós Ti-Nb35%-Sn4%. Escolheu-se esta liga, pois em 

estudos recentes as ligas de Ti-Nb-Sn foram investigadas, apresentaram um baixo módulo de 

Young (JUNG et al. 2010). Em testes in vivo e in vitro, a liga de Ti-Nb35%-Sn4% foi 

considerada bioinerte com elevado grau de compatibilidade (MIURA et al. 2011).  

 Com isso, espera-se que um material com essa microestrutura porosa, 

biocompatibilidade e desempenho mecânico seja muito atrativo para a aplicação biomédica. 

Seguindo essa linha de pesquisa, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial da 

técnica na sinterização a plasma por descarga em cátodo oco. Pós compactados foram 

sinterizados por plasma, ou usando forno resistivo para efeito de comparação.  

 Para um melhor entendimento do estudo explanado neste trabalho, o mesmo foi 

dividido em 5 capítulos. Sendo o primeiro capítulo uma introdução ao trabalho. O segundo 

capítulo aborda uma revisão de literatura sobre o sistema Ti-Nb-Sn aplicado o dispositivos  

biomédicos, materiais porosos, processo de moagem, processos da metalurgia do pó, além de 

um maior entendimento sobre sinterização a plasma por descarga em cátodo oco. O terceiro 

capítulo descreve a confecção das amostras, os tratamentos realizados e os ensaios ao qual 

eles foram submetidos. O quarto capítulo trata dos resultados e discussão baseados na 

metodologia utilizada. Por fim, no quinto capítulo têm-se a conclusão sobre toda a pesquisa 

realizada com sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TÉORICO 

2.2. Sistema Ti-Nb-Sn aplicado a dispositivos biomédicos 

 

 O titânio puro e a liga Ti-6Al-4V vem sendo amplamente utilizados em vários 

dispositivos e componentes biomédicos, especialmente na substituição de tecidos duros, assim 

como em outras aplicações, devido às suas propriedades desejáveis, tais como, propriedades 

mecânicas e resistência à corrosão em comparação com implantes de aço inoxidável (MIURA 

et al. 2011; XIAOPENGA et al. 2011). O módulo de Young das ligas Ti-6Al-4V ( 110 GPa ) 

é menor do que a do aço inoxidável (205 GPa ) usado para aplicações biomédicas. Contudo o 

módulo de elasticidade da liga de Ti-6Al-4V é ainda muito maior do que a do osso humano, 

como por exemplo, osso cortical (10-30 GPa) (MIURA et al. 2011; XIAOPENGA et al. 

2011). Essa diferença entre os módulos do implante e do osso gera uma incompatibilidade 

mecânica, sendo ela um dos principais problemas relacionado à utilização de implantes 

metálicos. Essa incompatibilidade acaba gerando problemas como perda óssea, afrouxamento 

de implantes e a falha prematura de implantes de quadril (NIINOMI et al. 2012) Portanto, um 

requisito importante para biomateriais, é o módulo próximo ao módulo do osso. 

Recentemente, as ligas de Ti-Nb35%-Sn4% foram investigadas, onde o módulo de Young das 

ligas de Ti-Nb35%-4Sn4% foi obtido em cerca de 40 GPa, (JUNG et al. 2010), que apresenta 

o menor módulo de Young de todas as ligas de titânio do tipo β desenvolvidas para aplicação 

biomédica (NIINOMI et al. 2012). Em outro estudo envolvendo testes in vitro e in vivo 

(MIURA et al. 2011), a liga de Ti-Nb35%-Sn4% foi considerado bioinerte com elevado grau 

de compatibilidade óssea.  

2.3. Materiais Porosos 

 

 Pesquisas recentes mostram que implantes porosos possuem melhor fixação ao osso 

humano. Essa superfície porosa do implante influencia na adesão celular e facilita o 

crescimento do osso dentro dos poros. Devido a isso, apresentam boa compatibilidade com os 

tecidos vizinhos, promovendo estabilidade por longo tempo (LIU et al. 2005). Além da 

fabricação de implantes, o titânio poroso vem sendo utilizado em pesquisas voltadas para 

aplicações em arcabouços (LIU et al. 2005). Os arcabouços são suportes porosos colocados 

(fármacos, células teciduais e/ou fatores de crescimento), para facilitar e/ou permitir o 
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crescimento do tecido ósseo. Para cumprir a função de arcabouço, o implante deve possuir 

propriedades como biocompatibilidade, alta porosidade tamanho e formato de poros 

adequados, capazes de permitir o crescimento de tecidos ósseos e vascularização. Este 

crescimento fornece uma forte interação entre o implante e o tecido ósseo.  

 Os poros devem ser preferencialmente interligados tridimensionalmente para 

fornecer espaço suficiente para a fixação e proliferação de tecido ósseo novo e para facilitar o 

transporte de fluidos pelo material. Alem disso o arcabouço deve ter boa capacidade de 

armazenamento. Estas estruturas porosas têm muitas aplicações que vão desde próteses de 

quadril acetabular, implantes dentários, discos invertebrais (ASHLEY, 2007; GARG et al. 

2012).  Quando se pretende utilizar materiais porosos é necessário conhecer as suas 

classificações, propriedades e características. Podemos ver a classificação dos poros na 

(Figura 2-1). 

 

 

Figura 2-1- Classificação dos diferentes tipos de poros, adaptado de Rouquerol et al. (1994). 
 

 Deste ponto de vista, comforme mostrado pela (Figura 2-1), uma primeira categoria 

de poros são aqueles totalmente isolados dos seus vizinhos, como na região (a), que são 

descritos como poros fechados. Eles influenciam propriedades macroscópicas como 

densidade, resistência mecânica e condutividade térmica, mas não enfluência em processos 

como o de fluxo de fluidos e adsorção de gases. Por outro lado, os poros que têm um canal de 

comunicação contínuo com a superfície externa do corpo, como (b) (c) (d) (e) e (f), são 

descritos como poros abertos. Alguns podem ser apenas abertos em uma extremidade como 

(b) e (f), e são descritos como “cego” (ou seja, sem saída). Outros podem ser abertos nas duas 

extremidades (através de poros), como em torno de (e). Os poros podem também ser 

classificados de acordo com sua forma: podem ser cilíndricos abertos (c) ou cegos (f), em 

Acessibilidade: 

a - Porosidade fechada; 

b, c, d, e, f - Porosidade aberta; 

b, f - Poros cegos (sem “saída”);  

e - Poros interconectados 

Formato: 

c - Aberto e cilíndrico; 

f - Cilíndrico e cego (sem “saída”); 

b: Formato de frasco de tinta; 

d: Forma de funil 
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forma de frascos de tinta (b) , em forma de funil (d) ou em forma de fenda (ROUQUEROL et 

al. 1994). Outra propriedade importante para a aplicação pratica dos materiais porosos é o 

tamanho dos poros. Porém essa definição é dificil de ser realizada com precisão. Devido ao 

fato de que a forma do poro é geralmente muito irregular e variável, o que leva a uma 

variedade de definições do tamanho. Além disso, os sistemas de poros interligados consistem 

geralmente em redes e os resultados registrados, muitas vezes, dependem da seqüência em 

que os poros são encontrados (ROUQUEROL et al. 1994). 

 Ao estudar esse material percebemos que a sua utilização sempre está ligada a 

presença de uma fase de fluido que pode ser um gás ou um líquido. Por isso sistemas de 

sólidos porosos e fenômenos de absorção envolvendo líquidos e poros estão sendo estudados, 

em comparação com sólidos não porosos. A absorção capilar é um fenômeno físico resultante 

das interações entre as forças de adesão e coesão da molécula de água (MARMUR, 1988). Ela 

está diretamente relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície do tubo, pois há a 

formação de pontes de hidrogênio entre os dois. Graças à coesão das moléculas de água, 

também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas, umas acabam 

arrastando as outras pelos poros. Este fenômeno ocorre até que as forças de atração dos 

capilares sejam equilibradas pelo peso do líquido. De maneira geral, quanto menor o diâmetro 

dos capilares, maiores as pressões e consequentemente, mais rápida a absorção do líquido 

pelo material poroso. Em vários estudos, o perfil de percolação é representado pela velocidade 

de deslocamento da água, que é realizada através da deformação elástica do fluido e o seu 

consequente deslocamento até a saturação do material poroso (MARMUR, 1988; GALVÃO, 

2007; ASSIS et al. 2013).  

 Na literatura, muitos métodos de produção de estruturas metálicas porosas são 

descritos (ASHBY et al. 2000; RYAN et al. 2006). A técnica mais aplicada para produção de 

titânio poroso, com boas características e um custo relativamente baixo é a metalurgia do pó 

(TADDEI et al. 2004). Através da metalurgia do pó é possível produzir materiais porosos 

com propriedades especificas. De maneira geral, a técnica de metalurgia do pó consiste na 

obtenção de componentes metálicos a partir de pós  elementares. Esta técnica compreende 

basicamente 4 etapas: produção dos pós,  preparação dos pós, compactação e sinterização 

(BRAGA et al. 2007). Atualmente porosidades funcionais são alcançadas através da aplicação 

de varias técnicas da metalurgia do pó, como por exemplo, a liberação de agentes gasosos na 

formação de espuma, através da expansão do Ar aquecido, (KEARNS et al. 1988 e DAVIS et 

al. 2001), deposição química em fase vapor (CVD) em pré-forma celular (ZARDIACKAS et 

al. 2001), Revestimento por impreginação de pré-forma celular, (LI et al. 2002; QUADBECK 
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et al. 2011) sinterização por plasma (SPS), (LIFLAND et al. 1994; QIU et al. 1997) 

deposição por plasma (HAHN e PALICH, 1970; YANG et al. 2000)  a síntese por reação de 

combustão de compactados NiTi em pó, (LI et al. 2000), bem como o método do retentor 

espacial. (BRAM et al. 2000; WEN et al. 2004). Alem desses exemplos, a sinterização a 

plasma por descarga em cátodo oco tem mostrado o seu potencial para a produção de ligas 

porosas de titanio e de outros materiais (ALVES et al. 2003).  

