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RESUMO 

Para responder às necessidades da indústria, as tecnologias de produção de revestimentos têm sofrido um 

forte desenvolvimento. Nesse sentido, são desenvolvidos revestimentos para campos de aplicação no 

domínio das engenharias de superfície, em sectores comerciais, tais como, as ferramentas de corte e 

moldes, transportes, energia, decoração, tecnologia médica, aeroespacial, têxtil e agricultura. 

 

A relevância do tema está relacionada com os problemas industriais que sempre se fizeram sentir, na área 

do atrito e do desgaste, e que assumem particular importância quando os fatores energéticos representam 

um custo cada vez mais elevado, tanto em termos económicos como ambientais. Com vista a incrementar a 

vida útil dos componentes mecânicos sujeitos a elevado desgaste e minimizar o consumo energético devido 

ao atrito, têm sido estudados e implementados comercialmente inúmeros novos revestimentos finos, 

extremamente duros e que proporcionam baixo coeficiente de atrito, tornando quase obsoletos outros, 

que tinham sido desenvolvidos há menos de uma década.  

 

É nesta direção que se justifica desenvolver trabalho científico que vise estudar novos revestimentos duros, 

alguns dos quais ainda muito pouco investigados, caracterizando-os amplamente e verificando a sua 

adequação para aplicações tribológicas, nas quais possam constituir uma verdadeira mais-valia. 

 

Neste trabalho, foram considerados quatro revestimentos distintos, monocamada e multicamada, com 

materiais, espessuras e estruturas diferentes. Sabendo que os mecanismos de desgaste que ocorrem são 

significativamente diferentes, foi efetuado um estudo que passou pela caracterização inicial dos 

revestimentos e pela correspondente análise química, avaliação da espessura e da rugosidade. Após esta 

caracterização inicial, que ajudou a delinear os passos seguintes, foi efetuada uma análise estrutural dos 

revestimentos, para perceber a forma como os filmes foram gerados e qual a estrutura efetivamente 

formada. Para perceber e identificar todos os fenómenos envolvidos nos ensaios tribológicos foi feita uma 

avaliação da adesão dos filmes ao substrato e da dureza. Para estudar a adequabilidade dos revestimentos 

para diferentes aplicações industriais, foi efetuada a sua caracterização tribológica. Esta caracterização, 

passou, numa primeira fase pela realização de testes tribológicos extremamente exigentes, e depois, por 

uma caracterização da superfície das crateras de desgaste, com vista à quantificação do coeficiente de 

desgaste e caracterização dos fenómenos ocorridos. Por fim foi efetuado um estudo de um índice de 

aplicabilidade dos revestimentos estudados em diferentes aplicações industriais. 
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ABSTRACT 

Attending the industrial needs, the coatings production technologies have suffered a strong development. 

In this sense, coatings are developed for applications in the field of surface engineering in commercial 

sectors, such as, cutting tools and moulds, transport, energy, decoration, medical technology, aerospace, 

textiles and agriculture. 

 

The theme relevance it related to problems that industry always felt, in the areas of friction and wear. 

These problems take a particular importance when the energy factors represent an increasingly high cost, 

both in economic and environmental terms. In order to increase the life of mechanical components 

subjected to high friction and wear, numerous new extremely hard thin coatings have been studied and 

implemented. These new coatings provide low friction coefficient, making almost obsolete other coatings 

whose had been developed for less than a decade. 

 

In this sense, it is justified to develop scientific work aiming to study new hard coatings, some of which 

have been still properly investigated, characterizing them widely and verifying their suitability for 

tribological applications, in which they can be of real added value. 

 

This work considered four different coatings, multilayers and monolayers, with different materials, 

thicknesses and structures. Knowing that the wear mechanisms that occur are significantly different, it was 

performed a study that was driven through initial characterization of coatings and the corresponding 

chemical analysis, evaluation of thickness and roughness. After this initial characterization, which helped to 

outline the next steps, it was made a structural analysis of the coatings, to understand the way the coatings 

were generated and what structure was effectively achieved. To understand and identify all the 

phenomena involved in the tribological tests, it was made an evaluation of the films’ adhesion to the 

substrate and corresponding hardness. To study the suitability of coatings for different industrial 

applications, it was made a tribological characterization. 

 

This characterization was performed using highly demanding tribological test configuration, and then a 

characterization of the craters surface, quantifying the coefficient of wear and characterizing the 

phenomena occurred. Finally, a study of an applicability index of the coatings was developed regarding 

different industrial applications. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

Atrito e desgaste são problemas há muitas décadas identificados como consumidores de recursos materiais 

e energéticos consideráveis, que podem ser francamente melhoráveis através de diversas técnicas 

sobejamente conhecidas, tais como a utilização de tratamentos térmicos, tratamentos termoquímicos 

superficiais, lubrificação, conveniente estudo da apetência metalúrgica das superfícies em contacto e, 

através da inclusão de revestimentos. Esta última é a vertente tecnicamente mais evoluída da maximização 

da resistência ao desgaste, tendo conhecido uma evolução muito mais significativa desde que a eletrónica 

passou a ajudar fortemente no controlo e monitorização de determinados processos industriais.   

 

Nas últimas décadas houve uma evolução acentuada em termos de revestimentos devido ao facto de haver 

um desenvolvimento tecnológico generalizado, associado às técnicas de deposição e caracterização 

utilizadas, tanto na produção dos filmes como na sua caracterização, as quais estão cada vez mais precisas.  

 

A necessidade de aplicação de revestimentos surge quando se pretende propriedades distintas entre 

superfícies e núcleo de determinados componentes. Devido à vulnerabilidade natural das superfícies, estas 

requerem propriedades muito específicas, nomeadamente em termos de desgaste, resistência à corrosão e 

atrito.  

1.2 Objetivos 

Tal como em qualquer aspeto da ciência, a tribologia procura sempre chegar mais além, controlando o 

atrito entre as superfícies em contacto e minimizando o desgaste através do incremento da dureza. Depois 

de todos os avanços registados nos últimos anos, é cada vez mais difícil inovar através da otimização dos 

revestimentos já existentes, pelo que, grande parte dos investigadores divide os seus esforços de pesquisa 

entre a otimização de soluções já encontradas e o desenvolvimento de soluções ainda muito pouco 

exploradas. 

 

Neste trabalho, procurou-se fazer isso mesmo, ou seja, otimizar algumas soluções já conhecidas no 

mercado, e torna-las um referencial para a investigação de novos revestimentos, ainda muito pouco 

explorados. 
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Este trabalho teve como objetivo principal, caracterizar e estudar a microestrutura, propriedades 

mecânicas e tribológicas de revestimentos monocamada e multicamada do tipo TiAlCN, TiB2, CrN/CrCN/DLC 

e B4C efetuados com recurso à técnica de projeção catódica em fase de vapor (PVD - Physical Vapor 

Deposition). 

 

Para cumprir com esses objetivos, o trabalho passou por: 

 

 Estudar revestimentos já explorados, como o CrN/CrCN/DLC e o TiAlCN, analisando as suas 

características e aptidões tribológicas, para servir de base de trabalho e comparação para os 

revestimentos mais inovadores; 

 Estudar revestimentos ainda pouco explorados, como o TiB2 e o B4C, com vista a encontrar alternativas 

aos primeiros, que possam, eventualmente, constituir uma mais-valia em termos de resistência ao 

desgaste e minimização da energia consumida pelo atrito, em contactos de deslizamento não-

lubrificado. 

 

A caracterização inicial dos revestimentos passou pela correspondente análise química, avaliação da 

espessura e da rugosidade dos filmes, usando essencialmente Microscopia Eletrónica de Varrimento e 

Microscopia de Força Atómica. Numa segunda fase, foi realizada a análise estrutural dos revestimentos, 

para assim perceber a forma como os filmes são gerados e qual a estrutura efetivamente formada. 

Seguidamente, foi realizada uma avaliação da adesão dos filmes ao substrato, para posteriormente 

correlacionar os fenómenos de desgaste com as forças de adesão desenvolvidas entre os filmes e o 

substrato. Por fim, foi realizada a caracterização tribológica, a qual passou, numa primeira fase pela 

realização de testes tribológicos extremamente exigentes, e depois, por uma caracterização da superfície 

das crateras de desgaste, com vista à quantificação do mesmo e caracterização dos fenómenos ocorridos. 

 

Antes do trabalho experimental foi efetuada uma pesquisa bibliográfica tendo por base três temas 

principais: técnicas de deposição de filmes tribológicos finos, técnicas de caracterização dos mesmos e 

avaliação do coeficiente de desgaste e da resistência ao desgaste. 
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1.3 Metodologia  

Com vista a atingir os objetivos principais acima enunciados, foi necessário realizar uma série de ensaios, 

que permitiram uma adequada caracterização química e morfológica dos revestimentos usados. Para além 

disso, tornou-se imperioso analisar a adesão que estes revestimentos proporcionam, em relação ao 

substrato, já que este é também um fator crítico para o comportamento tribológico dos mesmos. Assim, 

foram levadas a cabo as seguintes ações de caracterização: 

 

 Caracterização química: foi analisada a composição química de cada um dos revestimentos estudados, 

com vista a um melhor entendimento dos fenómenos relacionados com o comportamento tribológico. 

Esta caracterização foi realizada através de Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS), acoplada ao 

sistema de Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV – SEM), e também através de análise por 

Microssonda (EPMA – Electron Probe Micro Analysis), com vista a efetuar um cruzamento de 

resultados e confirmação da informação obtida. 

 Caracterização da espessura: esta é também uma vertente extremamente importante para a 

caracterização tribológica, já que, tanto a adesão como a resistência ao desgaste podem ser 

fortemente influenciadas pela espessura das camadas de revestimento. Esta análise foi realizada 

através da observação por Microscopia Eletrónica de Varrimento da secção em corte de uma das 

amostras ensaiadas. 

 Caracterização da estrutura: atendendo à composição e espessura dos filmes, esta análise foi 

realizada através de Difração de Raios-X, o que permitiu perceber as diferentes estruturas que os 

revestimentos apresentam devido aos parâmetros usados no processo de deposição. Estas também 

desempenham um papel fundamental na maior ou menor facilidade com que o filme se poderá 

desagregar durante o processo de desgaste. Foi também efetuada uma análise por Microscopia 

Eletrónica de Varrimento de uma secção em corte de cada amostra, que ajudou a perceber e 

identificar qual o tipo de estrutura conseguida durante o processo de deposição.  

 Caracterização da dureza: este é um dos aspetos principais de qualquer caracterização tribológica. 

Assim, os revestimentos foram avaliados através de nanoindentação Vickers, com vista a quantificar a 

dureza e a relacioná-la com a resistência ao desgaste patenteada pelos mesmos.  

 Caracterização da adesão: este aspeto está diretamente relacionado com o comportamento 

tribológico dos revestimentos. A adesão dos revestimentos ao substrato depende fortemente dos 

parâmetros usados no processo de deposição, assim como na demostração da apetência física e 

química que as interfaces do revestimento e do substrato têm para se unir. Esta avaliação foi efetuada 
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de forma qualitativa e quantitativa, através de “scratch-tests”, em que a força adesiva e coesiva foi 

medida, e os bordos do risco produzido foram analisados para perceber de que forma o revestimento 

está unido ao substrato. Estes ensaios foram reforçados pela realização de testes de indentação 

Rockwell, os quais, de forma qualitativa, deram ótimas indicações sobre a forma como os 

revestimentos estão aderentes ao substrato, e como uma possível fenda se pode propagar na 

interface.  

 Caracterização tribológica: atendendo a que se pretendia testar filmes que sejam capazes de suportar 

cargas extremamente elevadas, foi selecionada uma configuração adequada. Para tal, foi escolhida 

uma configuração do tipo “patim em pista”, a qual, pelo facto de possuir uma zona de contacto muito 

pequena, teoricamente nula, promove a aplicação de cargas pontuais extremamente elevadas, 

conforme o pretendido para este trabalho. Os parâmetros escolhidos para a realização dos ensaios 

foram selecionados para se obterem resultados que permitam uma adequada caracterização 

tribológica deste tipo de filmes, permitindo tirar conclusões sobre o seu comportamento, quando 

utilizados em aplicações extremamente exigentes em termos de carga, tais como patins de 

deslizamento, empanques de vedação, etc. Estes testes foram efetuados num tribómetro específico 

para este tipo de configuração, e com toda a instrumentação necessária ao registo dos dados que 

permitiram uma adequada análise da evolução do desgaste ao longo da duração de cada ensaio. 

 Caracterização dos mecanismos de desgaste: com vista a entender quais os fenómenos registados 

durante o processo de desgaste, foi necessário observar a superfície desgastada e entender quais os 

eventuais mecanismos de desgaste que orientaram o processo. Esta análise foi efetuada novamente 

por Microscopia Eletrónica de Varrimento, através da análise de topo e da secção em corte da zona de 

contacto.  

 Quantificação do desgaste: para quantificar o desgaste observado por cada tipo de revestimento, foi 

necessário determinar o volume de material removido e o coeficiente de desgaste dos filmes, o que 

implicou fazer o estudo geométrico das crateras de desgaste nas amostras.  
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2. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo faz-se uma revisão geral dos principais temas relacionados com a fabricação e caracterização 

de revestimentos duros efetuados por PVD. Atendendo a isso, o capítulo foi subdividido em quatro 

subcapítulos principais: 

 Revestimentos tribológicos; 

 Técnicas associadas à produção de filmes finos realizados por PVD; 

 Técnicas de caracterização dos filmes finos efetuados por PVD; 

 Resultados já obtidos por outros investigadores no que respeita à caracterização dos revestimentos 

focados na parte experimental deste trabalho; 

 Principais aplicações dos revestimentos desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

2.1 Revestimentos tribológicos 

Com vista a proteger as superfícies contra a corrosão e o desgaste e tendo como objetivo melhorar o 

tempo útil de vida dos componentes mecânicos, incrementar a segurança de sistemas mecânicos e 

minimizar a energia perdida por atrito, foram desenvolvidas diversas técnicas que permitiram alterar essas 

propriedades através da deposição de filmes finos, designados normalmente de uma forma genérica por 

revestimentos. A utilização de revestimentos permite dispor das propriedades requeridas para as 

superfícies nos locais onde são mais necessárias. Além disso, os revestimentos passaram a permitir a 

obtenção de propriedades triboquímicas até esse momento nunca atingidas (Silva, 2001). 

 

A execução de um revestimento implica a deposição de um material sobre um substrato, ao ser efetuada 

essa deposição automaticamente se verifica a criação de uma interface entre substrato e revestimento, 

sendo assim criado um sistema tribológico substrato/revestimento. Este sistema está representado na 

Figura 2-1. 

 

 

Figura 2-1 Sistema tribológico substrato/revestimento (Silva, 2001) 
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Para que este sistema consiga alcançar os objetivos pretendidos, tem que possuir características 

tribológicas favoráveis, ou seja, tem que haver uma coerência entre as propriedades do substrato e do 

revestimento. As propriedades onde tem que existir uma maior uniformidade são a condutividade térmica, 

coeficiente de expansão térmica, dureza, tenacidade e elasticidade. É também fundamental que haja uma 

forte adesão e elevada resistência ao corte, na interface, de forma a existir uma boa adesão do filme ao 

substrato. A superfície deste sistema deverá possuir baixa rugosidade, elevada resistência ao corte e ser 

quimicamente inerte (Holmberg et al., 2000). O conjunto de variáveis implicadas num processo tribológico 

de contacto com movimento deslizante é muito complexo, porque envolve simultaneamente mecanismos 

de atrito e desgaste a diferentes níveis e de diferentes tipos, conforme se pode verificar na Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2 Variáveis de um processo tribológico de contacto entre duas superfícies com movimento relativo de 
deslizamento (Holmberg et al., 2000). 

Observando a figura anterior é possível verificar que as modificações macromecânicas dependem 

essencialmente de quatro fatores que durante o contacto tribológico originam os mecanismos de atrito e 

desgaste. São eles a espessura e rugosidade superficial do filme, o rácio entre a dureza do substrato e do 

revestimento e finalmente a dureza e dimensão das partículas de desgaste libertadas (Holmberg e 

Mattews, 1994). 
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As modificações macromecânicas de atrito desenvolvidas pelos quatro fatores atrás referidos, têm origem 

a nível microscópico e estão relacionadas diretamente com as tensões desenvolvidas na rugosidade das 

superfícies, com o início de fendas e sua propagação e com a libertação de partículas originárias das 

superfícies. Os fenómenos de corte e fratura influem na iniciação e propagação de fendas que progridem 

dando origem a fenómenos macromecânicos de libertação de partículas de desgaste que inicialmente têm 

uma grandeza na ordem dos nanómetros. A Figura2-3 ilustra de forma esquemática a origem e a 

propagação desses fenómenos. 

 

 

Figura 2-3 Esquema das modificações macromecânicas de atrito provocadas pelo movimento de deslizamento de um 
corpo sobre uma superfície revestida (Holmberg et al., 2000). 

Durante o contacto de deslizamento, verificam-se alterações na composição química e das propriedades 

mecânicas das superfícies (Holmberg e Mattews, 1994). Estas alterações dão origem a modificações 

triboquímicas que são essencialmente de dois tipos: i) a formação de microfilmes na superfície de 

revestimentos duros que diminuem a área de contacto, ou ii) a oxidação de revestimentos macios, através 

da formação de uma película de óxidos que promove a lubrificação durante o contacto (Holmberg et al., 

2000). 

 

Todos os fenómenos anteriormente descritos conduzem à libertação de partículas de desgaste, estas 

tendem a associar-se à superfície oposta formando uma película de transferência que altera por completo 

as condições de contacto por atrito e desgaste. Este fenómeno é tanto mais relevante quanto maior for a 

diferença de durezas entre as superfícies em contacto. 
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O comportamento tribológico de um filme, de uma forma resumida, é influenciado pelas condições e 

materiais em contacto, pelas microestruturas em contacto e pelo sistema substrato/revestimento. Existem 

inúmeros métodos e condições de ensaio utilizados para avaliar e estimar o coeficiente de atrito e taxa de 

desgaste para um determinado sistema revestimento/substrato. 

 

Existem outros fatores também preponderantes nesta avaliação, por exemplo, os revestimentos duros são 

mais indicados para reduzir danos provocados pelo desgaste por abrasão ou por erosão. A espessura do 

filme também assume uma particular importância, já que os filmes finos são mais indicados para situações 

de desgaste por abrasão enquanto os mais espessos são indicados para situações sujeitas a desgaste por 

erosão. 

2.2 Técnicas de deposição 

Existem várias técnicas de deposição para a realização de revestimentos. A tecnologia dos filmes finos 

evoluiu alcançando um conjunto de técnicas de deposição que são usadas na produção de filmes para 

diversas aplicações. Destas técnicas podem ser consideradas duas categorias de processos de produção de 

filmes finos, processos químicos e processos físicos.  

 

Atendendo aos objetivos e tema deste trabalho, neste capitulo os revestimentos PVD não irão merecer um 

tratamento detalhado, apenas serão referenciados os diferentes processos de produção de revestimentos 

existentes e descrita a técnica utilizada nos revestimentos estudados na parte experimental deste trabalho. 

2.2.1 Deposição física em fase vapor 

 

A técnica de deposição PVD é um excelente processo de revestimento a vácuo para melhorar o desgaste e 

a resistência à corrosão. É amplamente utilizado para aplicações funcionais, como ferramentas de corte, 

peças decorativas, proteção antirrisco de sistemas óticos, moldes, matrizes e lâminas. Estes são apenas 

alguns exemplos de uma ampla gama de aplicações já bem conhecidas (Fox-Rabinovich et al., 2016, Hoche 

et al., 2014 e Korhonena et al., 2018). 

 

Os benefícios dos revestimentos PVD são muitos.  O equipamento utilizado nesta técnica requer pouca 

manutenção e o processo é ambientalmente amigável. Esta técnica pode oferecer vantagens reais que 

agregam durabilidade e valor aos produtos. Esta técnica de deposição têm um papel importante nos 
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processos de maquinagem. As ferramentas de corte são provavelmente uma das aplicações mais exigentes, 

que impõem características como dureza a temperaturas elevadas, elevada resistência ao desgaste, 

estabilidade química, tenacidade e rigidez (Inspektor e Salvador, 2014, Michailidis, 2016 e Baptista et al., 

2018). 

 

Além disso, a técnica PVD também é capaz de criar revestimentos com excelente adesão, camadas 

homogéneas, estruturas projetadas para efeitos específicos, propriedades distintas, morfologia controlada, 

oferecendo a possibilidade de se utilizarem diferentes materiais, camadas e espessuras, de forma a 

corresponder o mais adequadamente possível às necessidades de utilização (Hu et al., 2017, Silva et al., 

2012 e Silva et al., 2017). 

 

Os vários processos utilizados nesta técnica, permitem a deposição em sistemas de revestimentos 

monocamada e multicamada, bem como a obtenção de composições e estruturas específicas, a partir de 

materiais e ligas especiais. Entre outras vantagens desta técnica, a variação das características dos 

revestimentos continuamente ao longo do filme é, sem dúvida, uma das mais importantes (Skordaris et al., 

2016, Abdullah et al., 2016 e Imbeni et al., 2001). Perante a flexibilidade e adaptabilidade às necessidades 

do mercado, foram desenvolvidas e aprimoradas técnicas para os vários processos e, portanto, surgiram 

múltiplas variantes, algumas delas apresentadas na Figura 2-4 (Baptista et al., 2018). 

 

Essas técnicas estão em constante evolução e continuam a ser fontes de inspiração para muitos autores. 

Vários livros e artigos divulgam as diferentes informações sobre essas variantes, dificultando a 

quantificação de todas as técnicas existentes. Sputtering (ou projeção catódica) e evaporação, são os 

métodos da técnica de deposição PVD mais utilizados para a obtenção de filmes finos. 

 

 



Revisão Bibliográfica 

10 

  

Figura 2-4 Técnicas atuais de deposição PVD para revestimentos avançados (Baptista et al., 2018) 

A pesquisa tem sido focada no aperfeiçoamento das características dos revestimentos, embora a melhoria 

da eficácia da taxa de deposição em relação a este processo tenha sido a principal preocupação da indústria 

ligada a este tipo de técnicas (Rubshtein et al., 2017, Sam, 2015 e Silva et al., 2012).  

 

A técnica de deposição por PVD baseia-se na atomização ou vaporização de material de uma fonte sólida, 

normalmente designada por alvo, fazendo a transferência dessas partículas até ao substrato, onde se irá 

formar uma película de revestimento. Realiza-se dentro de uma câmara de deposição sujeita a vácuo e 

permite obter revestimentos com elevada pureza, praticamente isentos de defeitos do ponto de vista 

metalúrgico ou físico (Silva, 2001). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-5 Representação esquemática do efeito magnetron (Martinho, 2009) 

Na Figura 2-5 é possível ver dois cortes esquemáticos da câmara de deposição e o “efeito magnetron” 

utilizado para aumentar a taxa de deposição. Na deposição de materiais cerâmicos, tais como óxidos, 

carbonetos ou nitretos (Al2O3, TiC, TiN, etc.), é necessário controlar a composição química do depósito. Este 

controlo é possível mediante a utilização de dois ou três alvos, assim como da pressurização da câmara com 

um gás reativo (Martinho, 2009). 

 

Existem várias soluções dentro do processo PVD: evaporação no vácuo (vacuum evaporation), deposição 

iónica (ion plating) e projeção catódica (sputtering), entre outros menos comuns. A principal diferença é a 

forma como as partículas são projetadas a partir do alvo em direção ao substrato, dentro de uma câmara 

de deposição sujeita ao vácuo. Este processo assume três formas principais: a evaporação, a deposição e a 
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projeção catódica, sendo esta última a mais utilizada na deposição de filmes finos e a aplicada neste 

trabalho. 

 

A técnica de evaporação permite que as partículas sejam projetadas do alvo para o substrato a pressões 

muito baixas (Mubarak et al., 2005). O reator utilizado no processo de evaporação requer alto vácuo.  

Geralmente, essas características e parâmetros têm baixa energia atómica e menor adsorção de gases na 

deposição de revestimentos. Isto resulta numa transferência de partículas com grãos, maiores o que leva a 

uma menor adesão das partículas ao substrato, em comparação com a técnica de sputtering. Durante a 

deposição, algumas partículas contaminadas são libertadas do material do alvo fundido e movidas para o 

substrato, reduzindo assim a pureza dos revestimentos obtidos. Por este motivo, o processo de evaporação 

é normalmente utilizado para filmes mais espessos e revestimentos com menores exigências morfológicas, 

no entanto, esta técnica apresenta maiores taxas de deposição quando comparada com o processo de 

sputtering. 

 

Portanto, o processo de sputtering aparece como uma alternativa para aplicações que exigem maior 

qualidade morfológica de superfícies onde a rugosidade, granulometria, estequiometria e outras exigências 

são mais significativas do que a taxa de deposição.  Isso faz com que este processo se torne o mais 

relevante entre as técnicas de deposição PVD.  

 

Com este processo de deposição poderão ser obtidos filmes multicamada, de forma direta, através da 

utilização de mais do que um alvo e de mais do que um material ou liga. Neste caso, as peças a revestir 

podem ser animadas de movimento de rotação dentro da câmara, ficando expostas a cada um dos 

diferentes alvos durante um determinado período de tempo, o que irá permitir a obtenção de camadas 

sucessivas de cada um dos materiais utilizados como alvo. Estas camadas poderão, por vezes, assumir 

diferentes espessuras. A espessura dos filmes é controlada através do tempo de deposição programado, 

após conhecida a taxa de deposição característica para cada tipo de material ou liga a depositar e para cada 

conjunto de parâmetros de deposição a utilizar (Silva, 2001). 

 

Os revestimentos têm assumido novas propriedades, seguindo as exigências do mercado e dos 

investigadores, em função dos desenvolvimentos tecnológicos que os processos de deposição têm 

registado ao longo do tempo. Embora as taxas de deposição que são obtidas pelo processo de evaporação 

sejam as desejadas, a verdade é que as técnicas de deposição sputtering fizeram um progresso 

inquestionável em termos de qualidade e aumento na taxa de deposição, sendo igualmente utilizadas 
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como camadas intermédias para revestimentos adicionais obtidos por deposição química a vapor (CVD) 

(Silva et al., 2004).   

 

A técnica CVD é outro método de deposição sob vácuo e é o processo de reação química de um material 

volátil de origem concentrada, depositado com outros gases, a fim de produzir um sólido não volátil que é 

depositado no substrato (Silva et al., 2002). Este método é algumas vezes usado como pré-revestimento, 

com o objetivo de aumentar a durabilidade dos substratos, diminuir o atrito e adequar a camada às 

condições térmicas pretendidas, ou seja, que a mesma atue como barreira térmica ou como condutor de 

calor. Isso significa que é possível combinar métodos de deposição, como camadas de PVD e CVD, no 

mesmo revestimento (Silva, 2017, Silva et al., 2003, Damm et. al, 2017 e Trucchi et al., 2017).  

 

Há também um grande número de estudos na modelação matemática e simulação numérica que 

contribuem para melhorar as técnicas de deposição (Pinto et al., 2018). Esses estudos têm um grande 

impacto na melhoria dos efeitos de reações que levam à redução de custos, bem como à melhoria das 

propriedades mecânicas e taxas de deposição dos filmes (Voottipruex et al., 2014, Bobzin et al., 2013, 

Kapopara et al., 2017 e Kapopara et al., 2016). 

