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RESUMO 

 

Nas ultimas décadas, a alteração das propriedades superficiais de materiais 

tem sido muito utilizada para melhorar suas características tribológicas. Contudo, 

essa melhoria depende do processo, do tempo de tratamento e, principalmente, da 

espessura desta camada ou do filme superficial. Atualmente, o processo de 

deposição a plasma PVD (Physical vapor Deposition) de Nitreto de Titânio (TiN) 

vem sendo utilizado para aumentar a dureza superficial de materiais metálicos. Por 

isso, o objetivo deste trabalho foi de propor um método numérico-experimental para 

avaliar a espessura filmes (l) de TiN depositados por PVD. Para atingir este 

objetivo, combinaram-se resultados experimentais de ensaios de dureza (H) com 

sua simulação numérica para estudar o comportamento desta propriedade em 

função da profundidade de penetração máxima do indentador (hmax) no conjugado 

filme/substrato. Foram adotadas duas metodologias para determinar a espessura 

do filme. A primeira combinou os resultados numéricos da curva H x hmax com sua 

curva experimental obtida através do ensaio de indentação instrumentado. Esta 

metodologia foi usada com sucesso em um conjugado de Titânio (Ti) revestido por 

TiN. Uma segunda estratégia combinou os resultados numéricos da curva 

Hv x hmax com dados experimentais de dureza Vickers (Hv). Esta outra metodologia 

foi aplica em um conjugado de aço ferramenta M2 recoberto por TiN. As 

propriedades mecânicas dos materiais estudados também foram determinadas no 

presente trabalho. As espessuras encontradas para os dois conjugados 

apresentaram resultados compatíveis com seus dados experimentais. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, changes in the surface properties of materials have been 

used to improve their tribological characteristics. However, this improvement 

depends on the process, treatment time and, primarily, the thickness of this surface 

film layer.  Physical vapor deposition (PVD) of titanium nitrate (TiN) has been used 

to increase the surface hardness of metallic materials. Thus, the aim of the present 

study was to propose a numerical-experimental method to assess the film thickness 

(l) of TiN deposited by PVD. To reach this objective, experimental results of 

hardness (H) assays were combined with a numerical simulation to study the 

behavior of this property as a function of maximum penetration depth of the indenter 

(hmax) into the film/substrate conjugate. Two methodologies were adopted to 

determine film thickness. The first consists of the numerical results of the H x hmax 

curve with the experimental curve obtained by the instrumental indentation test. 

This methodology was used successfully in a TiN-coated titanium (Ti) conjugate. A 

second strategy combined the numerical results of the Hv x hmax curve with Vickers 

experimental hardness data (Hv). This methodology was applied to a TiN-coated 

M2 tool steel conjugate. The mechanical properties of the materials studied were 

also determined in the present study. The thicknesses results obtained for the two 

conjugates were compatible with their experimental data. 
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 1. INTRODUÇÃO 

  

Filmes finos têm sido desenvolvidos e usados em várias aplicações e 

pesquisas tais como para o aumento da resistência a corrosão, melhoria das 

características tribológicas de componentes mecânicos e de ferramentas de corte, 

em implantes biomédicos, peças e dispositivos eletromagnéticos (BRESSAN et al., 

2005). Com isso, a indústria tem tido muito interesse no desenvolvimento do estudo 

destes revestimentos superficiais, pois se busca uma aplicação cada vez mais 

eficaz e durável de equipamentos mecânicos, eletrônicos e biomateriais, onde são 

viáveis as suas aplicações. Diante desse interesse, o desempenho mecânico 

destes materiais é um fator importante para este estudo (SOUZA et al., 2005). 

Dentre as propriedades mecânicas que descrevem o desempenho de um 

material a dureza é um importante parâmetro a ser conhecido, pois ela mede a 

resistência superficial de um material à penetração de outro. Experimentalmente 

uma forma para determinar esta propriedade é através do ensaio de dureza 

Vickers. Porém, se tratando do estudo da dureza de filmes finos, no qual existe a 

necessidade da aplicação de baixas cargas que correspondem à pequenas 

profundidades de penetração, a técnica utilizada é o ensaio de indentação 

instrumentada ou ensaio de nanodureza que nas ultimas décadas também se 

tornou uma ferramenta comum no estudo das propriedades mecânicas de filmes 

finos, tais como dureza superficial (H), módulo de elasticidade (E), entre outras 

(PELLETIER et al., 2006). 
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No uso de revestimentos pela indústria, o titânio (Ti) e suas ligas têm sido 

amplamente utilizados tanto como materiais de engenharia estrutural como em 

revestimentos superficiais. Eles são adequados para as condições de alta 

resistência, assim como são materiais biocompatíveis, ou seja, não apresentam 

comportamento tóxico em ambientes biológicos (SOUZA et al., 2005). No entanto 

esses materiais apresentam baixa condutividade térmica que reduz a taxa de 

dissipação do calor gerado na interface da peça com a ferramenta de trabalho e 

elevado coeficiente de atrito, exigindo melhorias superficiais em suas propriedades 

mecânicas e tribológicas (LUTJERING e WILLIAMS, 2003).  

O aço ferramenta M2 também é um material largamente requisitado na 

indústria. Porém, assim como o Ti, este aço apresenta a necessidade de melhorias 

superficiais para minimizar o desgaste da aresta de corte quando aplicado na 

fabricação de ferramentas de corte (MOHAMMADZADEH et. al., 2014).  

Para estes materiais (Ti e M2), a deposição por nitretação iônica ou 

nitretação a plasma são normalmente usados para produzir melhorias superficiais. 

Combinações adequadas de atmosfera de nitrogênio e hidrogênio produzem nitreto 

de titânio com profundidade da ordem de alguns micrômetros (SOUZA et al., 2005). 

As propriedades finais do revestimento como dureza, módulo de elasticidade e 

limite de escoamento, dependerão da espessura do revestimento, da técnica de 

deposição ou modificação da superfície, do número de camadas e das 

propriedades mecânicas do substrato (BRESSAN et al., 2005; DIAS e GODOY, 

2010; PULECIO, 2010).  
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A espessura do revestimento é um fator de grande importância para o 

comportamento mecânico do mesmo, sendo esta medida responsável por 

influenciar tanto as propriedades tribológicas quanto possíveis falhas do conjugado 

(SUN et. al., 1998; PULECIO, 2010). Porém, sua determinação se torna difícil 

devido a necessidade de instrumentos específicos e procedimentos relativamente 

demorados e caros, como microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscópio 

de força atômica (MFA), entre outros (LE BOURHIS, 2008). Por esse motivo a 

simulação do ensaio de dureza através Método dos Elementos Finitos (MEF) foi 

utilizada neste trabalho como uma metodologia capaz de auxiliar a determinação 

da espessura do filme através de um procedimento menos oneroso.  

Neste trabalho também foi obtido, por meio da combinação de 

procedimentos numéricos e experimentais, as propriedades mecânicas dos 

conjugados utilizados, principalmente os parâmetros que descrevem o 

comportamento elasto-plástico dos materiais. Em seguida, utilizando-se um 

segundo procedimento numérico experimental, avaliou-se o comportamento da 

dureza superficial em relação à espessura dos filmes de nitreto de tirânico (TiN) 

depositado sobre os substratos metálicos com o objetivo de se obter a espessura 

desses filmes obtidos pelo processo de deposição a vapor (PVD - Physical vapor 

deposition). 

Esta dissertação de mestrado foi organizada da seguinte forma: no Capítulo 

2 se apresentam os aspectos fundamentais para a compreensão teórica do 

desenvolvimento deste trabalho. Trata das propriedades e aplicações do Ti, do aço 
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ferramenta M2 e do revestimento de nitreto de titânio, do processo de deposição 

superficial de materiais visando melhorias mecânicas e tribológicas, dos ensaios de 

dureza e indentação instrumentada, e de duas técnicas utilizadas para medir 

espessura de filmes: Microscopia eletrônica de varredura e Caloteste. O Capítulo 3 

mostra uma revisão bibliográfica dos principais artigos e dissertações estudados 

para a realização desse trabalho. O Capítulo 4 mostra a metodologia adotada, 

sendo esta composta por procedimentos experimentais e numéricos. Os resultados 

são apresentados e avaliados no Capítulo 5, as conclusões são expostas no 

capítulo 6 e, por fim, o conteúdo bibliográfico é listado no ultimo capítulo deste 

trabalho. 
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2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

 

 2.1 - TITÂNIO 

 

O mineralogista William Gregor expressou em 1791 a primeira suspeita de 

um novo elemento presente na areia de ferro magnético. Em 1795, Klaproth, um 

químico alemão, analisou um rútilo encontrado na Hungria e identificou um óxido 

de um elemento desconhecido, o mesmo que havia sido reportado por Gregor. 

Klaproth, portanto, denominou o elemento de Titânio, passando a ser um dos 

elementos da tabela periódica com número atômico 22, peso atômico 47,9, 

apresentando uma densidade de 4,51g/cm3 (60% menor que o ferro), ponto de 

fusão da ordem de 1668ºC e com uma estrutura cristalina hexagonal compacta, 

quando a temperatura estiver abaixo de 882,5ºC, ou cúbica de corpo centrado, na 

temperatura acima de 882,5ºC (COLLINGS, 1984; DONACHIE, 1988). 

O interesse neste metal hoje em dia se deve em muito às suas excelentes 

propriedades como, por exemplo, resistência ao desgaste e à corrosão. Além 

disso, este elemento é o quarto metal mais abundante na terra, só perdendo para o 

alumínio, ferro e magnésio, e sua concentração na crosta terrestre gira em torno de 

0,6% (BAUER, 2007). 

O uso do titânio e das ligas de titânio em diferentes ramos da indústria deve-

se a vários fatores, entre os quais pode-se destacar: 

 Baixa densidade (aproximadamente 60% em relação a do aço); 
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 Alto módulo de elasticidade (correspondente a 55% a do aço); 

 Ótima resistência a corrosão (superior a do aço inoxidável na maioria 

dos meios, incluindo o corpo humano); 

 É um material que apresenta fácil usinabilidade e boa soldabilidade; 

A Tabela 2.1 mostra uma comparação de algumas propriedades mecânicas 

e físicas do titânio com outros materiais metálicos. Este material possui uma 

importante vantagem quanto à relação entre resistência e densidade e apresenta 

boa reatividade com o oxigênio sendo necessário o uso de atmosfera inerte ou 

vácuo para a sua produção. 