 

2.4. Processo de moagem 

 

 Existem vários fatores que influenciam a moagem de alta energia. O tipo de moinho, 

velocidade de rotação, sentido de rotação, temperatura, fração das bolas para o pó e agentes 

de controle de processo são algum desses fatores. Contudo o fator mais importante está 

relacionado ao tempo de moagem. (SURYANARAYANA, 2001). Normalmente, o tempo é 

determinado no ponto onde há um equilíbrio entre fratura e a soldagem a frio. 

(SURYANARAYANA, 2001). 

 Esse processo é realizado com uma mistura de pós com característica conhecida, 

como porcentagem e peso de cada elemento a ser cominuido (SURYANARAYANA, 2001). 

Assim, os cadinhos são fechados hermeticamente, com atmosfera controlada,  colocados em 

movimento. Por isso se faz a utilização dos agentes de controle de processo que visa diminuir 

a soldagem a frio. Normalmente são utilizados quando os materiais a serem moídos são muito 

dúcteis. Estes agentes também são conhecidos como lubrificantes. Eles agem reduzindo a 

tensão superficial do material servindo como antiaglomerante. Alguns agentes utilizados são: 

o polietileno, alumina, ciclo-hexano entre outros.  

 Ao iniciar a moagem as esferas, através de movimentos de choque quase elásticos, 

devem produzir a homogeinização química e estrutural dos pós reagentes (SONI, 1999; 

SURYANARAYANA, 2001; BRITO et al. 2007). Com isso há uma grande quantidade de 

deformação plástica das partículas, e leva a um refinamento contínuo do pós. Isso se torna 

bastante interesante, pois a utilização de pós ultrafinos e homogêneos, podem melhorar 

efetivamente a sinterabilidade dos materiais. Especialmente na sinterização em fase líquida.  

 Um dos principais moinhos utilizados é o de bolas planetário, possui uma plataforma 

onde estão localizados os suportes dos cadinhos (Figura 2-2). Esta plataforma rotaciona na 

direção oposta em que giram os vasos, reduzindo a ação da força centrífuga sobre a força da 
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gravidade, permitindo assim a utilização de altas velocidades de rotação 

(SURYANARAYANA, 2001).  

 

 

Figura 2-2- Esquema do funcionamento do moinho de bolas planetario e cadinhos (a) e a 
representação de colisões entre esferas e particulas (b) adaptado de 
Suryanarayana, (2001). 

 

2.5. Processo da metalurgia do pó 

 

 A tecnologia da Metalurgia do Pó baseia-se na prensagem de pós em moldes 

metálicos e consolidação da peça por aquecimento controlado. O resultado é um produto com 

a forma desejada, bom acabamento de superfície, composição química e propriedades 

mecânicas controladas. O processo da metalurgia pó envolve quatro etapas fundamentais: 

obtenção, mistura,  compactação e a sinterização dos pós. A Sinterização pode ser definida 

como um processo físico, termicamente ativado, que faz com que um conjunto de partículas 

de determinado material, inicialmente em contato mútuo, adquira resistência mecânica 

(ANGELUS e ALVES, 1998; RANJENDRA e HÉCTOR 2012). Sua força motriz é o 

decréscimo da energia superficial livre do conjunto de partículas,  conseguido pela diminuição 

da superfície total do sistema. 

(a) (b) 
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Figura 2-3- Iustrações do estágio de sinterização adaptado de Ranjendra e Héctor, (2012): (a) 
estágio inicial, particulas de pó em contacto tangencial, (b), perto do limite da 
fase inicial, começam a crescer pescoços entre as partículas, (c) estágios 
intermediário com canais de poros contínuos nas bordas dos grãos e grande área 
de contato entre os grãos, (d) fase final, há formação de poros tetraédricos nas 
intersecções dos grãos. 

 
 
 Durante a sinterização, a porosidade da estrutura é fechada. Para isto, material deve 

ser deslocado para preencher os espaços vazios, a maneira que ocorre este processo identifica 

os mecanismos para acelerar a sinterização que são: sinterização por fase sólida, fase líquida, 

sinterização ativada e sinterização reativa, é o que pensa Ranjendra e Héctor 2012.  

 Existem basicamente dois tipos de sinterização: sinterização por fase sólida e a 

sinterização por fase líquida. Na sinterização por fase sólida, material é transportado sem que 

haja qualquer tipo de líquido na estrutura. Sob o prisma de (Angelus e Alves, 1998; Ranjendra 

e Héctor 2012) existem diversas formas de transporte de material: por fluxo viscoso, por 

difusão atômica ou por transporte de vapor.  

 Em todos estes casos, o material é transferido para a região de contato entre 

partículas vizinhas. A sinterização por fase líquida acontece devido à formação de líquido na 

estrutura. Isso ocorre, pois há fusão de um dos componentes do sistema ou pode ser o 

resultado de uma reação entre, pelo menos, dois dos componentes do sistema. Um líquido é 

formado na estrutura (por razões diversas) durante o aquecimento. Quando o líquido se forma, 

ele pode molhar as partículas e se infiltrar facilmente pela porosidade, formando uma mistura, 

sólido-líquido. Esta mistura diminui a viscosidade do sistema e adicionalmente, as forças de 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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capilaridade surgidas do contato entre estas duas fases provocam o rearranjo das partículas, 

que se deslocam para formarem um melhor empacotamento. Isto significa densificação da 

estrutura. Este mecanismo é denominado rearranjo de partículas. É o primeiro agir e 

geralmente o mais importante em produzir densificação. Este mecanismo processa-se 

rapidamente de segundos a poucos minutos, havendo as condições necessárias (ANGELUS e 

ALVES, 1998; RANJENDRA e HÉCTOR 2012).  

 Outro conceito importante da sinterização, de acordo com (Angelus e Alves, 1998 e 

Ranjendra E Héctor 2012) é a sinterização rápida pode ser analisado o mais genericamente 

possível. A sinterização rápida é obtida quando se emprega altas taxas de aquecimento. Com 

isso, na medida em que a velocidade do aquecimento aumenta o tempo para se alcansar à 

temperatura final diminui. Isto, entretanto, não significa sinterização rápida, pois existe a 

isoterma. Rigorosamente, sinterização rápida seria curto período de aquecimento e curto 

tempo em isoterma. Para isto, é necessário que haja a denssificação desejada neste intervalo 

de tempo. Isto significa que a estrutura deve apresentar altas taxas de sinterização durante 

aquecimento isoterma. A análise da sinterização requer separação entre casos em que ocorre 

ou não fase líquida durante o processo.  

 Por esta razão, a sinterização rápida com ocorrência de líquido não é surpreendente. 

Para que esta exista, entretanto, devem-se ter determinadas condições atendidas: boa 

molhabilidade da fase sólida pelo líquido; líquido em volume razoável (cerca de 35% de 

volume de líquido, com relação ao volume teórico da peça, já garantiria quase total 

densificação só por rearranjo de partículas) e partículas finas da fase sólida, o que garante 

mais facilidade de rearranjo maiores forças de capilaridade (ANGELUS e ALVES, 1998; 

RANJENDRA e HÉCTOR 2012). Para sistemas nos quais estas condições são atendidas é 

possível densificar completamente a estrutura logo depois que a fase líquida é formada, ainda 

durante o aquecimento, ou seja, altíssimas taxas de aquecimento podem ser empregadas para 

levar a temperatura até o nível onde haja líquido em volume considerável (ANGELUS e 

ALVES, 1998; RANJENDRA e HÉCTOR 2012).  

 

2.6. Sinterização a plasma por descarga em cátodo oco  

 

 A definição do plasma é dada como um gás parcialmente ionizado composto de 

espécies neutras (átomos e moléculas) e espécies carregadas (íons e elétrons) (ALVES et al. 
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2001). Em sua totalidade o plasma é eletricamente neutro, uma vez que o número de 

partículas positivas e negativas é praticamente o mesmo (ALVES et al. 2001). Em 

laboratório, o plasma é produzido a partir de um fluxo de gás ou de misturas gasosas inseridos 

em um reator a pressão atmosférica ou sob baixas pressões. Utilizando uma fonte de energia, 

esse gás é ionizado dando origem ao plasma.  Na interação plasma e superfície ocorrem vários 

fenômenos que irão aquecer e modificar a estrutura superficial do corpo esposto ao plasma. A  

(Figura 2-4)  ilustra uma representação esquemática destes fenômenos. 

 

 

Figura 2-4 - Algumas das possíveis interações entre íons e superfície da amostra. Adaptado de 
Hess, (1990). 