 

Dependendo dos parâmetros usados no processo de deposição, a nucleação e o crescimento do filme vão 

determinar qual o tipo de estrutura conseguida durante o processo de deposição. O tipo de estrutura 

estabelece algumas propriedades tais como densidade, morfologia e tamanho e orientação do grão. A 

Figura 2-6 mostra as diferentes morfologias encontradas em filmes depositados em fase vapor. 

 

 

Figura 2-6 Morfologia: a)”pelo de carpete”, b) ”dente de coelho”, c) “policristalinos” (Ribeiro, 2006) 

A zona a) na Figura 2-6 corresponde a material poroso depositado, designado por “pelo de carpete” ou 

colunar, a zona T é uma zona de transição, a zona b) corresponde a material denso tipo “couve-flor” ou 

“dente de coelho” e a zona c) diz respeito a material denso e recristalizado (com cristais equiaxiais).  
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2.3 Métodos de caracterização de revestimentos tribológicos 

Depois da obtenção dos revestimentos, através do método PVD, existe a necessidade de efetuar um 

conjunto de operações de forma a analisar e caracterizar o filme depositado no substrato. 

 

As condições de deposição e os materiais utilizados como revestimento e substrato condicionam as 

técnicas de análise dos revestimentos a utilizar. A seleção dos métodos de análise a aplicar a cada tipo de 

revestimento, deverá ser função do estado de desenvolvimento desse mesmo revestimento, tendo em 

atenção possíveis interferências do método com a estrutura e/ou propriedades dos revestimentos e 

substratos, durante o processo de análise.  

 

Como cada tipo de revestimento possui as suas próprias características ou propriedades, deve-se proceder 

a uma análise quantitativa das mesmas, por forma a constituir uma base de dados relativa às características 

dos revestimentos, para ser possível dimensionar e prever o seu comportamento nas reais condições de 

trabalho (Holmberg e Mattews, 1994). 

 

Para isso existe a simulação de condições de trabalho idênticas às que supostamente irão ser impostas na 

prática. Estas condições deverão ter em conta para além das solicitações a que o revestimento é sujeito 

durante o serviço que desempenha, as condições impostas pelo meio ambiente a que vai estar sujeito 

durante a realização do mesmo. Ao selecionar a metodologia de ensaio deverão ser tidas em consideração 

as condições de solicitação, aplicação de carga e de outros parâmetros; estas deverão aproximar-se o mais 

possível das condições reais de trabalho que o revestimento irá encontrar em serviço, pois os mecanismos 

e taxas de desgaste poderão variar substancialmente em função do tipo de solicitação a que são sujeitos 

(Holmberg e Mattews, 1994). 

 

Em qualquer uma das análises efetuadas, quantitativa ou qualitativa, é necessário que os métodos 

utilizados possuam uma reprodutibilidade e precisão adequados às grandezas que vão ser analisadas. A 

caracterização dos revestimentos, e respetivo comportamento, pode efetuar-se analisando propriedades 

tais como a morfologia, porosidade, espessura, estrutura, composição, adesão, resistência à corrosão e 

ataques químicos, níveis de tensões internas, acabamento superficial, tenacidade à fratura, dureza, atrito 

ou resistência ao desgaste, para além de algumas propriedades intrínsecas tais como o módulo de 

elasticidade, condutividade térmica ou densidade (Silva, 2001). 
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A seguir serão abordadas algumas das principais técnicas de análise das diversas propriedades dos 

revestimentos, dando especial relevo às técnicas que irão ser mais utilizadas para a caracterização dos 

revestimentos usados no trabalho experimental, sendo elas a espessura, rugosidade, morfologia, dureza, 

adesão e resistência ao desgaste. 

2.3.1 Morfologia e Rugosidade 

De forma a ser possível distinguir a morfologia da superfície dos filmes, da estrutura dos cristais, fronteiras 

de grão e pequenas lacunas existentes na estrutura dos filmes, é necessário efetuar o estudo da sua 

morfologia. Analisando a morfologia da sua superfície de fratura, também é possível visualizar a forma 

como decorreu o crescimento dos mesmos. Os dois métodos de análise morfológica serão descritos nos 

parágrafos seguintes. 

2.3.1.1 Microscopia Eletrónica de Varrimento – MEV/SEM 

Um dos métodos utilizados para a análise da morfologia das superfícies dos revestimentos é a “Microscopia 

Eletrónica de Varrimento – MEV”, normalmente designada por SEM (Scanning Electron Microscopy). É uma 

técnica de fácil operação e a preparação das amostras é muito reduzida, ou praticamente nula. Além disso 

é possível observar com elevada resolução uma vasta gama de ampliações e elevada profundidade de 

campo (muito superior à apresentada pelos sistemas óticos) (Silva, 2001). Este tipo de microscópio possui 

dois modos de imagem: eletrões secundários (SE - Secondary Electrons) e eletrões retrodifundidos (BSE - 

Backscattered Secondary Electrons), e está equipado com um sistema de aquisição e registo de imagem em 

formato digital. Também são providos de um sistema integrado de microanálise por raios-X (EDS - Energy 

Dispersive Spectrometer) que permite a análise da composição química de uma área selecionada. 

2.3.1.2 Microscopia de força atómica (AFM / SFM) 

Apesar da técnica MEV / SEM ser a técnica mais utilizada na caracterização morfológica das superfícies, 

tem-se assistido ao desenvolvimento e uso de outras técnicas que permitem ainda melhores resoluções, 

surge assim a técnica AFM (Atomic Force Microscopy) / SFM (Scanning Force Microscopy). Esta técnica 

permite a caracterização morfológica das superfícies a uma escala nanométrica e apresenta a vantagem de 

caracterizar praticamente todo o tipo de materiais. Também é utilizada para a medição da rugosidade das 

superfícies, permitindo leituras com elevada precisão. 

O microscópio AFM é composto basicamente por uma ponta montada numa alavanca muito sensível que é 

usada para fazer o varrimento da superfície das amostras, obtendo-se imagens da topografia da superfície 
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com uma resolução quase atómica. Essa ponta fica muito próxima da superfície, na variante sem contacto, 

permitindo assim medir a força de interação entre os átomos da ponta e os da superfície, sendo os 

resultados transformados em imagens da amostra, com o auxílio de recursos computacionais.  

 

São várias as forças envolvidas nesse varrimento, mas fundamentalmente resumem-se a dois tipos: as de 

atração e as de repulsão. As primeiras, chamadas de forças de Van der Waals, cuja origem é química, 

atuam a distâncias que variam de 100 nanómetros a algumas unidades dessa escala. Já as forças repulsivas 

agem quando a ponta entra em contacto com a superfície e têm origem no princípio de exclusão de Pauli – 

em termos práticos esse princípio impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço (Andrade, 

2008). 

 

Para percorrer a amostra de forma a conseguir obter uma imagem, é utilizado um sistema de 

posicionamento que utiliza cerâmicas piezoelétricas, capazes de realizar movimentos nas três direções 

(XYZ), com precisão de Angstrons (Å). Durante esse varrimento, é utilizado um sistema de alinhamento, 

onde um feixe laser incide sobre a alavanca e é refletido através de um espelho, num sensor de quatro 

quadrantes, fornecendo informação da posição para o sistema de realimentação e controle. Este corrige a 

posição da alavanca de forma a manter o contacto com a amostra durante o varrimento e permitir a 

obtenção da imagem (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2-7 Esquema do sensor de força no microscópio de força atómica 
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2.3.2 Estrutura e fases 

Uma das técnicas mais utilizadas na engenharia das superfícies que fornece informações sobre as fases, a 

estrutura cristalina e as tensões residuais de um determinado material é a técnica de difração de raios-X, 

usualmente designada de XRD (X-Ray Diffraction).  

 

Este método consiste no bombardeamento da amostra por um feixe de raios-X que vai penetrar na rede 

cristalina, vai ser difratado e posteriormente registado. A técnica XRD baseia-se na medida dos ângulos 

formados pelos raios difratados a partir dos raios incidentes, que indicam a distância dos átomos no cristal 

e, naturalmente, a estrutura cristalina. A distância interatómica medida corresponde a um determinado 

estado de tensão da superfície, sendo menor quando sujeito a tensões de compressão e maior quando 

sujeito a tensões de tração. 

 

O princípio do processo de análise por difração de raios-X (Figura 2-8) baseia-se no seguinte método: os 

raios-X (k0) incidem sob a forma de um feixe monocromático com um comprimento de onda   que atinge o 

filme a analisar, e a partir do qual se vai difratar em diferentes direções (k). A intensidade de difração é 

registada como uma função do ângulo de difração . A intensidade de difração do feixe será diferente de 

zero nos ângulos de difração que satisfaçam a condição dada pela equação de William Lawrence Bragg: 

2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝜆 , onde d hkl representa a distância entre os planos com os índices de Miller h, k e l da matriz. 

A condição de Bragg resulta de uma sobreposição coerente de ondas elementares a partir da origem de 

cada célula da matriz.  

 

 

Figura 2-8 Difração de raios-X por um conjunto de planos atómicos com uma distância interplanar d hkl 

 

Esta técnica apresenta, no entanto, limitações no que respeita à análise do arranjo atómico em cada célula, 

nos casos em que esta contenha mais do que um átomo. A análise da estrutura cristalográfica é baseada na 

medição da posição angular e intensidade das linhas de difração. A intensidade de difração do feixe 
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resultante depende de vários fatores, tais como a configuração atómica, temperatura, absorção e estrutura 

(Silva, 2001). 

 

Ao passar para a forma gráfica, o ângulo de incidência (2θ) e a intensidade resultante dos picos de radiação 

difratada, também designados por picos de Bragg, obtém-se um difratograma padrão que representa as 

características da amostra. 

 

As características obtidas no difratograma são comparadas com a base de dados do organismo cientifico 

dedicado a apoiar a análise por difração de raios-X, denominado ICDD® - The International Centre for 

Diffraction Data. Quanto maior for o número de elementos e fases cristalinas, maior será também a 

dificuldade em identificar os compostos presentes. Este trabalho é facilitado pela ajuda de um software 

característico, que para além da aquisição dos dados e registo do gráfico, permite comparar os picos do 

mesmo com os vários elementos da tabela periódica e seus compostos.  

 

No caso de peças revestidas é necessário ter em atenção o impacto do substrato nas medições, pois este é 

também analisado durante o processo. De forma a ser possível distinguir os picos correspondentes ao 

substrato e ao revestimento, é efetuado inicialmente um teste numa amostra não revestida, obtendo-se o 

espectro característico do substrato. Depois de se obter o espectro das amostras revestidas, e comparando 

com o espectro do substrato, torna-se mais simples diferenciar o que é revestimento e o que é substrato.  

2.3.3 Espessura 

Existem diversas formas de avaliação da espessura de revestimentos finos, sendo a sua escolha efetuada 

normalmente em função dos equipamentos laboratoriais disponíveis, do tipo de revestimento em análise e 

do conjunto de informações que se podem obter (Holmberg e Mattews, 1994). A figura 2.9 ilustra os 

diversos métodos e variantes de uma forma esquemática. 
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Figura 2-9 Representação esquemática dos diversos métodos de avaliação da espessura de revestimentos finos (Silva, 
2001) 

Geralmente, a espessura dos filmes obtidos por PVD é analisada por SEM ou por fluorescência de raios-X. A 

principal diferença entre os dois métodos está no tipo de ensaio, sendo um destrutivo e o outro não 

destrutivo, respetivamente.  

 

Ao analisar por SEM, a preparação deve ser cuidada, para que a superfície de fratura do filme contenha a 

menor deformação plástica possível. Para isso, é necessário arrefecer as amostras em N2 ou He líquido, de 

forma a apresentarem uma fratura frágil. Ao observar a superfície de fratura, é possível analisar a 

espessura do filme, identificando de uma forma relativamente fácil a interface filme/substrato ou 

filme/filme no caso de filmes multicamada, analisar a forma como se efetuou o crescimento do filme, assim 

como a sua morfologia. 

 

O método de avaliação da espessura por fluorescência de raios-X, apresenta a vantagem de ser não-

destrutivo. No entanto, carece de uma calibração muito cuidadosa, a qual se torna mais fácil de realizar 

quando filmes de um mesmo material necessitam de ser avaliados repetidas vezes. Este método pode 

ainda apresentar problemas na identificação clara da superfície do substrato, em sistemas de revestimento 

multicamada (Silva, 2001). 

 

O método de medição por observação ótica do degrau apresenta uma boa precisão na análise da 

espessura. Neste processo, é necessário remover o filme de uma zona da amostra, e recorrendo ao auxílio 

de um perfilómetro analisa-se a diferença de nível entre a zona da amostra revestida, e a superfície da 

amostra não revestida. 

M étodos ópticos M étodos por rem oção M étodos electrom agnéticos,
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2.3.4 Composição química 

Para determinar a composição química dos revestimentos é utilizada a microanálise por sonda eletrónica 

(EPMA - Electron Probe Microanalysis). É uma técnica não destrutiva que permite a análise elementar da 

superfície de uma amostra, com base na emissão de um feixe de eletrões contra essa superfície e na 

espectroscopia dos raios-X difratados, efetuada por WDS (Wavelength Dispersive Spectroscopy). Como cada 

elemento que constitui a amostra possui um comprimento de onda característico, a composição química é 

facilmente determinada. Esta técnica também se baseia na lei de Bragg, à semelhança da técnica XRD. 

2.4 Métodos de avaliação das propriedades tribológicas e mecânicas de 

revestimentos tribológicos 

2.4.1 Adesão 

A propriedade mais importante de um revestimento é, provavelmente, a adesão. Uma das formas de medir 

o tempo de vida útil e a performance de um componente com revestimento é a adesão do filme ao 

substrato. As fortes tensões normais e de corte na interface revestimento/substrato que são induzidas 

pelas aplicações mecânicas durante as condições de serviço, devem ser suportadas pela resistência adesiva 

ao longo da interface. Por isso a seleção do método mais adequado para a avaliação da adesão é muito 

importante, para que os resultados obtidos nos permitam conhecer os eventuais mecanismos de falha, e 

quantificar a força de adesão. 

 

As forças induzidas na interface de ligação podem ser de três tipos distintos, Van der Walls, eletrostáticas 

e/ou forças de ligação química. Para o estudo destas forças foram desenvolvidas inúmeras técnicas de 

ensaio, para avaliar da melhor forma a adesão, surgem assim três formas diferentes de adesão 

apresentadas por Ohring: adesão fundamental (i), adesão termodinâmica (ii) e adesão prática (iii) (Ohring, 

1991 e British Standard 1071-3, 2005). 

 

A forma de adesão que vai ser alvo de medição durante o trabalho experimental é a adesão prática. Esta é 

descrita como a força necessária para remover o revestimento, independentemente do local da falha. Os 

fatores que a influenciam são as tensões no revestimento, propriedades mecânicas do revestimento e do 

substrato, modo de falha, bem como os parâmetros e técnicas de ensaio utilizados na sua avaliação 

(Andrade, 2008). 
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As três técnicas normalmente utilizadas para avaliação da adesão prática são: (i) testes de deslizamento e 

de penetração (“scratch-test”, Norma BS EN 1071 - 3: 2005), (ii) testes de arrancamento (“pull-off tests”) e 

testes de indentação (VDI 3198: 1991) (Andrade, 2008). 

2.4.1.1 Testes de deslizamento e penetração (“Scratch-test”) 

O “Scratch-test” é o método utilizado para avaliar a adesão de filmes finos duros, sendo um teste de fácil 

realização e reprodutibilidade. Conforme o próprio nome indica, consiste em riscar com um indentador 

com ponta de diamante lisa e arredondada a superfície da amostra revestida, efetuando um risco através 

de uma carga nominal crescente até que o filme se desprenda do substrato.  

 

Durante este processo, nas zonas onde ocorre o destacamento do filme, são emitidas ondas acústicas 

elásticas que resultam da libertação de energia no instante das falhas de aderência. Este sinal acústico 

devidamente amplificado, indica o início da falha de adesão. A carga correspondente (Fc) ajuda a quantificar 

o grau de aderência do revestimento ao substrato, embora o tipo de colapso dependa em grande parte da 

ductilidade do filme. A Figura 2.10 mostra o princípio de funcionamento de um “Scratch-test”. 

 

 

Figura 2-10 Diagrama de um teste de aderência (“Scratch-test”). F indica a carga normal aplicada e Fc a carga crítica 
correspondente à perda de adesão na interface do revestimento com o substrato  

Os principais mecanismos responsáveis por falhas de adesão entre o revestimento e o substrato foram 

classificados de acordo com a norma BS EN 1071-3:2005 e podem ser observados na figura seguinte. 
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Figura 2-11 Resumo dos mecanismos que originam falhas de aderência do revestimento ao substrato: a) fissuração 
por deformação de proa; b) pequenas delaminações; c) delaminação lateral; d) pequenos rebentamentos superficiais; 
e) levantamento repentino de grande quantidade de material; f) descascamentos laterais e de pequenas porções no 

trilho onde o substrato se torna visível; g) remoção do revestimento com exposição do substrato na zona do trilho e h) 
delaminação contínua e completa 

As falhas dividem-se entre as de natureza coesiva e as de natureza adesiva, sendo que o levantamento de 

lascas de revestimento é uma falha tipicamente coesiva, dado que os fragmentos se levantam pelo facto de 

o material do revestimento ser frágil. Estes fragmentos são depositados no fundo do sulco e/ou encostados 

lateralmente junto à superfície, sem que o substrato seja revelado, Figura 2-11 c).  

 

As fissuras cuja geometria acompanha a acumulação de material na frente do indentador, quando este se 

desloca e forma o sulco, é uma falha caracterizada somente por fraturas no fundo do sulco. Estas fissuras 

formam trajetórias semicirculares paralelas à superfície de contacto da ponta de diamante e no sentido 

desta. São originadas por ação direta da deformação do revestimento e substrato pelo indentador, 

resultando em tensões de tração no interior do revestimento à medida que é pressionado pela 

extremidade do indentador no sentido do seu avanço. Enquanto não originar uma propagação até ao 

substrato, pode dizer-se que se trata de uma falha coesiva, Figura 2-11 a).  

 

O levantamento de grandes fragmentos de revestimento, considerada uma falha adesiva, pode estar 

relacionado com os diferentes graus de fragilidade deste, as suas propriedades elastoplásticas ou ainda as 

tensões residuais internas, Figura 2-11 f) e h) (BS EN 1071-3: 2005). 
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2.4.1.2 Testes de Indentação 

Outro dos testes utilizados para avaliar a qualidade de adesão de revestimentos finos é o teste de 

indentação Rockwell C, desenvolvido pela “Union of German Engineers” (Verein Deutscher Ingenieure, VDI), 

segundo a diretriz 3198 (1991). O teste é efetuado com um indentador Rockwell C (cone de diamante) com 

cargas pré-definidas. A indentação provoca falhas na camada adjacente às impressões, estas são analisadas 

num microscópio ótico com uma ampliação de 100:1 e comparadas com impressões padrão de qualidade 

da adesão pré-definidas (Andrade, 2008). A Figura 2-12 mostra as diferentes classes de qualidade da 

adesão de acordo com a norma VDI 3198: 1991. 

 

 

Figura 2-12 Classe de qualidade da adesão de acordo com a norma VDI 3198: 1991 

Segundo a norma, HF é uma expressão que abrevia a resistência à adesão, as impressões de HF1 a HF4 são 

considerados padrões de adesão aceitáveis, enquanto as impressões do tipo HF5 e HF6 representam uma 

adesão insuficiente do filme, verificando-se o destacamento da camada depositada. 

2.4.2 Dureza e Módulo de Elasticidade 

A capacidade de resistência de um determinado material à penetração de um indentador indica a sua 

dureza, sendo que este valor é calculado através do quociente entre o valor da carga aplicada e a área da 

indentação resultante.  

 

As novas aplicações e o progresso da tecnologia, permitiram o uso de filmes cada vez mais finos que se 

tornam incompatíveis com a espessura necessária para realizar indentações com as cargas 

tradicionalmente usadas para filmes mais espessos.  

 Falhas aceitáveis Falhas inaceitáveis Testes VDI 3198 

HF1 HF2 

HF3 HF4 

HF5 

HF6 
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Assim, a evolução tecnológica também foi aplicada aos equipamentos de indentação, permitindo aplicar 

cargas menores e controlar os processos de carga e descarga, relacionando-os com o deslocamento 

verificado pela ponta do indentador.  

Surgem assim duas técnicas de indentação, a microindentação e a nanoindentação, que são as mais 

utilizadas para caracterizar as propriedades mecânicas de filmes finos, permitindo determinar propriedades 

importantes tais como dureza, resistência mecânica, tenacidade à fratura, rigidez e adesão. 

 

O conhecimento das propriedades mecânicas dos filmes finos, destinados a aplicações sujeitas a desgaste, é 

de extrema importância para que a partir desses valores, seja possível estimar o tempo de serviço dos 

mesmos. Tanto o módulo de Young como a dureza indicam claramente a resistência ao desgaste que uma 

superfície revestida pode apresentar (Holmberg e Mattews, 1994). 

 

Assim, o uso de camadas ainda mais finas, como parte integrante dos revestimentos multicamada, introduz 

novos desafios em termos de análise e caracterização. Em relação às aplicações tribológicas, a dureza é 

provavelmente a propriedade mais importante a ser analisada, mas, se as camadas forem muito finas, a 

influência das camadas inferiores deve ser testada na última camada. O mesmo acontece quando se 

utilizam revestimentos muito finos, onde o substrato pode influenciar os valores de dureza obtidos para o 

revestimento.  

 

É bem conhecido que a profundidade de indentação não deve exceder um décimo da espessura do 

revestimento (Dingremont et al., 1995, Chen e Bull, 2009), a fim de evitar a influência do substrato ou das 

camadas adjacentes. Assim, a penetração da profundidade de indentação deve ser reduzida em relação à 

diminuição de espessura promovida nas camadas que os investigadores precisam caracterizar.  

 

Este requisito conduz a novos desafios: a carga aplicada deve ser mais baixa e o controlo de deslocamento 

do indentador deve possuir precisão em conformidade, permitindo medir com rigor as profundidades de 

penetração com resoluções de cerca de 1 nm. As características dos recentes Nano-Hardness Testers (NHT) 

incluem força no indentador aplicado por um atuador eletromagnético, enquanto o deslocamento é 

medido através de um sistema capacitivo, dando uma resolução de carga de 10 μN e resolução de 

deslocamento inferior a 1 nm, permitindo que qualquer tipo de geometria do indentador tenha a 

possibilidade de caracterizar revestimentos macios.  
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Dependendo do material de revestimento e dos parâmetros de deposição, os filmes podem apresentar 

diferentes tipos de morfologia. Como é do conhecimento geral, são exigidas taxas de deposição elevadas 

nos processos de deposição PVD e CVD, de modo a tornar os revestimentos comercialmente atraentes.  

 

Estudos realizados permitiram concluir que a rugosidade superficial tem influência significativa tanto na 

dureza como no módulo de elasticidade de filmes finos, quando analisados através de testes de 

nanoindentação (Jiang et al., 2008). A fim de minimizar a influência da morfologia da superfície, a 

profundidade de indentação deve ser muito maior do que o tamanho característico da rugosidade da 

superfície, o que implica uma seleção conveniente do tamanho e tipo de penetrador. Diferentes 

indentações podem ser observados na Figura 2-13 (Bailey et al., 2011), que ilustra a diferença entre as 

impressões em revestimentos lisos e rugosos.  

 

 

Figura 2-13 Microindentações realizadas em filme liso de nitreto de titânio (Bailey et al., 2011) e revestimento rugoso 
de TiAlSiN 

Atendendo a que a rugosidade superficial não depende da espessura da camada, mas a profundidade de 

indentação não pode exceder 10% da espessura da camada (norma ASTM 1989), pode facilmente 

perceber-se que é necessário controlar a morfologia do filme para realizar caracterizações por 

nanoindentação. Outros fatores também são referidos como afetando os resultados da nanoindentação, 

tais como inclinação da superfície, rugosidade e planeza da amostra, empilhamento e tensão residual dos 

filmes (Pejman et al., 2013). 

 

Apesar desta limitação, a nanoindentação continua a ser uma técnica muito útil que permite um acesso 

rápido a algumas das principais propriedades dos revestimentos. Inicialmente realizada para avaliação do 

módulo de Young e dureza de filmes finos e pequenos volumes de material, rapidamente passou a ser 

utilizada para avaliação de uma ampla gama de características mecânicas de materiais, compreendendo 
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tensões residuais, fratura, deformação elástica e plástica, fluência, deformação e limite elástico (Lucca et 

al., 2010). 

 

Assim, pode-se observar que a nanoindentação é particularmente adequada para camadas tribológicas 

extremamente finas ou revestimentos, evitando o uso de cargas médias ou elevadas, que podem falsear o 

valor real da dureza do revestimento. Devido à ampla gama de espessuras de revestimento usadas em 

aplicações tribológicas, existe uma alargada gama de cargas que devem ser aplicadas, da nanoescala à 

escala macro. A norma ISO 14577-1 define o que pode ser considerado como nanoindentação, 

microindentação e macroindentação, através da profundidade da impressão e da carga utilizada, como se 

pode ver: 

 Nanoindentação: hmáx ≤ 200 nm; 

 Microindentação: hmáx ≤ 200 nm e F < 2 N; 

 Macroindentação: 2 N ≤ F ≤ 30 kN. 

2.4.2.1 Nanoindentação 

A medida da dureza e da profundidade de penetração é efetuada por um processo designado por 

indentação dinâmica, podendo este ser dividido em ultramicroindentação ou nanoindentação, de acordo 

com a espessura do filme que, por sua vez, determina a profundidade de indentação e a carga a utilizar.  

 

Esta técnica utilizada na medição da dureza de filmes finos, possibilita a medição dinâmica do valor da 

carga, da profundidade de indentação e temperatura de ensaio, tornando possível estudar outros aspetos 

associados ao comportamento dos materiais, tais como: 

 

 Evolução da carga aplicada em função da profundidade de indentação: dureza dinâmica (elástica mais 

plástica) em função da penetração; 

 Energia consumida por todo o processo de indentação; 

 Características elásticas e plásticas do material ensaiado (módulo de Young); 

 Comportamento à fadiga, no que diz respeito à formação de fendas e ao cálculo de constantes de 

fadiga; 

 Comportamento à fluência: estudando a evolução da profundidade de penetração em função do 

tempo, a cargas constantes e a diferentes temperaturas (Bhattacharya, 1998). 
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O método de nanoindentação permite medir e registar continuamente a carga aplicada, a profundidade de 

penetração e o tempo durante o teste, o que o torna muito adequado para o estudo das propriedades 

mecânicas dos revestimentos. Além disso, os efeitos do substrato e do filme podem ser avaliados juntos 

quando maiores deslocamentos são usados (Nabhani, 2001 e Fang e Wu, 2009). Esta técnica também 

permite avaliar várias propriedades que seriam extremamente difíceis de obter utilizando outros métodos, 

como o módulo de Young do revestimento e tensão residual ou microestrutural, estes últimos muito usuais 

devido a gradientes térmicos durante o processo de deposição (Nabhani, 2001 e Molinari et al., 2002). 