Tabela 2.1: Propriedades mecânicas do Ti e de outros materiais comercializados 

(LUTJERING e WILLIAMS, 2003). 

PROPRIEDADES Ti Fe Ni Al 

TEMPERATURA DE FUSÃO (ºC) 1670 1538 1455 660 

TRANSFORMAÇÃO ALOTRÓPICA (ºC)  882   912  - - 

ESTRUTURA CRISTALINA ccc - hc cfc - ccc cfc cfc 

MÓDULO DE ELASTICIDADE E (GPa)
* 

115 215 200 72 

DENSIDADE (g/cm3
) 4,5 7,9 8,9 2,7 

RESISTÊNCIA A CORROSÃO Muito alta Baixa Média Alta 

REATIVIDADE COM O OXIGÊNIO Muito alta Baixa Baixa Alta 

                 *Em temperatura ambiente. 
 

Devido à ótima relação Resistência/densidade, o titânio é utilizado, por 

exemplo, em componentes de engrenagens de helicópteros, na indústria bélica. Na 

indústria naval, o Ti é encontrado em bombas, cascos, válvulas e tubulações. Até 

no cotidiano pode-se deparar com o titânio em produtos de arquitetura, 

equipamento esportivo, óculos, relógio, acessórios para banheiro e outros. 
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Outra característica de grande importância encontrada no titânio é sua 

capacidade de desempenhar uma boa resposta diante da interação entre os 

tecidos humanos, sendo esta capacidade denominada de biocompatibilidade. 

Atualmente, o titânio é o biomaterial mais indicado para aplicações sujeitas a 

tensões mecânicas moderadas, enquanto que as ligas de titânio são usadas em 

aplicações que exigem maior resistência mecânica (MELO, 2005). 

A excelente resistência do titânio à corrosão é devido à formação de uma 

camada oxidada, contínua e altamente aderente sobre a superfície do metal como 

ilustrado na Figura 2.1. A formação desta camada é instantânea e espontânea 

quando o metal é exposto ao ar ou em meios aerados, pois o titânio é um metal 

que apresenta grande afinidade pelo oxigênio. Entretanto, em condições onde há 

ausência de oxigênio, estes materiais podem estar sujeitos à corrosão, pois o filme 

protetor poderá não se regenerar em caso de rompimento (DUNN e RAGHAVAN, 

1992). 

Na natureza, a composição e a espessura dos óxidos que se formam sobre 

a superfície destes materiais dependem das condições do meio. Na maioria dos 

meios aquosos, o óxido que se forma é tipicamente o TiO2. Entretanto pode ocorrer 

uma mistura de óxidos como Ti2O3 e TiO2. A oxidação em altas temperaturas 

promove a formação de uma forma de TiO2 altamente cristalino, conhecido como 

rutilo, enquanto que em temperaturas mais baixas se forma o TiO2 mais amorfo, 

conhecido como anatásio, ou ainda uma mistura de ambas (GILBERT et al, 1996). 
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Figura 2.1: Formação da camada de óxido na superfície de uma amostra de Ti. 

 

Estas camadas, formadas naturalmente sobre o titânio, embora sejam 

invisíveis a olho nu, são muito resistentes, pois os óxidos TiO2 e Ti2O3 são 

termodinamicamente muito estáveis e somente são atacados por substâncias, tais 

como soluções aquecidas de ácidos concentrados como HCl, H2SO4 e 

principalmente HF ou soluções muito alcalinas de NaOH (MELO, 2005). 

 

2.2 - AÇO FERRAMENTA M2 

 

A AISI (American Iron and Steel Institute) considera uma grande variedade 

de aços ferramenta e os classifica subdividindo-os em categorias, dentre as quais 

se encontra a dos aços rápidos, cujo tipo AISI M2 é um dos mais utilizados na 

fabricação de ferramentas de corte (JESUS et al., 2006). O aço ferramenta M2 

apresenta propriedades mecânicas e tribológicas favoráveis a sua aplicação na 
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indústria como, por exemplo, alta resistência ao impacto comparado a outros aços 

rápidos como é apresentado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Resistência ao impacto em função da dureza (HRC) para diversos aços rápidos 

(BAYER, 1989). 

 

As ferramentas de corte têm geometrias bastante complexas e, 

normalmente, são feitas a partir de materiais de alto custo. Os problemas que 

comumente ocorrem associados a estes materiais são devido ao desgaste da 

aresta de corte, porém os recobrimentos têm como finalidade diminuir a perda de 

material bem como melhorar a dureza superficial o que resulta em baixo coeficiente 

de atrito, na Figura 2.3 é mostrada a resistência ao desgaste do aço M2 comparada 

com outros aços (MOHAMMADZADEH et al., 2014).  
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Figura 2.3: Resistência ao desgaste relativo entre diversos aços rápidos (BAYER, 1989). 

 

 

2.3 - NITRETO DE TITÂNIO (TIN) 

 

O nitreto de titânio (TiN) é um material extremamente duro, com alta 

estabilidade térmica e química, porém baixa resistência elétrica e térmica. Ele é 

bastante encontrado em aplicações na indústria microeletrônica como barreira de 

difusão, camada de adesão e como eletrodo em células de memória RAM 

(Memória de acesso aleatório), bem como capacitores em circuitos integrados 

(PONON et al., 2015).  

Este material é muito usado como revestimento de outros com a finalidade 

de promover melhorias superficiais quanto às propriedades mecânicas e 

tribológicas. Por exemplo, o titânio, apesar de possuir boas propriedades para 

aplicações biológicas, apresenta baixa resistência à abrasão e elevado coeficiente 



    25 

 

de atrito. Isso faz com que ocorra escoriação do material na superfície da peça e 

sal vida útil seja reduzida (JIN et al., 2014). A fim de evitar-se este problema o TiN 

é depositado sobre o substrato de Ti diminuindo o desgaste superficial do mesmo. 

 

2.4 - DEPOSIÇÃO DE CAMADA NITRETADA POR PVD 

 

Nas últimas décadas, houve um grande aumento no número de tecnologias 

associadas à modificação de superfícies. As técnicas usadas para isso fazem cada 

vez mais uso de processos a plasma, por feixes de íons ou elétrons, a laser e por 

deposição química e física de vapor (ALVES JR, 2001). Entre estas, uma das 

técnicas muito utilizada para tratamento superficial é a deposição física a vapor 

(PVD) em que o fluxo de vapor é criado por um processo como evaporação, 

pulverização catódica (sputtering) ou remoção à laser.  

A deposição de Nitreto de Titânio (TiN) em aços ferramentas é um dos 

processos mais aplicados na industria no que se diz respeito a deposição por 

plasma. Esse processo se dá quando é mantida uma diferença de potencial entre o 

anodo e o catodo com um gás em baixa pressão. Entre os eletrodos, podem 

ocorrer diversos tipos de descargas, relacionadas à faixa de corrente elétrica 

aplicada. Em certo ponto, os íons têm energia suficiente para manter o plasma 

estável, está faixa de corrente é chamada de região normal. Após esta faixa existe 

a região abnormal onde o catodo fica totalmente envolvido pelo plasma sendo, 

portanto, usada para obter maiores taxas de deposição. 
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Na região do plasma, o gás ionizado colide com o alvo (material a ser 

depositado) localizado no catodo que tem suas partículas mais externas 

arrancadas e direcionadas, pela diferença de potencial, até a superfície do 

substrato como mostrado na Figura 2.4. 

Para obter um revestimento de TiN, os íons de titânio e nitrogênio são 

criados na região do plasma e recombinam-se para formar TiN. 

 

Figura 2.4: Arranjo experimental para o processo de deposição física a vapor (Imagem da 

web: http://univasf.edu.br/~joseamerico.moura). 

 

Em 1989, Spalvins mostrou que o processo de inserção de intersticiais por 

plasma devido à interação plasma e superfície deriva fundamentalmente dos 

seguintes fatores: 

 Absorção de espécies de nitrogênio e carbono; 

 Sputering dos átomos do substrato; 

 Bombardeamento de espécies de nitrogênio e carbono e subseqüente 

infiltração. 

http://univasf.edu.br/~joseamerico.moura
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2.5 - DUREZA VICKERS 

 

Não é possível encontrar uma única definição para dureza, pois cada área 

de estudo conceitua esta propriedade de forma diferente. No ramo da engenharia 

mecânica a dureza é conceituada como sendo a resistência à penetração de um 

material duro em outro. Para avaliar a dureza, são usados os testes de dureza por 

indentação com diferentes penetradores (piramidais, cônicos, esféricos). Este teste 

é um ensaio não-destrutivo capaz de fornecer o valor da dureza superficial para o 

material (ou amostra) analisado. 

A dureza Vickers consiste de um ensaio com penetrador piramidal de 

diamante com base quadrada, com um ângulo entre as faces opostas de 136º 

como apresentado na Figura 2.5. Como o penetrador é um diamante, ele é 

praticamente indeformável (SOUZA et al, 2005). Uma carga pré-determinada é 

aplicada no indentador em contato com a amostra e a área de impressão residual 

(Ar) é medida pela imagem ótica depois que a carga é removida (QIAN et al, 2005). 

 

Figura 2.5: Representação da indentação Vickers (Imagem da web: http://cimm.com.br). 

 

http://cimm.com.br/
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Um indentador em condições ideais e sem apresentar desgastes em sua 

geometria, ao atuar sobre um material homogêneo com recuperação elasto-

plástica, fornece uma impressão superficial característica cuja vista de topo 

assemelha-se a um quadrado com as suas diagonais visíveis. Um exemplo disto 

encontra-se ilustrado na Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6: Imagem de microscopia óptica de uma microdureza Vickers (Imagem da 

Industrial Heating Brasil: http://www.revistaih.com.br). 

 

 

Com as medidas das diagonais desse quadrado, tem-se, conforme a 

Equação (1), a dureza Vickers (HV), sendo P a carga aplicada no penetrador e d, a 

média das diagonais. 

