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Resumo 

O emprego de intermetálicos como revestimento de ligas de titânio pode promover melhorias no 

comportamento corrosivo e na resistência ao desgaste superficial, em ambientes agressivos. 

Particularmente, intermetálicos à base de titânio e alumínio apresentam elevada resistência à 

oxidação e elevada dureza. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral o revestimento 

de múltiplas camadas de intermetálicos a base de Al-Ti sobre a liga Ti-6Al-4V pelo emprego da 

técnica de deposição direta de metal a laser (DLMD), a partir da deposição de pó de alumínio sobre 

o substrato metálico, avaliando as características do revestimento nas propriedades do substrato.  

Espera-se, a partir dos resultados obtidos, verificar a influência das múltiplas camadas na formação 

dos compostos intermetálicos, com a perspectiva de utilizar estes materiais revestidos em 

ambientes agressivos. Para isto, depositou-se pó de Al no substrato de Ti-6Al-4V, através da 

técnica de DLMD. Utilizou-se um laser de CO2, com potência fixa de 100 W, feixe com diâmetro 

focal de 0,16 mm, velocidade de processamento de 5 a 50 mm/s, e fluxo de gás argônio analítico 

1.0 para proteção das amostras. Após o processamento, as amostras foram caracterizadas 

microestruturalmente através de MO, MEV, EDS e DRX. Para a análise térmica, foram 

empregadas caracterizações via termogravimetria (TG). Os resultados indicam formação de 

intermetálicos do tipo Al3Ti para todas as velocidades de processamento utilizadas, e a presença 

de uma camada contínua de intermetálico, que aumenta a fragilidade do material. O aumento da 

velocidade de processamento, assim como o aumento do número de camadas, promoveu a redução 

da espessura da camada contínua de intermetálico, portanto, a condição mais adequada foi a de 50 

mm/s, que apresentou espessura média da camada contínua de intermetálicos 58% menor do que 

a espessura média das outras condições. Já as amostras processadas com as menores velocidades 

(5 e 15 mm/s) apresentaram trincas. O revestimento demonstra ter auxiliado na velocidade de 

reação à oxidação, através da análise térmica, sendo a amostra processada com 35 mm/s a mais 

adequada, por apresentar menor crescimento da taxa de variação de massa. Assim, a técnica de 

deposição direta de metal a laser (DLMD) se mostrou eficaz para a formação de intermetálicos em 

todas as condições empregadas, sendo as maiores velocidades as mais adequadas. 

 

Palavras-chave: Intermetálicos; Ti-6Al-4V; DLMD; laser.  
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Abstract 

The use of intermetallics as coatings for titanium alloys can promote improvements in corrosion 

behavior and resistance to surface wear in aggressive environments. Particularly, titanium and 

aluminum based intermetallics have high resistance to corrosion and oxidation and high hardness. 

The present research project has as general objective the coating of multiple layers of Al-Ti based 

intermetallics on Ti-6Al-4V alloy by the use of direct metal laser deposition (DLMD) technique, 

from the deposition of aluminum powder on the metal substrate, evaluating the characteristics of 

the coating on the substrate properties. From the results obtained, it is expected to verify the 

influence of the multiple layers on the formation of intermetallic compounds, with the perspective 

of using these coated materials in aggressive environments. For this, Al powder was deposited on 

the Ti-6Al-4V substrate, through the DLMD technique. A CO2 laser was used, with fixed power 

of 100 W, beam with focal diameter of 0.16 mm, processing speed of 5 to 50 mm/s, and analytical 

argon gas flow 1.0 for sample protection. After processing, the samples were characterized 

microstructurally using MO, SEM, EDS, and XRD. For the thermal analysis, characterizations via 

thermogravimetry (TG) were employed. The results indicate formation of Al3Ti type intermetallics 

for all the processing speeds used, and the presence of a continuous intermetallic layer, which 

increases the brittleness of the material. The increase in processing speed, as well as the increase 

in the number of layers, promoted the reduction of the thickness of the continuous intermetallic 

layer, therefore, the most suitable condition was 50 mm/s, which presented average thickness of 

the continuous intermetallic layer 58% lower than the average thickness of the other conditions. 

The samples processed with the lowest speeds (5 and 15 mm/s) presented cracks. The coating 

proved to have helped in the oxidation reaction speed, through thermal analysis, and the sample 

processed with 35 mm/s was the most appropriate, because it presented less growth in the mass 

variation rate. Thus, the direct metal laser deposition (DLMD) technique proved effective for the 

formation of intermetallics under all conditions employed, with the higher speeds being the most 

suitable. 