 

O processo de medição por nanoindentação contém três etapas, a chamada fase de carga, segunda fase de 

fluência e a terceira de descarga ou relaxamento. Ao longo do estágio de carregamento, uma carga de 

indentação normal obriga o penetrador de diamante a penetrar na amostra. Essa carga é aplicada 

progressivamente e, ao mesmo tempo, a profundidade de indentação é avaliada. Quando a carga é 

removida (estágio de relaxamento), devido à deformação plástica do material resultante, há uma 

profundidade residual de penetração, dependendo da geometria do indentador e da carga aplicada. 

Atendendo à profundidade máxima de penetração, profundidade restante e uma série de outros 

parâmetros relacionados ao procedimento de nanoindentação, o módulo de Young pode ser determinado, 

aproximadamente, por um método de avaliação analítica.  

 

É geralmente assumido que o comportamento de uma amostra elástica plástica pode ser satisfatoriamente 

descrito através da sobreposição de um comportamento de material perfeitamente elástico com um 

perfeitamente plástico. Esta consideração simplifica os resultados da avaliação de medição de dureza, 

permitindo a aplicação de equações analíticas para estimar o módulo de Young, no entanto, sem definir 

seus cursos de tensão-deformação. 

 

O revestimento e o substrato constituem um sistema composto, sendo crucial conhecer a repartição de 

energia durante o processo de indentação. Desta forma, é possível encontrar as propriedades intrínsecas 

do filme ou as propriedades de todo o sistema. Em relação aos filmes usualmente muito finos, tanto a 

resolução de força quanto a de deslocamento são fatores críticos nesse tipo de técnica, implicando na 

escolha adequada do equipamento utilizado para cada caso. 

 

De modo a confirmar a exclusão de qualquer contribuição do substrato no valor da dureza do filme, ao 

realizar o ensaio é necessário ter em conta que a profundidade da indentação não ultrapasse 10% da 

espessura total do mesmo, conforme já foi referido anteriormente. 
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Os estágios iniciais da curva carga-deslocamento dependem em grande parte da carga, da geometria do 

indentador, bem como da rugosidade do indentador e do revestimento. Quando se utiliza um indentador 

de Berkovich e profundidades de penetração extremamente baixas, o deslocamento é quase proporcional à 

carga. Esse efeito pode ser atribuído à interação entre o revestimento e a rugosidade do indentador, 

mantendo-o até que a profundidade de penetração do indentador ultrapasse cerca de cinco vezes a 

rugosidade combinada presente no contacto. Também uma transição entre o comportamento elástico e 

plástico é comum nessas curvas, que ocorrem dentro de uma ampla gama de cargas e deslocamentos, mas, 

para revestimentos extremamente duros, é impossível observar todo o comportamento elástico-plástico 

usando a faixa de cargas normalmente disponível nos nanoindentores, levando à necessidade de usar 

grandes recuos. No entanto, também existem algumas limitações, pois esta técnica não fornece observação 

direta dos mecanismos operativos de deformação sub-superficiais, como delaminações e propagação de 

fendas. 

 

Neste tipo de ensaio o indentador deve possuir algumas características tais como, elevado módulo de 

elasticidade, não apresentar deformação plástica, baixo coeficiente de atrito, uma superfície com baixa 

rugosidade e uma geometria muito bem definida. Mediante as quatro primeiras características, o 

diamante, é o material que cumpre esses requisitos e é o utilizado para a ponta do indentador. As 

geometrias de indentação geralmente usadas em nanoindentação compreendem: Vickers (piramidal com 

base quadrada), Berkovich (piramidal com base triangular), canto de cubo (piramidal com base triangular) e 

esférico (Sakharova et al., 2009). 

 

O ângulo que cada um dos lados forma com um plano normal à base da pirâmide é de 68°, no caso do 

indentador Vickers, e de 65.3° no caso do indentador Berkovich, com um raio de ponta de 0,1 m o que 

gera uma ponta bastante aguda comparada com os indentadores Vickers ou Knoop (mais utilizados na 

medição de microdureza). O ângulo elevado que apresenta permite que o mecanismo de deformação seja 

essencialmente de compressão em detrimento de corte e que haja uma baixa probabilidade de danificar a 

sua geometria. Ao atuar sobre um material com recuperação elástica homogeneamente distribuída, 

fornece uma indentação característica cuja vista de topo se assemelha a uma pirâmide invertida. 

 

O indentador Vickers (utilizado na medição da ultramicrodureza do revestimento), tem a forma de uma 

pirâmide quadrangular com ângulo entre faces opostas de 136°. Da mesma forma que no indentador tipo 

Berkovich o ângulo elevado que possui permite que o mecanismo de deformação seja principalmente de 

compressão. Este tipo de indentador apresenta normalmente um defeito próprio que provoca uma ligeira 

alteração na sua ponta, é característico da sua geometria de quatro lados e provém da intersecção das suas 
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faces segundo uma aresta, em vez de convergirem no vértice da pirâmide (offset). O máximo valor de offset 

está normalizado pela norma NP 711 em 2 µm, enquanto na norma ASTM E384 valor é de 0.5 µm (Tavares, 

2002) 

 

O ensaio de nanoindentação comporta três fases distintas, como já foi referido anteriormente, a primeira 

fase é denominada de carga a segunda fase de fluência e a terceira fase de descarga, este fenómeno está 

esquematizado na Figura 2-14. 

 

Figura 2-14 Gráfico de carga-descarga em função do deslocamento do indentador, com fase intermédia de fluência, 
resultante de uma experiência típica de nanoindentação (Tavares, 2002) 

A primeira fase (carga) tem início no momento em que o indentador (com avanço continuo na direção 

perpendicular à superfície da amostra) entra em contacto com o revestimento e termina quando a carga 

aplicada atinge o valor limite pré-definido. Durante o processo, a deformação sofrida pelo material é 

essencialmente provocada por tensões de compressão. Após a primeira fase surge a fase intermédia de 

fluência, que corresponde à manutenção da carga máxima durante um determinado intervalo de tempo. 

Esta segunda fase tem como objetivo estabilizar a evolução da deformação durante alguns segundos, 

devido à inércia do indentador. A última fase (descarga) tem início no instante em que o indentador recua. 

Após a recuperação elástica da deformação deixa de haver o contacto entre o indentador e o revestimento, 

terminando o ensaio. A deformação plástica origina a indentação residual que tem a forma do indentador a 

uma profundidade de contacto residual hc. Durante a carga e descarga, o modo como a curva evolui em 

função da profundidade de penetração está relacionado com o comportamento do revestimento face à 

dureza. Em cada uma das fases do ensaio de nanoindentação observando o gráfico é possível interpretar 
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certos parâmetros do processo e comportamentos do material: a curva na fase de carga apresenta uma 

forma parabólica que traduz a linearidade que existe entre a carga e o quadrado da profundidade de 

indentação. Esta relação depende da velocidade de penetração do indentador, da resistência oposta pelo 

material e da geometria do indentador. A fase de descarga ajuda a interpretar alguns aspetos relacionados 

com a deformação do material (Tavares, 2002). 

 

Durante o ensaio, a deformação produzida num material elastoplástico, contém ambas as componentes. 

Durante a descarga, apenas há a recuperação da componente elástica, caso a superfície de indentação 

permanecesse toda em contacto com o indentador, a componente da curva de descarga seria linear, 

conforme ilustra a Figura 2-15. 

 

Figura 2-15 Esquema da curva de carga-descarga num teste de dureza para um material elastoplástico (Bhushan et al., 

2003). 

A reta BD  está associada à recuperação elástica do material. O declive desta reta é o inverso da 

Complacência ( dpdhC  ), que é a característica que traduz a capacidade de deformação elástica 

relativamente à carga aplicada ao sistema constituído pelo material a testar, pelo indentador e 

eventualmente (com uma menor contribuição) pelas estruturas e suporte da montagem da amostra a 

ensaiar (Tavares, 2002). 

 

Na realidade, durante a descarga, devido à intensidade das tensões residuais é gerado um segundo efeito 

elástico resultante da recuperação elástica da zona deformada. Essa alteração na deformação residual cria 

uma perda parcial de contacto entre o indentador e a indentação na sua interface o que provoca um 

decréscimo significativo na área de contacto durante a remoção gradual da carga. Este decréscimo 

influencia diretamente o valor da profundidade de penetração do indentador, e explica a tendência da 

curva para mostrar uma recuperação fictícia no final (Tavares, 2002). É possível identificar certas 

características do material do revestimento observando a indentação: se o revestimento for um material 
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macio (comportamento essencialmente plástico), há a formação de um lábio de material de revestimento 

no bordo da indentação. Este lábio forma-se durante a indentação e a conservação de volume obriga o 

material a escoar-se para o bordo como se pode visualizar na Figura 2-16. 

 

 

Figura 2-16 Formação de lábio num material macio num teste de ultramicrodureza (Tavares, 2002). 

No caso de um material frágil (comportamento essencialmente elástico), durante a indentação o material 

não escoa, mas sim afunda-se, originando uma depressão na periferia da indentação como é possível 

visualizar na Figura 2.17. 

 

 

Figura 2-17 Formação de depressão num material frágil num teste de nanoindentação (Tavares, 2002). 

Através da geometria da indentação é possível identificar todos os parâmetros envolvidos e relevantes para 

o cálculo da nanodureza. Na Figura 2-18 consegue-se identificar hp onde o seu valor corresponde à 

profundidade de indentação registada no fim do ciclo carga-descarga, Δh a altura do lábio no bordo da 

indentação, h0 o défice de profundidade devido ao offset e hpc o valor corrigido e desejado para a 

profundidade de indentação. 

 

Figura 2-18 Geometria da indentação correspondente a um teste de nanoindentação (Tavares, 2002). 
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2.4.2.2 Determinação da Dureza e Módulo de Elasticidade 

Para a caracterização elástica do revestimento, já foi dito anteriormente, que a complacência é dada pelo 

inverso da reta de início da descarga. 
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dh
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       Eq.  1 

Na expressão anterior D representa a diagonal de indentação medida opticamente e Er representa o 

módulo de elasticidade biaxial. 
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       Eq.  2 

O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do revestimento são respetivamente E e υ, enquanto 

que Ei e υi, designam respetivamente o módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson do indentador cujo 

material é o diamante. 

 

Assumindo pchD 7  a equação 1 fica: 
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      Eq.  3 

Assim, é possível avaliar a rigidez do material do revestimento calculando o seu módulo de elasticidade 

desde que seja conhecido o seu coeficiente de Poisson. Com base nas duas equações anteriores (Eq.2 e 

Eq.3) chega-se a: 
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      Eq.  4 

Para avaliar a dureza do revestimento, faz-se uma análise ao comportamento da curva carga e descarga 

obtida no fim de cada ensaio. Ao existir qualquer descontinuidade, ou cruzamento nas curvas há a anulação 

do teste. A dureza Vickers é calculada pela equação 5 que é a razão entre a carga aplicada e a área 

projetada na indentação resultante (Tavares, 2002). 
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2.4.3 Desgaste 

O comportamento ao desgaste dos materiais é ditado pelos mecanismos atuantes de desgaste-adesão 

(formação e quebra das ligações interfaciais adesivas), abrasão (remoção do material provocando um 

sulco), corrosão (interação química entre os elementos que resulta em reação química) e fadiga (fadiga e 

formação de fissuras devido a ciclos de tensões), os quais dependem da estrutura do tribossistema (corpo, 

contra corpo, interface, meio envolvente), a forma de ação dos elementos tribológicos (rolamento, 

deslizamento, impacto, escoamento) e dos parâmetros de operação (carga, velocidade, temperatura, 

tempo) (Silva, 2001) 

 

Existem vários métodos para efetuar a análise tribológica de filmes finos, sendo possível agrupar os ensaios 

tribológicos em quatro grupos principais: os ensaios de deslizamento, ensaios de abrasão, ensaios de fadiga 

de rolamento e simulações laboratoriais (Holmberg e Matthews 1994). 

A seleção do método de análise tribológica deve ser efetuada criteriosamente, tendo em conta as 

solicitações a que os filmes vão estar sujeitos em serviço. Neste trabalho irão ser abordadas as várias 

configurações que estão inseridas nos grupos de ensaios de deslizamento.  

2.4.3.1 Ensaios de deslizamento “Pin-on-Disc” 

O ensaio de deslizamento com a configuração “Pin-on-Disc” tem como objetivo determinar o coeficiente de 

atrito e a taxa de desgaste. Conforme se pode observar no diagrama esquemático da Figura 2-19, a amostra 

a analisar pode ser na forma de pino ou na forma do disco rotativo. É possível ajustar a carga nominal e a 

velocidade de deslizamento de forma a garantir que as condições de ensaio são muito próximas das 

condições reais de trabalho a que o revestimento pode estar sujeito. Os valores de referência da velocidade 

de deslizamento são os 0.1 m/s e os da carga normal, aplicada segundo o eixo do pino, tem o valor padrão 

de 10 N. A escolha da distância de deslizamento deve ser feita em função de diversos fatores, tais como, as 

características do revestimento/substrato em análise, dos parâmetros selecionados para o ensaio e da 

sensibilidade dos operadores, tendo como valor de referência os 1000 m. 



Revisão Bibliográfica 

33 

 

 

Figura 2-19 Diagrama esquemático de um equipamento de ensaios tribológicos tipo “Pin-on-Disc” (Silva, 2001) 

O desgaste sofrido durante o ensaio pode ser quantificado através de estudos de perfilometria ao sulco 

deixado no disco ou tendo por base a massa perdida pelo pino. Neste tipo de ensaio é possível controlar e 

registar a força de atrito. Este tipo de configuração é bastante apropriado para testar superfícies revestidas, 

onde se deteta com relativa facilidade o desgaste por adesão severo ou suave. 

2.4.3.2 Ensaios de deslizamento “Block-on-ring” 

Neste ponto vai ser feita uma breve abordagem ao ensaio de deslizamento com a configuração “Patim em 

Pista”, dado ser o usado na parte experimental deste trabalho. Esta configuração tem como objetivo a 

quantificação do desgaste nas superfícies revestidas, quando sujeitas a condições de carga e velocidade 

bastante severas. Ao analisar o diagrama esquemático da Figura 2-20 verificamos que os provetes utilizados 

nesta configuração possuem o formato de um bloco com o mesmo raio de curvatura de um anel, estando o 

primeiro fixo e o segundo animado de um movimento de rotação. A carga é executada pelo patim (bloco) 

sobre a pista. 

 

Figura 2-20 Diagrama esquemático da configuração tipo “Patim em Pista” 

Neste tipo de configuração, a velocidade atingida pela pista pode chegar às 7.000 rotações por minuto, e a 

carga a 6.000 N. A duração do ensaio pode ir até aos 24.000 ciclos, podendo o ensaio ser efetuado sem 

lubrificação ou com a parte inferior do cilindro imersa em óleo lubrificante que é arrastado para o contacto. 
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Os parâmetros avaliados neste tipo de configuração, são a massa perdida pelo patim, massa perdida pela 

pista, força de atrito e capacidade de carga do filme lubrificante. Nesta situação são utilizadas técnicas de 

medição do volume desgastado, quer para a pista quer para o patim através da geometria da cratera. 

 

Esta configuração está indicada para a avaliação de desgastes suaves ou violentos, sob condições de 

contacto muito severas. É ainda indicado para o estudo do desgaste em contactos lubrificados. Para a 

realização deste tipo de ensaio é utilizado um tribómetro rotativo, também designado de tribómetro de 

Blouet. Este equipamento permite o estudo do atrito e desgaste provocado pelo escorregamento entre 

dois corpos, a seco ou com lubrificação. Este tribómetro possibilita ainda a simulação de diversos modos de 

contacto. A Figura 2-21 ilustra de forma esquemática este tipo de equipamento. 

 

 

Figura 2-21 Representação esquemática do tribómetro de Blouet  
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Analisando a figura, observa-se que a pista é montada num eixo rotativo, acionado por um motor elétrico. 

A parte superior do tribómetro, montada sobre duas guias cilíndricas, possui liberdade de movimento no 

sentido ascendente/descendente, possibilitando a montagem do patim no respetivo suporte. O sistema de 

cabos montado na parte superior do tribómetro permite a aplicação da carga colocada no respetivo 

suporte ao contacto. A rotação da cabeça porta-patim está limitada por uma lâmina elástica, sobre a qual 

estão colocados os extensómetros que permitem quantificar a força de atrito, através do sinal elétrico que 

fornecem. Este tipo de equipamento permite a utilização de cargas entre 65 N e 1000 N, e velocidades 

entre 0 m/s e 18 m/s. Está ainda provido de uma cuba que permite o depósito do fluido necessário à 

realização de ensaios com lubrificação. 

No final dos ensaios, a observação por microscopia ótica ou eletrónica de varrimento das crateras, permite 

a observação dos mecanismos de desgaste assim como a determinação do volume de material removido e 

do coeficiente de desgaste. No caso de amostras não revestidas ou revestidas sem perfuração do filme, 

estes dois parâmetros são determinados com base numa cratera simples; se ocorrer a perfuração do filme, 

verifica-se a formação de duas crateras sendo, neste caso, possível o cálculo do coeficiente de desgaste do 

substrato e do filme. 

 

Por se tratar de dois corpos cilíndricos em contacto cruzado, Figura 2-20, a remoção de material vai 

introduzir uma zona de desgaste com forma elíptica, Figura 2-22. Por conseguinte, os parâmetros que vão 

ser medidos são os comprimentos dos respetivos semieixos d1 e d2. 

 

Figura 2-22 Contorno da cratera de desgaste de forma elíptica   

Perímetro deformado 
da pista 

Pista 

Cilindro 

Cratera de desgaste 
com contorno tendendo 
a uma elipse 
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Figura 2-23 Representação da zona de contato   

A partir da representação da zona de contato, Figura 2-23, e através do teorema de Pitágoras, retira-se 

que: 

 

XhR  1       Eq. 6 

 

Xhr  2       Eq. 7 

Onde fica, 
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Os eixos da cratera de desgaste são representados por h1 e h2, R e r representam os raios da pista e do 

cilindro respetivamente. Segundo Miranda et al., 2006, a equação do volume de material removido é: 

RrhV  2

2


      Eq. 10 

em que h é a média de h1 e h2. 
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A equação linear de desgaste de Archard, equação (11), utilizada para materiais com estrutura homogénea 

(substratos) ou para amostras revestidas antes de o filme perfurar, permite-nos determinar analiticamente 

o coeficiente de desgaste (k) e a relação entre o volume do material removido (V) e a severidade do ensaio 

(S·N), 

SN

V
k         Eq. 11 

em que S representa a distância de deslizamento [m], correspondente ao produto do perímetro da pista 

pelo número de rotações efetuadas, e N a carga normal aplicada [N]. Este tipo de análise é fundamental 

para determinar as condições de ensaio mais adequadas a cada conjunto de materiais e permite comparar 

a resistência ao desgaste de cada material considerado (Miranda et al., 2006). 

2.4.3.3 Ensaios de deslizamento “Block-on-plan” 

Este tipo de configuração “Patim em Plano” tem como objetivo a quantificação do desgaste e coeficiente 

de atrito, em condições de carga e velocidade suaves, em pequenos provetes. Neste ensaio de 

deslizamento é utilizado um pino ou uma esfera e um plano, como se pode observar na Figura 2.24. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-24 Diagrama esquemático da configuração tipo “Patim em Plano” 

A movimentação do plano que provoca o deslizamento é feita de forma cíclica. O ensaio pode ser efetuado 

com o contacto seco, ou com os provetes totalmente imersos em óleo lubrificante. Neste tipo de 

configuração, podemos avaliar a massa perdida pelo plano, a massa perdida pelo pino, a cratera deixada 

pelo contacto de deslizamento e a força de atrito. Esta configuração está indicada para desgastes por 

adesão suave e estudo do comportamento tribológico de superfícies revestidas. 
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2.5 Estado da arte relativo aos revestimentos propostos 

2.5.1 Revestimentos do tipo DLC 

DLC (Diamond Like Carbon) é um nome dado a uma variedade de materiais à base de carbono amorfo, 

alguns dos quais contendo até cerca de 50% de hidrogénio (a-C: H). Outros contêm menos de 1% de 

hidrogénio (a-C). Os filmes de DLC contêm configurações do tipo sp3 como as do C, dando-lhes 

propriedades físicas e mecânicas que são muito atraentes, e de certa forma, semelhantes ao diamante. O 

termo DLC é comumente usado para designar a forma de carbono tipo diamante (a-C: H), enquanto o 

termo taC (carbono tetraédrico) é usado para designar o carbono não hidrogenado (a-C), contendo 

elevadas ligações sp3 do carbono híbrido. Ambos são materiais metastáveis e o filme é depositado por 

bombardeamento de iões ou outros processos avançados de síntese ou deposição (Grill, 1999).  

 

Bachmann (Bachmann, 1991), citado por Zaidi (Zaidi et al., 2006), descreve igualmente num diagrama 

triangular (carbono, hidrogénio e oxigénio) as zonas suscetíveis à formação da estrutura do diamante fora 

de equilíbrio termodinâmico numa combinação de hidrogénio e de carbono. A zona de maior probabilidade 

encontra-se em torno do hidrogénio puro, com uma baixa concentração de carbono. No entanto, numa 

mistura de carbono/oxigénio o crescimento de diamante também é possível numa vasta gama de 

concentração de gás que constitui a mistura. Sendo colocada em zonas onde existe uma relação favorável 

na composição de carbono, oxigénio e hidrogénio, é possível obter cristais de diamante ou DLC (carbono 

tipo diamante) com uma nanoestrutura do tipo sp3/sp2. 

 

Os revestimentos de DLC são caracterizados por possuírem, baixo atrito, elevada resistência ao desgaste e 

elevada dureza. Na engenharia mecânica, baixo atrito significa uma menor perda de energia, maior 

fiabilidade e melhor resistência ao desgaste. Além disso, devido às condições de ensaios específicas, que 

estão geralmente vinculadas a determinadas aplicações ou pesquisas, muitas vezes é possível comparar os 

resultados obtidos por diferentes investigadores. Assim todos os resultados de investigação existentes são 

apenas fragmentos do conhecimento geral sobre as propriedades e comportamento tribológico dos DLC 

(Sedlaček et al., 2008). Dependendo do teor de hidrogénio e da proporção de células das camadas sp2/sp3, 

os revestimentos de DLC podem ser divididos em diferentes grupos como mostra a Figura 2-25: 
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Figura 2-25 Diagrama de fases ternário sp2, sp3 e diferentes conteúdos de hidrogénio das várias formas de DLC 
(Robertson, 2003) 

Os revestimentos de carbono amorfo (a-C) com ligações sp2 da estrutura da grafite estão localizados no 

canto inferior esquerdo do diagrama. O pó de grafite e o carbono vítreo por evaporação do C pertencem a 

este grupo. O canto direito é limitado por polímeros de hidrocarbonetos, polietileno (CH2)n e poliacetileno 

(C2H2)n. O carbono hidrogenado amorfo (a-C:H) encontra-se num canto separado no triângulo, onde as 

ligações sp2 são estendidas às camadas sp3. O tipo de carbono com predominância nas camadas sp3 é, de 

acordo com McKenzie (McKenzie, 1996), chamado de carbono tetraédrico (ta-C). Nos revestimentos com 

carbono amorfo hidrogenado (a-C: H), o teor de ligações sp3 é relativamente baixo, mas a presença de 

hidrogénio é relativamente alta. Revestimentos com maior número de ligações sp3 e um teor inferior de 

hidrogénio são chamados de carbono tetraédrico hidrogenado amorfo (ta-C: H). 

 

Para aproveitar o notável desempenho mecânico e as propriedades térmicas do diamante, muitos 

investigadores têm estudado o desempenho de filmes de diamante como revestimento de ferramentas de 

corte, etc. A dificuldade é criar condições térmicas para a existência de uma fase de diamante em equilíbrio 

(a baixa pressão). O diamante é formado apenas em condições extremas de temperatura e pressão. Os 

investigadores que produzem diamante sintético fazem os grãos de diamante crescer em condições fora do 

equilíbrio termodinâmico, de modo a que os parâmetros de formação de diamante sejam favorecidos em 

comparação com aqueles que levam à formação da grafite. Durante a fase de deposição, a grafite instala-se 

em grande quantidade (98%) e o diamante em muito baixa quantidade (1%). Para eliminar ou reduzir a 

grafite formada, a deposição é efetuada na presença de um gás mais erosivo (hidrogénio ou oxigénio) 

relativamente à grafite (x1000) do que em relação à estrutura do diamante (Zaidi et al., 2006). As 

propriedades físico-químicas e mecânicas deste tipo de revestimentos dependem fortemente da relação 

sp3/sp2. Um dos principais requisitos a ter em conta na deposição de filmes é garantir a adesão do filme ao 
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substrato: se a adesão for insuficiente, podem ocorrer falhas prematuras que resultam no desprendimento 

do filme devido a fraturas interfaciais. 

 

Muitas técnicas de medição da adesão de filmes finos duros têm sido propostas, entre as quais o teste de 

risco com a aplicação de uma carga, designado normalmente por “Scratch-test”, como referido 

anteriormente. Durante os testes de risco efetuados ao DLC, observaram-se praticamente os mesmos 

valores de danos provocados em materiais frágeis e quebradiços, tais como o vidro, portanto considerou-se 

que é útil comparar os fenómenos de danos na superfície de revestimentos DLC com os do vidro (Zaidi et 

al., 2006). Foram realizados testes práticos e teóricos nos dois materiais de forma a ser possível perceber a 

fissuração da superfície DLC durante o teste de risco. A forma dos campos de tensão e das fissuras permitiu 

explicar o início da formação e propagação das fendas nos revestimentos DLC. No que diz respeito ao 

comportamento dos materiais frágeis, vários autores estudaram a fissuração durante a indentação esférica 

(Zaidi et al., 2006).  

 

Os filmes de DLC amorfos, devido ao seu desempenho especial têm atraído muita atenção. À medida que o 

processo de deposição está a ficar gradualmente aperfeiçoado, os filmes de DLC, com elevada dureza e 

resistência mecânica, inércia química e transparência ótica, estão a tornar-se um foco na área de filmes 

finos (Robertson, 2002). Atualmente os filmes de DLC, apresentam grande potencial em aplicações 

funcionais e decorativas, tais como, janelas óticas, discos de armazenamento magnético, revestimentos 

biomédicos, microssistemas eletromecânicos, dispositivos e materiais de emissão de campo (Xie et al., 

2008a) (Wang et al., 2005). 

 

Devido às suas excelentes propriedades, os revestimentos de DLC têm sido estudados intensamente 

durante os últimos anos, tendo sido realizadas várias pesquisas na área da tribologia. Para facilitar a 

comparação e para ter uma visão geral dos resultados da investigação, foi até realizada uma base de dados 

que contém informação sobre as propriedades mecânicas e tribológicas dos revestimentos e materiais- 

base, bem como as condições de deposição. A base de dados é construída para que novos dados possam 

ser adicionados facilmente (Sedlaček et al., 2006).  