 

2
8544,1

d

P
HV                                                       (1) 

http://www.revistaih.com.br/
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No ensaio de dureza, a área deve ser medida com precisão, e para esse fim 

existe um microscópio acoplado à máquina para a determinação das diagonais. 

Neste ensaio a carga é aplicada lentamente na superfície plana da amostra por 

meio de um pistão movido por uma alavanca, a carga é mantida durante três 

segundos, depois do qual é retirada e o microscópio é movido manualmente até 

que focalize a impressão residual (DIAS e GODOY, 2010).  

A Equação (1), para ensaios de dureza com penetrador Vickers pode ser 

escrita em função da profundidade de penetração máxima como expressa na 

Equação (2). 

 

)º16(cos..4

)º74(cos..8544,1
22

2

h

P
HV                                                 (2) 

 

O ensaio de dureza Vickers é bastante usado para medir a resistência a 

deformação plástica tanto de materiais sem tratamentos quanto de filmes. A 

avaliação desta propriedade de filmes finos depositados sobre outro material 

(substrato) exige cada vez mais precisão na escala submicrométrica e se 

empreguem indentações cuja dimensão permita analisar somente o 

comportamento do filme. No entanto, um dos principais problemas associados com 

as medições por meio deste ensaio é a aparente mudança no valor dureza em 

função da variação da profundidade de indentação (CAI e BANGERT, 1995). 
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Quando a análise é feita sobre um conjugado (filme/substrato), com o 

objetivo de medir a dureza do revestimento, torna-se difícil a exclusão da influência 

do substrato devido à interação entre as duas partes. A fim de obter a dureza 

apenas do filme limita-se o ensaio para cargas pequenas, com o intuito de evitar a 

contribuição do substrato (LI-MEI et al, 2010). Com essa limitação, o ensaio de 

dureza torna-se, na maioria das vezes, inviável para ser aplicado no filme por 

causa da pequena espessura resultante das camadas depositadas. 

2.6 - INDENTAÇÃO INSTRUMENTADA 

 

A Indentação Instrumentada é um método bastante utilizado para conhecer 

as propriedades mecânicas de materiais, tais como, dureza e módulo de 

elasticidade, em pequenas escalas ou perto da superfície, além de indicar a 

ocorrência ou não de fratura. Esta técnica consiste em penetrar uma ponta de 

diamante no material, controlando e registrando a carga e a profundidades de 

penetração (OLIVER E PHARR, 1992; ZENG E CHIU, 2001). Tal caracterização 

pode se dar em diferentes níveis de escala, com a aplicação de cargas desde a 

ordem de 10
2 
N até alguns poucos milinewtons. Para materiais com superfícies 

modificadas como filmes, é comum o interesse de medir propriedades elásticas e 

plásticas em escalas de força e profundidade muito pequenas (MALHEIRO, 2012). 

Diferentemente do ensaio de dureza convencional, no Ensaio de Indentação 

Instrumentada (EII) a força (P) e a profundidade de penetração (h) são medidos de 

forma continua dentro de um ciclo completo de aplicação e remoção de carga. O 

equipamento utilizado para esta análise é composto basicamente por: célula de 
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carga normal (atuador), sensores de carga, profundidade e contato inicial (garfo), 

porta amostra e mesa com ajuste de posição nas coordenadas cartesianas X, Y e Z 

como mostrado no esquema da Figura 2.7 (FERREIRA, 2010). 

Os dados obtidos através do ensaio são relacionados num gráfico de força 

aplicada em função do deslocamento do penetrador, o qual descreve uma curva 

denominada carga-descarga (MALHEIRO, 2012). 

 

Figura 2.7: Esquema da máquina de Indentação instrumentada (FERREIRA, 2010). 

 

 A Figura 2.8 mostra uma representação esquemática desta curva em um 

experimento de indentação instrumentada, sendo, S (rigidez de contato) a variação 

da carga em função da profundidade no início da curva de descarregamento, ou 

seja, a tangente da curva, Pmáx a carga máxima atingida no ensaio relacionada à 
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profundidade máxima hmáx e hr a profundidade residual obtida após a recuperação 

elástica do material ao ser removida a carga totalmente. 

No EII a curva de carregamento, carga em função da profundidade de 

penetração, pode ser modelada pela Equação (3) (ZENG e CHIU, 2001). 

 

ChPl                                                           (3) 

 

 

Figura 2.8: Curva de carga em função da profundidade de penetração do indentador 

(ZENG e CHIU, 2001   ). 

 

Da equação (3), lP  é a carga aplicada no carregamento, h  é a profundidade 

de penetração medida da superfície e C , uma constante encontrada por diferentes 

aproximações que depende da geometria da ponta e das propriedades do material 

utilizado. O valor de   também depende da ponta do penetrador, sendo uma 

constante para cada tipo, como está apresentado na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Valores de λ relacionados ao tipo de penetrador (OLIVER e PHARR, 1992). 

Tipo de penetrador   

Punção plano 1,0 
Perfeitamente esféricos 1,5 

Perfeitamente pontiagudos 2,0 

 

Nos testes de indentação instrumentada, quando se deseja trabalhar em 

escalas nanométricas, as pontas piramidais são preferíveis, pois além de serem de 

mais fácil fabricação em tamanhos pequenos (quando comparadas às cônicas e 

esféricas), conseguem induzir deformações plásticas no material utilizando cargas 

menores (MALHEIRO, 2012). 

O penetrador Berkovich é comumente usado na aplicação de indentação 

instrumentada, tratando-se de uma ponta piramidal de base triangular com ângulo 

de º3,65  entre as faces e a normal, e ângulo entre a linha de centro e a face 

adjacente de º7,24 , como mostrada na ilustração do penetrador na Figura 2.9 

(ARAÚJO et al, 2011). Estas geometrias do indentador são importantes para a 

elaboração do modelo no programa de elementos finitos (MALHEIRO, 2012). 

 

Figura 2.9: Ilustração do Penetrador Berkovich. 



    34 

 

Para a obtenção da dureza no ensaio de indentação instrumentada, utiliza-

se a área residual da indentação como ilustrado na Figura 2.10, porém, está é 

medida pelo próprio equipamento e pode supor grande diferença entre o valor 

obtido e a dureza durante o carregamento, dependendo do nível de recuperação 

elástica que o material tem após a retirada da carga. Na indentação instrumentada, 

a carga e a deformação resultante são analisadas continuamente durante todo o 

processo, proporcionando uma boa avaliação da elasticidade e plasticidade do 

material, o que permite obter o valor da dureza. 

 

Figura 2.10: Representação de uma indentação axissimétrica, adaptado de Oliver e Pharr 

(1992). 

 

2.7 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica bastante utilizada para 

a análise micro-estrutural de materiais sólidos, fornecendo uma imagem de alta 

resolução e fácil interpretação, além de proporcionar uma análise morfológica e 

identificação de elementos químicos de uma amostra (DEDAVID et al., 2007).   
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O MEV se tornou um instrumento imprescindível nas mais diversas áreas: 

eletrônica, geologia, ciência e engenharia dos materiais, etc. Em particular, o 

desenvolvimento de novos materiais tem exigido um número de informações 

bastante detalhado das características micro-estruturais sendo possível de ser 

observado apenas pelo MEV. Este método pode ser uma alternativa para observar 

e medir a espessura de filmes finos devido a sua alta resolução que se dá pelo fato 

de utilizar um feixe de elétrons no lugar de fótons em um microscópio óptico 

convencional como é mostrado na Figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11: Esquema comparativo entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico 

de varredura (DEDAVID et al, 2007). 

 

Outra importante característica do MEV é a aparência tridimensional da 

imagem das amostras, resultado direto da grande profundidade de campo 

(DEDAVID et al., 2007). Entretanto, para utilizar o MEV na observação da 
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espessura do revestimento, como mostrado na Figura 2.12, é necessário fazer um 

corte possibilitando a visualização da secção transversal da amostra. Portanto para 

os fins almejados neste trabalho o uso do MEV requer um procedimento destrutivo, 

impossibilitando uma posterior aplicação da amostra. 

Os equipamentos mais sofisticados permitem um aumento de até 300.000 

vezes ou mais, para a maior parte dos materiais sólidos. 

 

 

Figura 2.12: MEV de um conjugado de multicamadas sobre um substrato de aço H13 

(RECCO, 2012). 

 

 

2.8 - CALOTESTE (CALOWEAR) 

 

O Caloteste (calowear) é um teste que permite determinar a espessura do 

revestimento, bem como sua resistência ao desgaste, através da utilização de uma 

esfera de diâmetro conhecido que é pressionada e rotacionada contra a superfície 
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do revestimento com uma carga pré-selecionada como mostrado na Figura 2.13, 

para o caso de uma amostra com superfície de contato plana. É então colocada 

uma pasta abrasiva na zona de contato entre as duas superfícies e forma-se uma 

depressão em forma de calota esférica sobre o conjugado (PAIÃO, 2012; MURILO 

et al, 2011; RIBEIRO, 2012).  

 

Figura 2.13: Esquema do ensaio de Caloteste para calculo da espessura de filmes 

(Technical Features, 2011). 

 

Através da análise microscópica e pela observação da cratera produzida 

pela esfera, é possível determinar a espessura do filme a partir da Equação (4) 

(Technical Features 2011). 
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Para filmes finos, a profundidade de penetração é muito pequena em relação ao 

raio da esfera. Portanto, a equação é simplificada para: 

 

Ra

DD
l

8

2

1

2

2 
                                                    (5) 

 

Ou, substituindo yxD 2  e yxD 1 : 

 

Ra

xy
l

2
  , onde Ra2 é o diâmetro da esfera, esfera .                    (6) 

 

As calotas de desgaste são produzidas na superfície do revestimento em 

intervalos interruptos (FRANCO JR, 2003, RUTHERFORD e HUTCHINGS, 1997). 

Um exemplo do desgaste produzido na superfície de amostras revestidas com TiN 

está mostrado na Figura 2.14, com as suas respectivas calotas interna e externa 

(ALMEIDA, 2008). 

 

Figura 2.14: Impressão de desgaste por caloteste: (D1) diâmetro da calota interna, (D2) 

diâmetro da calota externa (ALMEIDA, 2008). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em 1993, Wang e Bangert, Realizaram simulações de ensaios de 

indentação Vickers utilizando o software de elementos finitos Marc para investigar o 

comportamento de amostras de aços rápidos revestidos com nitreto de titânio.  