  

Keywords: Intermetallics; Ti-6Al-4V; DLMD; laser. 

xvii 



 
 

Sumário 

Dedicatória...............................................................................................................................v 

Agradecimentos.......................................................................................................................vi 

Epígrafe..................................................................................................................................vii 

Lista de figuras......................................................................................................................viii 

Lista de tabelas........................................................................................................................xi 

Lista de equações....................................................................................................................xii 

Lista de abreviaturas e símbolos............................................................................................xiii 

Resumo..................................................................................................................................xvi 

Abstract................................................................................................................................xvii 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................20 

1.1. Objetivo geral.................................................................................................................24  

1.2. Objetivos específicos........................................................................................................24  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................................25  

2.1. Titânio e suas ligas..........................................................................................................25  

2.2. Compostos intermetálicos...............................................................................................28  

2.3. Difusão no estado sólido.................................................................................................32  

2.3.1.  Difusão no estado sólido de ligas γ-TiAl....................................................................35 

2.4. Formação de intermetálicos na interação entre metais dissimilares...............................35  

2.5. Processamento de materiais com laser............................................................................38 

2.5.1. Parâmetros no processamento a laser de materiais......................................................43 

2.6. Revestimento a laser (laser cladding) ............................................................................45 



 
 

2.7. Deposição direta de metal a laser (Direct laser metal deposition – DLMD).................46 

3. MATERIAIS E MÉTODOS...........................................................................................50  

3.1. Materiais.........................................................................................................................50 

3.2. Revestimento de Al sobre o substrato de Ti-6Al-4V......................................................51 

3.3. Caracterização microestrutural de amostras processadas...............................................55 

3.4. Análise térmica via termogravimetria (TG) de amostras processadas............................57 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................58  

4.1. Caracterizações dimensional e microestrutural de amostras processadas via 

DLMD....................................................................................................................................58 

4.2. Análise composicional qualitativa e de fases da camada depositada sobre Ti-6Al-4V..72 

4.3. Comportamento térmico de amostras processadas via DLMD.......................................78 

5. CONCLUSÕES................................................................................................................82  

6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.........................................................84  

7. REFERÊNCIAS ..............................................................................................................85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Um dos desafios identificados na aplicação dos intermetálicos como revestimento se dá 

pelas diferenças físico-químicas entre a camada depositada e o substrato metálico, que pode 

influenciar negativamente na ligação metalúrgica na região interfacial. Portanto, para que o 

emprego dos intermetálicos seja difundido e ampliado na indústria, na forma de revestimento de 

substrato, mostra-se necessário o emprego de técnicas avançadas que possibilitem a ligação 

metalúrgica entre estes materiais (CAO et al., 2014). Uma das técnicas de processamento possível 

de ser empregada para este fim é o processamento com laser, chamada de deposição direta de metal 

a laser (Direct Laser Metal Deposition - DLMD). 

Segundo Fiamoncini, Da Costa e Folgueiras (2007), intermetálicos são compostos 

formados por dois ou mais elementos metálicos, com composição química estabelecida. Esta 

classe de materiais é visada devido às suas propriedades mecânicas, químicas e físicas, como boa 

resistência à oxidação, sendo que seu desenvolvimento não envolve custos elevados. Em altas 

temperaturas, os intermetálicos podem apresentar baixa tenacidade e alta fragilidade, o que 

restringe suas aplicações nestas condições (KUMAR, 1990). No século XXI, pode-se notar o 

crescimento do interesse no estudo destes materiais (PADILHA, 2011). 

 Na literatura, uma das aplicações encontradas que envolvem o emprego de intermetálicos, 

é como revestimento do titânio e suas ligas (SANTOS, 2008). Segundo Donachie (1985), o titânio 

e suas ligas apresentam propriedades atrativas, como baixa massa específica, elevada resistência 

mecânica e boa resistência à oxidação. Porém, seu emprego em ambientes com temperaturas 

elevadas é limitado, devido à sua grande afinidade com o oxigênio, que degradam suas 

propriedades mecânicas, e baixas propriedades tribológicas, que resultam em elevado desgaste 

superficial (PALMA, 2016). 

 Neste contexto, em função de propriedades encontradas nos intermetálicos, como elevada 

dureza, boa resistência à oxidação, baixa massa específica, ponto de fusão elevado e alto módulo 

de elasticidade, intermetálicos baseados em Al-Ti, (aluminetos de titânio, Ti3Al, TiAl e TiAl3), se 

situam entre os compostos indicados para aplicações em alta temperatura, ambientes corrosivos 

ou que demandem boa resistência ao desgaste superficial (RAGGHAVAN, 2005). 
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 Particularmente, para que possam ser empregados como revestimentos e agirem como 

barreira protetora de metais, é necessário que os intermetálicos revistam toda extensão superficial 

de um substrato metálico, agindo como um “filme contínuo” (DEVORE, 1989). A literatura 

reporta alguns exemplos de intermetálicos empregados como barreira protetora, dentre estes: os 

aluminetos de ferro, que apresentam elevada resistência à corrosão em altas temperaturas 

(BORGES, 2010); ligas de Ni3Al, que possuem aplicações em turbinas a vapor, água ou gás, 

devido as elevadas resistências à oxidação, erosão e cavitação, além de aplicações em moldes 

permanentes, válvulas e pistões, por sua capacidade de desempenho como barreira térmica em alta 

temperatura (LIU e STIEGLER, 1992).  