 

Os revestimentos de DLC representam um grupo de materiais muito semelhantes, mas ainda muito 

diferentes. A sua vasta gama de características semelhantes à grafite, semelhante a diamante e semelhante 

a polímero, dependem da técnica de deposição utilizada. A sensibilidade na manipulação dos parâmetros 

de deposição dos revestimentos DLC pode ser considerada um problema, mas por outro lado, cria a 

possibilidade da utilização de diferentes aplicações específicas (Vercammen et al., 2000).  
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Atualmente o uso de revestimentos DLC está mais intensificado. No entanto, muitas indústrias, que 

produzem produtos de baixo custo, ainda não utilizam este tipo de revestimento devido ao facto de não 

haver um estudo pormenorizado dos diferentes tipos de DLC e das suas características para condições 

tribológicas especificas (Vercammen et al., 2000). No caso de superfícies metálicas sob a ação de extrema 

pressão e desgaste, são utilizados aditivos no lubrificante para reduzir o atrito e o desgaste entre as 

superfícies em contacto, e facilmente se controla o meio e entende as reações triboquímicas entre as 

moléculas dos aditivos e da superfície metálica (Vižintin et al, 2003) (de Barros et al., 2003). No entanto, o 

mesmo não se passa com as superfícies revestidas com DLC, especialmente quando se trata da influência 

das condições de contacto. 

 

A variedade das propriedades físicas, mecânicas e tribológicas que se consegue com os revestimentos de 

DLC é possível pela grande variedade de técnicas de deposição. A utilização de estruturas multicamada, 

com diferentes elementos de liga, tais como, Si, Ti, Cr e W, conduz a melhores resultados promovendo uma 

boa adesão do revestimento e aumentando a gama de propriedades (Vercammen et al., 2000). 

 

As propriedades tribológicas dos revestimentos de DLC não dependem apenas do tipo de revestimento, 

mas também das condições de trabalho e parâmetros de contacto. Por esta razão o coeficiente de atrito 

depende da estabilidade térmica do revestimento e do meio envolvente em que o revestimento está a 

trabalhar. Um fator muito importante no desempenho dos revestimentos DLC é a humidade e o tipo de gás 

presente durante a deposição do revestimento (Sedlaček et al., 2006). 

 

Revestimentos de DLC com diferentes teores de hidrogénio exibem um baixo coeficiente de atrito em ar 

seco, de cerca de 0,05. O aumento da humidade resulta no aumento do coeficiente de atrito, para valores 

de humidade superiores a 90%, o qual poderá estar contido no intervalo entre 0,15-0,3. Por outro lado no 

carbono amorfo a-C, o coeficiente de atrito diminui com o aumento da humidade relativa (Sedlaček et al., 

2006). 

 

A dopagem feita em revestimentos DLC com metais diferentes (Ti, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Ru, Fe, Co, Ni, Al, Cu e 

Ag) leva a que as alterações nas suas propriedades mecânicas (menor tensão interna, dureza e melhor 

aderência) e tribológicas sejam menores, havendo uma diminuição na dependência da atmosfera (Sedlaček 

et al., 2006). 

 

Embora os revestimentos de DLC demonstrem possuir baixo atrito e taxa de desgaste sob condições de 

contacto por deslizamento (Nilsson et al., 2006, Erdemir et al., 2006, Field et al., 2004), a maioria dos 
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componentes mecânicos permanecem lubrificados, por diferentes razões, pelo menos num futuro próximo. 

Portanto, para a aplicação de revestimentos em componentes mecânicos ser bem-sucedida, e reforçar 

ainda mais o seu desempenho, deverão desempenhar as mesmas funções sob a ação de lubrificantes ao ser 

expostos a diversas condições de contacto. Alguns estudos sugerem que a lubrificação dos revestimentos 

DLC não é bem-sucedida, ficando em certas condições com um desempenho pior que os revestimentos não 

lubrificados. Em outros casos, superfícies revestidas com DLC apresentam melhores propriedades 

tribológicas, especialmente em combinações de superfícies revestidas/ não revestidas (Podgornik et al., 

2007). 

 

As propriedades tribológicas de filmes DLC em ambiente aquoso sugerem que este tipo de filmes é um 

promissor tribomaterial para ser utilizado em componentes de máquinas hidráulicas quando existe 

contacto com água, embora existam algumas limitações. Apesar destes avanços, têm sido raros os estudos 

comparativos das propriedades tribológicas dos diferentes tipos de filmes DLC preparados com diversos 

parâmetros de deposição e utilizando diferentes tribo-pares. Ensaios efetuados com filmes DLC usando a 

tipologia de ensaio “ball-on-disc” (BOD) provaram que a lubrificação com água praticamente não altera o 

coeficiente de atrito no contacto entre esferas de aço e superfícies revestidas com DLC (Xie et al., 2008a). 

 

Por outro lado, os filmes de DLC hidrogenados são os mais utilizados em aplicações que exploram os baixos 

coeficientes de atrito e a elevada resistência ao desgaste. Por isso têm sido feitos grandes esforços para 

caracterizar as propriedades tribológicas do DLC. Revisões sobre as propriedades tribológicas dos filmes de 

DLC nas suas diferentes formas (Grill, 1997) mostram que, em todos os ambientes, o seu comportamento 

tribológico é controlado por uma camada de transferência interfacial formada durante o contacto. Esta 

camada é formada através da transformação induzida por atrito entre a camada superior do filme de DLC e 

o material de contacto, devido às baixas tensões de corte. Esta transformação pode ser gerada pelo 

aquecimento e deformações que ocorrem durante o contacto do material com o filme (Erdemir, 1995). 

A resistência ao corte e a adesão da camada de transferência na superfície de contacto pode ser afetada 

pela força de contacto e velocidade relativa. A composição da camada de transferência também pode ser 

afetada pelo material que adere durante o contacto (Grill, 1999a). Os baixos valores do coeficiente de atrito 

e baixa resistência ao desgaste dos DLC podem ser explicados pela camada de transferência (Grill, 1997) 

gerada durante o contacto, que é influenciada pelo tipo de meio envolvente que se gera durante o 

contacto. Uma compilação dos coeficientes de atrito dos filmes DLC mostra que os valores rondam µ = 

0,007 – 0,4 em baixo vácuo (10-4 Pa), enquanto que, à temperatura ambiente com uma humidade relativa 

20% < HR < 60% abrangem uma gama de µ = 0,05 – 1,00. A grande dispersão nos valores do coeficiente de 
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atrito é provocada por variações na estrutura e composição dos filmes. A camada de transferência descrita 

anteriormente tem um efeito lubrificante, camada que pode ser incrementada devido à presença de 

hidrogénio. No entanto, na presença de água ou oxigénio, o efeito lubrificante diminui. Verificou-se que a 

água e o oxigénio têm comportamentos diferentes sobre o atrito nos filmes de DLC em baixas 

concentrações. Verificou-se também que o conteúdo de hidrogénio nos filmes DLC tem que estar acima de 

cerca de 40% (at) para se obter baixos coeficientes de atrito em elevado vácuo (Donnet e Grill, 1997, 

Donnet et al., 1999). Os filmes de DLC que contenham metal na sua composição reduzem o atrito e o 

desgaste, não só em contacto por deslizamento, mas também em contactos nos quais ocorram vibrações. 

Filmes de DLC com valores elevados de Fluor e baixos teores de Fósforo apresentam uma resistência ao 

desgaste semelhante ao DLC puro (Donnet et al., 1997). 

 

Devido à instabilidade térmica dos filmes de DLC, o seu comportamento ao desgaste é sensível à 

temperatura. Essa sensibilidade é afetada pelas condições de deposição dos filmes em estudo. Constatou-

se que o comportamento ao desgaste é diferente quando se consideram a temperatura ambiente ou 

intervalos de temperatura como 100 – 300°C. Nestes casos, tanto o coeficiente de atrito como a resistência 

ao desgaste diminuem com o aumento da temperatura (Vanhulsel, 1998). 

 

Em contraste com os DLC hidrogenados, foram publicados poucos resultados correspondentes às 

propriedades tribológicas dos não-hidrogenados (TaC, Tetrahedral Carbon). Os valores do coeficiente de 

atrito destes filmes, para valores de 50% de HR, estão relacionados com a camada sp3 dos filmes, atingindo 

valores abaixo de 0,08 (Tay et al.,1997). Os filmes DLC hidrogenados e não-hidrogenados foram também 

estudados por Abou Gharam (Gharam et al., 2010), os quais produzem um baixo coeficiente de atrito 

compreendido entre 0,1-0,2 quando em contacto com o alumínio à temperatura ambiente. O baixo 

coeficiente de atrito do DLC não hidrogenado foi atribuído à presença de água na atmosfera circundante, o 

que criou H e OH, passivando a superfície do carbono. Essa passivação na superfície do carbono reduziu o 

atrito e eliminou a adesão do alumínio durante o contacto por deslizamento. Os DLC hidrogenados 

demonstraram uma boa eficácia na redução da camada intermédia formada entre as superfícies em 

contacto sob condições de temperatura ambiente e atmosfera inerte. Vários estudos demonstraram que os 

revestimentos DLC não-hidrogenados em contacto deslizante com o alumínio perdem as suas propriedades 

lubrificantes para temperaturas próximas dos 300°C, resultando numa grande adesão ao alumínio. Foi 

relatado que os revestimentos de DLC hidrogenado não apresentam nenhum sinal de adesão ao alumínio 

até cerca de 240°C. O aumento do coeficiente de atrito a temperaturas elevadas foi atribuído à grafitização 

do carbono através da transformação do DLC sp3 para DLC sp2, transformação essa que ocorre a 250°C. 
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Nesse estudo verificou-se que a perda do revestimento de DLC começou a ocorrer aos 450°C (Gharam et 

al., 2010). 

 

Os filmes de DLC são também usualmente testados utilizando outras configurações geométricas, tais como 

pin-on-disc ou movimento recíproco (Holland, 1979, Ronkainen, 1992, Bellido-González et al., 1998). A 

depressão deixada nas superfícies pode ser medida através de perfilometria, interferometria ou 

microscopia de força atómica (Bellido-González et al., 1998). Diferentes tipos de revestimentos DLC têm 

diferentes propriedades mecânicas e elétricas, dependendo principalmente do tipo de deposição. As 

principais propriedades mecânicas e elétricas dos diferentes tipos de revestimentos DLC estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas e elétricas de diferentes revestimentos de DLC (Sedlaček et al., 2006) 

Material/Revestimento Densidade 

[kg/m3] 

E 

[GPa] 

Microdureza 

[HV] 

Resistividade elétrica 

[Ω.cm] 

Diamante 3515 1100 8000-10400 107-1020 

Grafite 2260 - Macio 5x10-5 

Vítreo C 1300-1550 - 800-1200 10-2-10-3 

a-C (Depositado por Evaporação) 1800-2200 11-70 20-50 10-1-10 

a-C  (Depositado por PVD) 1800-2400 11-70 1000-10000 10-1-105 

PECVD a-C: H 1500-2000 5-25 1200-3000 107-1014 

 a-C: H (Depositado por Implantação Iónica) 1500-2000 5-25 4000-6000 107-1014 

Diamante (Depositado por PECVD) 2800 - 6000-12000 >1013 

PVD: Deposição física em fase de vapor (physical vapour deposition) 



Revisão Bibliográfica 

45 

 

PECVD: Deposição química em fase de vapor assistida por plasma (plasma-enhanced chemical vapour deposition) 

 

Muitas pesquisas têm sido efetuadas nesta área, e sabendo que os revestimentos de DLC estão a ser 

utilizados na prática, pouco ainda se sabe sobre as suas propriedades e comportamento tribológico 

(Sedlaček et al., 2006). Também tem sido estudada a influência da espessura dos filmes de DLC em função 

das suas propriedades mecânicas e tribológicas de forma a satisfazer as aplicações desejadas (Xie et al., 

2008b). 

 

Filmes de DLC são caracterizados por possuírem uma elevada dureza e módulo de elasticidade, mas 

também por deterem tensões internas elevadas. Estas propriedades estão diretamente correlacionadas 

com a fração de C sp3 nos filmes. A dureza dos filmes de DLC ronda 10-30 GPa (Robertson, 1992), com um 

correspondente Módulo de Elasticidade 6 a 10 vezes superior. Os filmes são caracterizados por 

apresentarem tensões internas de compressão na gama de 0,5 - 7 GPa. Estas tensões podem ser reduzidas 

através da incorporação de N, Si, O ou metais nos filmes (Monteiro et al., 1997, Grill, 1999b). A redução das 

tensões é frequentemente associada a uma redução na dureza e no módulo de elasticidade do 

revestimento. Filmes não hidrogenados do tipo taC apresentam uma dureza que pode atingir valores mais 

elevados (na faixa de 40-80 GPa) (Schultrich et al., 1998, Tay et al., 1997) e módulo de elasticidade que 

pode atingir valores até 900 GPa, sendo que as tensões internas podem atingir valores acima de 13 GPa 

(Tay et al., 1997), limitando as espessuras dos filmes para menos de 1 µm em muitas aplicações práticas. A 

redução das tensões internas pode ser conseguida incorporando metais como W, Ti, Cr, Nb ou carbonetos 

como o WC e TiC que, para além de reduzirem as tensões, também diminuem o coeficiente de atrito, ou 

então, utilizando a técnica de deposição de filmes multicamada, empregando a energia dos iões controlada 

e utilizando filtros nos sistemas de deposição com arco em vácuo. Segundo Grill (1999a) as estruturas 

multicamada podem ver a dureza reduzida para valores entre 40-23 GPa e o Módulo de Elasticidade pode 

atingir valores entre 350-245 GPa, valores correspondentes às camadas duras ou macias das multicamadas 

do revestimento. 

 

As propriedades particulares que os filmes de DLC possuem, podem ser ajustadas com a escolha dos 

parâmetros de deposição adequados, tornando-os apropriados para uma variada gama de aplicações. As 

propriedades investigadas incluem a elevada resistência ao desgaste, o baixo coeficiente de atrito, inércia 

química, a transparência de infravermelhos, a elevada resistividade elétrica e potência, as propriedades de 

emissão de campo e as baixas constantes dielétricas (Grill, 1999a).  
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Apesar do TaC ter propriedades semelhantes, algumas delas melhores que os DLC, só existem aplicações 

práticas para o DLC. Devido a possuir transparência aos raios infravermelhos (IR), o DLC pode ser utilizado 

como um revestimento de proteção ao desgaste, resistência ao risco e antirreflexo em óticas IR (em 

comprimento de onda de 8 – 13 µm) feitas de Ge, ZnS, ZnSe (Dichler et al., 1983, Lettington et al., 1991). As 

baixas temperaturas de deposição do DLC permitem a aplicação de uma camada de proteção ao desgaste 

em materiais poliméricos, sendo utilizado no fabrico de lentes para óculos de sol em policarbonato, 

protegendo-as contra o desgaste por abrasão. 

 

A aplicação mais usual dos filmes de DLC é na proteção ao desgaste e corrosão dos meios de 

armazenamento magnético. Uma dessas aplicações é o revestimento das cabeças de leitura das antigas 

cassetes de vídeo. Este revestimento diminui o atrito e melhora a resistência ao desgaste, prolongando o 

seu tempo de vida útil e melhorando a sua fiabilidade. Outra das aplicações dos filmes de DLC é nas lâminas 

de barbear MACH 3 da Gillette, melhorando a qualidade e desempenho das mesmas. Os revestimentos e 

DLC também são muito utilizados como revestimento tribológico de rolamentos e engrenagens (Grill, 

1999a). 

 

Foram levados a cabo estudos que demonstram a compatibilidade do uso de revestimentos de DLC em 

ambientes biológicos. Devido à sua inércia química e impermeabilidade, os revestimentos de DLC são 

utilizados na proteção contra a corrosão e difusão nos implantes biomédicos. Os filmes de DLC podem ser 

utilizados como revestimento tanto em materiais metálicos como em poliméricos, tais como, PU, PC e PE, e 

em materiais biocompatíveis (aumentando a sua compatibilidade com o tecido humano). Os filmes de DLC 

não hidrogenado (taC) não apresentam aplicações conhecidas (Grill, 1999a). 

2.5.2 Revestimentos do tipo B4C 

O carboneto de Boro (B4C) é conhecido por possuir uma elevada dureza (3º material mais duro à 

temperatura ambiente), baixo coeficiente de atrito e desgaste e boa estabilidade química. Existe uma vasta 

gama de aplicações dos filmes finos e B4C em ferramentas de corte e componentes da indústria automóvel 

(Wu et al., 2004). Várias técnicas de deposição têm sido estudadas e utilizadas para depositar filmes de B4C, 

tais como o CVD (Chemical Vapour Deposition) e o PVD (Physical Vapour Deposition). Na técnica de CVD, os 

constituintes do gás reativo podem ser BCl3, B2H6, BBr3, CH4, CCl4, Ar e H. O PVD é a técnica mais utilizada 

na indústria para depositar filmes de B4C, tendo como vantagem ser uma técnica simples que não utiliza 

gases perigosos (Wu et al., 2004). 

 



Revisão Bibliográfica 

47 

 

Segundo Lousa et al., 1999 é um cerâmico leve com excelentes propriedades mecânicas (elevada dureza e 

excelente resistência ao desgaste) e boa estabilidade química e térmica. Tem sido amplamente utilizado 

como pó ou material sinterizado na indústria aeroespacial e nuclear. Apesar das suas boas propriedades, 

não existe uma extensa pesquisa sobre filmes finos de carboneto de boro. Em particular o B4C é o 3º 

material mais duro, só é superado pelo diamante e pelo nitreto de boro cúbico. 

 

Aplicações de diamante como revestimento duro são limitadas, devido à sua morfologia cristalina e à baixa 

estabilidade térmica. Por outro lado, o nitreto de boro cúbico pode ser apenas depositado dentro de uma 

restrita gama de valores e condições de deposição (Kester et al., 1992) e apresenta uma elevada tensão de 

compressão, o que limita a estabilidade dos filmes com uma baixa espessura. Por conseguinte, o carboneto 

de boro é um bom candidato, sendo uma boa alternativa, para revestimentos finos de elevada 

performance em aplicações mecânicas (Lousa et al., 1999). 

 

Carbonetos de materiais cerâmicos conferem aos filmes finos uma dureza excecional, no entanto, estes 

materiais sofrem de baixa ductilidade e tenacidade, o que restringe a sua aplicação generalizada (Kustas et 

al., 2001). Certos carbonetos, tais como o carboneto de boro (B4C) [HV= 3000-4000], carboneto de vanádio 

(VC) [HV=2900], carboneto de titânio (TiC) [HV=2800] e carboneto de silício (SiC) [HV=2600] estão entre os 

materiais conhecidos com valores de dureza mais elevados (Kustas et al., 2001). Segundo Knotek (Knotek et 

al., 1990) os revestimentos de Carboneto de Silício depositados por PVD demonstraram possuir melhor 

resistência ao desgaste em comparação com outros revestimentos com base de titânio depositados por 

PVD, tais como TiB e TiBN. 

Para Gharam (Gharam et al., 2010) os carbonetos são bem conhecidos pela sua estabilidade a altas 

temperaturas. De acordo com o diagrama de fase B-C, a fase de B4C existe entre 9-20 %at. de carbono, com 

ponto de fusão de 2490-2375°C (Thévenot, 1990). Assim, e juntando isto à elevada dureza já anteriormente 

referida, os filmes de B4C são considerados bons candidatos a suportar cargas e temperaturas elevadas em 

aplicações tribológicas. 

 

A deposição de carbonetos duros por PVD em corrente contínua é possível devido à baixa resistividade 

deste grupo de materiais (Eckardt et al., 2000, Kustas et al., 1999). Em comparação, a resistividade dos 

óxidos duros é muito mais elevada, sendo necessária a utilização de rádio frequência (RF) durante o 

processo de deposição por PVD ou a utilização de métodos de deposição reativos. 

 

A formação de carbonetos duros num substrato com temperaturas relativamente baixas (e.g. < 180 °C) 

pode ser efetuada por PVD a corrente contínua. Estas baixas temperaturas utilizadas durante o processo de 
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deposição não provocam a têmpera dos materiais de base, o que vai reduzir a dureza do substrato (tais 

como aços temperados e revenidos). Ao contrário, o diamante e o nitreto de boro cubico exigem em geral 

temperaturas elevadas durante o seu processamento, o que pode reduzir as propriedades dos substratos 

ferrosos (Kustas et al., 2001). 

 

Segundo Kustas (Kustas et al., 2001) os revestimentos de metal duro depositados por PVD têm pouca 

durabilidade, portanto é necessário estudar alternativas para melhorar a tenacidade destes materiais 

extremamente duros. Um método para aumentar a tenacidade é a aplicação da tecnologia desenvolvida 

pelas indústrias de ferramentas de corte, onde o cobalto, o níquel, e outros metais funcionam como 

elementos “ligantes” que são incorporados com o carboneto de tungsténio (WC) e carboneto de titânio 

(TiC), resultando em maior tenacidade com o metal-cerâmico (cermet) em todos os componentes.  

 

Este tipo de revestimentos (cermet) também tem sido fabricado por técnicas de pulverização térmica, 

funcionando como uma barreira térmica resistente à corrosão. Ao aplicar esta técnica é possível incorporar 

metais com carbonetos em revestimentos por co-PVD. A fabricação de revestimentos com composições 

controladas tem sido efetuada por co-sputtering (Kustas et al., 2001). 

 

Filmes finos de B4C podem ser depositados por diferentes técnicas: deposição por arco de vácuo (Shinno et 

al., 1990), PACVD (Lee et al., 1992), laser assistido CVD (Oliveira et al. 1996), DC PVD (Knotek et al, 1997) e 

RF PVD (Knotek et al, 1997, Ulrich et al., 1998 e Pascual et al., 1999). Tem vindo a ser estudada a influência 

dos parâmetros de deposição na aderência e espessura dos filmes de B4C, e na sua influência nas 

propriedades mecânicas (Lousa et al., 1999). 

 

Devido às suas excelentes propriedades, tais como, dureza ultraelevada, baixa densidade e boa 

estabilidade química e mecânica, o carboneto de boro (B4C) tem um bom potencial na aplicação de 

sistemas micro-electromecânicos (Wang et al., 2012). Até agora o B4C tem sido utilizado em diversas 

aplicações, tais como conversores de temperatura termoelétrica, coletes à prova de bala, injetores de 

aviões a jato, hastes de controlo de reatores nucleares e compósitos cerâmicos reforçados (Liu et al., 2010 

e Cho et al., 2005). No entanto, aplicações industriais para componentes complexos em B4C são limitados 

devido à sua má maquinabilidade, o que exige um maior custo na sua fabricação (Wang et al., 2012). 
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2.5.3 Revestimentos do tipo TiB2 

Os cerâmicos são uma classe de materiais com grande potencial para aplicações tribológicas. Entre estes 

materiais encontram-se os Boretos que são promissores como revestimentos finos duros. O diboreto de 

titânio (TiB2) é um metal de transição, com base num cerâmico refratário de estrutura hexagonal com 

ligação química metálica. Os revestimentos de TiB2 têm ganho um crescente interesse tanto na indústria 

como na investigação, devido às suas propriedades únicas, tais como, elevada dureza, elevado ponto de 

fusão e elevada resistência ao desgaste e oxidação (Prakash et al., 2002). 

 

TiB2 é um composto refratário único que combina várias propriedades interessantes e úteis, em virtude da 

sua elevada dureza e rigidez, boa resistência à oxidação e resistência a elevadas temperaturas. Por isso o 

TiB2 é um revestimento com enorme potencial em solicitações de resistência ao desgaste a diferentes 

temperaturas (Fang et al., 2008).  

 

Para Berger et al. 2000, o diboreto de titânio é um composto cerâmico com uma estrutura hexagonal em 

que os átomos de boro formam uma rede com ligações covalentes a duas dimensões no interior da matriz 

de titânio, resultando num composto com carácter metálico, devido à mobilidade dos eletrões. 

Consequentemente, o TiB2 apresenta uma elevada condutividade térmica e elétrica. Além disso é sabido 

que possui elevada dureza e estabilidade química, tanto à temperatura ambiente como a altas 

temperaturas (Frandsen et al. 1993). 

 

O desenvolvimento de materiais que aumentem o tempo de vida e a fiabilidade operacional dos elementos 

de máquinas e ferramentas é desejável. Revestimentos à base de carbono que explorem a camada sp3, 

juntamente com TiB2, revestimento de elevada dureza (> 40 GPa) embora quebradiço, são utilizados no 

desenvolvimento destes novos materiais. Esta combinação permite obter revestimentos com propriedades 

únicas, elevada dureza e baixo atrito (Rao et al., 2005). 

 

Revestimentos à base de carbono são atraentes para aplicações industriais, onde as combinações possíveis 

para os diferentes tipos de DLC podem ser exploradas. A engenharia desses materiais tem sido usada com 

sucesso em aplicações que vão desde plásticos, a fitas de gravação magnética (Rao et al., 2005). Vários 

estudos demonstram que os revestimentos DLC possuem propriedades tribológicas superiores com baixos 

coeficientes de atrito, que podem ser melhoradas com a adição de um revestimento cerâmico (Rao et al., 

2004), ou um metal (Podgornik et al., 2005). 
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Contudo, é muito difícil depositar revestimentos de TiB2 com elevada qualidade em materiais para 

ferramentas tais como aços rápidos e “carboneto sinterizado” utilizando a técnica de deposição por PVD. A 

principal razão é que o revestimento de TiB2 torna-se frágil depois de depositado, devido às tensões 

residuais de compressão que são muito elevadas. Isto limita a adesão e a espessura dos revestimentos de 

TiB2 (Berger et al., 2000). 

 

Para investigar melhor essas propriedades, Rao (Rao et al., 2005) estudou o comportamento de um 

revestimento multicamada de DLC com um cerâmico refratário, o TiB2, cerâmico este que tem sido 

recentemente investigado por diversos autores (Kunc et al., 2003 e Lee et al., 2004), por possuir uma 

elevada dureza 33 GPa e uma inércia química comprovada até 1400 °C (Vales Silva et al., 2000). Apesar 

destas propriedades vantajosas, este revestimento possui tensões residuais elevadas, o que o torna 

quebradiço. Por isso, o uso do TiB2 em aplicações tradicionais é limitado. Surgem assim os revestimentos 

multicamada que oferecem os valores de dureza elevados que o TiB2 possui, e o baixo coeficiente de atrito 

oferecido pelo DLC, e o mais importante, continuam a ser compatíveis com o substrato. Ao sintetizar 

revestimentos multicamada, incorporando a fase dura TiB2 com a fase lubrificante do DLC, a natureza frágil 

do TiB2 pode ser superada em volume. Além disso as multicamadas demostraram a sua eficácia ao limitar a 

propagação de fendas, aumentando as propriedades tribológicas destes revestimentos (Rao et al., 2005). 

 

Informações sobre microestrutura, resistência à oxidação e propriedades mecânicas e elétricas dos filmes 

de TiB2 têm sido relatadas por vários autores. Pelo contrário, dados relativos ao seu comportamento 

tribológico (atrito e desgaste) ainda são muito limitados (Prakash et al., 2002). Senda et al., 1993, 

descobriram que o coeficiente de atrito do TiB2 diminui de 0,9±0,1 para 0,4, com o aumento da 

temperatura entre 400°C e 800°C, em ensaios tribológicos de patim em pista realizados à temperatura 

ambiente com velocidade de deslizamento de 0,2 m/s. 