 

 Quando ocorre aquecimento de um determinado material através do plasma, todos 

estes eventos podem estar presentes e ocorrer simultaneamente, entretanto, uns podem 

transferir mais energia para superfície que os outros; tornando-se, assim, mais importante no 

processo de aquecimento. O Plasma a baixa pressão é frequentemente usados para 

processamentos de materiais como: nitretação, sinterização, deposição, entre outros.  Este tipo 

de descarga tem comportamentos que dependerão de fatores como, geometria dos eletrodos, 

tipo e fluxo do gás ou mistura gasosa, diferença de potencial  aplicado e pressão  interna do 

sistema. 

 O cátodo oco para (Baránková e Bardos, 2001) é uma configuração de plasma 

eficiente e pode ser obtida através de diferentes geométrias (placa paralela, cilindro, aspiral, 

etc), desde que promova o confinamento do plasma e possa ser polarizada catodicamente com 

o mesmo potencial Quando um cátodo oco é polarizado negativamente em um eletrodo, 

dependendo da potência elétrica fornecida, da pressão do gás, do diâmetro da cavidade oca e 

do comprimento dos eletrodos, a descarga pode apresentar uma baixa resistividade à 
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passagem de corrente elétrica e os elétrons confinados entre os eletrodos terão maior tempo de 

vida no volume do plasma. Devido ao potencial repulsivo do cátodo, estes elétrons confinados 

ficarão oscilando entre as paredes do eletrodo aumentando o número de colisões ionizantes 

nesta região. Os íons que se encontram dentro dessa cavidade são acelerados com alta energia 

em direção às paredes do cátodo liberando átomos e elétrons secundários produzindo um 

intenso aquecimento. 

 

Figura 2-5 - Configuração de cátodo oco de plasma em geometria de placa paralela adaptado 
de Bardos, (1996). 

 

 Os novos elétrons produzidos (elétrons secundários) são, então, acelerados em 

direção ao volume do plasma e, novamente, ficam oscilando entre as paredes do cátodo, 

gerando novas colisões ionizantes que alimentam este ciclo (BÁRDOS et al. 1997). Portanto, 

o cátodo oco pode gerar plasmas com alta densidade e alto grau de ativação das espécies 

permitindo uma transferência de calor mais eficiente sem necessitar de altas pressões ou 

campos magnéticos externos (ALVES et al. 2003). Em algumas formas de cátodo oco a 

densidade do plasma apresenta uma ou duas ordens de magnitude maiores que em plasma 

com cátodo planar. A sinterização por plasma por descarga em cátodo oco consiste em expor 

a amostra sob sinterização a um plasma inerte ou reativo na configuração de catodo oco. 

  O aquecimento se dá por bombardeio dos íons do plasma sobre a superfície. Quando 

as partículas energéticas bombardeiam a superfície da amostra grande parte da sua energia é 

transferida. Isto produz altas pressões e altas temperaturas (picos térmicos) as quais afetam as 

propriedades superficiais, podendo formar fases metaestáveis. A (Figura 2-6) ilustra uma 

representação esquemática desse fenômeno. 
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Figura 2-6 - Representação esquemática do mecanismo de aquecimento da sinterização a 
plasma. 

 

Estudos realizados mostram que íons com uma energia de 100 eV, quando atingem uma 

superfície, produzem  aquecimentos pontuais e pressões de 1,3 x 1010 Pa por(verificar) um 

tempo de 7 x10-11s para partículas com energia de 100 eV (LIMA, 2003). 

 

2.7. Picos térmicos 

 

 A ideia dos “Picos Térmicos” resultantes bombardeamento de íons foi discutida pela 

primeira vez na literatura científica na década de 1950 por Brinkman. Em um curto espaço de 

tempo após a deposição inicial de energia, a energia cinética no pico pode ser compartilhada 

em uma distribuição relativamente contínua por todos os átomos dentro da região da ponta do 

pico, isso pode dar origem a uma temperatura efetiva no interior da zona de pico, de forma 

significante, chegando a temperaturas elevadas bem acima do que é necessário para a fusão, 

este momento é geralmente referido como um pico térmico. Picos termicos são pequenos 

tipicamente da ordem de poucos nanómetros de diâmetro (Donnelly e Birtcher, 1998). Em um 

recente estudo, tem mostrado que os enormes fluxos de íons energéticos do plasma podem 

formar crateras de material derretido e causar outros danos na superfície de amostras como 

sputtering de grandes aglomerados de átomos (TIMKO et al. 2010).  

 

 

 

 

Bombardeamento 

de íons 
Derretimento de 

partículas da superfície 

por picos térmicos 

Preenchimento dos 

poros internos por 

ação capilar 



28 

 

 

 

Figura 2-7 - Crateras produzidas por picos térmicos do plasma por corrente contínua em 
cobre. (a) e (b) mostram crateras similares e com uma variedade ampla de 
tamanhos na faixa de 0.1 À 10µm Timko et al. (2010). 

 

 As crateras têm uma forma complexa que pode ser explicada pelo alto aquecimento 

desuniforme, devido ao bombardeamento de íons energéticos acelerados no potencial da 

bainha catódica do plasma. Neste campo, os íons positivos são acelerados em direção ao 

cátodo “superfície da amostra”, a obtenção de energias potenciais com pico em torno de 8 

keV , para o valor de campo eléctrico externo de 500 MV / m (TIMKO et al. 2010).  

 Essas energias são típicas da irradiação de íons no materiais , são bem conhecidas 

pela formação de picos térmicos que podem causar  um enorme redistribuição e deslocamento 

de átomos. Em um único pico térmico,  amostra é extremamente aquecida localmente com 

temperaturas da ordem de 9726,85 ºC em poucos segundos. Porém esta temperatura também 

baixa rapidamente sobre uma escala de tempo de segundos (HESS, 1990; TIMKO et al., 

2010). 

 
 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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3. MATERIAIS  E MÉTODOS  

3.1.Procedimento Experimental 

 

 O procedimento experimental realizado neste trabalho baseia-se essencialmente em 

06 principais etapas representadas na (Figura 3-1) que serão detalhados a seguir. 

 

 

Figura 3-1 - Etapas realizadas no proc edimento experimental. 
 

3.2.Preparação das Amostras 

 

 Os materiais utilizados foram fornecidos pela empresa BRATS – (Filtros 

Sinterizados/ Pós Metálicos especiais). A (Tabela 3.1) resume o fabricante e distribuição de 

tamanho de partícula onde (D10%, D50% e D90%) são os valores do diâmetro das partículas 

encontrados para as porcentagens em 10%, 50% E 90%. 
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Tabela 3-1- Lista dos valores do diâmetro das particulas das distribuições obitida a 10% 

(d10%), 50% (d50%) e 90% (d90%), do fabricante BRATS. 
 

Pós 
Distribuição do tamanho de particular (μm) 

D10% D50% D90% 

Ti 15,1 31,6 54,5 

Nb 12,3 47,6 85,1 

Sn 8,0 29,7 81,8 

 

 

Os pós-elementares foram então pesados, a fim de obter a composição exata de 61% 

Ti, 35% Nb e 4% de Sn. Em seguida foram colocados em um recipiente de vidro e misturados 

com o auxilio de uma espátula. Após misturar os pós elementares, foi realizado o processo de 

moagem de alta energia em um moinho de bolas tipo planetário (Fritsch, “Pulverisette7”) a 

temperatura ambiente com recipiente de carbeto de tungstênio com volume de 45 ml e 4 

esferas, também de carbeto de tungstênio, com 15 mm de raio e 25g cada. A proporção em 

peso da esfera para o pó foi mantida em 10:1. A moagem foi efetuada a uma taxa de rotação 

de 300 RPM. 

Porém, antes de iniciar a moagem, foi realizada uma limpeza com acetona e alumina 

no recipiente e nas esferas. Foi utilizada uma taxa de rotação de 400 RPM por 30 minutos, a 

fim de remover quaisquer impurezas do cadinho. Sendo assim o cadinho foi lavado e secado. 

Após essa etapa, a mistura dos pós de partida foi adicionada ao recipiente. Como agente de 

controle de processo, foi adicionado o ciclo-hexano à mistura dos pós, até que o recipiente de 

moagem estivesse completamente cheio como o líquido aproximadamente 40 ml. O solvente 

foi adicionado com o objetivo de tentar minimizar a contaminação dos pós com oxigênio da 

atmosfera durante a moagem, assim como, minimizar o efeito de soldagem a frio. 
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Figura 3-2 - Moinho de bolas planetário “Pulverisette 7” Fritsch (2002). 
 

Após, inicio da moagem durante períodos de tempo diferentes (1, 4, 8 e 12 horas), 

depois de cada um deles, uma pequena amostra de pó (0,3 g) foi removida a partir do 

recipiente para obter a medida de granulometria e também realizar a difração de raios-x. 

As medidas granulométricas foram realizadas em meio úmido, das partículas dos pós 

de partida Ti, Nb e Sn e dos pós moídos por diferentes tempos de moagem, 01, 04, 08, e 12 

horas. A análise de tamanho de partícula foi realizada por difração de laser com um 

equipamento CILAS 920, em água com detergente como agente dispersante.  

Em seguida para viabilizar o processo de sinterização os pós  misturados por 12 horas, 

foram consolidados por uma prensagem a frio uniaxial a 100 MPa por 10 segundos, em uma 

matriz com 20 mm de diâmetro interno, e com 4,2g da massa da mistura de pós, para a 

obtenção dos corpos verdes, não foi utilizado nenhum tipo de lubrificante para evitar 

contaminação ou liberação de gases durante os tratamentos. 
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Figura 3-3 - Matriz utilizada na compactação dos corpos porosos. 
 