 O processamento a laser é capaz de produzir revestimentos de alto desempenho, e pode-se 

citar as seguintes características (BORGES, 2010; NOWOTNY et al, 2007): 

• uniformidade da superfície do revestimento; 

• zona termicamente afetada (ZTA) estreita; 

• baixo aporte ao calor, o que evita distorções nas peças; 

• alta taxa de aquecimento e resfriamento, o que gera uma microestrutura de grãos finos; 

• baixa porosidade; e 

• inibição ou redução da perda de elementos de liga voláteis. 

 Segundo Schneider (1998), há três grupos de tratamento de superfícies a laser: sem fusão 

da superfície; com fusão da superfície; e com fusão da superfície e adição de material. No processo 

revestimento por de deposição de pós assistida por laser, o calor do feixe de laser é responsável 

por fundir a superfície do substrato e do material depositado.  

 Na técnica de revestimento a laser, conhecida como laser cladding, o material, em forma 

de pó, lâmina ou fio, pode ser adicionado antes ou durante o processamento. Nesta técnica, espera-

se que uma fina camada do substrato seja derretida, assim como a maior parte do material 

depositado, promovendo homogeneização antes da solidificação, e uma boa adesão da camada de 

revestimento ao substrato (ZHONG e LIU, 2010). 

 Há diversas técnicas de modificação de superfície de materiais, e pode-se destacar o uso 

do laser, conforme observa-se nos seguintes trabalhos:  
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• Ashan et al. (2011) compararam as características da deposição direta de metal a laser 

(DLMD) com dois tipos de pó de Ti-6Al-4V. Os pós foram preparados por atomização a 

gás (GA) e processo de eletrodo rotativo de plasma (PREP). As amostras foram analisadas 

com microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia óptica, difração a laser, 

difratometria de raios-X (DRX), micro tomografia computadorizada (MicroCT), além de 

um ensaio de microdureza Vickers. O pó preparado por PREP apresentou uma maior taxa 

de deposição, e os depósitos apresentaram menor rugosidade superficial e menor 

porosidade intracamada. A microdureza da camada processada a laser feita com pó 

preparado por PREP apresentou menor microdureza do que a camada feita com pó 

preparado por GA. 

• Dahotre (2014) introduziu, através do laser, nitrogênio em superfícies de amostras de Ti-

6Al-4V, resultando em um menor desgaste corrosivo, mantendo a adesão e a proliferação 

celular; 

• Cárcel et.al. (2014) refinaram as propriedades tribológicas e aumentaram a resistência à 

altas temperaturas da liga Ti-6Al-4V através da deposição a laser do revestimento 

intermetálico de Ti-Al. A dureza da liga de Ti-Al era entre 250-300 HV, e após o 

revestimento, a dureza medida foi 430 HV;  

• Abioye, McCartney e Clare (2015) realizaram a deposição a laser de Inconel 625 em aço 

inoxidável 304L, para análise da eficiência da proteção contra corrosão que a liga fornece 

ao substrato, e das alterações microestruturais. Após a deposição a laser, notou-se que em 

solução de NaCl a 3,5% em peso, sem aeração, o material tratado a laser apresentou 

corrosão uniforme, diferente do substrato de aço inoxidável 304L, que apresentou corrosão 

localizada; e 

• Dilip et al. (2016) estudaram um novo método para fabricar peças 3D de liga intermetálica 

(Ti-Al) através de manufatura aditiva, explorando a viabilidade de fabricar peças 3D 

porosas em liga intermetálica de TiAl diretamente de pós de Ti–6Al–4V e Al. Concluiu-se 

que alumínio reage com as superfícies das partículas de Ti-6Al-4V, formando Al3Ti. 

Conforme o tempo de sinterização avança, o Al se difunde na partícula de Ti-6Al-4V, 

formando TiAl. Portanto, tal abordagem se mostrou eficiente para a produção de peças em 

liga intermetálica TiAl. 