 

De forma a prolongar o tempo de vida de componentes mecânicos e de ferramentas de corte, são 

utilizados revestimentos finos duros que lhes conferem excelentes propriedades tribológicas. O TiB2 é um 

excelente candidato desenvolvido para dar resposta a estas necessidades, devido às suas excelentes 

propriedades e a ser um material refratário com elevado ponto de fusão de 3273 °C (Cutler, 1991). 

 

Embora os revestimentos de TiB2 tenham sido estudados por diversos investigadores, as suas aplicações 

reais são muito limitadas. Esta situação deve-se a dois problemas principais que os revestimentos de TiB2 

apresentam, que são: a elevada dureza e a fraca adesão. Os revestimentos de TiB2 puros possuem uma 

elevada dureza, no entanto são demasiado frágeis quando são utilizados como revestimentos tribológicos. 
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Além disso, os filmes de TiB2 costumam desenvolver elevadas tensões residuais de compressão após 

deposição, o que pode prejudicar as suas propriedades mecânicas (Panich  e Sun, 2005).  

 

Outro dos problemas é a sua fraca adesão a muitos tipos de substratos. Na verdade, a adesão dos 

revestimentos é um dos aspetos mais críticos entre os sistemas revestimento/substrato, particularmente 

para aplicações tribológicas. Recentemente tem havido um grande interesse em melhorar a dureza dos 

revestimentos à base de TiB2. No entanto, pouca investigação tem sido feita para melhorar a dureza e 

adesão dos filmes de TiB2 (Panich e Sun, 2005). Panich e Sun, 2005, fizeram algumas tentativas de 

aumentar a dureza e a adesão de revestimentos de TiB2 nano estruturados depositados em aços rápidos, 

controlando os parâmetros de deposição. Foi feito um estudo sobre a estrutura, orientação, dureza e 

resistência ao risco dos revestimentos efetuados. Os revestimentos TiB2 produzidos com orientação (001) 

possuem elevada dureza, mas fraca adesão ao substrato. Filmes de TiB2 produzidos com polarização do 

substrato e com orientação (101) possuem uma dureza mais baixa, mas melhor adesão ao substrato. Os 

mesmos autores concluíram que controlando o processo de deposição é possível produzir revestimentos 

TiB2 com elevada dureza e boa adesão, sendo para isso necessário efetuar a deposição em três fases: 

limpeza ao substrato, em seguida, polarização do substrato, seguido por uma deposição sem o uso de 

qualquer polarização. 

 

Este revestimento tem aptidão para aplicação em componentes de caldeiras e revestimentos para 

ferramentas de corte. Muitas pesquisas têm sido efetuadas sobre a preparação de revestimentos TiB2 por 

diferentes métodos de deposição, no entanto, ainda existe pouca informação sobre as suas características 

microestruturais e comportamento tribológico (Fang et al., 2008). 

2.5.4 Revestimentos do tipo TiAlCN 

Para aumentar o tempo de vida das ferramentas, são utilizados revestimentos duros, na superfície das 

ferramentas de corte o que melhora a sua resistência ao desgaste e à corrosão. O nitreto de titânio 

depositado por PVD ou CVD, é um dos revestimentos mais utilizados em aplicações industriais (Gustavsson 

et al., 2006 e Zhang e Zhu, 1993). Embora apresentem uma boa resistência ao desgaste, os revestimentos 

de TiN não conferem proteção suficiente, quando são sujeitos a elevadas velocidades sem lubrificação, a 

resistência à oxidação e a dureza diminuem significativamente (Paldey e Devvi, 2003 e Munz, 1986). 

 

Para melhorar o seu desempenho foi introduzido nos revestimentos de TiN o alumínio de forma a 

incrementar a sua resistência à oxidação e a sua dureza. No entanto, a incorporação do Al levou a um 
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aumento do coeficiente de atrito, o que diminui a resistência dos revestimentos de TiAlN. Surgiu então a 

adição do C no revestimento de TiAlN, sendo uma abordagem promissora, pois melhorou a resistência ao 

desgaste deste tipo de revestimentos. 

 

Relatos sobre revestimentos de TiAlCN mostram que possuem excelentes propriedades, tais como, boa 

resistência ao desgaste e erosão a alta velocidade de corte em condições livres de lubrificação. Uma vez 

que os átomos de carbono podem estar organizados segundo diversas formas (cristalina ou amorfa 

eventualmente mista) podem ser obtidos revestimentos com diferentes estruturas, o que corresponde a 

diferentes propriedades. 

 

No entanto os efeitos do teor de carbono na dureza dos revestimentos de TiAlCN ainda não é 

suficientemente claro. Shieh e Hon, (2002) relataram que o teor de carbono não tem qualquer influência 

direta sobre os revestimentos depositados por CVD. Lackner et al., 2004, verificaram que a incorporação de 

carbono reduz sempre a dureza dos revestimentos de TiAlCN depositados por laser pulsado. 

 

Alguns investigadores descobriram que, nos revestimentos de TiAlCN depositados por PVD reativo em gás 

metano, a incorporação de carbono resulta num ligeiro aumento da dureza quando a concentração de 

carbono varia na gama 5,5% at. - 9,5% at.. Quando as concentrações de carbono aumentam, a dureza 

diminui. Por este facto, ainda é necessário estudar e compreender o efeito das concentrações do C na 

estrutura e nas propriedades dos revestimentos de TiAlCN. 

 

Em aplicações ligadas à indústria automóvel ou a ferramentas de corte, em que a temperatura de trabalho 

pode atingir os 700 °C, é essencial a utilização de revestimentos que consigam manter a resistência ao 

desgaste e as suas propriedades tribológicas a estas temperaturas (Choe et al. 2013). 

Tipicamente, os revestimentos duros baseados em carbono, nitretos, carbonetos, boretos ou óxidos são 

fabricados por dois processos de deposição: PVD ou CVD (Musil, 2000 e Holleck, 1986). Com a procura 

crescente sobre o melhor desempenho tribológico e a melhor estabilidade térmica dos revestimentos, têm 

sido feitos sucessivos estudos para melhorar o desempenho dos revestimentos existentes com a 

introdução de elementos adicionais para os compostos binários que melhoram as suas propriedades.  

 

Os revestimentos de TiAlCN são um exemplo de revestimento de composição quaternária que é originário 

do binário de Nitreto de Titânio (TiN). A maioria das pesquisas sobre TiAlCN envolve teores de carbono < 

30% at. em que os revestimentos apresentam estruturas cristalinas distintas. Nesta gama de composição, 

os revestimentos de TiAlCN são relatados como revestimentos que apresentam uma excelente estabilidade 
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térmica. No entanto o seu comportamento tribológico não é muito atrativo devido aos seus elevados 

coeficientes de atrito quando comparado com revestimentos tribológicos comerciais (Choe et al. 2013). 

 

Por este motivo é necessária uma pesquisa sobre as propriedades tribológicas do TiAlCN de forma a tentar 

melhorá-los e torná-los mais competitivos. Tem sido investigado que a estrutura de revestimentos de 

TiAlCN muda de uma estrutura cristalina amorfa quando é incrementado o seu teor em carbono (Conrad et 

al., 1987). Choe et al., 2013, estudaram revestimentos de TiAlCN com diferentes teores em carbono 

sinterizados por plasma acoplado indutivamente (ICP – Inductively Couplet Plasma) assistido por PVD, com 

mistura de estruturas cristalinas e amorfas. O estudo focou a dureza dos revestimentos, estabilidade 

térmica, e especialmente o seu desempenho tribológico.  

 

Choe et al., 2013, concluíram que os revestimentos TiAlCN com alto teor de carbono mantiveram os seus 

valores de dureza (>15 GPa), mesmo depois de recozidos a alta temperatura, comparando com a baixa 

dureza (<10 GPa) de um revestimento de DLC típico após um tratamento térmico semelhante. Verificaram 

também que os grãos do TiAlN na fase de carbono amorfo são responsáveis pela dureza dos revestimentos 

TiAlCN.  

 

Relativamente às propriedades tribológicas Choe et al., 2013 verificaram que a taxa de desgaste e o 

coeficiente de atrito dos revestimentos TiAlCN diminuíram com o aumento da temperatura de recozido, o 

que não se verificou nos revestimentos de DLC. Para o revestimento constituído por 58% at. C, o 

coeficiente de atrito foi de 0,166 à temperatura ambiente, valor que diminuiu para 0,146 depois do 

revestimento ter sido recozido a 600 °C. A dureza relativamente elevada (> 15 GPa) e baixo coeficiente de 

atrito (0,146) dos revestimentos TiAlCN com estabilidade térmica, pode ser uma boa alternativa aos 

revestimentos à base de carbono ou nitretos comercializados em componentes para automóveis. 

Recentemente, a resposta dos novos filmes finos com propriedades tribológicas melhoradas levou à 

fabricação de revestimentos monocompósitos com incorporação de lubrificantes, tais como fases MoS2 e 

carbono amorfo (Renevier et al., 2003 e Nilson et al., 2006). Este design avançado de revestimentos deve 

permitir uma variação independente de propriedades, tais como dureza e comportamento ao desgaste, 

estando fortemente relacionadas com a sua microestrutura.  

 

Uma série de revestimentos TiAlCN com diferentes teores em carbono foram depositados por PVD reativo 

de TiAl sob um ambiente rico numa mistura de gases (Ar, N2 e CH4). Huang, 2006 (Huang et al.,2006) 

estudaram as alterações microestruturais, a partir de TiAlN puro e, em seguida, TiAlCN com incremento do 

teor em carbono. Estas alterações microestruturais ocorrem devido à alteração interplanar do parâmetro 
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de rede do átomo de carbono. Inicialmente, o revestimento apresenta uma textura forte seguindo o plano 

(1 1 1) do TiAlN puro, orientando-se pelo maior conteúdo de carbono. Foi provado que a presença de 

carbono livre confere ao revestimento uma propriedade auto-lubrificante (Huang et al.,2006
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3 TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1 Introdução 

Este trabalho experimental foi realizado com a participação de várias instituições tais como a TEandM - 

Tecnologias e Engenharia de Materiais, S.A., responsável pelos revestimentos PVD efetuados nas 

amostras/cilindros, o Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciência e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra, onde foram realizados os testes de adesão, de nanoindentação e análise da 

estrutura dos filmes depositados por difração de raios-X, o LNEG – Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, onde foi efetuada a análise da composição química por microssonda eletrónica, o CEMUP – 

Centro de Materiais da Universidade do Porto, onde foi efetuada a caracterização morfológica das 

superfícies, a FEUP/CETRIB – Centro de Tribologia, onde foram efetuados os ensaios de resistência ao 

desgaste abrasivo dos filmes depositados num tribómetro de Blouet, o ISEP – Instituto Superior de 

Engenharia do Porto, onde foi efetuada a preparação metalográfica com vista à medição da espessura dos 

filmes, os ensaios de avaliação da adesão dos filmes por testes de indentação e finalmente as observações 

e medições por microscopia ótica. 

3.1.1 Metodologia do trabalho experimental 

Tendo em vista o descrito no ponto 1.3 da página 3, a metodologia utilizada neste trabalho experimental 

compreendeu três fases distintas: a preparação e revestimento dos cilindros, a caracterização da 

morfologia e composição química dos revestimentos utilizados e a caracterização tribológica dos mesmos. 

A Figura 3-1 representa, de forma esquemática, as etapas anteriormente descritas, relativas a este trabalho 

experimental. 
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Figura 3-1 Fluxograma relativo ao trabalho experimental 
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3.1.2 Estrutura 

A parte experimental deste trabalho está organizada da forma seguinte: 

 Após uma introdução, é feita uma breve abordagem aos principais equipamentos utilizados neste 

trabalho, onde é referida a marca, modelo, principais características, assim como o local onde se 

encontram instalados; 

 Caracterização do substrato e dos revestimentos, onde é descrita a forma como os ensaios 

laboratoriais foram efetuados; 

 Apresentação e análise crítica dos resultados obtidos após o tratamento da informação recolhida, de 

forma a correlacionar os valores obtidos nos diferentes ensaios laboratoriais; 

 Índice de aplicabilidade; 

 Conclusões e propostas para trabalhos futuros. 
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3.2 Equipamento utilizado 

Para efetuar as tarefas relativas ao trabalho experimental, anteriormente descritas, vai ser feito neste 

ponto uma breve referência aos equipamentos que foram utilizados ao longo do trabalho, com indicação 

da marca e modelo, do princípio de funcionamento e sua localização. 

3.2.1 Equipamento de deposição (PVD) 

Os revestimentos estudados foram efetuados por um equipamento PVD de projeção catódica assistida por 

plasma de marca CemeCon e modelo CC 800®/9 ML instalado na empresa TEandM. 

3.2.2 Microscópio Eletrónico de Varrimento (SEM/EDS) 

A análise dos mecanismos de desgaste dos cilindros revestidos, a possível transferência de material da pista 

não revestida para os cilindros revestidos e a observação e caracterização morfológica dos revestimentos 

foi executada num microscópio eletrónico de varrimento ambiental de alta resolução (SEM – Scanning 

Electronic Microscope), de marca FEI Quanta, modelo 400FEG, com um sistema integrado de microanálise 

por raios-X (EDS - Energy Dispersive Spectrometer), de marca EDAX e modelo Genesis XM4. Este 

microscópio possui dois modos de imagem: eletrões secundários (SE) e retrodifundidos (BSE), e está 

equipado com um sistema de aquisição e registo de imagem em formato digital. Este equipamento, 

representado na Figura 3-2, está instalado no Centro de Materiais da Universidade do Porto (CEMUP). 

 

 

Figura 3-2 Microscópio eletrónico de varrimento ambiental, de alta resolução com um sistema acoplado de 
microanálise por raios X 
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3.2.3 Microscópio de Força Atómica (AFM) 

A microscopia de força atómica (AFM - Atomic Force Microscope) é uma técnica que permite observar a 

topografia das superfícies, através de imagens em três dimensões, com uma resolução espacial que se 

aproxima das dimensões atómicas. A medição da rugosidade e análise da textura da superfície dos cilindros 

revestidos será efetuada por microscopia de força atómica, a partir de um equipamento de marca VEECO, 

modelo Multimode, equipado com um controlador Nanoscope IVa e Software Nanoscope 6.13, instalado 

no CEMUP (Figura 3-3). 

 

Figura 3-3 Microscópio de força atómica 

3.2.4 Microscópio ótico e Lupa metalográfica  

Para observar e analisar os mecanismos de desgaste nos cilindros revestidos, foi utilizado um microscópio 

ótico e uma lupa metalográfica, de marca OLYMPUS, modelo BX51M e SZ60, respetivamente, ambos 

equipados com um sistema de aquisição e registo de imagem em formato digital e instalados no ISEP. 

3.2.5 Microssonda Eletrónica  

Por forma a avaliar com rigor a composição química dos diferentes tipos de revestimentos presentes na 

superfície, será utilizada a técnica EPMA (Electron Probe Microanalysis) a partir de uma microssonda 

eletrónica marca JEOL JXA, modelo 8500F, equipada com um sistema WDS (Wavelength Dispersive 

Spectroscopy), instalada no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e que se encontra 

representado na Figura 3-4. 
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Figura 3-4 Aspeto geral da microssonda 

3.2.6 Equipamento de Indentação Deslizante (Scratch Tester) 

Para avaliar a adesão dos diferentes filmes depositados nos cilindros ao substrato será utilizado um 

equipamento de indentação deslizante, normalmente designado por “Scratch Tester”, a partir de um 

equipamento de marca CSEM REVETEST, instalado no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (DEM.UC), e que se encontra representado na Figura 

3-5. 

 

Figura 3-5 Aspeto geral do equipamento de Scratch Test 

A figura tem a identificação dos componentes que constituem este equipamento: 1. Indentador, 2. Detetor 

de EA, 3. e 4. Células de carga, 5. Limitador de levantamento, 6. Mola de carga, 7. Bloqueador de 
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movimento vertical da cabeça, 8. Motor de incremento de carga, 9. Motor de acionamento da amostra em 

Y, 10. Indicador de deslocamento, 11. Acionador manual da amostra em X, 12. Bloqueador em X e 13. Mesa 

suporte das amostras. 

3.2.7 Equipamento de Análise da Estrutura dos Revestimentos 

A análise da estrutura dos filmes depositados será efetuada por difração de raios-X (XRD), num 

equipamento de marca e modelo Seifert PTS, instalado no Departamento de Física da Universidade de 

Coimbra. O feixe colimado utilizado foi de Cu Kα a radiação difratada foi recolhida por um detetor CCD de 

Ge, o qual apresenta uma alta energia de resolução, e que se encontra representado na Figura 3-6.  

 

 

Figura 3-6 Aspeto geral do equipamento de difração Raios-X 

3.2.8 Equipamento de Medição da Dureza e Módulo de Elasticidade 

Para a medição da dureza e módulo de elasticidade dos revestimentos, foi utilizado um nanoindentómetro 

de marca NanoTest Micro Materials. Este equipamento, instalado no Departamento de Engenharia 

Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (DEM.UC), permite a medição 

da dureza de filmes finos até 50 nm de espessura. Na Figura 3-7, podemos ver o aspeto geral deste 

equipamento. 
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Figura 3-7 Aspeto geral do equipamento de nanoindentação 

3.2.9 Equipamento de Ensaios Tribológicos  

A avaliação da resistência ao desgaste abrasivo dos filmes depositados foi efetuada num tribómetro de 

Blouet, construído pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e instalado no Centro de 

Tribologia (CETRIB) dessa mesma Faculdade, e que se encontra representado na Figura 3-8. 

 

 

Figura 3-8 Aspeto geral do Tribómetro de Blouet 
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3.3 Caracterização dos revestimentos e substrato 

3.3.1 Aquisição do material e preparação dos cilindros 

De forma a estabelecer o ponto de partida, foi necessário adquirir o material a utilizar no trabalho 

experimental. O material adquirido foi o seguinte: 

 100 roletes NRO B5x23,8; 

 8 rolamentos ISB 30211 SING. 

Estes cilindros, assim como as pistas (de rolamento) usadas nos ensaios tribológicos, são constituídos por 

aço DIN 100Cr6 (AISI 52100) com dureza de cerca de 250 HBW 2.5/187.5/5 e módulo de elasticidade de 

210 GPa. Logo que recebidos, os cilindros foram enviados para a TEandM para serem revestidos. Após a 

deposição os revestimentos foram caraterizados, com vista a perceber-se qual a espessura que cada um 

apresentava, qual a morfologia da sua superfície, composição química, dureza e módulo de Young, 

rugosidade superficial, tipo de estrutura e nível de tensões residuais presentes no filme devido ao processo 

de deposição, assim como a adesão entre os filmes e o substrato. 

Quanto ao material de base substrato (cilindros não revestidos), foi apenas caracterizada a sua dureza e 

rugosidade, parâmetros que são vitais para a perceção dos fenómenos observados nos ensaios tribológicos.   

3.3.2 Medição da rugosidade da superfície do substrato 

Para a medição da rugosidade da superfície do substrato foi utilizada a técnica AFM microscopia de força 

atómica. Os valores expostos foram obtidos a partir de amostras com 20 µm x 20 µm, por um apalpador 

cujo raio da ponta é inferior a 10 nm. A Figura 3-9 mostra a textura da superfície de um cilindro não 

revestido, sendo esta a referência “0”. 

 

Figura 3-9 Imagem AFM da textura da superfície do substrato 



Trabalho experimental 

 

66 

  

Para avaliarmos a rugosidade dos cilindros não revestidos foram utilizados os seguintes parâmetros: a 

rugosidade média aritmética (Ra) e a rugosidade máxima (Rt). Em conformidade com a norma DIN 4768, Ra 

é definido pela média aritmética dos valores absolutos das ordenadas dos afastamentos dos pontos do 

perfil de rugosidade, em relação à linha média, dentro do comprimento de cálculo. Sendo Ra um valor 

médio, foi também utilizado o parâmetro Rt, definido como a soma da cota do pico mais elevado do perfil 

com a maior das profundidades de vale do perfil, no interior do comprimento de avaliação (ISO 4287). Os 

valores obtidos em 4 medições de Ra e de Rt encontram-se apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Rugosidade do substrato obtido por AFM a partir de uma área de 20 µm x 20 µm 

Referência 

da amostra 

Composição Ra 

[µm] 

Rt 

[µm] 

Substrato Não revestido 0.0262 0.469 

 

Ao analisar os valores de rugosidade apresentados na Tabela 2, podemos verificar que os valores de Ra 

encontram-se dentro da gama de valores 15 nm – 50 nm que é considerada uma topografia suave. Como as 

amostras utilizadas são roletes de rolamentos é previsível que o substrato possua um polimento bastante 

rigoroso. 

3.3.3 Seleção dos revestimentos dos cilindros 

Para os ensaios tribológicos, foram selecionados como peças revestidas apenas os cilindros, os quais iriam 

contactar com os anéis não revestidos. Para os cilindros, foram escolhidos quatro tipos de revestimentos 

diferentes, atendendo a um compromisso entre o seu grau de interesse em termos industriais e de 

investigação. Assim, foram escolhidos os seguintes revestimentos: 

 

 CrN/CrCN/DLC: Nitreto de Crómio, seguido de Carbo-Nitreto de Crómio e de Diamond Like Carbon; 

 TiAlCN: Carbo-Nitreto de Titânio Alumínio; 

 TiB2: Diboreto de Titânio; 

 B4C: Carboneto de Boro. 

A espessura do revestimento foi mantida baixa em qualquer dos casos por critério da empresa que efetuou 

a dposição, com vista a aumentar o nível de adesão entre o filme e o substrato. Assim, estão a ser utilizados 

revestimentos com espessuras compreendidas entre 0.9 µm e 1.9 µm. 
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Para a deposição destes filmes, foi utilizado um equipamento do tipo Unbalanced Magnetron Sputtering da 

marca CemeCon, modelo 8000L/C, e para os filmes de DLC em particular, foi utilizada a técnica Plasma 

Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD). As amostras foram previamente limpas com etanol, em 

banho de ultrassons durante 20 minutos, seguida de uma limpeza em ambiente de vácuo, normalmente 

realizada por inversão da polarização. Como parâmetros genéricos de deposição foram utilizados uma 

pressão do gás de 500 mPa, a temperatura dos substratos de cerca de 500 °C, densidade de corrente nos 

alvos de aproximadamente 20 A/cm2, tempo de deposição de cerca de 4 horas, velocidade de rotação de 1 

rpm, Árgon como gás de assistência ao processo de deposição e polarização de -90 V (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Parâmetros de deposição para todas as amostras 

 

 

Para os revestimentos de TiB2 e B4C foi utilizado um modo de deposição sputtering não reativo, enquanto 

nos filmes de TiAlCN foi utilizado o modo de deposição sputtering reativo, utilizando como gases o 

acetileno e o azoto. Neste caso foram utilizados alvos de TiAl com uma estequiometria 50/50. Já para os 

revestimentos CrN/CrCN/DLC foi utilizado o modo sputtering reativo para as subcamadas de DLC, enquanto 

nas subcamadas de CrN foi utilizado azoto e para as de CrCN foram utilizados acetileno e azoto, usando 

alvos de Cr. Por sua vez as subcamadas de DLC foram depositadas com recurso ao modo PACVD e usando 

como gás de auxílio à deposição o acetileno. A polarização utilizada foi de -60 V. A Tabela 4 indica, para 

cada filme utilizado a sua composição, estrutura, gás e alvos utilizados. 

 

Tabela 4 – Composição e estrutura dos quatro revestimentos ensaiados 

Composição Estrutura Gás Alvos 

TiB2 Monocamada Ar TiB2 

B4C Monocamada Ar B4C 

CrN/CrCN/DLC Três camadas N + C2H2 Cr 

TiAlCN Multicamada N + C2H2 TiAl 

Pressão do gás 500 mPa

Temperatura  dos  substratos 500 °C

Intens idade de corrente no a lvo 20 A

Tempo depos ição 4 h

Velocidade rotação porta-amostras 1 rpm

Parâmetros de deposição



Trabalho experimental 

 

68 

  

3.3.4 Morfologia dos revestimentos 

A caracterização da morfologia dos filmes foi realizada por microscopia eletrónica de varrimento (SEM). A 

observação dos filmes foi efetuada de topo de forma a permitir a análise da superfície da amostra. A 

observação dos quatro filmes, permitiu verificar que todos apresentam uma topografia que revela um 

crescimento heterogéneo, dando origem a uma superfície provida de baixos-relevos não uniformes e de 

textura não padronizada, revelando alguns agregados embebidos na matriz e alguns defeitos. 

 

Começando por observar a morfologia dos filmes de TiB2 e B4C exibida nas imagens seguintes, podemos 

verificar a distribuição aleatória de partículas com maiores dimensões embebidas no revestimento, assim 

como pequenas depressões, umas que sobressaem ligeiramente da superfície do filme, enquanto outros 

deixam pequenas lacunas de preenchimento do mesmo, conforme poderá ser observado na Figura 3-10 b) 

e Figura 3-11 b). A origem destas partículas pode estar relacionada com diversos aspetos, tais como: 

pequenas irregularidades de distribuição de partículas que são projetadas do alvo para o substrato, 

heterogeneidades de crescimento epitaxial do revestimento, zonas de acumulação de defeitos de 

crescimento do filme e possível libertação de partículas de dimensões superiores ao habitual para um 

processo de Sputtering, e respetiva projeção, na fase inicial do processo de deposição. 

 

a)  b)  

Figura 3-10 a) Imagem resultante da observação morfológica do filme TiB2 e b) imagem ampliada da superfície do 
filme TiB2, evidenciando a existência de depressões e aglomerados (x5000) 
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a)  b)  

Figura 3-11 a) Imagem resultante da observação morfológica do filme B4C e b) imagem ampliada da superfície do filme 
B4C, evidenciando a existência de depressões e aglomerados (x5000) 

Observando a Figura 3-12 podemos destacar presença de defeitos na superfície do filme TiB2, ou seja, 

algumas zonas com falta de revestimento. Foram efetuados espectros de raios-X sempre que surgia 

qualquer tipo de dúvida relativamente à composição química dos constituintes apresentados. No caso do 

revestimento de TiB2, foi possível identificar a existência de lacunas no filme produzido, situação que foi 

comprovada através de análise por Espetroscopia de Dispersão de Energia (EDS), sendo possível observar 

duas zonas perfeitamente distintas: zona Z1 caracterizada pela existência de Ti e B (revestimento) e zona 

Z2, onde está presente essencialmente Fe e C (substrato) (Figura 3-13). 

 

a) b)  

Figura 3-12 a) Imagem ampliada x10000 de um defeito observado no filme TiB2 através de eletrões retrodifundidos, e 
b) localização das zonas onde foram efetuados os espectros EDS  
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Figura 3-13 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-12b) 

O mesmo se verifica no revestimento de B4C, na análise EDS efetuada ao filme foi possível identificar a 

existência de duas zonas em que a zona Z3 foi caracterizada pela existência essencialmente de Fe e C 

(substrato) e a zona Z4 pela existência de B e C (revestimento) (Figura 3-15). 