 

Figura 3-4 - Corpos porosos compactados a frio, de ti-nb35%-sn4%. 
 

             As amostras compactadas foram produzidas de forma que obtivessem dimensões 20 

mm de diâmetro e 5 mm de altura. 

3.3.Tratamento A Plasma 

 

As amostras compactadas verdes foram então imersas em plasma de cátodo oco em 

um reator para sinterização a plasma. Esse equipamento é constituído por uma câmara 

hermeticamente fechada, possuindo em seu interior dois eletrodos ligados a uma fonte de 

tensão de descarga contínua, um sistema de injeção de gases e um sistema de vácuo. A 

câmara possui uma forma cilíndrica com paredes laterais de borossilicato com dimensões de 

300 mm de altura e 180 mm de diâmetro, sendo hermeticamente fechada por dois flanges de 

aço inoxidável, vedados por gaxetas de nitrila com perfil em U. No flange inferior, há 

entradas para o eletrodo (cátodo), sensor de pressão, gases e bomba de vácuo. O equipamento 

utilizado para o tratamento em plasma é mostrado na (Figura 3-5).  
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Figura 3-5 - Fotografia do reator de plasma usado na sinterização das amostras 
(LABPLASMA/ UFRN). 

 

Sobre a porta amostra, encontra-se uma placa paralela de aço inoxidável apoiada por 

um tripé. Este aparato permite ao reator provocar o efeito do confinamento do plasma, ou 

seja, cátodo oco. Como podemos ver no modelo esquemático abaixo. 

 

Figura 3-6 - Aparato utilizado como cátodo oco. Consiste em uma placa de aço inoxidável 
apoiada por três hastes. 

 

            Um modelo esquemático da configuração de cátodo utilizada, juntamente com 

detalhes do cátodo oco em operação é mostrado na (Figura 3-7). 
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Figura 3-7 - Modelo esquemático do equipamento de plasma em descarga de cátodo oco. 
 

A distância entre a placa superior do cátodo oco e a superfície da amostra foi de 6 mm, 

segundo (NUNES et al., 2010) essa distância demonstrou ser mais eficiente dentre outras 

distâncias para a produção de sólido com gradiente de porosidade. A leitura da pressão no 

interior da câmara foi feita com o auxílio de um sensor de membrana capacitiva. O sistema de 

vácuo possui uma bomba mecânica rotativa, que é conectada à câmara por mangueiras de 

borracha. O fornecimento de gás é feito através de um cilindro contendo Ar. O fluxo do gás é 

controlado através de um fluxímetro, que permite manter uma vazão de gás constante durante 

todo o processo. Para que as amostras sinterizadas por plasma em descarga de catodo oco 

pudessem ser comparadas com outro tipo de sinterização, compactados de Ti-Nb35%-Sn4% 

também foram sinterizadas em forno resistivo. A sinterização foi realizada em um forno 

resistivo em autovácuo. O programa de sinterização foi o seguinte: Inicialmente realizamos 

um aquecimento inicial a uma taxa de aquecimento de 20ºC por minuto até que a temperatura 

chegasse a 400ºC, em seguida a taxa de aquecimento passou a ser de 10ºC por minuto até que 
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atingir a temperatura de 1200ºC. O patamar da sinterização durou 3 horas, e o resfriamento da 

amostra seguiu com mais 3 horas dentro do forno.  

3.4.Preparação Metalográfica 

Todas as amostras usadas neste trabalho passaram por um processo metalográfico 

antes de serem submetidas à análise por microscopia óptica e eletrônica. A preparação 

metalográfica foi feita no perfil transversal das amostras. Para isso, as mesmas foram 

cuidadosamente cortadas.  O corte foi executado com um disco flexível diamantado, dupla 

face, de espessura de 1,5 mm. Com o objetivo de evitar o superaquecimento, o corte da 

amostra foi feito sob fluxo contínuo de água. Depois de cortadas, as amostras foram 

embutidas e a superfície de interesse foi lixada e polida.  A (Figura 3-8) mostra uma imagem 

do perfil de uma amostra embutida. 

 

 

Figura 3-8 -Perfil da amostra com corte transversal (a), e amostras embutidas (b). 
 

O lixamento da superfície de interesse foi realizado utilizando lixas padrão de 

granulometria 220, 320, 400, 600, 1500 e 2000. O polimento foi realizado com uma solução 

de água e sílica de granulometria 0.03 μ. 

           Após a realização do DRX nas amostras, na área com uma seta na (Figura 3-8-a) foi 

realizado um lixamento até que as amostras perdessem toda camada porosa. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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3.5 Análise microestrutural por microscopia 

 

As micrografias foram adquiridas por microscopia óptica e eletrônica de varredura 

realizada nos perfis das amostras. A região de interesse neste estudo é a região superficial que 

durante o aquecimento do material estava diretamente exposta ao plasma. Para a obtenção das 

imagens ópticas utilizou-se um microscópio óptico de marca Olympus, modelo BX60M com 

uma câmera Express-Series acoplada do LABPLASMA-UFRN.  

 

3.6 Difração de raios-x 

 

As difrações de raios-X (DRX) foram obtidas com um Shimadzu 7000 do LACE-

UERN, com radiação Ka Cu. Nos pós elementares, na mistura Ti-35%Nb-4%Sn em diferentes 

tempos de moagem, nas amostras sinterizadas na região de maior incidência do plasma, na 

amostra sinterizada a 1200ºC e nas amostras sinterizadas a plasma lixadas na região porosa. 

As amostras foram lixadas para poder demostramos o gradiente químico que se formou 

devido ao mecanismo de aquecimento do plasma. 

 

3.7 Absorção e molhabilidade 

 

As superfícies das amostras foram analisadas quanto à absorção e a molhabilidade 

através da técnica da gota séssil e do perfil de percolação. 

 

Figura 3-9 - Desenho do aparato desenvolvido no Laboratório de Processamento de Materiais 
por Plasma (LABPLASMA/ UFRN) para determinação da molhabilidade 
através do método da gota séssil (a), amostras sendo gotejada (b). 
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O perfil de percolação foi realizado através de uma microcâmera e uma pipeta de 

volume fixo 20 µl. Então, foi realizada a medida do tempo, em que o volume das gotas se 

deslocava para dentro dos poros. Isso ocorreu até que a absorção se estabilizasse, até a 

saturação do líquido na superfície. A altura da porta amostra foi determinada de tal maneira 

que a gota não sofresse deformação após colidir com a superfície da amostra. Com o auxilio 

da câmera acoplada ao sistema pode-se acompanhar o tempo de absorção da gota. Para as 

amostras que não absorveram a gota, a molhabilidade do material foi determinada através da 

medida do ângulo de contato. Essa medida foi determinada pelo método da gota séssil que se 

baseia através das medidas do diâmetro da base da gota e da sua altura (Figura 3-10). Para 

caucular o ângulo de contato foi utilizada a equação 3-1. 

 

Figura 3-10 - Desenho da gota na obtenção das medidas do diâmetro da base e da sua altura, 
adapto de Galvão (2011). 

 

� � ��� �� � 	
�

	 � �	 

Equação 3-1- Esquema da equação utilizada na gota séssil para calcular o ângulo de contato, 
adapto de Galvão (2011). 

 

3.8. Determinação da Porosidade Aparente 

 

A medida da porosidade aparente das amostras foi obtida através do método de 

Arquimedes. Esse método é definido como o percentual volumétrico de porosidade aberta 

existente na amostra. A medição do peso da amostra foi feita pelo método gravimétrico.  
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Os valores foram calculados de acordo com a equação de porosidade aparente (PA). A 

onde será levado em consideração a massa da amostra úmida (MU), massa da amostra imersa 

em água (MI) e a massa da amostra seca (MS). As amostras foram imersas em água destilada 

por 24h e depois foram determinados os pesos úmidos e imersos. 

 

�� � �����
�� � ��

 � 100 

Equação 3-2- Esquema da equação utilizado para determinar a porosidade aparente, adapto de 
Galvão (2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para melhor entendimento, este capítulo foi dividido em duas etapas: 

 

 • Caracterização do material de partida, (pó de Ti, Nb, Sn e homogênização dos pós 

Ti-Nb35%-Sn4% por diferentes tempos de moagem).  

 • Influência da sinterização a plasma por descarga em cátodo oco em diferentes 

temperaturas (500, 600 e 700ºC) na microestrutura das amostras sinterizadas, em comparação 

com a sinterização em forno resistivo a 1200ºC. 

4.1.Material de partida e influência do tempo de moagem 

 Os resultados da microscopia eletrônica de varredura (Figura 4-1) revelam o formato 

e o tamanho das partículas de partida e o resultado da moagem de 12 horas. A micrografia da 

(Figura 4-1-a) mostra o pó de titânio (Ti), que apresenta forma granular com partículas 

menores aglomeradas. A micrografia da (Figura 4-1-b) mostra o pó de nióbio (Nb) que 

apresenta formato esponjoso e com partículas menores aglomeradas. O pó de estanho é 

mostrado na (Figura 4-1-c), cujas partículas apresentam formato esférico e formato de gota 

regular, de diferentes tamanhos. Na micrografia da (Figura 4-1-d), observa-se que o tamanho 

de partículas diminui (quando comparadas aos pós de partida), o que já era um efeito esperado 

da moagem de alta energia.  