23 
 

Como mostrado em pesquisa prévia, desenvolvida no grupo de pesquisa no qual a proposta 

está inserida (SILVA, 2020), a formação de intermetálicos a base de Al-Ti se dá a partir da fusão 

do pó de alumínio sobre a liga de titânio, que também é fundida parcialmente, próximo à região 

de interface, durante o emprego da técnica de DLMD. Isto ocorre em condições de processo 

controladas, em função da difusão do titânio em direção à camada líquida de alumínio e a interação 

entre os elementos que, no resfriamento, geram intermetálicos dispersos no revestimento. Neste 

trabalho, foi realizado o revestimento, a base de intermetálicos do tipo Al-Ti, com deposição prévia 

do pó de alumínio.  

Na presente proposta, espera-se realizar o revestimento, camada a camada, pela técnica de 

deposição direta de metal a laser (DLMD), com o objetivo de aumentar a espessura deste 

revestimento sobre o substrato de liga de titânio, a fim avaliar a viabilidade técnica na formação 

de intermetálicos nas camadas depositadas, ampliando o efeito de barreira protetora do substrato.  

A apresentação do presente trabalho está estruturada da seguinte forma: 

• Introdução: apresenta-se a introdução teórica e os objetivos, geral e específicos; 

• Revisão bibliográfica: apresenta-se a teoria sobre os assuntos abordados neste 

trabalho; 

• Materiais e métodos: apresenta-se como o trabalho foi desenvolvido; 

• Resultados e discussão: apresenta-se os resultados obtidos com os ensaios e a 

discussão destes; 

• Conclusões: apresenta-se os principais pontos concluídos através dos resultados; 

• Sugestões para trabalhos futuros: apresenta-se as sugestões mais pertinentes para 

próximos trabalhos; 

• Referências: apresenta-se as referências bibliográficas utilizadas. 
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1.1 Objetivo geral 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral realizar o revestimento de múltiplas camadas 

de intermetálicos a base de Al-Ti, considerando a deposição prévia de Al sobre a liga Ti-6Al-4V 

via DLMD (Direct Laser Metal Deposition - DLMD). 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Como objetivos específicos, buscou-se: 

• Obter uma camada espessa do revestimento a base de Al-Ti sobre o substrato de liga de Ti, 

a partir de condições controladas dos parâmetros de processo;  

• Empregar a técnica DLMD como viabilidade técnica em se gerar intermetálicos sobre 

substrato metálico, considerando a tecnologia por difusão do titânio na região do pó de 

alumínio fundido; e 

• Avaliar o efeito da formação de intermetálicos no comportamento protetivo do substrato 

revestido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica, que discorre sobre as características 

principais do titânio e suas ligas, dos compostos intermetálicos e do processamento destes com 

laser.  

 

2.1. Titânio e suas ligas 

  

 O titânio é um metal de transição da família IV-B na tabela periódica. Seu número atômico 

é 22, seu peso atômico é 47,9 g/mol e seu raio atômico é 0,1445 nm. O titânio tem massa específica 

de 4,45 g/cm³, sendo 60% maior que a do alumínio e 40% menor que a do aço. Além disso, 

apresenta resistência à corrosão elevada em temperatura ambiente, em função do filme de óxido 

formado em sua superfície, permitindo que este metal seja aplicado em meios agressivos de 

trabalho (LÜTJERING e WILLIANS, 2007). Ainda, se comparado ao emprego do alumínio e suas 

ligas e de aço, pode-se dizer sua aplicação industrial é relativamente recente. Sua produção em 

larga escala iniciou-se na década de 1950. Já em 2011, sua produção mundial foi duas vezes maior 

que em 2005, atingindo 113.500 toneladas. As Figuras 1 e 2 evidenciam um aumento significativo 

no preço aplicado do titânio laminado ao longo dos anos, assim como, um aumento notório na 

produção desta matéria-prima nos países exportadores deste metal (CHUNXIANG et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Índice de preços dos fabricantes de titânio na América entre 1971 e 2006 (Chunxiang, 

2011) 
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Figura 2. Principais países produtores de titânio entre 2003 e 2010 (Chunxiang, 2011) 

 As ligas de titânio apresentam, além de resistência à corrosão, resistências à fluência e 

mecânica elevadas, sendo biocompatíveis em algumas composições, o que as tornam amplamente 

empregadas nos setores aeroespacial, químico e médico. Cabe ressaltar que suas resistências 

mecânicas e à fluência, em altas temperaturas, são limitadas em sua temperatura máxima de 

trabalho, devido ao seu caráter oxidativo. Ligas de titânio convencionais são aplicadas até 

temperaturas em torno de 500º C (DONACHIE, 1988). 

 Uma elevada relação entre a resistência mecânica (UTS até 1400 MPa) e massa específica 

é presente nas ligas de titânio, da ordem de 4,5 g/cm³. Estas ligas são dúcteis, o que as torna 

possíveis de serem usinadas e forjadas (CALLISTER, 2012). 