 

a)  b)  

Figura 3-14 a) Imagem ampliada x10000 de um defeito observado no filme B4C através de eletrões retrodifundidos e 
b) localização das zonas onde foram efetuados os espetros EDS 

 

Z1 Z2 
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Figura 3-15 Espectros relativos às zonas Z3 e Z4 da Figura 3-14 b) 

A morfologia dos filmes de TiAlCN, (Figura 3-16 a) e b)) segue a mesma textura dos revestimentos 

apresentados anteriormente, já a topografia do revestimento CrN/CrCN/DLC (Figura 3-17 a) e b)) apresenta 

uma estrutura regular, com as extremidades das colunas arredondadas, o que é típico dos filmes de DLC 

(Holmberg e Matthews 1994). 

 

a) b)  

Figura 3-16 a) Imagem resultante da observação morfológica do filme TiAlCN e b) imagem ampliada da superfície do 
filme TiAlCN, evidenciando a existência de depressões e aglomerados x5000 

Apesar de qualquer análise nesta fase estar a ser realizada apenas com base em observações de topo, a 

morfologia observada permite uma aproximação à tipificação de estruturas efetuada por Thornton, 

apresentada no ponto 2.2 Figura 2-6, em que os filmes TiAlCN, TiB2 e B4C apresentam uma estrutura 

corresponde à zona T (Transição), enquanto o filme de CrN/CrCN/DLC apresenta uma estrutura tipo 

“couve-flor” referente à zona b) do mesmo modelo de Thornton. 

Z3 Z4 
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a) b)  

Figura 3-17 a) Imagem resultante da observação morfológica do filme DLC  e b) imagem ampliada da superfície do 
filme DLC, evidenciando a existência de depressões e aglomerados x5000 

Na Figura 3-18 observa-se a presença de alguns defeitos na superfície do filme TiAlCN, tais como 

descontinuidades no revestimento, embora não tão frequentes como nos revestimentos anteriores. No 

entanto, podemos verificar algumas zonas com falta de revestimento. Nos espectros de raios-X 

apresentados na Figura 3-19 está identificada a existência de duas zonas distintas em que a zona Z1 é 

caracterizada pela existência de Ti, Al e N (revestimento) e a zona Z2, caracterizada essencialmente por Fe e 

C (substrato). 

 

a) b)  

Figura 3-18 a) Imagem ampliada x5000 de um defeito observado no filme TiAlCN através de eletrões retrodifundidos e 
b) localização das zonas onde foram efetuados os espectros EDS 
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Figura 3-19 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-18 b) 

As imagens do filme CrN/CrCN/DLC (Figura 3-20) mostram a presença de alguns defeitos na superfície como 

no filme TiAlCN. Nos espectros de raios-X apresentados na Figura 3-21 foi identificada a existência de duas 

zonas distintas em que a zona Z1 foi caracterizada pela existência de Cr, C e N, e a zona Z2, caracterizada 

essencialmente por Fe, Cr e C. Atendendo a que a energia do feixe utilizado nesta análise foi de 15 keV, fácil 

será constatar que a volumetria de material que contribui para a análise ultrapassa a espessura do filme 

exterior de DLC, pelo que se verifica a presença de N e Cr nesta zona, referentes ao segundo filme 

depositado (CrCN). Já relativamente à zona Z2, é possível observar a presença de Fe, Cr e N, elementos que 

estão no substrato e também no primeiro filme depositado (CrN), sendo difícil afirmar categoricamente 

que os mesmos provem de uma ou outra zona, sendo que o Fe só poderá ser detetado no substrato. 

 

a) b)  

Figura 3-20 a) Imagem ampliada x10000 de um defeito observado no filme CrN/CrCN/DLC através de eletrões 
retrodifundidos e b) localização das zonas onde foram efetuados os espectros EDS 

Z1 Z2 
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Figura 3-21 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-20 b) 

3.3.5 Medição da rugosidade dos revestimentos 

A medição da rugosidade das superfícies dos cilindros revestidos foi efetuada por microscopia de força 

atómica (AFM) utilizando como área de análise 50 μm x 50 μm. As figuras seguintes representam a imagem 

tridimensional da superfície dos quatro diferentes revestimentos. 

 

 

Figura 3-22 Representação tridimensional do cilindro revestido TiB2, efetuada por microscopia de força atómica a 
partir de uma área de 50 μm x 50 μm 

Z1 Z2 
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Figura 3-23 Representação tridimensional do cilindro revestido B4C, efetuada por microscopia de força atómica a 
partir de uma área de 50 μm x 50 μm 

 

 

Figura 3-24 Representação tridimensional do cilindro revestido CrN/CrCN/DLC, efetuada por microscopia de força 
atómica a partir de uma área de 50 μm x 50 μm 

 

Figura 3-25 Representação tridimensional do cilindro revestido TiAlCN, efetuada por microscopia de força atómica a 
partir de uma área de 50 μm x 50 μm 
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Tratando-se de revestimentos que foram produzidos industrialmente, os parâmetros de deposição são, 

muitas vezes, otimizados em termos de adesão e taxa de deposição, sendo banidos para segundo plano 

outros aspetos considerados comercialmente de menor relevância funcional, como a formação de 

agregados nos filmes. 

 

Uma análise sistemática (quatro análises efetuadas a cada revestimento) feita por microscopia de força 

atómica sobre os quatro filmes (permitiu efetuar a medição da rugosidade média aritmética (Ra) e da 

rugosidade máxima (Rt), conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Rugosidade dos cilindros revestidos obtida por AFM tendo por base áreas de análise de 50 μm x50 µm 

Composição Ra 
[µm] 

Rt 
[µm] 

TiB2 0.0165±0.0008 0.244±0.003 

B4C 0.0113±0.0002 0.247±0.002 

CrN/CrCN/DLC 0.0138±0.0003 0.281±0.005 

TiAlCN 0.0101±0.0003 0.279±0.003 

 

Ao analisar os valores apresentados na tabela, podemos verificar que os valores de Ra para os quatro tipos 

de revestimentos encontram-se dentro da gama de valores 15 – 50 nm que é considerada uma topografia 

suave. Um dos possíveis fatores deste tipo de topografia, deve-se ao facto de o substrato ter um polimento 

bastante rigoroso, já que as amostras utilizadas para revestir são roletes de rolamentos. Estes valores são 

comprovados por Cristiano Abreu, 2008 e Rui Martinho, 2009. 

3.3.6 Medição da espessura dos revestimentos 

Para a medição e análise da espessura dos dois filmes monocamada e de dois multicamada, foi utilizada a 

técnica de microscopia eletrónica de varrimento (SEM). Este método de análise permitiu também observar 

a espessura de cada uma das finas películas que constituem cada uma das camadas, em filmes onde a 

deposição recorreu a diferentes alvos e a rotação do porta amostras gerou a deposição de sucessivas 

películas de diferente constituição. 

  

Para a análise da espessura, teve que haver uma preparação prévia dos cilindros. Recorreu-se ao corte em 

serra de disco dos cilindros em secção, seguida de uma cuidada preparação metalográfica, a qual incluiu a 

montagem a quente com baquelite, lixamento com granulometrias de 220, 500, 800 e 1200 mesh, seguida 
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de polimento com pasta de diamante com as granulometrias de 3 m e 1 m. A Figura 3-26 representa, de 

forma esquemática, uma amostra montada em resina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-26 Representação esquemática dos cilindros montados em resina 

Após a observação das superfícies foi possível verificar que, para os quatro filmes, a espessura se 

apresentou muito regular. Atendendo a que o tempo de deposição foi similar para todos os revestimentos, 

e considerando ainda que o processo de deposição foi contínuo, podemos considerar que a diferença de 

espessuras verificada se ficará a dever a fatores tais como: 

 Diferentes formas de desagregação do material do alvo; 

 Diferentes gases ou misturas gasosas utilizadas; 

 Diferença de parâmetros registada entre deposições.  

 

Estes aspetos são possíveis de se atestar nas Figuras 3-27 e 3-28. 

 

a) b)  

Figura 3-27 Vista em corte dos filmes a) TiB2 e b) B4C, onde é possível observar a regularidade da espessura assim 
como a forma como a topografia do substrato é seguida na íntegra pelo filme depositado 

Baquelite 
Superfície polida do 
revestimento  

 
Amostras 
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a) b)  

Figura 3-28 Vista em corte dos filmes a) CrN/CrCN/DLC e b) TiAlCN, onde é possível observar a regularidade da 
espessura assim como a forma como a topografia do substrato é seguida na íntegra pelo filme depositado 

A regularidade da espessura também é visível na Figura 3-29 e Figura 3-30, onde podemos ver as várias 

medições da espessura dos diferentes revestimentos. 

 

a) b)  

Figura 3-29 Vista em corte dos filmes a) TiB2 e b) B4C, onde é possível observar o valor da espessura dos revestimentos 
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a) b)  

Figura 3-30 Vista em corte dos filmes a) CrN/CrCN/DLC e b)TiAlCN, onde é possível observar o valor da espessura dos 
revestimentos 

A observação efetuada ao revestimento de CrN/CrCN/DLC revelou a existência de um filme composto por 

três camadas com diferente composição química, conforme representado na Figura 3-30 a). A espessura 

total é de 1.33 µm, tendo a primeira e terceira camadas 0.260 µm e 0.305 µm, respetivamente. 

 

 

Figura 3-31 Vista em corte do filme CrN/CrCN/DLC onde é possível observar a existência de três zonas com diferente 
composição química  

Da análise EDS efetuada, ao examinar os espectros de raios-X, foi possível verificar a existência de três 

zonas em que a zona Z1 foi caracterizada pela existência de N e Cr, a zona Z2, caracterizada pela existência 

de C, N e Cr e a zona Z3 essencialmente por C (Figura 3-32). 
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Figura 3-32 Espectros relativos às zonas Z1, Z2 e Z3 da Figura 3-31 

No filme de TiAlCN, foi feita uma observação com ampliação de 30000 vezes e 100000 vezes, que permitiu 

verificar 2 camadas. Uma junto ao substrato (menor) é de TiAlN e a superior (maior) de TiAlCN. A camada 

de TiAlCN tem uma modulação sinusoidal de C.  Em termos químicos é uma multicamada TiAlN/TiAlCN, 

conforme representado na Figura 3-33. 

 

a)  b)  

Figura 3-33 Vista em corte do filme TiAlCN onde é possível observar a existência de duas camadas 

Os dados recolhidos após a observação de quatro medições da espessura dos filmes encontram-se 

apresentados na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

Z1 Z3 Z2 
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Tabela 6 – Espessuras dos filmes correspondentes aos quatro revestimentos 

Composição Espessura 
 [µm] 

Estrutura 

TiB2 1.013±0.063 Monocamada 

B4C 0.976±0.013 Monocamada 

CrN/CrCN/DLC 1.277±0.008 3 Camadas 

TiAlCN 1.859±0.118 Multicamada 

3.3.7 Composição química dos revestimentos 

A composição química dos revestimentos foi determinada pela técnica EPMA (Electron Probe Micro 

Analysis) a partir de uma microssonda eletrónica marca JEOL JXA, modelo 8500F, equipada com um sistema 

WDS (Wavelength Dispersive Spectroscopy).  

 

Para cada revestimento foram efetuados quatro ensaios. Os resultados foram expressos em percentagem 

atómica (%at.). A Tabela 7 indica a média e o desvio padrão calculado para cada amostra, com base nos 

quatro ensaios efetuados. 

Tabela 7 – Composição química (% at.) obtida nos ensaios de microanálise por sonda eletrónica 

Revestimento N (%at.) Al (%at.) C (%at.) Ti (%at.) Cr (%at.) B (%at.) 

TiB2   32.83±17.52 18.23±4.84  48.94±13.42 

B4C 0.65±0.63  41.94±11.35   57.41±11.98 

CrN/CrCN/DLC 42.48±2.64  26.63±3.49  30.89±5.79  

TiAlCN 46.93±3.09 14.85±1.05 18.10±2.19 20.12±3.48   

 

Pelo facto de a microssonda eletrónica apresentar um volume de interação na análise de cerca de 1 µm3, 

nos revestimentos onde a espessura tinha valores inferiores 1 µm, a determinação da composição química 

interferia com as camadas adjacentes ou substrato, influenciando e diminuindo o rigor da análise. 

Efetivamente, os revestimentos com menor espessura mostraram uma maior dispersão de resultados, 

enquanto os mais espessos exibiram valores de desvio padrão bastante inferiores. Esta situação verificou-

se nos revestimentos TiB2 e B4C que têm uma espessura 1,013 µm e de 0,976 µm, respetivamente, e no 

revestimento multicamada de CrN/CrCN/DLC, onde os valores da análise da composição química 

correspondem à segunda camada de CrCN, já que a camada de DLC tem uma espessura de 0,260 µm que 

não foi possível analisar. 
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3.3.8 Estrutura e fases  

Foram efetuados testes de difração de raios-X em todos os revestimentos estudados. Os resultados das 

análises por meio da difração de raio-X determinaram as fases presentes nos revestimentos, baseando-se 

nas fichas cristalográficas. Na Tabela 8, é possível ver os parâmetros cristalográficos das fases encontradas 

por difração de raio-X nos diferentes revestimentos e no substrato. 

Tabela 8 – Parâmetros cristalográficos das fases encontradas por difração de raio-X 

Fase Ficha ICDD® 
Estrutura 
Cristalina 

Parâmetro de rede 
[Å] 

   a b C 

AlN 46-1200 Cúbica 4.045 - - 

B4C 35-798 Romboédrica 5.600 - 12.086 

CrN 3-1157 Cúbica 4.140 - - 

Fe-α 6-696 Cúbica 2.866 - - 

TiB2 35-741 Hexagonal 3.030 - 3.229 

TiN 40-958 Romboédrica 2.980 - 21.664 

 

A Figura 3-34 representa o difratograma do filme CrN/CrCN/DLC, onde é possível observar a presença de 

picos de maior intensidade que identificam a fase CrN proveniente do revestimento e também a fase Fe-, 

sendo este originária do substrato. 

 

 

Figura 3-34 Espectro XRD do filme CrN/CrCN/DLC depositado sobre um substrato de aço AISI 52100 

Outro dos revestimentos alvo de difração de raio–X foi o TiB2. A partir do difratograma representado na 

Figura 3-35 ficou evidenciado a presença das fases TiB2 e Fe-A fase TiB2 é a fase predominante, pois 
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apresenta os maiores picos de intensidade no difratograma. Os picos de maior intensidade aparecem em 

2θ = 44,4° e plano cristalográfico (101) e em 2θ = 27,6° e plano cristalográfico (001). 

 

 

Figura 3-35 Espectro XRD do filme TiB2 depositado sobre um substrato de aço AISI 52100 

Em relação ao filme TiAlCN o difratograma apresentado na Figura 3-36, mostra a presença de três fases, a 

fase TiN, a fase AlN e a fase Fe-α. Ao analisar o difratograma, é possível observar a presença de picos de 

maior intensidade que identificam as fases TiN e AlN provenientes do revestimento e também a fase Fe-, 

proveniente do substrato. 

 

 

Figura 3-36 Espectro XRD do filme TiAlCN depositado sobre um substrato de aço AISI 52100 
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O difratograma do filme de B4C está apresentado na Figura 3-37. Nele podemos visualizar a presença das 

fases B4C e Fe-α. Neste caso, a fase Fe-α é a fase predominante, pois apresenta os maiores picos de 

intensidade no difratograma. Isto deve-se ao facto do revestimento de B4C ser o revestimento mais fino 

deste estudo, sendo a sua espessura inferior a 1 µm. No entanto, é possível visualizar picos da fase B4C a 

aparecerem em 2θ = 23,5° e 35°. Estes picos aumentam a sua intensidade quando a fase B4C é rica em 

carbono e diminuem de intensidade quando a fase B4C é rica em Boro. O pico característico da fase B4C 

aparece em 2θ = 35° e plano cristalográfico (104). Há outro pico de maior intensidade visível em 2θ = 23,5° 

(012). 

 

Figura 3-37 Espectro XRD do filme B4C depositado sobre um substrato de aço AISI 52100 

3.3.9 Dureza e Módulo de elasticidade dos revestimentos 

A avaliação da dureza e do módulo de elasticidade dos revestimentos utilizados neste trabalho foi efetuada 

pelo método de nanoindentação já que este tipo de equipamento apresenta maior sensibilidade pelo facto 

de possibilitar a utilização de cargas muito reduzidas. O equipamento utilizado, permite a medição da 

dureza de filmes finos até 50 nm de espessura, através da utilização de cargas desde de 0.1 mN. 

 

Este método, revelou ser o mais adequado neste trabalho devido ao facto de os filmes apresentarem 

espessuras compreendidas entre 0.9 µm e 1.9 µm o que corresponde a profundidades de indentação que 

variam entre, aproximadamente, 90 nm e 190 nm. De forma a minimizar a influência do substrato na 

determinação destas duas propriedades mecânicas, a profundidade de indentação não deve exceder um 

décimo da espessura dos filmes como já foi referido anteriormente. 
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Ao selecionar a carga no caso do filme multicamada, considerou-se a espessura total do revestimento, 

sabendo de antemão que a dureza obtida terá em conta essencialmente o filme mais próximo da 

superfície. No caso particular do revestimento de CrN/CrCN/DLC a carga utilizada na indentação foi 

determinada com base na camada exterior de DLC com 260.2 nm, de forma a evitar a influência das duas 

camadas subsequentes de CrN e de CrCN. 

 

Este teste foi realizado em quatro etapas: (i) Carga: aplicação da carga P, numa direção perpendicular à 

superfície do filme, até ser alcançado um valor máximo de carga (Pmax), (ii) Fluência: manutenção dessa 

mesma carga durante 5 s (valor preestabelecido, necessário à acomodação do material), (iii) Descarga: 

recuo do indentador devido à remoção gradual da carga até atingir 90% do valor da carga máxima, e, (iv) 

Fluência: manutenção de uma carga correspondente a 10% do valor de Pmax, durante 30 s de modo a 

promover a correção da deriva térmica do equipamento.  

 

Nos ensaios de nanoindentação realizados neste trabalho, o valor da carga (P) foi de 15 mN. Durante os 

ensaios, foi registado o deslocamento do penetrador Vickers em função da carga que ia sendo 

progressivamente aplicada, dando origem a um gráfico que, depois de corretamente analisado, permitirá a 

obtenção dos resultados de dureza (H) e módulo de elasticidade (E). 

 

O cálculo da dureza é feito durante o ciclo de carga-descarga, a relação entre a carga aplicada e o 

deslocamento do indentador é monitorizada continuamente e registada. Através da lei de Hooke, 

determina-se o módulo de Young do filme (E). O rácio H3/Er
2, é calculado a partir destes valores sendo 

diretamente proporcional à resistência que o filme oferece à deformação plástica. De acordo com, Musil 

(2000) e Chang et al. (2009), filmes duros são caracterizados pelo seu módulo de Young reduzido (Er=E/(1-

2)), onde E representa o módulo de Young e  o coeficiente de Poisson (~0.25).  

 

Nos ensaios efetuados neste trabalho, a avaliação destes parâmetros, foi efetuada a partir das curvas 

carga-descarga. Foram realizadas 14 leituras em duas zonas diferentes da amostra, tendo os resultados sido 

confirmados. As Figuras apresentadas a seguir mostram as curvas carga e descarga dos quatro 

revestimentos estudados. 
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Figura 3-38 Resultados obtidos no ensaio de nanoindentação no revestimento TiB2 

 

 

Figura 3-39 Resultados obtidos no ensaio de nanoindentação no revestimento B4C 
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Figura 3-40 Resultados obtidos no ensaio de nanoindentação no revestimento CrN/CrCN/DLC 

 

 

Figura 3-41 Resultados obtidos no ensaio de nanoindentação no revestimento TiAlCN 
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A Tabela 9 representa os valores médios correspondentes às 14 medições efetuadas em cada revestimento. 

 

Tabela 9 – Valores obtidos nos ensaios de nanoindentação 

 
Espessura Pmáx hc hmax H C Er H3/Er

2 H/Er 

  [m] [mN] [m] [m] [GPa] m/mN] [GPa] [GPa] [ ] 

Substrato - - - - 3.0 - 230.8 0.001 0.013 

TiB2 1.013 15.063 0.093 0.139 26.8 0.00413 279.3 0.256 0.097 

B4C 0.976 15.067 0.110 0.158 22.2 0.00421 250.9 0.183 0.090 

CrN/CrCN/DLC 1.277 15.071 0.219 0.262 8.8 0.00381 172.5 0.024 0.051 

TiAlCN 1.859 15.064 0.132 0.169 18.7 0.00330 295.2 0.082 0.064 

 

Ao analisar os valores assinalados na Tabela 9 foi possível verificar o seguinte: 

 O filme de TiB2 apresentou a dureza mais elevada (26.8 GPa). Este facto deve-se à sua estrutura 

hexagonal, na qual os átomos de boro formam uma matriz com ligações covalentes. Esta leitura é 

atestada por outros autores em estudos anteriormente efetuados no mesmo material. Segundo Panich  

e Sun, 2005 os valores de dureza do TiB2 ronda os 30 GPa enquanto que o módulo de elasticidade 

reduzido apresenta valores entre os 280 a 320 GPa. Para Kunc et al., 2003 e Vales Silva et al., 2000, os 

valores de dureza são muito similares rondam valores de 33 GPa; 

 Os dois revestimentos que apresentaram os valores de dureza mais elevados correspondem, aos filmes 

que contêm Boro na sua composição; 

 O valor da dureza do revestimento TiAlCN (18.7 GPa) está de acordo com estudos realizados por outros 

autores, como Choe et al. 2013, que apresenta valores de dureza superiores a 15 GPa para 

revestimentos com alto teor em carbono. Neste tipo de revestimento o valor da dureza aumenta em 

função do teor em carbono que o revestimento tem na sua composição, conforme Zhang et al. 2008; 

 O reduzido valor de dureza do revestimento CrN/CrCN/DLC (8.8 GPa) deveu-se ao facto da camada 

exterior de DLC apresentar uma estrutura formada por átomos de carbono com ligações 

essencialmente do tipo sp2, semelhantes à ligação característica da grafite, que promovem um reduzido 

coeficiente de atrito, conferindo ao filme propriedades lubrificantes. Esta situação corrobora, 

resultados anteriormente divulgados em outros trabalhos realizados por diversos investigadores 

(Sedlaček et al., 2006, Grill, 1999a), que apresentam valores de dureza 10-30 GPa para os diferentes 

tipos de DLC. 
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Segundo Leyland e Matthews (2000), para além da dureza (H) o módulo de elasticidade reduzido (Er) tem 

uma influência importante no comportamento ao desgaste dos revestimentos. Em particular, o rácio H/Er, 

tem sido demonstrado por vários autores, como sendo o parâmetro mais adequado para prever a 

resistência ao desgaste que apenas o valor da dureza. 

 

Ao analisar o gráfico da Figura 3-42, é possível verificar com a exceção do revestimento CrN/CrCN/DLC, que 

a um aumento do valor do rácio H/Er, correspondeu um incremento do valor da dureza.  

 

 

Figura 3-42 Rácio H/Er vs Dureza (H) 

Como não há uma relação direta entre a dureza (H) de um revestimento e o seu módulo de elasticidade 

reduzido (Er), é possível que dois filmes com a mesma dureza patenteiem diferentes módulos e, 

naturalmente, diferentes valores de resistência à deformação plástica (H3/Er
2) (Musil et al. 2002). 

 

Segundo Musil (2000), os revestimentos são geralmente divididos em dois grupos: (a) revestimentos duros 

com uma dureza < 40 GPa, e (b) revestimentos super duros tendo uma dureza > 40 GPa. A dureza dos 

filmes nanoestruturados está fortemente relacionada com o período ( dessas camadas. Esta forte 

dependência pode causar grandes alterações na dureza dos filmes quando depositados em equipamentos 

industriais, porque é difícil garantir uma espessura constante em todas as camadas depositadas, 

especialmente quando a peça tem uma forma complexa. 

 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0

5

10

15

20

25

30

TiB2 B4C CrN/CrCN/DLC TiAlCN

H
/E

R

D
U

R
EZ

A
 (

H
)

Rácio H/Er vs Dureza (H)

H/Er H



Trabalho experimental 

 

90 

  

Para garantirem uma elevada resistência ao desgaste adesivo e abrasivo os revestimentos devem 

apresentar para além da dureza (H) uma elevada resistência à deformação plástica durante o contacto. 

Como a resistência dos materiais à deformação plástica é dada por H3/Er
2 é necessário que os 

revestimentos possuam um reduzido módulo de elasticidade (Er).  

 

A Figura 3-43 representa os valores da resistência à deformação plástica (H3/Er
2) em função da dureza (H) 

dos revestimentos estudados. 

    

Figura 3-43 Relação H3/Er
2 em função da dureza (H) dos revestimentos medidos com cargas de 15 mN 

O gráfico da Figura 3-44 mostra os valores da dureza (H) em função do módulo de elasticidade reduzido (Er) 

dos revestimentos estudados. 
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Figura 3-44 Dureza em função do módulo de elasticidade reduzido dos revestimentos estudados 

É possível observar (Figura 3-44) a relação existente entre a dureza de um filme (H) e o seu módulo de 

elasticidade reduzido (Er). Os pontos dispersos em redor da linha de tendência, dos vários revestimentos, 

mostram a variação da estrutura e morfologia dos mesmos. 

3.3.10 Adesão dos revestimentos 

Para a avaliação da adesão dos filmes estudados foi utilizada a forma de adesão prática. Das três técnicas 

normalmente utilizadas, descritas no ponto 2.4.1, foram usadas neste trabalho prático apenas duas: testes 

de deslizamento e de penetração e testes de indentação. 

 

Nos testes de deslizamento e de penetração os principais parâmetros foram: (a) carga normal crescente de 

0 a 100 N, (b) incremento da carga por unidade de tempo 100 N·min-1 e (c) velocidade de translação da 

mesa de 10 mm·min-1 (valores recomendados pela norma BS EN 1071-3:2005). 

 

Considerando que os revestimentos foram depositados nos cilindros, foi necessário ter especial cuidado no 

seu posicionamento no equipamento. Ou seja, o sulco de deslizamento terá que estar contido num plano 

perpendicular à superfície de apoio e que contenha o eixo do cilindro em teste. Foram feitos três ensaios 

em cada revestimento. Após os ensaios, os cilindros foram observados por microscopia ótica. Observando 

os sulcos, foi calculada a relação entre a distância total percorrida e o incremento de carga registado ao 

longo do ensaio. Desta forma, foi possível calcular qual o valor da carga normal aplicada a qual se deu a 

primeira falha adesiva e/ou coesiva. Uma observação mais detalhada desta falha permite identificar qual o 
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tipo da mesma, através de atlas contidos na literatura. Esta análise permitiu estabelecer a avaliação da 

carga crítica FC1 de falha coesiva e de FC2 de falha adesiva para cada revestimento. 

 

Segundo Holmberg e Matthews (1994), a carga crítica do revestimento (FC) corresponde ao menor valor, ou 

seja, às falhas coesivas que se verificam ao nível do revestimento, enquanto as de maior valor, 

correspondem às falhas adesivas entre o revestimento e o substrato. 