Neste trabalho foi utilizado 1/4 de simetria do penetrador e da amostra nas 

simulações para minimizar o esforço computacional. Ao longo da interfase entre os 

elementos do filme e do substrato foi atribuída uma forte adesão, sem efeito de 

cisalhamento para deformações em pequenas escalas (WANG e BANGERT, 

1993). 

Cálculos com diferentes ângulos de vértices do penetrador mostraram, que, 

para um ângulo de vértice acima de 120º, a alteração no coeficiente de atrito torna-

se insignificante e, portanto, este fator pode ser desprezível para simulações de 

ensaios com penetrador Vickers, tendo este o ângulo de vértice de 136º (WANG e 

BANGERT, 1993). Outro motivo para desprezar o coeficiente de atrito no contato 

entre penetrador e amostra aplica-se quando o conjugado trata-se de um 

revestimento duro sobre um substrato relativamente dúctil (LICHINCHI et al., 1998). 

Em 1995, Cai e Bangert, estudaram com o MEF (Método dos elementos 

finitos) a extensão da zona de deformação plástica em relação à razão da 

profundidade de penetração (hmáx) com a espessura do filme (l) (Razão hmáx/l) e 

determinou o efeito do substrato nas medidas de dureza superficial (CAI, 1995).  



    40 

 

Lichinchi et al., em 1998, usou a técnica de elementos finitos para estudar os 

campos de tensão e deformação de filmes duros submetidos a ensaios de 

nanoindentação. 

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais mostraram 

que a aproximação por elementos finitos é capaz de reproduzir a curva de carga e 

descarga em função da profundidade de penetração obtida pelo ensaio de 

nanoindentação ou indentação instrumentada (LICHINCHI et al., 1998). 

Lichinchi et al., usando 1/6 de simetria nas simulações com penetrador 

Berkovich e tratando tanto o TiN quanto o substrato como homogêneo, isotrópico e 

tendo um comportamento elasto-plástico, foi mostrado que a avaliação da dureza é 

afetada pela razão hmáx/l (LICHINCHI et al., 1998). 

Um novo método foi proposto por Zeng e Chiu, em 2001, para analisar as 

curvas de carga-deslocamento obtidas por nanoindentação. O método foi baseado 

em resultados experimentais e cálculos por elementos finitos para obter as 

propriedades mecânicas de matérias partindo da curva de carregamento e 

descarregamento. 

Os resultados obtidos pela análise dos elementos finitos para um ensaio 

com penetrador Berkovich num material elástico oferecem uma solução para a 

curva de carregamento apresentado na Equação (7) e para um material elasto-

plástico na Equação (8) (LARSSON et al, 1996, ZENG e CHIU, 2001). 
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Onde   é o coeficiente de Poisson, E é o módulo de elasticidade, 0  é o 

limite de escoamento, u
 

é a tensão última e a razão 0 u  é usada para 

representar um parâmetro de encruamento definido por Zeng e Chiu (2001).  

Um dos métodos apresentados para a curva de descarregamento foi 

descrito por Doerner e Nix (1986), onde foi apresentado que a solução de Sneddon 

(1965) pode ser usada para descrever o comportamento mecânico durante o 

processo de descarga. 

 

 0hhSPu                                                       (9) 

 

Sendo, Pu a carga aplicada no descarregamento e h0, a profundidade real de 

contato.  

A Equação (9) é baseada na suposição de que a área de contato permanece 

inalterada durante a descarga, o que é verdade para o caso de uma indentação 

num material com comportamento elástico-perfeitamente plástico como está 

representado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Representação esquemática das relações de tensão e deformação para as 

curvas de carga em função do deslocamento. (a) puramente elástico, (b) elasto-plástico, 

(c) elástico-perfeitamente plástico e (d) rígido. 

 

De maneira geral, as características das curvas de descarga e sua 

dependência em relação às propriedades de tensão e deformação de um material 

elasto-plástico não são completamente compreendidas. No entanto, Zeng e Chiu 

(2001) mostram um método de análise de curvas de descarregamento de 

indentações Berkovich, onde a tendência da curva de descarga pode ser obtida 

quando os resultados dos dois casos extremos de comportamento mecânico são 

avaliados. Portanto, O método sugere a curva de descarregamento como uma 

combinação linear das situações puramente elástica e elástica-perfeitamente 

plástica (ZENG e CHIU, 2001). 

Um material com comportamento elástico ideal, ao sofrer penetração, não 

deforma plasticamente, pois a tensão provocada pelo penetrador é armazenada no 

material em forma de energia de deformação elástica, o que faz com que o material 

recupere seu estado inicial durante a remoção da carga aplicada.  
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Para um material que se comporta no outro extremo, sendo um sólido com 

deformação elástica-perfeitamente plástica, toda a tensão promovida pelo 

indentador é liberada pela amostra na forma de deformação plástica. Portanto, não 

existe recuperação do material como no caso do comportamento elástico ideal. 

Contudo, muitos materiais apresentam um comportamento elasto-plástico, 

ou seja, deformam-se elasticamente e posteriormente, plasticamente. Este 

comportamento, ao contrario do sólido descrito anteriormente, apresenta 

encruamento e no EII a curva de descarregamento apresenta características 

intermediárias àquelas descritas no comportamento elástico ideal e no caso 

elástico-perfeitamente plástico. 

Na Equação (10) os termos do lado direito ao sinal de igualdade 

representam respectivamente, o comportamento elástico ideal somado ao 

comportamento elástico-perfeitamente plástico. 

 

     0

21 hhShEfP                                           (10) 

 

Está é uma equação empírica para analise da curva de descarregamento 

para indentação Berkovich num material elasto-plástico. Onde )1(   e   referem-

se respectivamente, à influência da resposta perfeitamente elástica e elástica-

perfeitamente plástica da curva,  f  é o efeito do coeficiente de Poisson   em 

uma indentação elástica. Portanto, da Equação (10), definido que o valor de  f  e 

S  para uma indentação Berkovich são dados por: 
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O valor de   (Eq. 10) depende, principalmente, do parâmetro u 0 , sendo 

10 u  para o caso elástico-perfeitamente plástico correspondente a 1  e 

00 u  para o caso elástico em que 0 . Com isso pode-se dizer que a 

influência da resposta elasto-plástica na curva de descarga é dada pela Equação 

(13). Sendo m um parâmetro de ajuste obtido numericamente introduzido por Dias 

e Godoy (2010). Zeng e Chiu (2001) consideraram essa parâmetro igual a unidade 

(m=1) em todas as suas análises. 

 

m

u















 0

                                                         (13) 

 

Dias e Godoy, em 2010, utilizando um método semelhante, estimaram os 

valores de θ, σ0 e n. Em uma primeira etapa, usaram m igual à unidade, assim como 

Zeng e Chiu. Porém, foi usada a Equação (10) que define o processo de 

carregamento do teste de indentação e Equação (13) para avaliar o parâmetro m e 
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também as propriedades mecânicas dos materiais estudados (DIAS e GODOY, 

2010). 

A deformação de um material elasto-plástico é descrita por uma porção 

elástica para a tensão ( ) limitada até o limite de escoamento ( 0 ) e outra para os 

valores de   maiores, como mostrado na Equação (14) (PULECIO, 2010). 
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Nesta Equação (14) n representa o coeficiente de encruamento do material. 

O parâmetro relacionado ao encruamento do material, u 0 , descrito em 2001 

por Zeng e Chiu,
 
pode ser usado para obter a curva de tensão em função da 

deformação apresentada na Equação (15). Nesta ultima expressão, considerou-se 

εu = 0.29 (DIAS e GODOY, 2010).  
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Em 2006, Pelletier et al., também simularam o ensaio de indentação 

Berkovich utilizando elementos finitos e observaram que a razão hmáx/l representa a 
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contribuição da espessura do filme quanto as medidas de dureza, módulo de 

elasticidade e outras propriedades mecânicas do conjugado. Para obter 

separadamente a dureza do filme depositado, as simulações correspondiam a 

filmes muito espessos, em comparação com a faixa de indentação (hmáx/l <0.1) 

(PELLETIER et al., 2006). 

O trabalho de Pulecio et al., em 2010, teve como objetivo obter as 

propriedades elasto-plásticas, tais como dureza, módulo de elasticidade, limite de 

escoamento e encruamento para determinados conjugados usando um novo 

algoritmo inverso assistido por elementos finitos e análise dimensionais do teste de 

indentação instrumentada. A análise teve como objetivo estudar os efeitos da razão 

hmáx/l em relação às propriedades mecânicas obtidas. Neste trabalho, os testes de 

indentação instrumentada foram realizados em amostras de aço ferramenta H13 

nitretadas à plasma e revestidas com filmes de TiN. A espessura média do 

revestimento de TiN obtidas por Pulecio foi de 2,10 μm. diferentes malhas foram 

definidas para representar o filme, dependendo do correspondente valor de hmáx/l. 

O número de elementos no contato permaneceu praticamente constante para todas 

as razões evitando efeitos de malha na área de contato (PULECIO et al., 2010). 

Com base no algoritmo apresentado por Pulecio, em 2010, foi possível 

estimar as propriedades mecânicas elasto-plásticas do revestimento de TiN 

observando que, para profundidades de indentação inferiores a 10% da espessura 

do filme, é possível estimar a dureza “somente do filme”, com o mínimo de 

influência do substrato. Este fato tem sido observado em trabalhos anteriores 
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como, por exemplo, no trabalho de Saha e Nix (2001). Por outro lado, para hmáx/l 

maior que 0,1, a influência das propriedades do substrato passam a serem 

significativas e, a partir dessa relação hmáx/l, as propriedades mecânicas estimadas 

pelo ensaio de indentação instrumentado representam a combinação do 

comportamento do conjugado. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 - ENSAIO DE DUREZA VICKERS 

 

A princípio, avaliou-se a dureza de uma amostra de titânio sem tratamento, 

ou seja, sem revestimento (filme). A amostra apresentou as seguintes dimensões: 

15 mm de diâmetro e, um milímetro de espessura. Essa amostra passou por um 

processo de preparação semelhante ao usado por Nunes Filho (2011), com lixas 

de 220 a 2000 de granulométrica e, por fim, a amostra foi polida com solução 

química (60% de H2O2 e 40% de sílica). 