 A Tabela 1 apresenta as principais propriedades do titânio puro. Já a Tabela 2 apresenta 

algumas propriedades das ligas de titânio comercialmente puro e das ligas Ti-6Al-4V. 
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Tabela 1. Principais propriedades do titânio puro (Adaptado de Callister, 2012) 

Propriedades Dados para o titânio puro 

Número atômico 22 

Peso atômico 47,9 

Ponto de fusão 1668 ± 10°C 

Ponto de ebulição 3260°C 

Coeficiente de Poisson 0,34 

Dureza 70-74 HB 

Resistência à tração 520 MPa 

Módulo de elasticidade 107 GPa 

Limite de escoamento 450 MPa 

Módulo de cisalhamento 45 GPa 

Massa específica 4,51 g/cm³ 

 

 

Tabela 2. Propriedades mecânicas das ligas de titânio comercialmente puro e das ligas Ti-6Al-

4V (Adaptado de Long, 1998) 

 

Especificação da 

liga 

 

Microestrutura 

Módulo de 

elasticidade 

E (GPa) 

Limite de 

escoamento 

(MPa) 

Limite de 

resistência 

(MPa) 

Ti comercialmente 

puro 

 

α 

 

105 

 

692 

 

785 

 

Ti-6Al-4V 

 

β / α 

 

110 

 

850-900 

 

960-970 

 

 

 Entre as ligas de titânio, a Ti-6Al-4V (6%p de alumínio e 4%p de vanádio) representa cerca 

de 80% da produção mundial atual, tendo como principais produtores os Estados Unidos, Rússia, 

China, França, Japão, Itália e Alemanha, respectivamente (CHUNXIANG et al., 2011). A Tabela 

3 apresenta sua composição química nominal, segundo a norma ASTM F136 (ASTM, 2008). 
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Tabela 3. Composição da liga Ti-6Al-4V segundo a norma ASTM F136 (Adaptado de ASTM, 

2008) 

Elementos Al V Fe O N H C Outros Ti 

Teor (% 

em peso) 

5,50 – 

6,75 

3,50 – 

4,50 

Máx. 

0,40 

Máx. 

0,20 

Máx. 

0,05 

Máx. 

0,125 

Máx. 

0,10 

Máx 

0,40 

Balanço 

 

 

 As propriedades mecânicas melhoradas da liga Ti-6Al-4V, em relação ao metal puro e, 

muitas vezes, às demais ligas, se deve à presença das fases α e β, o que lhe confere otimização das 

propriedades encontradas nas fases separadamente (PARR, GARDNER e TOTH, 1985).  A 

maior parte dos elementos de liga utilizados com o titânio causa uma diminuição na temperatura 

de transição do titânio de α para β, entretanto, o alumínio causa um aumento na temperatura de 

transição, portanto, o alumínio é um importante elemento estabilizador da fase α em altas 

temperaturas (THORTON e COLANGELO, 1985). 

 O titânio possui alta afinidade com o oxigênio, e este é um fator que limita sua aplicação 

das ligas de titânio em componentes estruturais em altas temperaturas, pois sua oxidação causa 

perda de material, que ocorre pelo aumento da camada de óxido e endurecimento da liga (SEFER, 

2014).  

 Para contornar o problema de aplicação das ligas de titânio por longo período, em altas 

temperaturas, pode-se utilizar revestimentos que atuam como barreira protetora da ação do 

oxigênio (KEARNS e RESTALL, 1998). Uma das alternativas tecnológicas para revestimento da 

liga Ti-6Al-4V é a deposição direta de metal a laser (DLMD), empregada no presente estudo.  

 

2.2. Compostos intermetálicos 

 

 Compostos intermetálicos podem ser definidos como ligas formadas por diferentes 

elementos metálicos. Nestes materiais, a energia de ligação entre átomos dissimilares é maior do 

que a energia de ligação de átomos similares. As propriedades mecânicas dos compostos 

intermetálicos são bastante influenciadas pelas alterações microestruturais, mesmo que pequenas, 

devido as suas ligações metálicas e covalentes. Assim, as alterações microestruturais causam 

mudanças nas propriedades, como ductilidade e tenacidade do material intermetálico (KUMAR, 

1990). 
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 O interesse no estudo dos intermetálicos ocorreu paralelamente com a evolução dos 

conhecimentos sobre Metalurgia Física. Em 1839, na Alemanha, Karsten relatou o primeiro 

exemplo da formação de intermetálicos. Pode-se destacar os trabalhos dos pesquisadores: 

Komakov (entre 1900 e 1914); Tammann (entre 1903 e 1909); Bain e Griffth (1927) e Westbrook 

(entre 1967 e 1970). Tammann aperfeiçoou o método de análise térmica e por meio deste pôde 

explicar sistemas compostos de sulfetos e cloretos e sistemas de cristais mistos. A partir disto, 

Tammann iniciou os estudos nos compostos intermetálicos. (MORCELLI, 2002; GUNN, 1997). 