 A análise microquímica dos pós da (Figura 4-2) mostra que os picos de maior 

intensidade são dos elementos esperados, Ti, Nb e Sn. E a Tabela 4-2 indica que os elementos 

dos pós de partida estão presentes na mistura do material moído, em proporções que condizem 

com as proporções iniciais dos materiais adicionados, indicando boa homogeneidade da 

mistura após moagem. A análise indica também a presença do carbono (no caso do Ti) e a 

presença de alumínio (no caso do Sn e do Nb) e também do material proveniente da moagem 

de 12 horas com esses mesmos elementos. Porém, a presença desses elementos está 

provavelmente ligada ao espalhamento do feixe de elétrons no material do porta amostra e da 

fita de carbono utilizada na análise.  
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Figura 4-1 - Micrografias de mev dos pós de partida, (a) pó de Ti, (b) Nb, (c) Sn, (d) moagem 
por 12 h. A região evidenciada em (a), (b), (c) e (d) mostram as regiões 
analisada por EDS. Análise realizada no DEMAT-UFRN. 

 

Figura 4-2 - Análise microquímica de EDS das partículas dos pós de partida nos pontos 
indicados na Figura 4.1. (a) pó de Ti, (b) Nb, (c) Sn, (d) mistura de Ti-Nb35%-
Sn4%. Análise realizada no DEMAT-UFRN. 
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 Utilizando-se a ferramenta de escaneamento de elementos em EDS, é possível 

observar a distribuição dos elementos dos pós de partida no material moído. 

 Na (Figura 4-3) é mostrada a micrografia eletrônica do pó moído por 12 horas e 

mapeamento dos elementos Ti, Nb e Sn obtidos por EDS (Figura. a, b, c e d), mostram a 

distribuição dos pontos mostra que houve homogeneidade do material moído.  

  

  

Figura 4-3 - EDS da moagem de 12 horas e da varredura da dispersão do pós de partida. (a), 
pó moído por 12 horas. Os pontos coloridos representam os escaneamentos para 
os elementos (b) Ti, (c) Sn e (d) Nb. Análise realizada no DEMAT-UFRN. 

 

 

 A análise de varredura da dispersão do pós de partida. Verificou-se que as amostras 

moídas apresentaram uma diminuição no tamanho das partículas, em comparação com pó de 

partida (Figura. 4-4). Para os pós da moagem de 1 até 8 horas, foi observado que existe uma 

tendência predominante de fratura, que foi notada com diminuição gradual no tamanho das 

partículas. Porém a amostra moída por 12h apresenta uma tendência do material em soldar-se 

em pedaços maiores. Especialmente para as partículas com dimensões menores, como 

observado para um sistema semelhante metálico submetido à moagem (Soni, 1999). Segundo 

Suryanarayana, 2001 o agente de controle de processo também é utilizado para reduzir a 
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soldagem a frio dos pós moidos. Com isso, foi notado que a utilização do ciclo-hexano não foi 

efetiva para o tempo de moagem de 12 horas. 
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Figura 4-4 - Distribuição granulométrica dos pós: partida (linhas sólidas) e pós moídos (linhas 
tracejadas). Análise realizada no LMCME-UFRN. 

  
 

 A distribuição elementar dos pós é mostrada, na Figura 4-5 com as moagens de 1-4 h 

(Figura 4-5-a e 4-5-b), as partículas de pós de partida são ainda visíveis. Alem disso, dessas 

partículas já sejam menores a partir de 8h não é mais possível visualizar as particulos no seu 

formato inicial. Na (Figura 4-5), o elemento de verificação de nióbio é mostrado como um 

exemplo, onde as partículas são coloridas por pontos amarelos demostrando a evolução da 

moagem em relação à homogeneização dos pós. Para moagem de 8-12 h (Figura 4-5-c e 4-5-

d), a homogeneização do material é claramente mais acentuada, onde os pontos amarelos 

estão espalhados de forma mais homogênea, em comparação com as amostras moídas durante 

tempos mais curtos. O efeito da redução da dimensão das partículas com o tempo de moagem 

crescente é evidente nas imagens.   
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Figura 4-5 - Micrografia de MEV dos pós da liga Ti-Nb35-Sn4% moídos por diferentes 
períodos. Os pontos em amarelo representam o escaneamento do Nb. (a) 1 h (b) 
4 h (c) 8 h (d) 12 h. Análise realizada no DEMAT-UFRN. 

 

 Com isso, os pós de partida assim como os pós da moagem de diferentes tempos 

foram analisados por DRX. Os resultados dos padrões de difração de raios-X dos pós moídos 

são mostrados na (Figura 4-6). 
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Figura 4-6 - Difração de raios-x Ti-Nb35%-Sn4% dos pós elementares e moagem por 
diferentes tempos. (a) 0 h (b) 1 h (c) 4 h (d) 8 h (e) 12h. Análise realizada no 
DEMAT-UFRN. 

 

 Nenhuma nova fase é formada durante a moagem. Todos os picos relativos aos pós 

elementares estão presentes nos materiais moídos. Para titânio, há uma tendência de 

diminuição relativa da intensidade de pico com tempo de moagem crescente, provavelmente 

devido à redução de tamanho de grão e tensões mecânicas, (SONI, 1999; NOURI et al., 

2008).  

 A intensidade dos picos em relação ao Sn dos espectros da moagem é  reduzida em 

comparação com o espectro dos pós apenas misturados. Isso indica alguma dissolução de Sn 

no reticulado de Ti ou cobertura de partículas finamente trituradas por Sn, Nb e partículas de 

Ti, o qual foi sugerido para Nb em estudos relacionados (ZHOU e RAO, 2004; NOURI et al., 
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2008). No entanto, os picos relativos ao Nb são relativamente constantes em intensidade, 

independente do tempo de moagem.  

 Contudo, o desaparecimento de Nb e dos picos de Sn na matriz de titânio foi possível 

em tempos de moagem menor do que 10 h, em outro estudo com Ti-Nb35%-Sn4%. (NOURI 

et al., 2008) É provável que o uso de ciclo-hexano como PCA enchendo todo o volume do 

recipiente acabou minimizando o efeito da moagem. Podemos comparar com outro estudo 

onde o PCA foi utilizado por volta de 2% da massa da amostra como meio protetor à 

oxidação, (NOURI et al., 2008). A figura 4-7 mostra um corte transversal típico de uma 

partícula moída durante 12 horas, em que as zonas mais claras (a) são composta 

principalmente de Nb e áreas mais escuras (b) são compostos principalmente de Ti, tal como 

identificada por EDS. 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 - Corte transversal em uma partícula moída durante 12 horas. A área (a) é 
composta principalmente por Nb e (b) é composta principalmente de Ti, tal 
como identificado por EDS. Análise realizada no DEMAT-UFRN. 

 

 Mesmo depois de 12 h de moagem, as partículas permanecem separadas, mostrando 

uma áspera estrutura lamelar de Ti e Nb. Porém o estanho não foi identificado na partícula 

inteira por EDS. Porem quando observamos o escaneamento mostrados nas figuras 4.1 e 4.3 é 

possível observar que à presença de Sn é toda amos.  

(b) 

(a) 
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4.2.Tratamento a plasma  

 As amostras dos pós compactados em comparação com as amostras tratadas a plasma 

por descarga em cátodo oco, assim como a amostra sinterizada em forno resistivo revelam 

uma diferença em sua coloração. Entre a amostra de pós-compactados (a) e sinterizada em 

forno resistivo (b) não há uma grande diferença, isso indica que houve pouca oxidação, já nas 

amostras sinterizadas a plasma por descarga em cátodo oco, as amostras 700ºC (c), 600ºC (d) 

e 500ºC (e) têm uma tonalidade mais escura característica da presença de óxidos. Na (Figura 

4.8) podemos ver as amostras sinterizadas e a amostra verde.  

 

 

Figura 4-8 - Amostras de Ti-Nb35%-Sn4%. Amostra “verde” (a), sinterizada a 1200ºC (b) em 
forno resistivo, amostras sinterizadas em plasma 700ºC (c), 600ºC (d) e 500ºC 
(e). 

 

Neste trabalho foram produzidas 11 amostras, sendo 09 tratadas por plasma e 02 

sinterizadas em forno resistivo. Como podemos ver na tabela abaixo, com as medidas pré e 

pós tratamento. 

Tabela 4-1- Tabela referente as medidas, pré e pós tratamentos. 
 