No ensaio de dureza Vickers foi utilizado o microdurômetro de modelo HVS 

1000A digital do laboratório de tratamento de materiais por plasma da UFRN, 

mostrado na Figura 4.1. A amostra foi posicionada de tal forma que a superfície de 

contato ficou perpendicular à direção de aplicação da carga, proporcionando uma 

impressão regular. Os valores de carga selecionados para a avaliação foram: 

0,098 N; 0,245 N; 0,49 N; 0,98 N; 1,96 N; 2,94 N; 4,9 N e 9,8 N. Estes são todos os 

valores de carga disponíveis pelo equipamento. 

Após o processo de carregamento, um período de manutenção de carga e 

descarregamento, foi possível medir as diagonais e obter os valores de dureza 

para cada carga aplicada. Para cada valor de carga foram feitas cinco medidas 

com a finalidade de se obter uma média dos valores da dureza a fim de minimizar 

eventuais erros. Uma vez que na microdureza as medidas das diagonais são 
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facilmente sujeitas a equívocos, principalmente para os ensaios realizados com 

menores cargas. 

As cargas foram aplicadas lentamente pelo penetrador para evitar variação 

de temperatura e alteração nos valores de dureza. Após a fase de carregamento, a 

carga máxima foi mantida durante três segundos, com a finalidade de se estabilizar 

o campo das deformações na amostra (creep time) (SOUZA, 2000).   

 

 

Figura 4.1: Microdurômetro Modelo HVS 1000A. 

 

4.2 - ENSAIO DE INDENTAÇÃO INSTRUMENTADA 

 

Para estudar numericamente o ensaio de dureza para os materiais 

analisados (Ti, M2 e TiN), foram necessários determinar as propriedades 

mecânicas das amostras utilizadas, tais como, o módulo de elasticidade, o 

coeficiente de Poisson, o limite de escoamento e o coeficiente de encruamento. 
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Estas propriedades são necessárias como dados de entrada no programa de 

elementos finitos para a simulação do comportamento destes materiais. Para obtê-

las foram realizados ensaios de indentação instrumentada com um penetrador 

Berkovich (indentador de base piramidal triangular), usando um Ultra-

microdurômetro Shimadzu modelo 211S do Departamento de Engenharia 

Mecânica da UFSJ (Universidade Federal de São João Del-Rei).  

Inicialmente, foi avaliada uma amostra de Ti com o objetivo de obter uma 

curva de carga em função da profundidade de penetração. Neste procedimento 

experimental, foram realizados sete ensaios para cada valor de carga selecionado 

na máquina (250mN, 500mN e 1000mN), tendo ao final de cada bateria de ensaios as 

médias dos valores de carga de indentação ( expP ) e profundidade máxima de 

penetração ( máxh ).  

Utilizando o procedimento adotado por Dias e Godoy, em 2010, para obter 

as propriedades mecânicas dos materiais, as curvas de carregamento e 

descarregamento foram analisadas. Na análise do descarregamento o parâmetro θ, 

definido por θ=(σ0/σu)
m foi calculado para todos os materiais (ZENG e CHIU, 2001). 

Este parâmetro é imprescindível para o cálculo de n e K, sendo estas, propriedades 

de entrada no pacote de elementos finitos obtidas pela curva de carregamento. O 

valor de m foi alterado para que a relação Pmáx x hmáx numérica convergisse para 

essa mesma relação obtida experimentalmente. Essa análise foi necessária para 

que o modelo simulado por elementos finitos representasse adequadamente o 

comportamento do material. 
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Em seguida, realizou-se o ensaio de indentação instrumentada com 

indentador Berkovich em duas amostras: Uma de Ti e outra de aço M2, ambas 

revestidas com nitreto de titânio por processo de deposição a plasma. Ou seja, as 

amostras utilizadas neste ensaio foram: um conjugado Ti/TiN e outro de M2/TiN.  

Esta amostra do conjugado Ti/TiN também foi ensaiada com um indentador 

Vickers, usando o equipamento Nanoindenter®XP da MTS Instruments, no 

Laboratório de Propriedades Nanomecânicas do Departamento de Física da UFPR 

(Universidade Federal do Paraná), mostrado na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2: Equipamento utilizado para realizar o ensaio de indentação instrumentada 

(Imagem da web: http://composites.usc.edu/facilities). 

 

Sabendo que o EII oferece como resultado o deslocamento do indentador 

em função da carga aplicada, esse processo gerou uma série de pontos que 

puderam traçar a curva de carregamento e descarregamento característica do 

ensaio realizado. A Figura 4.3 ilustra esta curva que representou o comportamento 

http://composites.usc.edu/facilities
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da carga em função da profundidade de penetração para o conjugado Ti/TiN 

quando sujeito a penetração de uma ponta com carga de 40gf. 

 

Figura 4.3: Curva do deslocamento do indentador Vickers em função da carga aplicada 

para o Ti/TiN. 

 

Estes ensaios além de terem sido realizados para obter as propriedades 

mecânicas do Ti, do aço M2 e dos conjugados Ti/TiN e M2/TiN também serviram 

para validar as simulações realizadas, já que estas dependem dos parâmetros que 

caracterizam o comportamento elasto-plástico. Contudo, deve-se ressaltar, que se 

desconhecia a espessura do filme de TiN da amostra de Ti/TiN. Por outro lado, 

existiam dados experimentais da dureza superficial Vickers e da espessura do filme 

de TiN do conjugado M2/TiN (ALMEIDA, E. O, 2008). 
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4.3 - SIMULAÇÃO DO ENSAIO BERKOVICH 

 

Nesta etapa, realizaram-se as simulações do ensaio de indentação 

Berkovich com o objetivo de se determinar as propriedades mecânicas dos 

materiais utilizados neste trabalho, adotando-se o procedimento numérico-

experimental desenvolvido por Dias e Godoy (2010). Os dados usados nesse 

procedimento foram os obtidos da literatura especializada em conjunto os 

resultados provenientes desta metodologia numérico-experimental. 

A Tabela 4.1 mostra algumas propriedades mecânicas, como o módulo de 

elasticidade (E) e o coeficiente de Poisson () encontrados na literatura 

especializada para o Ti, TiN e M2. 

 

Tabela 4.1: Propriedades mecânicas usadas na simulação por elementos finitos para o Ti, 

M2 e TiN (SHAN e SITARAMAN, 2003, MATWEB, 2015). 

Material E (GPa)   

Ti 120 0,30 

M2 207 0,30 

TiN 200 0,25 

 

A análise numérica foi desenvolvida com o software comercial de elementos 

finitos MARCTM (2013). Para as simulações foram utilizados modelos discretos para 

produzir o contato entre o indentador e a amostra como apresentado na Figura 4.4 

(Berkovich). Neste modelo não foram levados em conta os defeitos de aderência 

(pile-up) e afundamento (sink-in), assim como o coeficiente de atrito, que foi 
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considerado nulo, uma vez que este apresenta pouca influência na carga de 

indentação (DIAS e GODOY, 2010; PULECIO et. al., 2010).  

Nestas simulações, o penetrador Berkovich foi modelado como sendo placas 

rígidas penetrando nas amostras deformáveis. Simulou-se o ciclo de indentação 

(carregamento e descarregamento) através do deslocamento prescrito do 

penetrador, permitindo assim um melhor controle numérico no início e durante a 

simulação do ensaio (DIAS et. al., 2006). Além desse controle numérico, o ensaio 

foi executado em duas fases, uma na descida do penetrador, seguida da subida do 

mesmo, completando-se o ciclo. Considerou-se que os conjugados estudados 

possuíam perfeita aderência entre o filme e o substrato. Nos modelos simulados, 

esta perfeita adesão foi garantida adotando-se nós coincidentes na interface entre 

o filme e o substrato (DIAS e GODOY, 2010). As profundidades de penetração 

adotadas foram compatíveis com os valores de deslocamentos encontrados nas 

análises experimentais. Na análise incremental do problema foram usados 200 

incrementos para a fase de carregamento e 150 incrementos para a fase de 

descarregamento. 

 

Figura 4.4: Modelo Berkovich com 6584 nós e 5472 elementos tridimensionais de oito nós. 
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Nas condições de contorno do problema, restringiram-se os deslocamentos 

dos nós da base da amostra, assim como foram estabelecidas as demais restrições 

considerando 1/6 da simetria para o modelo Berkovich, Figura 4.4. 

Nas proximidades do contato entre o indentador Berkovich e a amostra, as 

malhas foram mais refinadas para proporcionar uma melhor analise nessa região. 

Além disso, os materiais estudados foram considerados isotrópicos, homogêneos e 

com comportamento elasto-plástico conforme a Equação (16). Sendo esta 

expressão um rearranjo da Equação (15) e compatível com a curva de potência 

que permite inserir este comportamento elasto-plástico na entrada de dados do 

pacote de elementos finitos (ARAÚJO et al., 2013). Nesta Equação (16), σ, ε, n e σ0 

são, respectivamente, a tensão efetiva, a deformação efetiva, o coeficiente de 

encruamento e o limite de escoamento. Além disso, o valor de K representa a razão 

n

00  (Equação 15). 

 

  o

nK  ,max                                                  (16) 

 

As propriedades mecânicas descritas nesta Equação (16) foram obtidas 

através da metodologia numérico-experimental desenvolvido por Dias e Godoy 

(2010). Para validar esses resultados, foram reproduzidos numericamente os 

ensaios experimentais Berkovich, comparando-se com seus dados experimentais 

para a amostra do substrato de Titânio.  
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4.4 - SIMULAÇÃO DO ENSAIO VICKERS 

 

Após a determinação das propriedades mecânicas do Ti, do M2 e do TiN, 

realizou-se as simulações dos ensaios de dureza Vickers nos substratos e nos 

conjugados.  

Para avaliar a dureza do substrato, foi atribuído ao penetrador um grande 

deslocamento provocando, consequentemente, uma grande penetração sobre a 

superfície da amostra modelada, tendo como finalidade a comparação dos valores 

de dureza experimental e numérica sem levar em conta a influência da fina camada 

de óxido presente na superfície do material. Esta análise numérica também foi 

desenvolvida com o software comercial de elementos finitos MARCTM (2013). 