 Os compostos intermetálicos, em sua maioria, são compostos por dois elementos distintos, 

portanto são do tipo binários. Nestes compostos, cada elemento atômico se localiza em pontos 

específicos da rede cristalina (BRUNETTI, 2012). 

 Segundo STOLOFF, LIU e DEEVI (2000), esta classe de compostos possui uma gama de 

combinação de propriedades mecânicas, físicas, térmicas, além de seu elevado ponto de fusão, alta 

resistência mecânica e resistência à corrosão. São muitas as aplicações não estruturais de 

intermetálicos, porém, seu uso em aplicações estruturais ainda é limitado. Como resumo geral da 

aplicação de intermetálicos, tem-se: 

• Estrutural (automotivo e aeroespacial); 

• Magnético; 

• Armazenamento de energia (baterias e armazenamento de hidrogênio); 

• Elementos de aquecimento (ferramentas e matrizes, hardware de fornos); 

• Tubos para indústria química; 

• Revestimentos; 

• Dispositivos eletrônicos. 

 O TiAl é um dos intermetálicos mais promissores para uso em turbinas, devido a seu 

elevado ponto de fusão, melhor resistência à oxidação e baixa densidade quando comparado às 

ligas de titânio convencionais. A Tabela 4 apresenta aplicações do TiAl em motores de aeronaves: 
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Tabela 4. Aplicações do TiAl em motores de aeronaves (Adaptado de Stoloff, 2000): 

Aplicação Motor 

Lâminas de turbina de baixa pressão CF6-80C2, GE 90 

Suportes de vedação de carbono F414 

Vigas de dutos de transição GE 90 

Lâminas do compressor Allison 14th stage 

Fundição do difusor Motores avançados 

  

 A Tabela 5 apresenta alguns exemplos de compostos intermetálicos, com destaque para os 

formados entre os metais alumínio e titânio, objeto de interesse do presente estudo. Em relação ao 

seu comportamento mecânico, são materiais que, em geral, apresentam baixa ductilidade e fratura 

frágil, tanto em altas, quanto em baixas temperaturas. Como exemplo de aplicação de materiais 

metálicos em baixa temperatura, pode-se citar a indústria química, onde equipamentos podem 

operar em temperaturas em torno de – 100° C (LOPES, 2016). Na Tabela 5 são mostrados os 

modos de fratura para estes intermetálicos, sendo a ocorrida no contorno de grão representado por 

CG, ou seja, uma fratura intergranular. 
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Tabela 5. Exemplos de compostos intermetálicos e algumas de suas propriedades (Adaptado de 

George e Liu, 1991) 

Liga Temperatura de fusão 

(ºC) 

Massa específica 

(mg/m³) 

Modo de fratura 

Ni3Al 1400 7,50 CG 

Ni3Si 1140 7,30 CG 

Al3Ti 1350 3,20 Clivagem 

Al3Zr 1580 3,70 Clivagem 

Al3Nb 1605 4,54 Clivagem 

Fe3Al 1540 6,72 Clivagem 

FeAl 1300 5,56 CG e Clivagem 

NiAl 1640 5,86 CG e Clivagem 

Ti3Al 1600 4,20 Clivagem 

TiAl 1460 3,91 Clivagem 

Cr2Nb 1770 7,60 Clivagem 

MoSi2 2020 6.24 Clivagem e CG 

Ti5Si 2130 4,32 Clivagem 

 

 A Figura 3 compara algumas propriedades dos intermetálicos em relação a outras ligas 

metálicas. Pode-se notar que os aluminetos de titânio possuem módulo de Young superior a 

diversas ligas, como ligas de titânio e ligas Mg-Al, assim como seu limite de escoamento, embora 

sua massa específica apresente valores superiores a outras ligas (DIMIDUK, 1999). 
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Figura 3. Comparação do módulo de Young, à temperatura ambiente, entre (a) massa específica 

e (b) limite de escoamento, para metais estruturais e intermetálicos (Adaptado de Dimiduk, 

1999) 

 

 O processo de formação dos intermetálicos ocorre por meio da difusão dos elementos que 

os constituem. Portanto, têm-se dado ênfase no estudo sobre sua formação, em função do tempo e 

da temperatura empregados, durante algum processamento de materiais, como os tratamentos 

térmicos (CALIXTO, 2010). 