 

Na Tabela 10 estão apresentados os valores das cargas críticas FC1 e FC2 dos quatro revestimentos, 

calculados com base na média aritmética dos valores correspondentes às três medições efetuadas 

 

Tabela 10 – Cargas críticas FC1 e FC2 obtidos por medição realizada por microscopia ótica 

Revestimentos FC1 FC2 

 [N] [N] 

TiB2 20±3 28±5 

B4C 20±3 26±6 

CrN/CrCN/DLC - 33±5 

TiAlCN 22±2 31±3 

 

Ao analisar a Tabela 10 e o gráfico da Figura 3-45 foi possível verificar que o modo de falha coesivo não foi 

confirmado no revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC. 

 

 

Figura 3-45 Cargas críticas FC1 e FC2 dos revestimentos estudados 

TiB2 B4C TiAlCN CrN/CrCN/DLC

Fc1 20 20 22

Fc2 28 26 31 33

0

10

20

30

40

C
ar

ga
 [

N
]

Carga crítica Fc



Trabalho experimental 

93 

 

Segundo a norma BS EN 1071-3:2005 as cargas críticas correspondentes à ocorrência dos mecanismos de 

falha, não dependem só da adesão entre o revestimento e o substrato, estando também relacionadas com 

outros parâmetros tais como a carga por unidade de tempo, a velocidade de translação da mesa, o 

desgaste do indentador e a rugosidade do filme e do substrato. Outros parâmetros que poderão estar 

relacionados com os valores das cargas críticas são as propriedades do substrato, a dureza e a espessura 

dos filmes que, neste trabalho experimental, apresentam valores diferentes para os quatro revestimentos. 

 

Assim, foi elaborada a Tabela 11 com base nos valores médios de FC1 e FC2, e nas propriedades mecânicas 

relevantes de forma a facilitar a análise dos valores obtidos na Tabela 9. 

 

Tabela 11 –  Valores médios de carga crítica Fc1 e Fc2, e propriedades mecânicas dos revestimentos 

Revestimentos Espessura FC1 FC2 H Er H3/Er
2 H/Er 

  [m] [N] [N] [GPa] [GPa] [GPa] [ ] 

TiB2 1.013 20 28 26.8 279.3 0.256 0.097 

B4C 0.976 20 26 22.2 250.9 0.183 0.090 

CrN/CrCN/DLC 1.277 - 33 8.8 172.5 0.024 0.051 

TiAlCN 1.859 22 31 18.7 295.2 0.082 0.064 

 

Para o substrato de aço AISI 52100, os valores de H3/Er
2 e de H/Er são 0.001 e 0.013, respetivamente, 

considerando dureza de 3 GPa, módulo de elasticidade reduzido de 231 GPa. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3-46, foi verificada uma relação direta entre a dureza (H) e a carga 

crítica (Fc). Com efeito, para os revestimentos TiB2 e B4C foi verificado que, quanto maior a dureza, menor a 

carga crítica (Fc). No entanto, no revestimento multicamada esta relação não foi verificada. No 

revestimento CrN/CrCN/DLC o valor da carga crítica é superior ao valor da dureza, devido ao facto da 

camada exterior DLC, rica em C sob a forma de grafite, atuar como lubrificante sólido, reduzindo desta 

forma o atrito. No caso do revestimento TiAlCN a diferença entre o valor da carga crítica e da dureza não é 

tão acentuada como no caso anterior. Neste caso podemos considerar que, sendo os valores bastante 

próximos, Dureza (H) 18,7 GPa e Carga Crítica (Fc) 22,0 N a relação entre dureza e carga crítica pode-se 

considerar aceitável. 
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Figura 3-46 Dureza em função da Carga Crítica dos revestimentos estudados 

De acordo com vários estudos, a adesão dos revestimentos aos substratos é tanto maior quanto menor é a 

diferença entre a razão da dureza relativamente ao módulo de elasticidade reduzido (H/Er) do filme e do 

substrato (Leyland e Matthews (2000)).  

 

Desta forma ao analisar o gráfico da Figura 3-47 que representa os revestimentos com os valores de H/Er 

ordenados por ordem crescente e, considerando que o valor de H/Er do substrato é de 0.013, podemos 

concluir que esta relação está de acordo com os resultados obtidos nos testes de indentação deslizante. Os 

revestimentos com melhor adesão são os que apresentam maiores valores de carga crítica (Fc) 

 

Figura 3-47 Rácio H/Er dos revestimentos ordenado por ordem crescente 
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No revestimento monocamada de TiB2 foi verificado o modo de falha coesiva (1), do tipo fissuração por 

deformação de proa “conformal cracking”, identificadas por deformações semicirculares que ocorrerem no 

fundo do sulco formado pelo indentador durante o seu movimento de avanço. Este tipo de falha, que 

ocorreu à carga Fc1 de 20 N, está representado na Figura 3-48 a). No mesmo revestimento, à carga Fc2 de 

28 N, foram verificados os primeiros sinais de falhas adesivas (2) do tipo delaminação do revestimento no 

interior do canal de indentação. Essa delaminação do filme é possível ver com mais pormenor na 

Figura 3-48 b). 

 

a)  b)  

Figura 3-48 Imagem representativa das a) falhas coesiva e adesiva  com ampliação 100x e b) falha adesiva com  
ampliação 200x verificadas no revestimento TiB2 

O mesmo modo de falha coesiva (1) foi verificado no revestimento B4C à carga Fc1 de 20 N. Na Figura 3-49 

a) estão identificadas pelas deformações semicirculares que ocorrerem no fundo do sulco formado pelo 

indentador durante o seu movimento de avanço. Este tipo de falha, ocorre, de forma sistemática, em filmes 

duros (Cunha et al. (1999)). Os primeiros sinais de falhas adesivas do tipo delaminação do revestimento no 

interior do canal de indentação foram verificados à carga Fc2 de 26 N. Na Figura 3-49 b) é possível ver com 

mais pormenor o início das falhas coesivas (1) e adesivas (2). 
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a)  b)  

Figura 3-49 Imagem representativa da a) falha coesiva com ampliação 100x e b) falhas coesivas e adesivas com 
ampliação 200x verificadas no revestimento B4C 

No filme multicamada de TiAlCN foi verificado o modo de falha coesiva, que ocorreu à carga Fc1 de 22 N, o 

qual está representado na Figura 3-50 a). No mesmo revestimento, à carga Fc2 de 31 N, foram verificados os 

primeiros sinais de falhas adesivas do tipo delaminação do revestimento no interior do canal de 

indentação, conforme representado na Figura 3-51. 

a)  b)  

Figura 3-50 Imagem representativa da a) falha coesiva  e b) falhas coesivas e adesivas, ampliação 100x verificadas no 
revestimento TiAlCN 
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Figura 3-51 Falhas adesivas ampliação 200x verificadas no revestimento TiAlCN 

No filme multicamada composto por uma camada depositada sobre o substrato de CrN, uma camada 

intermédia de CrCN e uma camada superficial de DLC, foi verificado o tipo de falha adesiva designada por 

lamelação lateral, “lateral chipping”. Este tipo de falha, que se encontra representado na Figura 3-52, está 

relacionada com o levantamento de porções de filme, expondo o substrato. 

 

a) b)  

Figura 3-52 Falha adesiva “Lateral chipping” verificada no revestimento CrN/CrCN/DLC a) com ampliação 100x b) com 
ampliação 200x 

O teste de indentação Rockwell, foi outro dos métodos utilizado na avaliação da adesão. Esta análise, 

conforme foi já referido no ponto 2.4.1.2 da revisão bibliográfica, baseia-se na observação do 

comportamento do revestimento no bordo de uma indentação realizada com um indentador cónico de 

diamante, do tipo Rockwell C. Foram efetuadas indentações com recurso a um Durómetro marca EMCO 

modelo M4U 025 G3. 
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Na realização do ensaio, foi aplicada a carga de 150 kgf (valor recomendado pela norma DIN 50103 Parte 1). 

Após os ensaios efetuados aos quatro revestimentos, as indentações foram observadas por microscopia 

ótica, para ampliações de 100x, de forma a analisar de uma forma pormenorizada o bordo da indentação 

para verificar a adesão do filme ao substrato. Na Figura 3-53, é possível observar o bordo das indentações 

dos revestimentos B4C e TiB2 para a carga de 150 kgf. 

 

 

Figura 3-53 Indentação efetuada com um indentador Rockwell nos revestimentos B4C e TiB2, para a carga de 150 kgf, 
com ampliação 100x 

Em ambos os filmes, são visíveis fissuras radiais, de baixa amplitude, distribuídas de forma aleatória pelo 

bordo da indentação, causadas principalmente pela deformação do substrato devido à carga de 

indentação, o qual arrastou consigo o revestimento conduzindo a fissuração circunferencial. Este modo de 

fissuração é largamente predominante, estando na origem das pequenas fissuras radiais que podem ser 

observadas. Deste modo, podemos classificar o padrão de fissuração encontrado como do tipo HF1 sendo 

impossível identificar delaminações do filme no bordo da indentação. De acordo com a Norma VDI 3198: 

1991, esta falha é classificada como aceitável. 
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As indentações apresentadas na Figura 3-54 correspondem aos dois revestimentos com menor dureza. 

Deste modo, a deformação no bordo é superior, indicando que houve um maior atrito entre o 

revestimento e o indentador, o que terá estado na origem da mudança de tonalidade no bordo da 

indentação. No revestimento TiAlCN, as fissuras observadas poderão enquadrar-se no modo de falha HF1, 

sendo considerado como aceitável.  

 

 

Figura 3-54 Indentação efetuada com um indentador Rockwell nos revestimentos CrN/CrCN/DLC e  TiAlCN, para a 
carga de 150 kgf, com ampliação 100x 

Os revestimentos multicamada CrN/CrCN/DLC e TiAlCN, apresentaram comportamentos muito similares 

para uma carga de 150 kgf. A indentação correspondente ao filme multicamada CrN/CrCN/DLC mostra 

fissuras radiais de curta amplitude distribuídas aleatoriamente pelo bordo da indentação do revestimento, 

as quais, segundo a norma, são classificadas como do tipo HF1, sendo aceitáveis. Verifica-se a existência de 

um circulo com uma tonalidade mais clara, correspondente ao bordo de indentação, que é uma zona 

periférica à deformação causada pela extremidade do indentador. Isso é mais visível no caso do 

revestimento TiAlCN que no CrN/CrCN/DLC. A zona mais clara corresponde à ultima zona de contacto do 

indentador com o revestimento, estando sujeita a atrito e escorregamento, o que pode explicar a diferença 

de tonalidades.  

3.3.11 Desgaste dos revestimentos 

A configuração dos ensaios tribológicos foi previamente definida, tendo como principal objetivo provocar 

uma elevada carga pontual na zona de contacto. Assim, e com base na configuração tradicional “Block-on-

Ring” descrita no ponto 2.4.3.2 da revisão bibliográfica, o bloco foi substituído por um cilindro, levando a 

que a zona de contacto entre dois cilindros cruzados seja pontual. Devido à ausência de uma norma 

específica que estabeleça as condições de ensaio típicas para este tipo de caracterização tribológica, os 

TiAlCN CrN/CrCN/DLC 
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parâmetros foram selecionados com base em ensaios experimentais previamente efetuados, que 

conduziram a uma dada matriz de testes, os quais serão reproduzidos várias vezes, com vista a eliminar 

possíveis desvios devidos a anomalias nos procedimentos ou heterogeneidades nas amostras.  

 

A preparação efetuada nos cilindros e nas pistas dos rolamentos antes do ensaio tribológico foi uma 

limpeza com um pano embebido em éter de petróleo. Os ensaios tribológicos foram estabelecidos de 

forma a colocar em contacto uma pista não revestida e um cilindro revestido. Cada cilindro, por rotação, 

permite a realização de um mínimo de quatro ensaios por amostra.  

 

A carga utilizada teve em conta o peso próprio da estrutura do Tribómetro de Blouet, a qual é de 65 N. A 

esta carga, foi ainda somada uma carga adicional de 10 N, perfazendo um total de 75 N. A velocidade de 

rotação selecionada para os ensaios foi de 80 rpm, à qual corresponde uma velocidade linear periférica de 

25.13 m/min, ou seja, 0.42 m/s. O número de ciclos realizados, ou seja, a duração de cada ensaio, foi de 10, 

20, 40, 60, 100 e 150 ciclos, o que corresponde a uma distância de deslizamento de 3.14 m, 6.28 m, 12.56 

m, 18.84 m, 31.42 m e 47.12 m, respetivamente. Estes valores foram selecionados tendo em vista uma 

análise da evolução do desgaste no contacto. 

 

Atendendo a que, de início, o contacto é estritamente pontual, sabemos que o revestimento está em 

contacto com a pista. A partir do momento em que o revestimento se desgasta devido à elevada carga a 

que está sujeito, passa a resistência ao desgaste a ser assegurada parcialmente pelo substrato e pelo 

revestimento. Dada a incerteza sobre qual o número de ciclos que seria necessário para romper o 

revestimento, e atendendo a que queríamos obter resultados o mais fiáveis possível relativamente ao 

comportamento apenas do revestimento, e não deste misturado com o efeito de desgaste do substrato, 

foram estipulados aqueles números de ciclos, de forma a delimitar qual a distância percorrida que 

correspondia à situação de fim da resistência ao desgaste apenas desenvolvida pelo revestimento. Para 

obter resultados comparáveis com revestimentos diferentes, foi estipulado aquele número de ciclos, com 

vista a obtermos uma plataforma de comparação mais fiável. 

 

Numa fase inicial, foram realizados os ensaios com os diversos comprimentos de deslizamento conforme 

indicado acima, de forma a identificar qual o número de ciclos que originava o rompimento do 

revestimento e, simultaneamente, caracterizar os fenómenos de desgaste que se verificavam no contacto, 

tanto na parte central como nas extremidades correspondentes ao início e fim das crateras. Estas foram 

observadas e também medidas no sentido longitudinal e transversal, através de microscopia eletrónica de 
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varrimento, para avaliar a forma e a regularidade das crateras, através da análise cuidada dos sulcos na 

entrada e na saída das mesmas. Esta análise permitiu ainda constatar a perfuração do revestimento na 

maior parte dos casos, através de análise das imagens por SEM e dos espetros EDS.  

3.3.11.1 Volume de material removido e coeficiente de desgaste 

Para determinar o volume de material removido e o coeficiente de desgaste dos filmes, foram medidas as 

distâncias d1 e d2 das crateras de desgaste, que serviram de base para calcular h, que é o valor médio de h1 

e h2, calculados tendo por base as expressões de cálculo referidas nas Equação (8) e Equação (9), 

mencionadas no ponto 2.4.3.2 da revisão bibliográfica.  

 

Tabela 12 – Volume de material removido V, valores do coeficiente de desgaste k  correspondente a cada 
revestimento 

Cálculo de V e k 

 
t d1 d2 h V k 

  [m] [m] [m] [m] [mm3] [mm3 N m-1] 

Nº de ciclos 10     Distância [m] 3,14   

TiB2 1,030            700,00               173,80    6,17 0,001891 8,03E-06 

B4C 0,976            645,00               165,80    5,24 0,001364 5,79E-06 

CrN/CrCN/DLC 1,277            680,80               139,20    5,82 0,001685 7,16E-06 

TiAlCN 1,859            820,00               305,00    8,54 0,003619 1,54E-05 

       
Nº de ciclos 20     Distância [m] 6,28   

TiB2 1,030            832,50               230,00    8,74         0,003798    8,06E-06 

B4C 0,976            780,00               185,10    7,66         0,002914    6,19E-06 

CrN/CrCN/DLC 1,277            697,50               155,00    6,12         0,001860    3,95E-06 

TiAlCN 1,859            915,00               298,40    10,60         0,005580    1,18E-05 

       
Nº de ciclos 40     Distância [m] 12,57   

TiB2 1,030            861,70               200,00    9,35         0,004341    4,61E-06 

B4C 0,976  -   -  -  -  - 

CrN/CrCN/DLC 1,277            716,70               142,50    6,45         0,002069    2,20E-06 

TiAlCN 1,859  -   -  -  -  - 

              

 

A Tabela 12 fornece, para cada revestimento e cada número de ciclos, a espessura t, medidas d1, d2 e h, o 

volume de material removido V e o coeficiente de desgaste k. 
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De acordo com o descrito no ponto 2.4.3.2 da revisão bibliográfica, o volume de material removido V foi 

calculado pela expressão da Equação (10), e o coeficiente de desgaste k foi calculado pela expressão de 

Archard, mencionada na Equação (11). 

 

A Figura 3-55 representa graficamente os valores relativos ao volume de material removido dos 

revestimentos, em função da distância de deslizamento. 

 

 

Figura 3-55 Volume de material removido em função da distância de deslizamento 

Ao analisar o gráfico na Figura 3-55, é possível observar que o volume de material removido nos quatro 

revestimentos apresenta um comportamento quase linear em função da distância de deslizamento. Ao 

observar o declive dado pelas linhas de tendência, é também possível verificar a influência da dureza dos 

filmes na resistência ao desgaste. O filme TiAlCN foi o revestimento multicamada que apresentou menor 

valor de dureza, maior rigidez e maior adesão ao substrato. Essas características traduziram-se numa 

menor resistência ao desgaste. O revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC, apresenta um volume de 

material removido com uma menor evolução no tempo/distância de deslizamento, isto fica a dever-se ao 
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efeito lubrificante do revestimento DLC, o qual enquanto se encontra presente na superfície, facilita o 

deslizamento, evitando o desgaste das camadas subsequentes. Verificou-se um efeito positivo do DLC 

durante os primeiros 10 ciclos, momento a partir do qual a contraface passou a estar em contato com a 

segunda camada CrCN. O coeficiente de desgaste e a resistência ao desgaste dos filmes analisados, estão 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 –Coeficiente de desgaste e Resistência ao desgaste,  correspondente a cada revestimento 

Coeficiente de desgaste (k) e Resistência ao desgaste (k-1) 

Revestimento k k-1 

  [mm3 N-1 m-1] [N m mm-3] 

TiB2 0.0000069 144904 

B4C 0.0000060 166960 

CrN/CrCN/DLC 0.0000044 225548 

TiAlCN 0.0000136 73493 

 

A Figura3-56 representa graficamente os valores relativos à resistência ao desgaste dos revestimentos 

ensaiados, por ordem crescente. 

 

 

Figura 3-56 Resistência ao desgaste dos revestimentos ensaiados 

Ao analisar o gráfico é possível verificar que a resistência ao desgaste no revestimento B4C é de 2,3 vezes 

superior ao revestimento TiAlCN. O mesmo acontece com o revestimento TiB2 que apresenta uma 

resistência ao desgaste 2 vezes superior. Estes valores podem ser justificados pela dureza dos 
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revestimentos, já que são os dois filmes monocamada que apresentam maior valor de dureza, como é 

possível verificar na Figura 3-57.  

 

 

Figura 3-57 Dureza e Resistência ao desgaste dos revestimentos ensaiados 

Quanto ao revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC, o valor da resistência ao desgaste elevado é 

justificado pelo facto de a camada de DLC atuar como lubrificante sólido durante a primeira fase de 

contacto. De referir ainda que apenas foi medida a dureza da camada superior, ou seja, do DLC, sendo de 

prever que a terceira camada, CrN, apresente uma elevada dureza, a qual contribui para os valores 

apresentados da resistência ao desgaste deste revestimento. 

 

Ao observar a Figura 3-58, verifica-se claramente que não existe uma relação direta entre a resistência ao 

desgaste e a rigidez dos revestimentos. De facto, a configuração típica deste ensaio leva a que a carga seja 

transmitida de uma forma pontual, a qual concentra uma carga elevada numa área muito diminuta, o que 

provoca tensões pontuais que ultrapassam de forma clara o limite elástico dos revestimentos, pelo que a 

rigidez deixa de se aplicar nestas condições, já que estamos claramente no domínio plástico. 
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Figura 3-58 Rigidez e Resistência ao desgaste dos revestimentos ensaiados 

Ao analisar o gráfico, é possível verificar que os dois revestimentos monocamada simultaneamente mais 

rígidos e mais duros, são os que apresentam melhores valores de resistência ao desgaste. O revestimento 

multicamada TiAlCN, apesar de apresentar um elevado módulo de elasticidade, o que o torna bastante 

rígido, apresenta um valor de dureza baixo, o que faz com que a sua resistência ao desgaste seja mais 

baixa. O comportamento do revestimento multicamada, em relação à rigidez, é muito similar ao 

comportamento registado em função da dureza, já que o valor da dureza e do módulo de elasticidade é 

referente à primeira camada (DLC), e a camada que assegura a resistência ao desgaste entre 

aproximadamente os 20 e os 40 ciclos é a camada de CrN. 

3.3.11.2 Mecanismos de desgaste 

Após a realização dos ensaios tribológicos, as crateras de desgaste produzidas durante os mesmos foram 

observadas por microscopia eletrónica de varrimento (SEM) de modo a identificar os mecanismos de 

desgaste que ocorreram durante o processo, como já foi dito anteriormente. Os aspetos avaliados foram a 

geometria e uniformidade das crateras com o incremento do número de ciclos, a zona de entrada e saída 

das mesmas e a observação da perfuração do revestimento. Nas tabelas seguintes são apresentadas as 

imagens das crateras obtidas para os diferentes números de ciclos, assim como os resultados obtidos para 

cada revestimento. 

 

 

 



Trabalho experimental 

 

106 

  

Tabela 14 – Crateras de desgaste dos ensaios tribológicos efetuados nos revestimentos, correspondente a 10 ciclos 

 

 Nesta imagem podemos observar que o revestimento de 

TiB2 ao fim de 10 ciclos mantêm-se praticamente intacto. 

 É visível a formação de uma zona onde se verificou uma 

mudança morfológica da rugosidade superficial, como 

consequência do contacto entre as duas superfícies. 

 

 O revestimento de B4C tem um comportamento diferente, 

ao fim de 10 ciclos já é bem visível a cratera de desgaste e 

existe quebra e destacamento do filme. 

 

 No revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC, ao analisar a 

cratera  de desgaste podemos verificar que aos 10 ciclos o 

revestimento de DLC já desapareceu, ficando a segunda 

camada do revestimento CrCN a suportar as solicitações de 

desgaste. 

 

 No revestimento TiAlCN a cratera formada aos 10 ciclos, 

apresenta uma forma diferente da dos outros 

revestimentos: podemos verificar que existem zonas onde 

há desgaste e destacamento do filme e zonas em que o 

contacto entre a pista e o cilindro não é percetível. Esta 

falta de contacto deve-se à acumulação de material de 

desgaste libertado e a uma possível deformação do 

revestimento em algumas zonas, em prejuízo de outras 
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Tabela 15 – Crateras de desgaste dos ensaios tribológicos efetuados nos revestimentos, correspondente a 20 ciclos 

 

 Aos 20 ciclos a formação da cratera é mais visível do que no 

caso anterior, no entanto não há qualquer desgaste nem 

destacamento no filme de TiB2. 

 Na zona de contacto é visível uma mudança parcial na 

morfologia do revestimento.  

 Na Figura 3-59 é possível ver com mais pormenor este 

fenómeno numa imagem SEM com ampliação de 1000x. 

 

 Ao fim de 20 ciclos já é bem visível o substrato no centro da 

cratera de desgaste no filme B4C. 

 

 Ao analisar a cratera de desgaste ao fim de 20 ciclos, 

verifica-se que apenas é visível o revestimento de CrCN, ou 

seja, o desgaste está a ser assegurado totalmente pela 

segunda camada do revestimento. 

 A Figura 3-60 a) mostra uma ampliação de 5000x na zona 

central da cratera bem como a zona onde foi efetuado o 

EDS. 

 

 A cratera formada aos 20 ciclos no TiAlCN, não tem a forma 

da elipse apresentada pelos outros revestimentos, sendo 

bastante mais alongada. 

 Nesta fase já se vê mais zonas onde há o destacamento do 

filme, no entanto, este destacamento verifica-se mais nas 

extremidades da cratera (zona de entrada e saída) e não no 

centro como seria de esperar. 
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Figura 3-59  Pormenor  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 1000x resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no TiB2 correspondente à realização de 20 ciclos  

a) b)  

Figura 3-60 a)  Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 5000x e b) Espectro 
relativo à zonas Z1, resultante de um ensaio tribológico efetuado no CrN/CrCN/DLC correspondente à realização de 20 

ciclos  

Ao observar as imagens apresentadas na Figura 3-60 b), é perfeitamente visível no espectro EDS que nesta 

fase dos ensaios (20 ciclos) o revestimento de DLC já não existe. Nesta fase o desgaste é completamente 

assegurado pela segunda cama de CrCN. 
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Tabela 16 – Crateras de desgaste dos ensaios tribológicos efetuados nos revestimentos, correspondente a 40 ciclos 

 

 Ao fim de 40 ciclos já é visível no centro da cratera de 

desgaste, o inicio do desgaste e destacamento no filme de 

TiB2. 

 Na Figura 3-61 é possível ver com mais pormenor o inicio 

do desgaste numa imagem SEM com ampliação de 1000x e 

os respetivos espectros EDS. 

 

 Ao fim de 40 ciclos já é visível o substrato em toda a cratera 

de desgaste no filme B4C. 

 

 Ao analisar a cratera de desgaste ao fim de 40 ciclos, o 

revestimento de CrN é bem visível. Nesta fase, o desgaste 

está a ser assegurado pela terceira camada do 

revestimento. 

 A figura 3-63 mostra uma ampliação de 5000x na zona 

central da cratera bem como as zonas onde foram 

efetuados o EDS. 

 

 Ao fim de 40 ciclos a cratera formada no revestimento 

TiAlCN, começa a ter a forma da elipse apresentada pelos 

outros revestimentos. 

 Nesta fase já se vê mais zonas onde há o destacamento do 

filme no centro da cratera. 

 A figura 3-65 mostra uma ampliação de 5000x na zona 

central da cratera bem como as zonas onde foram 

efetuados o EDS. 
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Figura 3-61  Pormenor  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 1000x resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no TiB2 correspondente à realização de 40 ciclos  

   

Figura 3-62 Espectros relativos às zonas Z1, Z2 e Z3 da Figura 3-61 

Da análise EDS efetuada, ao examinar os espectros de raios-X, foi possível verificar a existência de três 

zonas em que as zonas Z1 e Z2 foram caracterizadas pela existência de Ti e B (revestimento) e a zona Z3 

essencialmente por C e Fe (substrato) (Figura 3-62). Efetivamente, ao analisar a Figura 3-61, podemos 

verificar que existe uma mudança da morfologia do revestimento na zona central da cratera, a qual se deve 

a polimento na zona de contacto. Este polimento dá origem a uma diminuição de espessura do 

revestimento resistente, a qual por sua vez origina uma diminuição da resistência do mesmo provocando a 

origem de deformações plásticas, as quais geram o aparecimento das primeiras fissuras. Estas, quando se 

encontram, permitem o destacamento de partes muito ligeiras de material, situação que acontece 

essencialmente na zona central do contacto, onde o fenómeno atrás descrito é mais intenso. 
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Figura 3-63 Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 5000x, resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no CrN/CrCN/DLC correspondente à realização de 40 ciclos  

   

Figura 3-64 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-63 

Ao examinar os espectros de raios-X, foi possível verificar a existência de duas zonas em que a zona Z1 foi 

caracterizada pela existência de Cr, N e C (2ª camada do revestimento) e a zona Z2 essencialmente por N e 

Cr (3ª camada do revestimento – interface com o substrato) (Figura 3-64). 
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Figura 3-65 Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 5000x, resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no TiAlCN correspondente à realização de 40 ciclos  

 

Figura 3-66 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-65 

Podemos verificar ao examinar os espectros de raios-X, resultante do ensaio tribológico correspondente à 

realização de 40 ciclos, a existência de duas zonas em que a zona Z1 foi caracterizada pela existência de Ti, 

Al e N (revestimento) e a zona Z2 essencialmente por Fe e C (substrato) (Figura 3-66). 
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Tabela 17 – Crateras de desgaste dos ensaios tribológicos efetuados nos revestimentos, correspondente a 60 ciclos 

 

 Aos 60 ciclos já é visível o substrato no centro da cratera de 

desgaste, no filme de TiB2. 