A Figura 4.5 mostra a malha representando um modelo de indentação 

Vickers para os conjugados Ti/TiN e M2/TiN, considerando ¼ de simetria do 

problema, com a finalidade de reduzir o número de elementos e de nós do modelo. 

Todas as demais hipóteses usadas neste ensaio foram semelhantes às adotadas 

na simulação do ensaio Berkovich. Ou seja, não foram levados em conta os 

defeitos de aderência e afundamento, assim como o coeficiente de atrito foi 

considerado nulo. O ensaio também foi executado em duas fases, uma na descida 

do penetrador com 300 incrementos, seguida da subida do mesmo com 150 

incrementos, completando-se o ciclo. Considerou-se que os conjugados estudados 

possuíam perfeita aderência entre o filme e o substrato. Nas condições de contorno 

do problema, restringiram-se os deslocamentos dos nós da base da amostra. Por 
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fim, o substrato e o conjugado estudados foram considerados como isotrópicos, 

homogêneos e com comportamento elasto-plástico conforme a Equação (16). 

 

 

Figura 4.5: Modelo Vickers com 10546 nós e 8850 elementos tridimensionais de oito nós 

para os conjugados estudados. 

 

Para encontrar a relação entre dureza e espessura dos filmes, foram 

realizadas simulações do ensaio Vickers variando-se a razão entre a profundidade 

máxima de penetração e a espessura do filme (hmáx/l). Este procedimento teve 

como objetivo determinar o comportamento da dureza superficial com a variação 

da relação hmáx/l nos conjugados analisados. Uma vez que se desconhecia a 

espessura do filme de TiN na amostra de Ti/TiN, esperava-se que o 

comportamento desta curva variasse desde a dureza do filme, para pequenas 

profundidades de penetração, até a dureza do substrato, para grandes 

profundidades de penetração.  

No entanto, na simulação numérica, ao invés de se variar a profundidade de 

penetração mantendo a mesma espessura, como acontece no ensaio 
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experimental, foi mantido o mesmo hmáx variando-se a espessura (l) do filme. Pois, 

do ponto de vista do modelo numérico, seria bem mais simples variar a espessura 

do filme através da diminuição da malha que o representa. 

A Tabela 4.2 mostra os valores selecionados para a espessura do filme e a 

relação aos valores da profundidade de penetração para as simulações numéricas. 

Inicialmente, considerou-se uma profundidade máxima de penetração de 

hmáx = 800 nm, partindo-se da hipótese de que o filme tinha aproximadamente esse 

valor de espessura (hmáx = 800 nm) devido às características do processo de 

deposição (BRAZ, 2012) 

 

Tabela 4.2: Valores de l e hmáx/l, sendo hmáx = 800nm. 

l (nm) 100 150 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2600 

hmáx/l 8,0 5,33 4,0 2,67 2,0 1,33 1,0 0,8 0,67 0,6 0,57 0,4 0,31 

 

Em seguida, após as análises dos resultados destas simulações, 

considerando profundidades máximas de 800 nm, optou-se por realizar novas 

simulações considerando uma profundidade máxima de penetração de 600 nm 

(hmáx=600 nm), Tabela 4.3. O motivo para a realização destas novas simulações é 

abordado no próximo Capitulo, isto é, em Resultados. 

 

Tabela 4.3: Valores de l e hmáx/l, sendo hmáx = 600nm. 

l (nm) 100 150 200 300 400 615 1000 1200 4000 

hmáx/l 6,0 4,0 3,0 2,0 1,5 0,97 0,6 0,5 0,15 
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Com as simulações do ensaio Vickers para o conjugado Ti/TiN, com 

profundidades máximas de 800 nm e 600 nm, foram desenhados dois gráficos que 

representaram o comportamento da dureza em relação à razão hmáx/l. Cada uma 

dessas curvas foi comparada com o resultado experimental de dureza em função 

da profundidade de penetração obtido por Braz (2012) através do ensaio de EII 

com penetrador Vickers. Como essas curvas de dureza experimental e numéricas 

representam o comportamento referente ao mesmo conjugado, foi possível 

compará-las e determinar a espessura do filme de TiN.  

Na simulação do ensaio de dureza Vickers para o conjugado M2/TiN, 

também foram realizadas simulações do ensaio Vickers variando-se a razão entre 

a profundidade máxima de penetração e a espessura do filme (hmáx/l). Também se 

considerou uma profundidade máxima de indentação de de hmáx = 800 nm. Foram 

usados os valores de espessura (l) e as correspondentes razões (hmáx/l) 

apresentadas pela Tabela 4.4. 

No caso desta amostra de M2/TiN, ao invés de usarmos uma curva 

experimental de dureza em função da profundidade de penetração para se obter os 

valores de espessura numericamente, foi usado valores de Dureza obtidos em 

ensaio de dureza Vickers.   

 

Tabela 4. 4: Valores de l e hmáx/l, sendo hmáx = 800nm (para M2/TiN). 

l (nm) 500 700 900 1200 1600 1800 2000 2500 3000 8000 

hmáx/l 1,6 1,14 0,88 0,66 0,5 0,44 0,4 0,32 0,26 0,1 
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4.5 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO FILME 

 

Utilizando o programa de tratamento de dados Originpro 8 da OriginLab 

Corporation (OriginLab, 2008), foi feito a análise das curvas obtidas tanto 

experimentalmente (BRAZ, 2012) como numéricas para as duas profundidades 

máximas de penetração. As curvas de potência obtidas com essa análise foram do 

tipo exponencial como apresentada na Equação (17), sendo as constantes A1, A2, 

t1, t2 e y0, coeficientes dessa expressão. O eixo y, das ordenadas, representa os 

valores de dureza (experimental ou numérico) e o eixo x, das abscissas, a variável 

independente. Para o caso da curva experimental, as abscissas consistem nas 

profundidades de penetração (h) e, para as curvas numéricas, representam a 

relação hmáx/l. Finalmente, ao se comparar a curva experimental com a numérica, o 

único parâmetro desconhecido torna-se a espessura do filme. 
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                                                (17) 

 

Esta expressão é o principal resultado obtido pelo método apresentado 

neste trabalho, pois é a partir dela pode-se calcular a medida da espessura do filme 

depositado sobre o substrato.  

A Figura 4.6 mostra o diagrama adotado para obter as propriedades 

mecânicas do Titânio, utilizando os dados da curva de carga e profundidade de 

penetração obtidos nos ensaios de indentação instrumentada e os valores de 

módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson obtidos na literatura. Manipulando 
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as equações que descrevem os processos de carregamento e descarregamento do 

ensaio (Equações 8 a 15) foi possível conhecer essas propriedades que são os 

parâmetros de entrada no programa de elementos finitos. Como mostrado na 

Metodologia, inicialmente o parâmetro m foi considerado igual a unidade e, após 

algumas simulações, verifica-se o melhor ajuste para este parâmetro conforme 

Dias e Godoy (2010). A comparação entre os resultados de carga experimental 

(    ) e carga numérica (    ) foi realizada. Quando essa diferença se tornou 

pequena (   ) os valores de limite de escoamento (σo) e coeficiente de 

encruamento (n) foram determinados para o material estudado. 

 

 

 
Este procedimento também foi adotado para se encontrar as propriedades 

dos filmes (TiN) e do substrato do aço ferramenta M2. 

Figura 4.6: Diagrama da obtenção das propriedades mecânicas para o Ti. 
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O diagrama  do cálculo da espessura dos filmes de TiN utilizando 

Indentação instrumentada para o conjugado de Ti/TiN esta apresentado na Figura 

4.7. A curva de dureza em função da profundidade de penetração obtida pelo 

ensaio de indentação instrumentada foi comparada com a curva de dureza em 

função da razão hmáx/l. Utilizando o programa de tratamento de dados Originpro 8 

(OriginLab©, 2008), foram feitas as análises do comportamento destas duas 

curvas. As curvas de potência obtidas através deste procedimento foram do tipo 

exponencial conforme Equação (17). Na comparação destas duas curvas, a única 

variável desconhecida era a espessura do filme estudado.  

 

 

No caso do filme de TiN referente ao conjugado de M2/TiN, obteve-se a 

curva de dureza Vickers numérica em função da razão hmáx/l. Utilizando o programa 

de tratamento de dados Originpro 8 (OriginLab©, 2008), foi feita a análise do 

comportamento desta curva. Em seguida, os dados experimentais de dureza 

Figura 4.7: Diagrama da obtenção das espessuras do filme de TiN presente no 

conjugado de Ti/TiN. 
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Vickers foram comparados com os resultados obtidos pela simulação com 

penetrador Vickers para o conjugado M2/TiN. Este outro procedimento possibilitou 

a obtenção da espessura do filme de TiN, como mostrado na Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Diagrama da obtenção das espessuras do filme de TiN presente no 

conjugado de M2/TiN. 
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5. RESULTADOS  

 

A partir dos resultados experimentais foram executadas diversas simulações 

numéricas com a finalidade de se obter os valores do limite de escoamento, do 

coeficiente de encruamento (n) e da constante K, para o Titânio e para o filme de 

Nitreto de Titânio (sendo nK 00  ). 

Este procedimento foi desenvolvido por Zeng e Chiu (2001) e aprimorado 

por Dias e Godoy (2010), conforme mostrado na Revisão Bibliográfica (Equações 5 

a 10). A Tabela 5.1 apresenta as propriedades mecânicas adotadas para a 

simulação dos ensaios de indentação dos materiais estudados. Estas propriedades 

foram comparadas com os dados da literatura e também serviram como 

parâmetros de entrada do software de elementos finitos (MARC, 2013). 

 

Tabela 5.1: Propriedades mecânicas do Ti, M2 e TiN, sendo E e  υ obtidos por Shan e 

Sitaraman (2003). 

Material E (GPa)   K (MPa) n σo (MPa) 

Ti 120 0,30 849,28 0,012 799,5 

M2 207 0,30 4995,13 0,12 2873,6 

TiN 200 0,25 28115,66 0,42 6441,0 

 

A saída de dados do programa de elementos finitos possibilitou gerar uma 

curva de carga (N) em função do deslocamento do penetrador (mm), compatível 

com a mesma curva obtida pelo ensaio de indentação instrumentada, Figura 5.1. 