 

2.3. Difusão no estado sólido 

 

No fenômeno de difusão, átomos de uma fase ocupam defeitos (vazios ou interstícios) da 

rede cristalina de uma matriz metálica. Para que este fenômeno ocorra, além da necessidade da 

presença de uma posição adjacente vazia, o átomo deve possuir energia suficiente para romper as 

ligações químicas presentes nos átomos vizinhos, além de provocar distorção na rede enquanto se 

desloca. Com o deslocamento do átomo, obtém-se uma energia vibracional, e, portanto, uma 

determinada fração de átomos move-se por difusão, a cada temperatura específica (CALLISTER, 

2012). 

 Assim, a difusão está relacionada com o transporte de material por movimentos dos 

átomos. A difusão em sólidos pode ser abordada considerando a primeira (Eq. 1) e a segunda (Eq. 

2) Leis de Fick:   

 
𝐽 =  −𝐷 (

𝜕𝐶

𝜕𝑥
) 

 

(1) 

onde: 
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J = Fluxo de difusão 

D = Coeficiente de difusão 

∂C/∂x = Gradiente de concentração 

 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
=  

𝜕

𝜕𝑥
[D

𝜕𝐶

𝜕𝑥
 ] 

 

(2) 

 

 

onde: 

∂C/∂t = Fluxo de difusão no tempo 

D = Coeficiente de difusão 

∂C/∂x = Gradiente de concentração 

 

 A primeira Lei de Fick descreve a quantidade de material que se difunde, na direção normal 

a um plano, sendo proporcional ao gradiente de concentração. Já a segunda Lei, descreve a taxa 

de variação da concentração em função do gradiente do fluxo do material (CALLISTER, 2012). 

 Se o coeficiente de difusão não depender da composição, pode-se simplificar a segunda 

Lei de Fick (Eq. 3): 

 𝜕𝐶

𝜕𝑡
= D [

𝜕²𝐶

𝜕𝑥²
 ] 

 

(3) 

 

 A difusão pode ser de dois tipos: por lacunas ou intersticial. Na difusão por lacunas, um 

átomo da posição normal da rede migra para uma posição adjacente desta rede. Já na difusão 

intersticial, um átomo migra para um vazio da rede cristalina (CALLISTER, 2012). A Figura 4 

apresenta uma representação esquemática dos tipos de difusão.  
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Figura 4. Representação esquemática de difusão a) por lacuna; b) intersticial (Callister, 2012) 

 

 Existem fases fundamentais no mecanismo de ligação por difusão no estado sólido, que 

são representadas na Figura 5, onde em (a) pode-se observar o contato inicial, em (b) a deformação 

das superfícies, que possuem rugosidade microscópica, (c) o transporte de massa e a eliminação 

dos poros, e (d) crescimento do contato promovido pela deformação plástica e difusão 

(NICHOLAS, 1998). 

  

 

Figura 5. Ilustração das fases fundamentais da ligação por difusão entre duas superfícies (a) 

contato inicial, (b) deformação das superfícies, (c) transporte de massa e eliminação dos poros; e 

(d) crescimento do contato promovido pela deformação plástica e difusão (Nicholas, 1998) 
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2.3.1.  Difusão no estado sólido de ligas γ-TiAl 

  

 Como mencionado, a fase intermetálica γ-TiAl se destaca como material estrutural devido 

à sua baixa massa específica, além de suas propriedades mecânicas em alta temperatura. Para um 

melhor entendimento destas propriedades e da aplicação deste material é necessário um bom 

conhecimento sobre seu comportamento de difusão (TERASHITA et al., 2003). 

 Segundo diversos estudos presentes na literatura, a difusão no estado sólido das ligas γ-

TiAl ocorre entre temperatura de 950º a 1400º C. Essa variação de temperatura ocorre de acordo 

com as condições do processamento, como pressão e tempo empregados.  

 Thiyaneshwaran e Katakam (2018) estudaram a nucleação e crescimento da fase 

intermetálica de TiAl3 em laminado intermetálico de Ti-Al ligado por difusão. Para isso, utilizou-

se folhas de Ti e Al comercialmente puras, ligadas por difusão em estado sólido. A difusão ocorreu 

em temperaturas entre 550 e 575 °C, em vácuo. A caracterização microestrutural foi realizada por 

MEV, EDS e DRX, para análise das fases formadas na região intermetálica. Pode-se observar que 

a taxa de difusão do Al foi 20 vezes superior a taxa de difusão do Ti. A nucleação e crescimento 

da fase intermetálica de TiAl3 em Ti/Al ocorreu principalmente na interface Ti/TiAl3, e não na 

interface Al/TiAl3. Os grãos de TiAl3 relativamente maiores próximos à interface Al/TiAl3 

demonstram o crescimento de grãos com nucleação mínima. 

 

2.4. Formação de intermetálicos na interação entre metais dissimilares 

 

 Pode-se classificar a interação entre os materiais metálicos dissimilares em três categorias. 