 Na Figura 3-67 é possível ver com mais pormenor o centro 

da cratera desgaste numa imagem SEM com ampliação de 

5000x e os respetivos espectros EDS, na Figura 3-68, onde é 

possível verificar zonas onde ainda é visível o revestimento. 

 

 Ao analisar a cratera de desgaste ao fim de 60 ciclos, o 

revestimento de CrN é bem visível. Nesta fase, o desgaste 

continua a ser assegurado pela terceira camada do 

revestimento. 

 A Figura 3-69 mostra uma ampliação de 1000x na zona 

central da cratera bem como as zonas onde foram 

efetuados o EDS. 

 

 

 

Figura 3-67 Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 5000x, resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no TiB2 correspondente à realização de 60 ciclos  

 



Trabalho experimental 

 

114 

  

   

Figura 3-68 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-67 

Podemos verificar ao examinar os espectros de raios-X, resultantes do ensaio tribológico correspondente à 

realização de 60 ciclos, a existência de duas zonas em que a zona Z1 foi caracterizada pela existência de Fe 

e C (substrato) e a zona Z2 essencialmente por Ti e B (revestimento) (Figura 3-68). A Figura 3-69 apresenta 

o centro da cratera de desgaste do revestimento CrN/CrCN/DLC correspondente à realização de 60 ciclos.  

 

 

Figura 3-69 Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 1000x, resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no CrN/CrCN/DLC correspondente à realização de 60 ciclos  
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Figura 3-70 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-69 

Ao examinar os espectros de raios-X, resultante do ensaio tribológico correspondente à realização de 60 

ciclos, foi possível verificar a existência de duas zonas em que a zona Z1 foi caracterizada pela existência de 

Cr, N e C (2ª camada do revestimento) e a zona Z2 essencialmente por N e Cr (3ª camada do revestimento – 

interface com o substrato) (Figura 3-70). 

 

Dos quatro revestimentos estudados, apenas o revestimento CrN/CrCN/DLC aguenta os ensaios 

tribológicos para 100 ciclos (ver Tabela 18), todos os outros desapareceram, ficando apenas o substrato no 

centro da cratera de desgaste. 

 

Tabela 18 – Crateras de desgaste dos ensaios tribológicos efetuados no revestimento CrN/CrCN/DLC , correspondente 
a 100 ciclos 

 

 Ao analisar a cratera de desgaste ao fim de 100 ciclos, o 

revestimento de CrN é bem visível no centro da cratera de 

desgaste, o desgaste continua a ser assegurado pela 

terceira camada do revestimento. 

 A figura 3-71 mostra uma ampliação de 5000x na zona 

central da cratera bem como as zonas onde foram 

efetuados o EDS. 
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Figura 3-71 Centro  da cratera de desgaste através de eletrões retrodifundidos ampliada 5000x, resultante de um 
ensaio tribológico efetuado no CrN/CrCN/DLC correspondente à realização de 100 ciclos  

   

Figura 3-72 Espectros relativos às zonas Z1 e Z2 da Figura 3-71 

Da análise feita aos espectros de raios-X, resultante do ensaio tribológico correspondente à realização de 

100 ciclos, foi possível verificar a existência de duas zonas em que a zona Z1 foi caracterizada pela 

existência de N e Cr (3ª camada do revestimento – interface com o substrato) e a zona Z2 caracterizada 

pela existência de Fe, Cr, N e C o que revela que em algumas zonas já ocorre o destacamento do filme e é 

visível o substrato (Figura 3-72). 

 

Os padrões de desgaste numa cratera originada por um ensaio tribológico podem ser classificados em dois 

tipos: os que exibem sulcos paralelos e os que exibem múltiplas marcas de pequenas indentações, 

dispostas aleatoriamente. O primeiro ocorre quando as partículas abrasivas (soltas por quebra do 
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revestimento) são arrastadas para a zona de contacto, produzindo sulcos de abrasão na superfície da 

amostra - abrasão a dois corpos. O segundo tipo resulta da ação dessas partículas em rolamento na zona de 

contacto - abrasão a três corpos (Adachi e Hutchings 2003). 

 

A Figura 3-73 a) representa uma imagem SEM da cratera de desgaste resultante de um ensaio tribológico 

efetuada no revestimento TiB2 após 150 ciclos. Conforme pode ser observado, a cratera apresenta a forma 

de uma elipse bastante regular. 

 

a)  b)  

Figura 3-73 a) Aspeto da cratera de desgaste resultante de um ensaio tribológico efetuado no TiB2 correspondente à 
realização de 150 ciclos e b) zona de saída assinalada em a) 

A Figura 3-73 b) exibe a zona de saída da cratera de desgaste do TiB2 correspondente a 150 ciclos, onde 

podem ser observados sulcos extensos e profundos como resultado do deslizamento contínuo das 

partículas abrasivas soltas do revestimento. Este deslizamento contra a superfície da amostra é, 

provavelmente, o resultado do aumento de carga por partícula no contacto, resultando em crescentes 

indentações das partículas abrasivas na superfície de contacto, promovendo a abrasão a dois corpos.  

 

Conforme foi observado nas imagens anteriores, o filme de TiB2 com 1.013 µm de espessura, 23.8 GPa de 

dureza e 279.3 GPa módulo elasticidade, foi o que revelou maior resistência ao desgaste abrasivo, tendo 

apresentado uma carga crítica de 20 N nos testes de adesão por scratch-test, e uma resistência à adesão no 

ensaio de indentação com classificação HF1, revelando uma boa adesão ao substrato. Nas Tabelas 13 e 14 

foi possível observar que o desgaste ao fim de 10 ciclos (~ 3,4 m) e 20 ciclos (~ 6,28 m) foi praticamente 

nulo, apresentando, na Tabela 15, um ligeiro aumento ao fim de 40 ciclos (~ 12,56 m). Na tabela 16 é 

possível observar que, mesmo no final de 60 ciclos, correspondentes a uma distância de deslizamento de ~ 
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18,84 m, o filme não estava, ao contrário dos restantes, totalmente perfurado. Este facto, aliado aos 

mecanismos de desgaste evidenciados, revelou que o filme de TiB2 apresentou uma ótima resistência ao 

desgaste e adesão ao substrato. 
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4 ÍNDICE DE APLICABILIDADE 

Apesar da importância dos testes laboratoriais realizados aos revestimentos para obter a sua caraterização, 

no que respeita à caracterização do desgaste de um revestimento, a forma mais eficaz de verificar a sua 

adequabilidade para uma determinada aplicação, é através de ensaios que repliquem da forma mais 

próxima possível as condições que terão que suportar em ambiente industrial. 

 

Neste capitulo será feita uma abordagem, que visa conciliar a vertente técnica com a vertente económica, 

através de um índice que leva em consideração a resistência ao desgaste como fator técnico, e o custo por 

unidade de volume, como fator económico, o qual está adimensionalizado por questões de 

confidencialidade.  

 

Sabendo que diferentes setores comerciais têm diferentes sensibilidades ao custo, e que possuem também 

diferentes necessidades em termos de resistência ao desgaste, procurou-se elaborar quadros de 

adequabilidade desse índice a três setores comerciais considerados como consumidores típicos deste tipo 

de revestimentos. 

 

Para o cálculo do índice de aplicabilidade, foi criada a expressão seguinte em que, IRD é o valor indicativo da 

resistência ao desgaste e IC é o valor indicativo do custo do revestimento. 

 

𝐼 = 𝐼𝑅𝐷 + 𝐼𝐶       Eq.  12 

Na Tabela 19 estão apresentados os valores da resistência ao desgaste, calculada para cada um dos 

revestimentos estudados e o valor do custo por unidade de volume de cada um. 

 

Tabela 19 – Valores da Resistência ao desgaste e do Custo dos revestimentos estudados 

Custo revestimento (Custo) e Resistência ao desgaste (k-1) 

Revestimento Custo k-1 

  [unid.conta/unid. volume] [N m mm-3] 

TiB2 3,3 144904 

B4C 5,0 166960 

CrN/CrCN/DLC 1,5 225548 

TiAlCN 1,0 73493 
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A partir destes valores, foi atribuída uma escala entre 1 e 5 para cada um dos parâmetros utilizados no 

cálculo do índice de aplicabilidade que iremos analisar. No caso da resistência ao desgaste IRD, foi atribuído 

o valor de 1 ao menor valor de resistência ao desgaste obtido nos ensaios tribológicos realizados através 

deste trabalho, e o valor de 5 ao maior valor de resistência ao desgaste. Considerou-se esta escala de 

valores tendo em conta que foi obtida uma resistência ao desgaste bastante baixa para o revestimento 

multicamada TiAlCN, e por outro lado foi obtida uma ótima resistência ao desgaste para o revestimento 

multicamada CrN/CrCN/DLC.  

 

Será de esperar que outros revestimentos estejam contidos neste mesmo intervalo de valores, sendo 

possível aplicar o modelo a revestimentos não testados neste trabalho. Caso a resistência ao desgaste 

obtida esteja fora do intervalo considerado, o modelo necessitará de ser ajustado em termos de escala. O 

mesmo se aplica à escala de custos. A Tabela 20, mostra os diferentes valores da escala considerada, assim 

como os correspondentes intervalos de valor relativos à resistência ao desgaste apresentada pelos 

revestimentos ensaiados. 

Tabela 20 – Escala atribuída à Resistência ao desgaste dos revestimentos  

Indicador Resistência ao desgaste (IRD) 

  IRD 

Se k-1 < 73000 1 

Se  73000 ≤ k-1 < 144000 2 

Se  144000 ≤ k-1 < 166000 3 

Se  166000 ≤ k-1 < 225500 4 

Se k-1 ≥ 225500 5 

 

Foi feito, o mesmo estudo para o custo dos revestimentos ensaiados. No caso do custo IC, foi atribuído o 

valor de 1 ao maior valor do custo dos revestimentos ensaiados neste trabalho, e o valor de 5 ao menor 

valor do custo.  A Tabela 21 apresenta a escala relativa ao custo dos revestimentos por unidade de volume. 

Tabela 21 – Escala atribuída ao Custo dos revestimentos  

Indicador Custo (IC) 

  IC 

Se Custo > 5,0 1 

Se 4,0 ≤  Custo ≤ 5,0 2 

Se 3,0 ≤ Custo < 4,0 3 

Se 1,0 < Custo < 3,0 4 

Se Preço ≤ 1,0 5 
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I= 2 I= 4 I= 6 I= 8 I= 10 

Para ser possível avaliar o índice de aplicabilidade em diferentes setores comerciais, foi criada uma escala 

que mostra qual a melhor relação económica entre o indicador da resistência ao desgaste, IRD e o indicador 

do custo dos revestimentos, Ic. 

 

 

Figura 4-1 Escala para o índice de aplicabilidade I 

Esta escala resulta da matriz apresentada na Figura 4-2 onde é possível ver que a melhor relação custo 

versus beneficio assenta num binómio constituído por maior resistência ao desgaste e baixo custo. 

 

IRD = 5      

IRD = 4      

IRD = 3      

IRD = 2      

IRD = 1      

 IC = 1 IC = 2 IC = 3 IC = 4 IC = 5 

Figura 4-2 Matriz para o índice de aplicabilidade I 

Conforme foi dito anteriormente, e tomando como base a matriz apresentada na Figura 4-2, vão ser 

analisadas as diferentes matrizes criadas para diferentes setores comerciais. A escolha dos diferentes 

setores comerciais teve como ponto de partida os consumidores típicos dos revestimentos estudados neste 

trabalho. A aplicação de revestimentos finos em múltiplos tipos de componentes pode trazer grandes 

melhorias na sua funcionalidade, qualidade e desempenho, especialmente em ambientes exigentes. Em 

parceria com a indústria, são desenvolvidos revestimentos para campos de aplicação no domínio das 

engenharias de superfície, em sectores como as ferramentas de corte e moldes, transportes, energia, 

decoração, tecnologia médica, aeroespacial, têxtil e agricultura. 
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↗ - Elevado  → - Moderado  ↘ - Baixo 

Assim serão alvo de estudo neste capitulo a indústria de moldes, a indústria de ferramentas de corte e a 

indústria de decoração.  

 

Sabendo à partida, que cada um destes setores comerciais têm objetivos bem diferentes para os 

revestimentos aplicados nos seus produtos, no que diz respeito ao seu custo e resistência ao desgaste, será 

então apresentado na Tabela 22, a sensibilidade que os diferentes setores comerciais analisados 

apresentam ao custo e à resistência ao desgaste dos revestimentos.  

Tabela 22 – Sensibilidade dos diferentes setores comerciais ao custo e à resistência ao desgaste dos revestimentos  

Sensibilidade ao Custo e à Resistência ao desgaste 

Setor Comercial Custo Resistência ao desgaste 

Indústria moldes ↘ ou → ↗ 

Indústria ferramentas 
 de corte 

↘ ↗ 

Indústria decoração ↗ ou → ↘ 

 

 

De facto, ao analisar a Tabela 22, podemos verificar que no caso das ferramentas de corte o que se 

pretende para o produto final é uma elevada resistência ao desgaste, o que aumenta o tempo de vida da 

ferramenta, tentando manter o custo o mais controlado possível. No caso da indústria de moldes, 

pretende-se uma resistência ao desgaste elevada, no entanto o custo não é o fator primordial. Na verdade, 

revestir um molde poderá evitar muitas operações de recondicionamento, as quais, para além de serem 

caras, implicam paragens de utilização do molde que podem ter implicações gravosas nos prazos de 

entrega acordados com os clientes. A realidade no setor comercial de decoração é bem diferente. Neste 

caso, o coeficiente ao desgaste não é essencial, podendo ser baixo ou moderado. Efetivamente, este tipo 

de peças são utilizadas normalmente com um horizonte temporal mais curto, pois estão dependentes do 

fator “moda”. O custo do revestimento pode assumir diferentes vertentes, dependendo se o produto se 

destina a peças exclusivas ou de consumo moderado, ou ainda se são peças com vista a utilização furtuita 

ou moderada. Para perceber qual o índice de aplicabilidade dos revestimentos estudados, foi feita a Tabela 

23 que mostra para cada revestimento o IRD e o IC, de forma a ser possível visualizar nas matrizes dos 

diferentes setores comerciais, qual a zona em que se situam. 
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I= 2 I= 3 I= 6 I= 7 I= 10 

Tabela 23 – Índice Resistência ao desgaste  e índice Custos dos revestimentos estudados 

Índice Resistência Desgaste e Índice Custos dos revestimentos 
estudados 

Revestimento Custo k-1 IRD IC 

  [unid.conta/unid. volume] [N m mm-3]     

TiB2 3,3 144904 3 3 

B4C 5,0 166960 4 2 

CrN/CrCN/DLC 1,5 225548 5 4 

TiAlCN 1,0 73493 2 5 

 

A escala apresentada na Figura 4-3, é a correspondente à indústria de moldes, que foi criada a partir da 

Tabela 22, onde foi utilizado como critério que os revestimentos neste setor comercial precisam ter 

elevada resistência ao desgaste, e um baixo ou moderado custo. 

 

    

Figura 4-3 Escala para o índice de aplicabilidade I, na indústria de moldes 

Esta escala resulta da matriz apresentada na Figura 4-4. Valores do índice de aplicabilidade acima de 6, são 

considerados bons na indústria para moldes.  

 

IRD = 5    
CrN/ 

CrCN/ 
DLC 

 

IRD = 4  B4C    

IRD = 3   TiB2   

IRD = 2     TiAlCN 

IRD = 1      

 IC = 1 IC = 2 IC = 3 IC = 4 IC = 5 

Figura 4-4 Matriz para o índice de aplicabilidade I, na indústria de moldes 
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Ao analisar a matriz podemos verificar que os revestimentos estudados têm uma boa aplicabilidade neste 

tipo de indústria. Os revestimentos B4C, TiB2 e TiAlCN estão na zona amarela, considerada “Boa” e o 

revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC está localizado na zona verde, considerada “Muito Boa”. 

 

Na Figura 4-5 está apresentada a escala correspondente à indústria de ferramentas de corte, à semelhança 

da industria de moldes, os revestimentos neste setor comercial precisam ter elevada resistência ao 

desgaste, no entanto, o custo necessita ser o mais baixo possível, devido à forte concorrência existente 

neste setor comercial. 

 

    

Figura 4-5 Escala para o índice de aplicabilidade I, na indústria de ferramentas de corte 

Esta escala resulta da matriz apresentada na Figura 4-6. Valores do índice de aplicabilidade acima de 7, são 

considerados bons na indústria para ferramentas de corte.  

 

IRD = 5    
CrN/ 

CrCN/ 
DLC 

 

IRD = 4  B4C    

IRD = 3   TiB2   

IRD = 2     TiAlCN 

IRD = 1      

 IC = 1 IC = 2 IC = 3 IC = 4 IC = 5 

Figura 4-6 Matriz para o índice de aplicabilidade I, na indústria de ferramentas de corte 

Da análise à matriz podemos verificar que os revestimentos monocamada, B4C, TiB2 estão na zona laranja, 

considerada “razoável” pelo valor do custo do revestimento que é o indicador mais critico neste tipo de 

indústria. O TiAlCN está na zona amarela, considerada “Boa” e o revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC 

I= 2 I= 4 I= 7 I= 9 I= 10 
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I= 2 I= 4 I= 5 I= 8 I= 10 

está localizado na zona verde, considerada “Muito Boa” pois tem uma ótima relação entre custo e 

resistência ao desgaste. 

 

Finalmente na Figura 4-7 está apresentada a escala correspondente à indústria de decoração, neste setor 

comercial existe a produção de revestimentos de cores específicas associados à capacidade de resistir ao 

desgaste, não sendo essencial apresentarem uma elevada resistência ao desgaste, no entanto, o custo 

pode ser elevado ou moderado. 

 

 

    

Figura 4-7 Escala para o índice de aplicabilidade I, na indústria de decoração 

Esta escala resulta da matriz apresentada na Figura 4-8. Valores do índice de aplicabilidade até 5, são 

considerados bons na indústria de decoração.  

 

IRD = 5    
CrN/ 

CrCN/ 
DLC 

 

IRD = 4  B4C    

IRD = 3   TiB2   

IRD = 2     TiAlCN 

IRD = 1      

 IC = 1 IC = 2 IC = 3 IC = 4 IC = 5 

Figura 4-8 Matriz para o índice de aplicabilidade I, na indústria de decoração 

Da análise à matriz podemos verificar que todos os revestimentos estudados, não são os ideais para a 

indústria de decoração, já que são filmes finos duros mais utilizados em solicitações de desgaste severo. 

Verificamos então que os filmes B4C, TiB2 e TiAlCN estão na zona laranja, considerada “razoável” e o 

revestimento CrN/CrCN/DLC está na zona vermelha, considerada “Má”, para este tipo de aplicação. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusões 

Neste trabalho foram utilizados quatro revestimentos com características distintas e muitos especificas. O 

equipamento utilizado na deposição PVD Unbalanced Magnetron Sputtering, atribui características muito 

próprias aos filmes, mesmo atendendo a que são filmes produzidos comercialmente e não otimizados em 

laboratório. Também a escolha dos filmes seguiu dois critérios distintos: foram escolhidos dois 

revestimentos menos duros e mais explorados, para servirem de base de trabalho e dois revestimentos 

mais duros e menos explorados de forma a encontrar uma alternativa em termos de resistência ao 

desgaste. 

 

Os ensaios de desgaste realizados neste trabalho, tiveram como principal objetivo provocar uma elevada 

carga pontual na zona de contacto, configuração tradicional “Block-on-Ring” sendo uma configuração 

pouco explorada por investigadores. Mais uma vez existiu a dificuldade de comparar os valores obtidos 

com o de outros trabalhos já realizados. 

 

Para cada um dos tópicos apresentados a seguir, serão traçadas as considerações finais para cada um dos 

filmes estudados e segundo cada uma das vertentes exploradas neste trabalho: 

 

Morfologia 

 Todos os filmes monocamada apresentam uma topografia que revela um crescimento heterogéneo, 

com uma textura não organizada, uma estrutura regular que corresponde à zona T (Transição) do 

modelo de Thornton, revelando alguns agregados embebidos na matriz e alguns defeitos; 

 Verificou-se a existência de aglomerados distribuídos aleatoriamente pela superfície dos filmes, mais 

intensos nuns casos (revestimentos TiB2 e B4C) do que em outros (revestimentos TiAlCN e 

CrN/CrCN/DLC). Esta situação é atribuída aos parâmetros de deposição utilizados; 

 A topografia do revestimento multicamada CrN/CrCN/DLC, apresenta uma estrutura regular, com as 

extremidades das colunas arredondadas tipo “couve-flor” do modelo de Thornton, o que é típico dos 

filmes de DLC. 
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Rugosidade 

 Os quatro filmes apresentaram valores de rugosidade média aritmética (Ra) compreendidos entre 

0.0101 µm e 0.0165 µm e valores de rugosidade total (Rt) entre 0.244 µm e 0.281 µm. Atendendo a que 

a rugosidade da superfície do substrato era de 0.0262 µm e de 0.469 µm, respetivamente para Ra e Rt, 

foi possível constatar que, em geral, a deposição dos filmes condicionou a rugosidade final das 

amostras; 

 Atendendo aos valores apresentados, verificou-se que existiu uma deposição preferencial dos 

revestimentos nos vales e menos pronunciado nos picos, reduzindo desta forma a rugosidade 

inicialmente medida no substrato. Este comportamento foi consistente para todos os filmes estudados. 

Espessura 

 A espessura de cada filme apresentou-se muito regular, existindo diferença entre os valores da 

espessura obtida nos diferentes filmes, devido aos diferentes materiais utilizados como alvo 

possibilitarem diferentes taxas de deposição. Os valores da espessura dos filmes utilizados variaram 

entre 0.9 µm e 1.9 µm; 

 O revestimento multicamada revelou a existência de três camadas CrN/CrCN/DLC, tendo uma 

espessura total de 1.277 µm. A primeira e terceira camada apresentaram espessuras de 0.253 µm e 

0.290 µm, respetivamente. 

Dureza / Rigidez 

 Os testes de nanoindentação efetuados aos filmes estudados, apresentaram valores de dureza entre 

8.8 GPa e 26.8 GPa, e módulo de elasticidade reduzido entre 172 GPa e 295 GPa; 

 Para todos os filmes, à exceção do filme multicamada CrN/CrCN/DLC, foi verificado um incremento da 

dureza com o aumento do valor do rácio H/Er; 

 O filme de TiB2 foi o que apresentou dureza mais elevada devido à sua estrutura hexagonal, na qual os 

átomos de boro formam uma matriz com ligações covalentes; 

 O filme multicamada TiAlCN apresentou um baixo valor de dureza e uma elevada rigidez. 
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Adesão 

 Nos testes de adesão (scrath test) efetuados, os revestimentos revelaram valores de carga crítica (Lc1), 

correspondentes a falhas coesivas, entre 20 N e 22 N e valores de (Lc2), correspondentes a falhas 

adesivas, entre 26 N e 33 N. 

 O modo de falha coesiva não foi verificado, no caso do revestimento multicamada de CrN/CrCN/DLC; 

 Foi verificada uma relação direta entre a dureza H e a carga crítica Lc, nos filmes TiB2 e B4C; 

 Nos testes de indentação Rockwell, o bordo das indentações nos quatro revestimentos B4C, TiB2, 

CrN/CrCN/DLC e TiAlCN, revelou fissuras radiais, de baixa amplitude, distribuídas de forma aleatória. O 

padrão de fissuração encontrado foi classificado do tipo HF1, de acordo com a Norma VDI 3198: 1991, 

esta falha é classificada como aceitável; 

Desgaste 

 Nos quatro revestimentos o volume de material removido, apresenta um comportamento quase linear, 

em função da distância de deslizamento, o que permite prever o desgaste ao fim de um determinado 

número de ciclos, recorrendo a linhas de tendência com coeficiente de regressão linear o mais próximo 

possível de 1; 

 O filme TiAlCN foi o revestimento multicamada que apresentou baixo valor de dureza, elevada rigidez e 

elevada adesão ao substrato, produzindo-se numa menor resistência ao desgaste; 

 O filme multicamada CrN/CrCN/DLC, apresentou um volume de material removido com menor 

evolução no tempo/distância de deslizamento, devido ao efeito lubrificante do revestimento DLC; 

 A resistência ao desgaste do filme B4C é substancialmente superior à resistência ao desgaste do filme 

TiAlCN, sendo cerca de 2.3 vezes superior. O filme TiB2 apresentou uma resistência ao desgaste de 2 

vezes superior; 

 O revestimento TiB2 apresentou uma ótima resistência ao desgaste e adesão ao substrato; 

 Nos ensaios de desgaste foram observados os mecanismos de abrasão a dois corpos e a três corpos. 
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Índice de aplicabilidade 

 O índice de aplicabilidade relativo à indústria para moldes, apresentou valores acima de 6. Os 

revestimentos B4C, TiB2 e TiAlCN foram classificados como “Bom” neste tipo de aplicação e o 

revestimento CrN/CrCN/DLC foi considerado “Muito Bom”; 

 No sector comercial das ferramentas de corte, o valor do índice de aplicabilidade foi de 7. Os 

revestimentos B4C e TiB2 foram classificados como “Razoável”. O filme TiAlCN obteve a classificação de 

“Bom”, e o filme CrN/CrCN/DLC foi classificado de “Muito bom”; 

 A indústria de decoração revelou não ser o sector comercial ideal para os revestimentos estudados 

neste trabalho. Os filmes B4C, TiB2 e TiAlCN foram classificados como “Razoável” e o filme 

CrN/CrCN/DLC obteve a classificação de “Mau”. 

5.2 Propostas para trabalhos futuros 

Ao realizar um trabalho de investigação normalmente longo como o presente, mas com limites temporais 

para a sua conclusão, é possível verificar que alguns rumos de investigação seguidos não produziram os 

resultados desejados, enquanto outras poderiam ter conduzido a resultados mais promissores. 

 

Assim, desta forma seria possível realizar outros trabalhos com os seguintes objetivos: 

 Otimização de parâmetros de deposição do processo de revestimentos, com vista a melhorar a 

estrutura e o comportamento tribológico dos revestimentos; 

 Estudar o comportamento ao desgaste destes mesmos revestimentos utilizando outras configurações 

de ensaios tribológicos; 

 Estudar a aplicabilidade desses revestimentos em contexto industrial; 

 Estudar o coeficiente de atrito destes revestimentos usando outras configurações de ensaio 

tribológico; 

 Tentar minimizar o coeficiente de atrito através de conjugações diferentes de parâmetros de 

deposição e diferentes condições de preparação dos substratos; 

 Estudar revestimentos alternativos. 
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