No caso da simulação do ensaio Berkovich, para obter a carga máxima de 
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indentação aplicada na direção Z, foi necessário multiplicar o valor numérico por 

seis, uma vez que, nesse modelo, aproveitou-se a simetria do problema e sua 

malha representou 1/6 da sua geometria.  

 

Figura 5.1: Curva numérica da carga em função do deslocamento do penetrador Berkovich. 

 

Com os valores das máximas cargas de indentação obtidas nas curvas 

resultante da análise por elementos finitos foi possível comparar os dados 

experimentais com os resultados numéricos do ensaio Berkovich (Tabela 5.2). 

Nesta tabela, os valores de expP  (carga máxima experimental) e Pnum (carga 

máxima numérica) são comparados mostrando que o modelo numérico conseguiu 

reproduzir o comportamento experimental. Uma vez que a diferença entre expP  e 

Pnum foi inferior a dez por cento, considerando diferentes cargas de indentação. Ou 

seja, os resultados numéricos indicam que as simulações dos ensaios Berkovich 
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estão compatíveis com os dados experimentais destes ensaios para a amostra do 

substrato de Titânio.  

 

Tabela 5.2: Medidas numéricas e experimentais dos valores de P em relação à hmáx e a 

relação entre os valores de cargas experimentais e numéricos para o Titânio. 

hnum (nm)
  nmhmáx  )(exp nmP  Pnum (mN) Diferença de P 

817 817 26,3 24 9,5% 

1540 1548 76,7 77 0,4% 

2170 2154 126,7 132,7 4,7% 

4090 4115 507,3 518 2,1% 

 

O procedimento descrito anteriormente também foi usado para o aço 

ferramenta M2, porem a comparação do comportamento mecânico na simulação 

por elementos finitos com a mesma relação experimental foi feita com apenas uma 

relação de P em função de hmáx. Uma vez que, como este aço apresenta uma alta 

dureza superficial, foi necessário utilizar a máxima carga do equipamento para se 

obtiver uma boa profundidade de penetração. A Tabela 5.3 apresenta a 

comparação dos valores de carga e profundidade de penetração, experimentais e 

numéricos para validar as propriedades mecânicas do M2. 

 

Tabela 5.3: Medidas numéricas e experimentais dos valores de P em relação à hmáx e a 

relação entre o valor de carga experimental e numérico para o aço M2. 

hnum (nm)
  nmhmáx  )(exp nmP  Pnum (mN) Diferença de P 

2900 2857 1257 1270 1,0% 
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Não foi possível realizar o mesmo procedimento de comparação entre os 

valores experimentais e numéricos do ensaio Berkovich para o filme de TiN, uma 

vez que se desconhecia a espessura do filme. Ou seja, não foi avaliado o 

comportamento somente do filme, mas dos conjugados Ti/TiN e M2/TiN. Este 

procedimento foi realizado através da simulação do ensaio Vickers para ambos os 

conjugados. 

A Figura 5.2 mostra o comportamento da dureza em uma amostra de Titânio 

em relação à carga aplicada durante o ensaio experimental Vickers. Como podem 

ser observados, os primeiros valores de dureza indicam uma dificuldade de se 

obter dados precisos devido à presença da camada de óxido e também devido ao 

pequeno tamanho da impressão residual do indentador, para baixas cargas de 

indentação. Os ensaios realizados com cargas maiores mostraram um 

comportamento assintótico da dureza Vickers, convergindo para o valor de 

1,19 GPa (carga de 9,8 N). 

As primeiras simulações realizadas com o modelo Vickers compararam o 

valor de dureza obtido numericamente com o valor de dureza do ensaio 

experimental também para uma amostra do substrato de Titânio. A Tabela 5.4 

mostra a comparação entre os valores da dureza Vickers experimental e numérica. 

A dureza experimental usada para a comparação foi correspondente a maior carga 

devido à convergência dos valores em função do aumento da profundidade de 

penetração.  
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Figura 5.2: Relação entre os valores de carga e dureza do ensaio de microdureza Vickers 

no Titânio. 

 
 

Tabela 5.4: Comparação entre a dureza experimental e numérica para o Titânio. 

HVexp (GPa)
 

HVnum (GPa)
 

Diferença 

1,19 1,12 6,25% 

 

Na Figura 5.3 mostram-se os resultados experimentais obtidos através do 

ensaio de indentação instrumentada realizado sobre o conjugado composto pelo 

filme de Nitreto de Titânio depositado no substrato de Titânio. Este resultado foi 

obtido por Braz (2012). O comportamento decrescente no valor da dureza em 

função do aumento da profundidade de penetração do indentador mostra que esta 

propriedade depende da espessura do filme resultante do processo de deposição. 

Nesta figura, para pequenas profundidades de penetração, os valores de dureza 

superficial encontrados representam a maior influência do filme de Nitreto de 

Titânio sobre esta propriedade. Por exemplo, para a menor profundidade foi obtido 
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a dureza Vickers de aproximadamente 11 GPa, ou seja, uma dureza superficial 

sem influencia do substrato. Por outro lado, para grandes valores de profundidade 

de penetração a dureza tende a convergir para o valor encontrado para o substrato 

sem o recobrimento, ou seja, de 1,19 GPa (Figura 5.2). 

 

Figura 5.3: Dureza em função da profundidade de contato obtida por EII para o conjugado 

de titânio revestido com nitreto de titânio. 

 

Porém, para o conjugado estudado (Ti/TiN) o valor de dureza para grandes 

profundidades de penetração converge para HV = 1,45 GPa. Qian  et al (2005) 

mostrou que os resultados da comparação entre a microdureza Vickers de um 

material pode apresentar uma diferença entre 10 a 30% menor que a dureza obtida 

por indentação instrumentada (Vickers). Comparando os resultados obtidos de 

microdureza e através da indentação instrumentada, para o mesmo conjugado 

estudado, Figura 5.2 e Figura 5.3, verifica-se que neste caso ocorre uma diferença 

e 21,8%. Um dos principais fatores para esta alteração se deve a diferença entre 
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estes dois procedimentos experimentais, pois a análise por indentação 

instrumentada usa a área projetada de contato (Ac) no cálculo da dureza. Já na 

microdureza, a área usada no cálculo desta propriedade é a área residual (Ar) 

(QIAN et al, 2005). 

Em seguida, realizou-se as simulações por elementos finitos com o modelo 

do ensaio de indentação Vickers para obter a dureza do conjugado Ti/TiN. 

Inicialmente, para cada valor de espessura do filme (l) (apresentado na Tabela 3.2) 

foi feito um ensaio numérico com a profundidade de penetração de 800 nm (hmáx). A 

Figura 5.4 mostra o comportamento dos resultados numéricos da dureza Vickers 

em função da relação hmáx/l.  

 

Figura 5.4: Dureza em função da relação hmáx/l obtida pela análise por elementos finitos 

para o conjugado de Ti revestido com TiN, para hmáx = 800nm. 
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Conforme se pode observar nesta Figura 5.4, para uma pequena razão 

hmáx/l, ou seja, um ensaio com uma pequena profundidade de penetração, o valor 

da dureza superficial apresenta pouca influência do substrato. Numericamente, 

neste caso, o valor da dureza superficial foi de aproximadamente 9.3 GPa. Esse 

valor de dureza foi menor que o valor verificado experimentalmente (Figura 5.3) 

para a menor profundidade de penetração. Certamente, essa diferença se deve ao 

fato de não ser conhecida a espessura do filme.  

Nesta mesma Figura 5.4, também se observa que na medida em que a 

relação hmáx/l aumenta, o valor da dureza medida na superfície da amostra decai 

por causa da influência do substrato. Para grandes valores da relação hmáx/l, o valor 

da dureza converge para 1,35 GPa de dureza. Já este valor apresenta uma 

diferença de aproximadamente 7% em relação ao experimental. 

Do ponto de vista global, a simulação numérica do ensaio Vickers no 

conjugado Ti/TiN apresentou um comportamento similar ao observado nos ensaios 

experimentais para o mesmo conjugado.  

Para avaliar a espessura do filme, uma vez que a curva numérica 

apresentou seus resultados de dureza em função da relação hmáx/l, utilizou o 

programa de tratamento de dados Originpro 8 (OriginLab, 2008). Foi feito a análise 

do comportamento da dureza em função de h (curva experimental), assim como, da 

dureza em função de hmáx/l (numérica), obtendo-se duas curvas exponenciais 

conforme Equação (18) (A1, A2, t1, t2 e yo são constantes desta expressão). A 

Tabela 5.5 mostra a comparação das constantes destas duas curvas. 
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Tabela 5.5: Valores dos parâmetros das curvas exponenciais obtidas no Originpro 8 para 

hmáx = 800 nm (OriginLab, 2008). 

Experimental Simulação (hmáx=800nm) 

A1 = 9,83 A1 = 1,55 

T1 = 122,26 T1 = 2,33 

A2 = 1,69 A2 = 11,62 

T2 = 1599,89 T2= 0,35 

Y0 = 1,56 Y0 = 1,36 

 

Atribuindo um valor para h (hmáx = 800nm), ao comparar a curva exponencial 

obtida com os dados experimentais com a curva obtida pela simulação para o 

mesmo conjugado, respectivamente apresentadas nas Figuras 5.3 e 5.4, a única 

incógnita a ser encontrada nesse procedimento é a espessura do filme (l). Com 

isso, encontramos um valor aproximado para a espessura de 628 nm para o filme 

de Nitreto de Titânio. Esta espessura está dentro da faixa obtida nos processos de 

deposição a plasma de um filme de Nitreto de Titânio em um substrato metálico (Ti) 

(RECCO, 2008). 

Outra seqüência de simulações foi realizada, porém com a profundidade de 

penetração máxima de 600 nm. Estas novas simulações tiveram por objetivo 

verificar a convergência do procedimento adotado. A Figura 5.5 mostra o 

comportamento da dureza superficial para o mesmo conjugado Ti/TiN em relação a 

razão hmáx/l. Nestas simulações, para pequenas profundidades de penetração 

encontrou-se uma dureza Vickers de 9,31 GPa (menor influência do substrato). 