  Amostra Compactada Amostra Sinterizada 

Amostras Tratamento 
Temperatura  
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A1 - Plasma - 500ºC 0,25 18,58 4,66 5,8 2,02 0,32 13,78 4,42 5,3 1,82 

A2 - Plasma -500ºC 0,31 16,33 5,00 5 2,05 0,28 16,49 4,6 5,0 2,05 

A3 - Plasma - 500ºC 0,28 17,62 4,94 5,5 2,03 0,30 15,07 4,46 4,8 2,00 

A4 - Plasma -600ºC 0,29 15,37 4,48 4,8 2,02 0,29 16,3 4,66 5,0 2,05 

A5 - Plasma - 600ºC 0,28 16,02 4,51 5 2,02 0,35 12,88 4,45 4,9 1,83 

A6 - Plasma -600ºC 0,28 16,02 4,50 5 2,02 0,30 15,1 4,46 4,8 2,00 

A7 - Plasma -700ºC 0,28 16,02 4,46 5 2,02 0,29 15,4 4,47 4,8 2,02 

A8 - Plasma - 700ºC 0,26 18,90 5 5,9 2,04 0,30 14,94 4,42 5,5 1,86 

A9 -Plasma -700ºC 0,28 16,34 4,57 5,1 2,02 0,27 17,7 4,72 5,2 2,08 

A10- Resitivo - 1200ºC 0,30 15,07 4,46 4,8 2,01 0,39 11,4 4,42 4,4 1,82 

A11 - Resitivo -1200ºC 0,32 15,70 5 5 2,01 0,40 11,4 4,6 4,8 2,00 
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 Como vimos, na tabela 4-1 são apresentados os valores das medidas pré e pós 

tratamento. Foi observado que houve mudança após o tratamento, porem algumas dessas 

mudanças diverigiram das demais medidas. Nas amostras A2, A4, A8, A10 e A11 houve uma 

redução na massa. Isso foi atribuído a uma possivel evaporação de Sn e provável eliminação 

da oxidação contida nos pós de partida. As amostras tratadas a plasma por descarga em cátodo 

oco revelaram uma microestrutura com uma região mais porosa, escura, como podemos ver 

na micrografia óptica da figura 4-9.  O tamanho de poros foi contado ao longo das linhas 

amarelas utilizando o software Image pro Plus, indicando um tamanho médio de 803,09 µm ± 

8,08 µm.  

 

Figura 4-9 - Microscopia óptica da seção transversal da amostra sinterizadas a plasma por 
descarga em cátodo oco a 700ºC. Análise realizada no LABPLASMA-UFRN. 

 

 

 Outra forma de tentar medir a porosidade do material pode ser analisando 

micrografias obtidas por microscopia confocal. Como vimos na figura 4-10 há presença de 

porosidade. Para facilitar a observação dos diferentes tipos de poros, alguns exemplos foram 

contornados em diferentes cores, através do softwear ImagJ 1.47t como observados na figura 

4.11. Os poros abertos e poros interconectados foram contornados em amarelo, poros cegos 

(sem “saída”), foram contornados em laranja e possiveis poros fechados foram contornados 

em vermelho. Além disso, foram obitidos. Contudo, devido ao alto nível de oxidação não foi 

possível medir a profundidade dos poros. 
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Figura 4-10 - Microscopia confocal da seção transversal da superfície de maior incidência do 
plasma na sinterização a plasma por descarga em cátodo oco a 700ºC. 

 

 

  Uma forma de observar a profundidade é fornecendo uma escala de cores, como 

demonstrado na figura 4-11. Como pode-se verificar na figura, existe uma escala de cores de -

47,89 µm até +47,89 µm (do preto ao branco, respectivamente). 
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Figura 4-11 - Microscopia confocal da superficie onde houve maior incidência do plasma por 
descarga em cátodo oco a 700ºC. 

 

 Essa porosidade observada nas superfícies da amostra foi atribuída à natureza de 

aquecimento do plasma, onde há o bombardeamento de partículas do plasma, acredita-se que 

devido a isso são gerados picos térmicos que acabam criando crateras e fundindo a região da 

superfície, criando um gradiente de temperatura no interior da amostra. Um material imerso 

no plasma é exposto a um ambiente complexo e hostil, onde a interação com fótons, 

bombardeamento por elétrons, íons, átomos, nêutrons, moléculas do gás que ocorrem em 
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estado de excitação (GEETHA et al., 2009). Nas figuras 4-12, 4-13 e 4-14 podemos observar 

que as amostras sinterizadas a plasma por descarga em cátodo oco apresentaram uma 

microestrutura bastante porosa na superfície e um núcleo denso, nas três temperaturas de 

tratamento. Pode ser observado que essas amostras possuem duas regiões distintas, com 

exceção da amostra sinterizada a 500ºC figura 4-12, que em sua superfície formou-se uma 

camada mais possivelmente densa, a partir dessa região tem-se uma região porosa.  

 

 

Figura 4-12 - Microestrutura da seção transversal da amostra tratada por plasma a 500ºC 
através de microscopia eletrônica de varredura, ilustrando regiões (linha amarela 
e linha vermelha) onde foram realizadas escaneamento por linha por eds.  

 
 Para entendermos melhor a morfologia resultante do aquecimento das amostras 

tratadas por plasma, foram realizadas análises de EDS na secção transversal das amostras. O 

escaneamento por linha é muito útil para a obtenção da composição de uma amostra e para 

distinguir rapidamente diferentes elementos. Na figura 4-12 na região destacada por uma 

caixa em amarelo também foi utilizada a técnica de varrimento em linha na amostra revelando 

de forma qualitativa a composição química da região aparentemente densa. A figura 4-13 

apresenta os resultados do escaneamento por linha realizada na figura 4-13-LI. Foi observado 
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que essa parte da amostra é composta pelos principais elementos da amostra mais o oxigênio, 

porem esse oxigênio não foi encontrado em grande quantidade.  

 

 

 

 

 

Figura 4-13 - Escaneamento por linha da composição química da região em destaque na 
figura 4-12-LI a 500ºC, através de EDS. Análise realizada no LAMEV-UERN. 

 

 Em seguida foi observado o comportamento do espectro da linha L II. Após a linha 

LI existe uma tendência de redução na intensidade do espectro, essa redução foi atribuída a 

um ressalto no na superfície analisada. Esse ressalto acaba funcionando como barreira na 

leitura da intensidade do espectro. Dessa forma não foi possível verificar com clareza se o 

elemento Sn reduzio na superfície e almentou no núcleo da amostra. A figura 4-14 mostra a 

interfase entre a caixa em destaque na figura 4-12- L II, 500ºC é a região interna da amostra, 
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através dessa análise podemos perceber que há redução na intensidade dos picos devido a uma 

depresão nessa superficie a partir de 160 μm onde todos os picos são reduzidos. 

 

 

 

 
Figura 4-14 - Escaneamento por linha da composição química da região em destaque na 

figura 4-12-LII a 500°C, através de EDS. Análise realizada no LAMEV-UERN. 
 

A figura 4-15 600°C mostra que a amostra possue duas regiões distintas, assim como a 

amostra sinterizada a 500ºC figura 4-12, que em sua superfície formou-se uma camada mais 

porosa e a partir dessa região tem-se um núcleo denso. A única diferença seria o almento 

dessa camada.  
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Figura 4-15- Microestrutura da seção transversal da amostra tratada por plasma a 600ºC 

através de microscopia eletrônica de varredura. A linha em destaque L III é 
referente à figura 4-15. Análise realizada no LAMEV-UERN. 

 
A figura 4-16 apresenta os resultados do escaneamento por linha realizada na figura 4-15-

LIII. Foi observado que essa parte da amostra é composta pelos principais elementos da 

amostra mais o oxigênio. Além disso, foi possível observar uma menor quantidade de Sn na 

superfície, à medida que o escaneamento se aproxima do núcleo o Sn aumenta. Esse 

comportamento era esperado, devido ao mecanismo de aquecimento por plasma. Nesse caso 

ocorreu a fusão do Sn na superfície e em seguida houve o preenchimento dos poros do interior 

da amostra com esse metal liquido através de forças capilares. 
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Figura 4-16 - Escaneamento por linha da composição química da região em destaque na 
figura 4-15-LIII a 600°C, através de EDS. Análise realizada no LAMEV-UERN. 

 

Na figura 4.17 é mostrada a micrografia eletrônica da amostra sinterizada por plasma a 

700°C. São mostradas duas regiões distintas, assim como a amostra sinterizada a 500ºC e 

600ºC, figura 4-12 e 4-15, respectivamente. A região mais superficial sendo mais porosa e a 

mais interna mais densa. Assim como na figura 4-15,  a amostra sinterizada a 700º aumentou 

ainda mais a sua região porosa, que é um forte indicio da dependência da espessura da mesma 

com a  temperatura. 



55 

 

 

Figura 4-17- Microestrutura da seção transversal da amostra tratada por plasma a 700ºc 
através de microscopia eletrônica de varredura. Aa linha em destaque L IV é 
referente à figura 4-18. Análise realizada no LAMEV-UERN. 

 

A figura 4-18 apresenta os resultados do escaneamento por linha realizada na figura 4-17-

LIV. Foi observado que essa parte da amostra é composta pelos principais elementos da 

amostra mais o oxigênio, porem, a intensidade do espectro de oxigênio foi menor do que na 

amostra tratada a 600°C. Além disso, foi possível observar uma menor quantidade de Sn na 

superfície, à medida que o escaneamento se aproxima do núcleo o Sn aumenta da mesma 

forma que em 600°C. 
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Figura 4-18 - Escaneamento por linha da composição química da parte porosa da amostra 
tratada por plasma a 700ºC (b), através de EDS. Análise realizada no LAMEV-
UERN. 

 

  

 Assim como a figura 4-12 o comportamento do espectro do EDS da figura 4-15 

600ºC e figura 4.17 700ºC foram similares. Diferente das amostras sinterizadas a vácuo em 

forno resistivo a 1200ºC, as amostras sinterizadas a plasma a 500, 600 e 700ºC apresentam 

uma superfície altamente irregular, como esperávamos, os gradientes de porosidade foram 

obtidos. A figura 4-19 1200°C mostra que a amostra possue uma única micro estrutura, 

diferente das amostras tratadas a plasma. Isso ocorreu, pois na sinterização convencional há 

uma tendência na obteção da porosidade fechada. 
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Figura 4-19 - Microestrutura da seção transversal da amostra sinterizada em forno resistivo a 
1200ºC através de microscopia eletrônica de varredura. A linha em destaque L 
V é referente à figura 4-20. Análise realizada no LAMEV-UERN. 