Valor praticamente idêntico ao obtido considerando hmáx = 800 nm. Entretanto, para 

grandes profundidades de penetração, ou seja, quando ocorre uma maior influência 
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do substrato (Ti), a dureza superficial foi de 1,53 GPa. Bem maior que o valor 

obtido na primeira sequencia de ensaios numéricos.  

A Tabela 5.6 mostra os valores obtidos pela analise do programa Originpro 8 

(OriginLab, 2008) entre os parâmetros duas curvas exponenciais conforme a 

Equação (17), uma para os dados de dureza experimental e outra para as 

simulações considerando uma profundidade de penetração hmáx = 600 nm. 

Tabela 5.6: Valores dos parâmetros das curvas exponenciais obtidas no Originpro 8 para 

hmáx = 600nm (OriginLab, 2008). 

Experimental 
Simulação 

(hmax=600nm) 
A1 = 9,83 A1 = 5,14 

T1 = 122,26 T1 = 0,50 

A2 = 1,69 A2 = 5,14 

T2 = 1599,89421 T2 = 0,50596 

Y0 = 1,56028 Y0 = 1,68609 

 

Comparando a curva experimental com os resultados obtidos para 

hmáx = 600nm apresentados na Figura 5.5,
 
a espessura obtida foi de 534nm.  

A diferença entre os dois resultados para a espessura do filme de nitreto de 

titânio foi de 14,9% em relação aos dois valores de hmáx atribuídos no trabalho. Foi 

observado que na medida em que as malhas eram refinadas, os parâmetros eram 

alterados de tal forma que os valores das espessuras se aproximavam lentamente, 

isso aponta para uma diminuição da diferença entre os valores aproximados da 

espessura quando a série de simulações é feita com modelos bem refinados. 
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Figura 5.5: Curva de dureza em função da relação hmáx/l obtida pela análise por elementos 

finitos para o conjugado de Ti revestido com TiN, para hmáx = 600nm. 

 

Para o conjugado de M2/TiN o mesmo método para obter as propriedades 

mecânicas de entrada no software e simular a indentação com penetrador vickers 

foi aplicado. 14 simulações realizadas estão apontadas na Figura 5.6 através da 

relação Dureza em função de hmáx/l, sendo nmhmáx 800 . Os valores de dureza para 

as menores razões de lhmáx  apresentam baixa contribuição do substrato, 

tendendo a manter-se constante quanto às deformações plásticas causadas pelas 

indentações. 

Fazendo-se a análise matemática da curva a partir do terceiro ponto, onde o 

substrato passa a influenciar na medida da dureza superficial, foi obtida uma 
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resposta semelhante a encontrada com o conjugado Ti/TiN, onde a curva 

exponencial possui as constantes apresentada na Tabela 5.7. 

 

Figura 5.6: Dados da Dureza x hmáx/l  obtida por elementos finitos para o conjugado M2/TiN. 

 

Tabela 5.7: Valores dos parâmetros das curvas exponenciais obtidas para M2/TiN no 

Originpro 8. 

Constantes  
A1 22.19 

T1 0.10 

A2 5.67 

T2 0.49 

Y0 5.69 

 

A amostra de M2/TiN usada neste trabalho foi submetida ao ensaio de 

dureza do qual foi obtido como resposta o valor médio de 8,25GPa para a carga de 

100gf e 8,9GPa para a carga de 50gf (ALMEIDA, E. O, 2008). A partir da curva de 
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dureza apresentada na Figura 5.7, gerada pelas simulações por elementos finitos, 

foi obtido os valores das razões hmáx/l correspondentes aos valores experimentais 

de dureza medidos por Almeida, em 2008, para estes valores de dureza, as 

espessuras correspondentes apresentaram 1783nm e 2130nm. 

 

Figura 5.7: Dureza em função da razão hmáx/l obtida por simulação numérica e valores 

experimentais de dureza obtidos por microdureza Vickers. 

 

 O filme de TiN na amostra de M2/TiN, obtido por Almeida, em 2008, foi 

submetido ao ensaio de Caloteste (calowear) para que sua espessura fosse 

medida experimentalmente, tendo como resultado l = 2100 nm. 

A Tabela 5.8 mostra a comparação entre as medidas experimentais e os 

resultados obtidos pelo método aplicado no presente trabalho. Observa-se a 
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diferença de 17,7% em relação à espessura obtida com a dureza de 8,25 GPa e 

1,4% em relação a espessura obtida com o valor de dureza igual a 8,9 GPa. 

Tabela 5.8: comparação entre os valores de espessura para o filme de TiN obtida pelo 

Caloteste e pela metodologia apresentada neste trabalho. 

Dureza vickers 

(GPA) 

Espessura (numérico-

experimental) (nm) 

Espessura (Caloteste) 

(nm) 
Diferença (%) 

8,9 (100gf) 1783 

2100 

17,7 

8,25(50gf) 2130 1,4 
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma metodologia combinando práticas 

experimentais e numéricas a fim de obter o valor da espessura de um filme de 

Nitreto de Titânio sem a utilização de procedimentos onerosos e destrutivos. 

Inicialmente, realizaram-se procedimentos experimentais para fazer o 

levantamento das propriedades mecânicas necessárias para a simulação por 

elementos finitos (ZENG e CHIU, 2001; DIAS e GODOY, 2010). Este procedimento 

combinado às análises numéricas foi capaz de determinar as propriedades 

mecânicas tanto para os substratos de Ti e M2, quanto para os filmes de TiN. 

A curva experimental obtida como resultado do ensaio de indentação 

instrumentada para o Nitreto de Titânio mostrou que o valor de dureza depende da 

profundidade de penetração, ou seja, depende da influência do substrato sobre a 

medida da dureza superficial. Qualitativamente, este comportamento foi 

semelhante ao da curva de dureza em função da razão entre profundidade máxima 

de penetração e a espessura do filme obtida por simulações numéricas. 

Conhecendo as propriedades mecânicas do conjugado filme-substrato pôde-

se, através de simulações numéricas, obter o comportamento da dureza em função 

da variação da espessura do filme. Ou seja, para uma dada condição de deposição 

a plasma, as propriedades mecânicas da amostra podem ser obtidas através da 

combinação de técnicas experimentais e numéricas.  
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Em seguida, foram adotadas duas metodologias para determinar a 

espessura do filme. A primeira combinou os resultados numéricos da curva 

H x hmax com sua curva experimental obtida através do ensaio de indentação 

instrumentado. Esta metodologia foi usada com sucesso em um conjugado de 

Titânio (Ti) revestido por TiN. Uma segunda estratégia combinou os resultados 

numéricos da curva H x hmax com dados experimentais de dureza Vickers (Hv). 

Esta outra metodologia foi aplica em um conjugado de aço ferramenta M2 

recoberto por TiN. As espessuras encontradas para os dois conjugados 

apresentaram resultados compatíveis com seus dados experimentais. 

A metodologia adotada neste trabalho se mostrou ser um caminho mais 

barato e um procedimento não destrutivo, em relação a outros ensaios 

experimentais para a determinação da espessura do filme. 
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ANEXO : Método dos elementos finitos 

 

O desenvolvimento do método dos elementos finitos (MEF) teve suas 

origens no final do século XVIII, quando Gauss propôs a utilização de funções de 

aproximação para a solução de problemas matemáticos (LOTTI et al, 2006). Este 

método pode se definir como um método matemático, no qual um meio contínuo é 

discretizado (subdividido) em elementos que mantém as propriedades de quem os 

originou.  

Enquanto que no passado muitos dos utilizadores do MEF estavam também 

envolvidos na respectiva programação em computador, verifica-se hoje em dia que 

a quase totalidade dos projetistas de estruturas apenas se preocupa com a 

utilização do correspondente software e com a interpretação dos resultados 

obtidos. Devido à grande complexidade associada ao desenvolvimento de 

modernos programas de computador dispondo de uma interface gráfica intuitiva, o 

desenvolvimento de software tem sido cada vez mais restringido às empresas 

especializadas (AZEVEDO, 2003). Porém, o conhecimento dos fundamentos do 

MEF e da programação computacional são fatores que conduzem o projetista a 

uma análise mais segura. 

O MEF exige a existência de uma equação integral, de modo que seja 

possível substituir o integral sobre um domínio complexo (de volume V) por um 

somatório de integrais estendidos a subdomínios de geometria simples (de volume 
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Vi). Esta técnica é ilustrada com o seguinte exemplo, que corresponde ao integral 

de volume de uma função f. 
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Pressupondo-se que  
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Cada subdomínio 
iV  corresponde a um elemento finito de geometria simples 

como: segmento de reta, um triângulo, quadrilátero, tetraedro, paralelepípedo).  

A análise por MEF é feita por aproximação na forma variacional. O domínio é 

discretizado em vários elementos, tendo como resultado uma malha com n  pontos 

nodais. Nesta análise são utilizadas aproximações do tipo: 
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Onde U é o espaço de funções admissíveis, 
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e W  o espaço de funções peso, ou funções de ponderação, 
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U  e W  são os mesmos espaços de funções.  A base de WU   tem 

dimensão infinita e pode ser dada, por exemplo, por funções polinomiais de grau m 

contínuas em [0,1] e diferentes de zero somente em uma parte do domínio, como 

mostrado na Figura 8.1 (RIBEIRO, 2004). 

 

Figura 8.1: Domínio unidimensional discretizado em (n-1) elementos lineares. 
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Os valores de ju  e 
iw  são coeficientes constantes, e jN  e 

i  são funções 

de interpolação definidas para cada nó j , de modo que:  
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Sendo os valores de ju  representações dos valores nodais de  xû  que, por 

definição, é uma solução aproximada. Este não satisfaz exatamente a equação que 

descreve a formulação clássica para o MEF descrita na Equação (26) (RIBEIRO, 

2004). 

   1,00
2

2

emxf
dx

ud
                                            (26) 

 

A equação anterior não é satisfeita, pois a solução para  xû  gera um 

resíduo  xR  no domínio. 
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     1,0
ˆ
2

2

emxRxf
dx

ud
                                          (27) 

 

Com isso, a idéia principal do método dos elementos finitos é ponderar este 

resíduo no domínio (método dos resíduos ponderados) aplicando funções de 

ponderação. 
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