 

 Quando comparadas as análises de MEV/EDS das amostras tratada por plasma com 

as amostras sinterizadas em forno resistivo fica clara a diferença entre a microestrutura e a 

composição. A microestrutura dessa amostra tem esse aspecto devido ao mecanismo de 

aquecimento do forno resistivo, onde o calor a ser transferido se dá por condução, convecção 

e irradiação, de forma global, em toda a amostra. Na (Figura 4.20 – LV) a análise de 

escaneamento em linha por MEV/EDS nos permite observar a topografia e a composição 

química da amostra sinterizada a 1200ºC em forno resistivo. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

Figura 4-20 - Escaneamento por linha da composição química da amostra sinterizada a vácuo 
em forno resistivo 1200ºC. Através de EDS. Análise realizada no LAMEV-
UERN. 

 

 Podemos perceber que ao contrario das amostras tratadas a plasma a amostra 

sinterizada em forno resistivo não foi muito oxidada. Alem disso o Sn é apresentado de forma 

mais constante da superfície até a parte interna da amostra. Outra diferença, é que o espectro 

tem um perfil mais cristalino. Isso não ocorre para os padrões de difração de raios-X das 

amostras sinterizadas a plasma.  
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Figura 4-21 - Difração de raios-x das amostras sinterizadas a plasma por descarga em cátodo 
oco a 500ºC, 600ºC e 700ºC e da amostra sinterizada em forno resistivo a 
1200ºC. Análise realizada no LACE-UERN. 

 

 Em comparação com os padrões de DRX do material de partida (Figura 4-6-e), novas 

fases de óxido de titânio foram formadas nas amostras sinterizadas por HCD durante as 

sinterizações, com tudo, todos os picos relativos aos pós elementares estão presentes nos 

espectros. Para o pico (220) de titânio, em comparação com o pico do spectro de 1200ºC é 

reduzida no tratamento a plasma. Essa tendência de diminuição da intensidade dos picos, 

ocorre provavelmente pela formação de TiO2.  

 A formação de óxido é um forte indicio de que dentro do reator ainda existia ar 

residual, provenientes da atmosfera. Revelando que após a limpeza realizada com fluxo de Ar, 

com a utilização do gás como agente redutor durante a sinterização, não foi suficiente para 

que não ocorresse oxidação no material. A quantidade de picos em relação ao Sn é reduzida. 

O que indica que o estanho não está muito presente na superfície do material, o que éra 

esperado para as amostras sinterizadas por plasma em HCD, devido ao mecanismo de 

aquecimento do plasma e picos térmico. Isso pôde ser comprovado com o escaneamento de 

EDS e a DRX da parte mais iterna. 
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 Já o pico relativo ao Nb teve sua intensidade reduzida, esse desaparecimento de Nb e 

os picos de Sn na matriz de titânio, pode ter ocorrido devido a grande quantidade de óxido de 

titânio na superfície e devido ao mecanismo de aquecimento do plasma respectivamente.  Para 

melhor visualizarmos o gradiente químico na região da superfície e na parte mais interna das 

amostras, as amostras foram lixadas até que a camada porosa e escura fosse retirada, em 

seguida realizamos a difração de raios-x outra vez. Podemos ver o resultado na (Figura 4-20).  
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Figura 4-22 - Difração de raios-x das amostras sinterizadas a plasma por descarga em cátodo 
oco a 500ºC, 600ºC e 700ºC e da amostra sinterizada em forno resistivo a 
1200ºC. Amostras após processo metalografico pra remover a camada de óxido. 
Análise realizada no LAC-UERN 

 

 Como era esperado o pico de Ti no plano (110) não foi reduzido, na região mais 

interna da amostra. Isso comprova que uma maior oxidação ocorreu, na superfície. Para 

melhor visualizarmos os picos característicos das amostras, os espectros foram organizados 

em pares (com, e sem camada porosa). A seguir as difrações das amostras, (Figuras 4-21, 4-22 

e 4-23). 
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Figura 4-23 - Difração de raios-x da amostra sinterizada a plasma por descarga em cátodo oco 
a 500ºC, com as amostras antes e após processo metalografico pra remover a 
camada de óxido. Análise realizada no LACE-UERN. 
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Figura 4-24 - Difração de raios-x da amostra sinterizadas a plasma por descarga em cátodo 
oco a 600ºC, com as amostras antes e após processo metalografico pra remover 
a camada de óxido. Análise realizada no LACE-UERN. 
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Figura 4-25 - Difração de raios-x da amostra sinterizadas a plasma por descarga em cátodo 
oco a 700ºC, com a amostra antes e após processo metalografico pra remover a 
camada de óxido. Análise realizada no LACE-UERN. 
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ANÁLISES DE POROSIDADE E ABSORÇÃO  

Os resultados referentes à determinação da porosidade aparente através do método de 

Arquimedes estão representados na (Figura 4-24). É preciso lembra que esse método de 

determinação da porosidade aparente diz respeito à porosidade superficial e poros que estejam 

interconectados com a superfície. 

 

 

Figura 4-26 - Porosidade aparente determinado através do Método de Arquimedes em função 
da temperatura de sinterização por HCD. 

 

Tabela 4-2- Porosidade aparente determinado através do Método de Arquimedes em função 
da temperatura de sinterização por HCD. 

 

 

 
 

 Dessa forma, os resultados apresentados indicam que as amostras sinterizadas por 

plasma em cátodo oco possuem interconectividade entre os poros. Também podemos observar 

que à medida que a temperatura de sinterização aumenta a porosidade aparente também 

aumenta. Para verificar o comportamento da superfície das amostras, entender melhor o efeito 

de absorção e a interação da superfície com a água foi realizado ensaio de molhabilidade. 

Neste ensaio devem-se levar em consideração fatores tais como: tensão superficial e tensão de 

capilaridade. Todavia, se o material poroso possui alta tensão superficial com a água, baixa 

capilaridade e poucos poros interconectados a gota vai se espalhar pela superfície do material 

e não será absorvida. No entanto, uma gota líquida colocada sobre a superfície da amostra 
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porosa poderá ser absorvida devido à resultante da tensão superficial e força de capilaridade, 

ou devido ao grande número de poros interconectados. 

 Ao ensaiar as amostras sinterizadas a plasma por HCD, observamos que não houve a 

interferência na absorção devido a alguma tensão superficial ou força capilar, as amostras 

apresentaram características hidrofílicas de tal forma que não se formaram gotas na superfície, 

ao primeiro contato do liquido com a superfície água destilada foi diretamente absorvida. 

Sendo assim, outras gotas foram aplicadas na mesma região da amostra, a fim de determinar 

quantas gotas de 20 µL ela seria capas de absorver antes de saturar. Na (Figura 4-25) está 

apresentado o gráfico do tempo de absorção da gota em relação ao número de gotas 

absorvidas. 

 

Figura 4-27 - Perfil de percolação, na qual temos a quantidade do liquido absorvido em 
função do tempo para absorção de água destilada. 

 

 

Tabela 4-3- Volume total de gotas de água destilada absorvida para cada amostra. 
 

Amostras Volume (µl) Nº de gotas 

S1 – 500ºC 520 21 

S2 – 600ºC 560 23 

S3 – 700ºC 640 32 
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 Podemos observar que na medida em que o gradiente na porosidade aumenta, a 

capacidade de armazenamento de água destilada nas amostras também aumenta. Como 

esperávamos, as amostras sinterizadas à vácuo não absorveram o liquido, então foi possível 

medir o ângulo de contato. A imagem da gota não absorvida na amostra abaixo nos permitiu a 

realização da medida do ângulo de contato com auxilio de um software, podemos ver a 

Imagem da gota não absorvida durante o ensaio de molhabilidade realizado na superfície da 

amostra sinterizada a 1200ºC a vácuo em forno resistivo.  

 

 

Figura 4-28 - Imagem da gota não absorvida durante o ensaio de molhabilidade realizado na 
superfície da amostra sinterizada a 1200ºC em vácuo no forno resistivo. 

 

 A medida da gota que não foi absorvida foi obtida 88,73°, sendo assim considerada 

hidrofóbica. Devemos lembrar que não foi realizado nenhum processo de limpeza da 

superfície das amostras antes do ensaio de molhabilidade, pois os mesmos poderiam alterar as 

propriedades da superfície da amostra. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a análise dos resultados e as discusões apresentadas, conclui-se que as amostras 

de Ti-Nb35%-Sn4% foram produzidas por moagem de alta energia com diferentes tempos de 

moagem. Embora ao observar o DRX dos pós moídos é razoável que pode ter ocorrido 

alguma dissolução de Sn no reticulado do titânio, o material não ligado estava presente em 

todas as amostras moídas, como pode ser visto nos escaneamentos por EDS.  

 A espectroscopia de EDS dos elementos mostrou uma boa homogeneização dos 

materiais de partida com o tempo de moagem crescente.  

 O resultado de granulometria mostrou que a moagem por 8 horas já seria o suficiente 

apresentaram a menor granulometria. Apartir de 8 horas, a moagem tende a soldar as 

partículas, fazendo com que a moagem de 12 h apresentasse uma maior granulometria. 

 O tratamento a plasma de compactados de pós moídos produziu amostras com 

diferentes porosidades. Uma parte superficial com porosidade aberta e em seguida, na parte 

interna da amostra, tem a porosidade fechada. Através do ensaio de percolação foi possível 

medir o volume da porosidade. Esse volume aumentou a medida que a temperatura aumentou. 

 Em comparação com as amostras sinterizadas em forno resistivo, a oxidação nas 

amostras de 700ºC tratadas a plasma é muito maior. Sabemos que, o surgimento de óxido na 

superfície é interessante, pois o mesmo é bioativo. Em contra partida, um aumento 

descontrolado da oxidação pode levar a fragilização da superfície. Sendo assim necessario o 

controle do nível dessa oxidação. 

 As análises de DRX indicam que os óxidos de titânio são os principais componentes 

da camada externa das amostras tratadas no plasma. Sendo que, a amostra sinterizada à 700ºC 

sofreu menos os efeitos da oxidação.  

 Através da análise de MEV/EDS um gradiente de composição química foi 

encontrado na amostra. da camada altamente porosa para o interior da amostra. Isso ocorre 

devido ao aumento da temperatura na interação do plasma com o material gerando picos 

térmicos que acabam causando a modificação na superfície da amostra. Essa temperatura 

gerada pelos picos térmicos é maior do que a temperatura do ponto de fusão dos principais 
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elemtos (Ti, Nb e Sn), porem o Sn funde primeiro pois possui o menor ponto de fusão. Com 

isso os pós homogênios derretidos escorrem para dentro da amostra por forças capilares e se 

solidificam, provocando um gradiente químico dentro da amostra. Foram retiradas as camadas 

escuras da superfície da amostras tratadas por plasma. Observou-se que o titânio tende a 

oxidar e criar uma camada de óxido somente na superfície da amostra, atravé de DRX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

6. SUGESTÕES PARA  TRABALHOS  FUTUROS 

 

- O surgimento de uma camada superficial oxidada durante o processamento por plasma, é 

interessante devido a sua bioatividade. Porem o controle do nível da oxidação deve ser 

realizado, pois um excesso do óxido podera fragilizar a superfície do material. 

 

- Estudar o efeito das diferentes superfícies produzidas pela sinterização de Ti-Nb35%-Sn4% 

em plasma de cátodo oco na adesão e proliferação de células. 

 

- Através dos resultados obtidos neste trabalho para a sinterização do Ti-Nb35%-Sn4% em 

Cátodo Oco na temperatura de 700ºC, produzir arcabouços para liberação de fármacos e 

determinar uma forma de introduzir medicamentos nos mesmos. 

 

- Ao sinterizar por descarga em cátodo oco, a amostra tem uma maior modificação superficial, 

na área de maios incidecia do plasma. Deve-se estudar um método que possibilite a 

sinterização por plasma em cátodo oco, modificando toda a superfície da amostra de forma 

igualitaria. 

 

- Realizar sinterizações em compacatados porosos com dimensões maiores, objetivando a sua 

investigação in vivo. 

 

-Realizar sinterizações em dispositivos biomédicos (implantes). 
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 ANEXOS  

CONTROLE DE PROCESSO DO PLASMA 

 Obs. 1: Antes de dar início ao tratamento foi realizada uma limpeza na câmera com 

Ar a 90 cm3/min, como indica na tabela.  

 Obs. 2: O fluxo de gás usado em todos os processos foi de 20 cm3/min ao desligar o 

plasma o fluxo foi aumentado para 40 cm3/min, como indicado na tabela. 

 Obs. 3: O resfriamento foi realizado com fluxo de Ar, e a câmera só foi aberta 

quando a amostra voltou à temperatura ambiente. 

 

ANEXO 1 

 

Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo oco a pressão de 4 mbar a 
500ºC. 

 

Horas Tempo 
(mim) 

Temperatura 
(◦C) 

Voltagem 
na 

Câmara 

Corrente 
(A) 

Fluxo 
(cm3/min) 

Pressão 
(mbar) 

Observações 

14:00 0 26 0 0 0 - 
Início de 
limpeza 

14:10 10 26 0 0 0 0,3 - 
14:20 20 26 0 0 90 Ar 1,5 - 
14:25 25 26 0 0 0 0,1 - 
14:30 30 26 0 0 90 Ar 1,5 - 
14:35 35 26 0 0 0 0,04 - 

14:40 40 26 0 0 90 Ar 1 
Final da 
limpeza 

14:45 45 26 297 0,01 20 Ar 0,4 Abrir Plasma 
14:50 50 84 353 0.15 20 Ar 4 Estável 
14:55 55 118 450 0.17 20 Ar 4 Estável 
15:00 60 166 455 0.20 20 Ar 4 Estável 
15:05 65 204 500 0.18 20 Ar 4 Estável 
15:10 70 332 600 0.47 20 Ar 4 Estável 
15:15 75 410 650 0.40 20 Ar 4 Estável 
14:20 80 500 700 0.47 20 Ar 4 Estável 
14:25 85 500 700 0.47 20 Ar 4 Estável 
14:30 90 500 700 0.47 20 Ar 4 Estável 
14:35 95 500 700 0.47 20 Ar 4 Estável 
14:40 100 - - - 40 Ar 0,6 Resfriamento 



74 

 

 

ANEXO 2  

 

Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo oco a pressão de 4 mbar a 
600ºC. 

 

Horas 
Tempo 
(mim) 

Temperatura 
(◦C) 

Voltagem 
na 

Câmara 

Corrente 
(A) 

Fluxo 
(cm3/min) 

Pressão 
(mbar) Observações 

13:35 0 26 0 0 0 - 
Início de 
limpeza 

13:40 10 26 0 0 0 0,8 - 
13:45 20 26 0 0 90 Ar 1.2 - 
13:50 25 26 0 0 0 0.7 - 
13:55 30 26 0 0 90 Ar 1.2 - 
14:00 35 26 0 0 0 0.6 - 

14:05 40 26 0 0 90 Ar 1 
Final da 
limpeza 

14:10 45 26 300 0 20 Ar 4 Abrir plasma 
14:15 50 93 350 0.09 20 Ar 4 Estável 
14:20 55 116 400 0.09 20 Ar 4 Estável 
14:25 60 164 450 0.12 20 Ar 4 Estável 
14:30 65 214 500 0.15 20 Ar 4 Estável 
14:35 70 222 550 0.16 20 Ar 4 Estável 
14:40 75 296 600 0.20 20 Ar 4 Estável 
14:45 80 332 650 0.17 20 Ar 4 Estável 
14:50 85 368 700 0.18 20 Ar 4 Estável 
14:55 90 382 750 0.19 20 Ar 4 Estável 
15:00 95 412 800 0.20 20 Ar 4 Estável 
15:05 100 420 850 0.13 20 Ar 4 Estável 
15:10 105 496 900 0.42 20 Ar 4 Estável 
15:15 110 524 950 0.42 20 Ar 4 Estável 
15:20 115 600 900 0.52 20 Ar 4 Estável 
15:25 120 600 867 0.48 20 Ar 4 Estável 
15:30 125 600 866 0.48 20 Ar 4 Estável 
15:35 130 600 866 0.48 20 Ar 4 Estável 
15:40 135 - - - 40 Ar 0.6 Resfriamento 
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ANEXO 3 
 
Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo oco a pressão de 4 mbar a 
700ºC. 

 

Horas 
Tempo 
(mim) 

Temperatura 
(◦C) 

Voltagem 
na 

Câmara 

Corrente 
(A) 

Fluxo  
(cm3/min) 

Pressão 
(mbar) Observações 

08:30 0 26 0 0 0 - 
Início de 
limpeza 

08:35 5 26 0 0 0 0,8 - 
08:40 10 26 0 0 0 1 - 
08:45 15 26 0 0 90 Ar 2 - 
08:50 20 26 0 0 0 0,4 - 
08:55 25 26 0 0 90 Ar 2 - 
09:00 30 26 0 0 0 0,3 - 

09:05 35 26 0 0 90 Ar 2 
Final da 
limpeza 

09:10 40 - - - 20 Ar 0,7 Abrir Plasma 
09:15 45 - - - 20 Ar 0,7 Instável 
09:20 50 - - - 20 Ar 0,7 Instável 
09:25 55 - - - 20 Ar 0,7 Estável 
09:30 60 - - - 20 Ar 0,7 Estável 
09:35 65 56 300 0,9 20 Ar 4 Estável 
09:40 70 74 300 0,9 20 Ar 4 Estável 
09:45 75 98 350 0,15 20 Ar 4 Estável 
09:50 80 122 400 0,16 20 Ar 4 Estável 
09:55 85 162 450 0,14 20 Ar 4 Estável 
10:00 90 206 500 0,18 20 Ar 4 Estável 
10:05 95 312 550 0,20 20 Ar 4 Instável 
10:10 100 360 600 0,25 20 Ar 4 Estável 
10:15 105 368 650 0,17 20 Ar 4 Estável 
10:20 110 400 700 0,19 20 Ar 4 Estável 
10:25 115 438 750 0,20 20 Ar 4 Estável 
10:30 120 478 800 0,17 20 Ar 4 Estável 
10:35 125 612 850 0,52 20 Ar 4 Estável 
10:40 130 660 900 0,6 20 Ar 4 Estável 
10:45 135 700 950 0,58 20 Ar 4 Estável 
10:50 140 700 823 0,52 20 Ar 4 Estável 
10:55 145 700 950 0,53 20 Ar 4 Estável 
11:00 150 - -   40 Ar 4 Resfriamento 