A primeira categoria é a que envolve materiais levemente dissimilares, onde os materiais são 

essencialmente os mesmos, porém com composições químicas distintas (pode-se citar como 

exemplo as ligas de alumínio, que todas são formadas por alumínio, porém com diferentes 

composições químicas). A segunda categoria é de materiais com dissimilaridade média, onde os 

materiais são do mesmo tipo, como por exemplo, dois metais. Esses materiais podem ter o mesmo 

grau de solubilidade, como o aço e o cobre, ou pouca ou nenhuma solubilidade entre si, como o 

aço e o alumínio. A terceira categoria é de materiais altamente dissimilares, onde os materiais são 

de tipos diferentes, como metal e compósito, metal e polímero, metal e cerâmica, entre outros 

(PIGORETTI, 1999).  
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 A combinação de materiais dissimilares proporciona uma vasta gama de propriedades 

químicas e mecânicas. Pela combinação de propriedades, é possível obter materiais com elevadas 

resistências mecânica e à oxidação, o que torna adequado o uso destes materiais em ambientes que 

demandem alto desempenho (CALIXTO, 2010). 

 Entretanto, a interação entre materiais dissimilares pode ser dificultada em função dos 

diferentes valores de coeficiente de expansão térmica, temperatura de fusão, condutividade 

térmica, entre outros. Além disso, a formação de intermetálicos na interação entre os metais 

dissimilares pode levar a problemas relacionados à fragilização mecânica, sendo um dos maiores 

desafios para um bom desempenho destes materiais (CHEN, CHEN e LI, 2010).  

 Chen, Chen e Li (2010), investigaram a influência da reação interfacial na iniciação e 

propagação de fissuras na junção de titânio e alumínio no processo de soldagem a laser e 

observaram que uma camada espessa e contínua induz a fragilização e a geração de fissuras durante 

o processo de soldagem. 

 Particularmente, a interação entre os elementos titânio e alumínio, na presença de calor, 

leva à formação de intermetálicos frágeis dos tipos Al3Ti, na região rica em alumínio, e AlTi3, na 

região rica em titânio. Essa formação de fases intermetálicas está relaciona com o diagrama de 

fases do sistema Ti-Al, em condições de equilíbrio (Figura 6). Porém, em condições fora do 

equilíbrio, a formação de intermetálicos pode ser alterada, portanto, é fundamental compreender 

os parâmetros adequados para a formação destes compostos intermetálicos, visando a estabilidade 

do qualquer processo (KATTNER, LIN e CHANG, 1992). Ainda na Figura 6, observa-se as 

soluções sólidas α e β, assim como os compostos intermetálicos Ti3Al, TiAl3, γ-TiAl, TiAl2. 

Também pode-se notar que nas regiões com maior concentração de Al há formação de Al3Ti, e 

nas regiões com maior concentração de Ti há formação de AlTi3 (MASSALSKI, 1990). 

 O alumínio é responsável por aumentar a temperatura de transformação alotrópica α-Ti 

para β-Ti de 882,5ªC, para 100% Ti, até 1051 ºC para Ti8%Al em peso. A resistência do titânio à 

oxidação em altas temperaturas é elevada com a adição do alumínio, principalmente para teores 

de Al acima de 4% em peso (VOL, 1996). 
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Figura 6. Diagrama de equilíbrio de fases do sistema binário Ti-Al (Massalski, 1990) 

 

 A rota de difusão entre o Ti e o Al costuma ocorrer em duas etapas: na primeira, ocorre a 

formação da fase TiAl3, e na segunda, ocorre uma transformação gradual da fase TiAl3 para a fase 

TiAl: 

Ti + 3Al → TiAl3 

 

2Ti + TiAl3 → 3γ-TiAl 

 

 Segundo Luo e Acoff (2006), a segunda reação é uma versão simplificada do que realmente 

ocorre, pois como pode-se observar no diagrama de equilíbrio de fases do sistema Ti-Al, outras 

fases além do TiAl3 e Ti estão presentes. Uma das maneiras de se obter essas outras fases é através 

de tratamento térmico em baixas temperaturas. Mesmo sendo uma versão simplificada, a reação 

fornece uma aproximação satisfatória para a reação que ocorre durante tratamento térmico de 

compósitos multicamadas de Ti/TiAl3. 

 A Figura 7 apresenta a energia livre de Gibbs de formação dos aluminetos de titânio pela 

temperatura. Em temperaturas abaixo de 1000º C, o TiAl2 é o mais provável de se formar, por 

possuir a menor energia livre de Gibbs de formação. Depois da formação de TiAl2, os aluminetos 

de titânio que têm maior tendência termodinâmica a serem formados são TiAl3 e Ti3Al. 

(KHOSHHAL e HOSSEINZADEH, 2018). 
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Figura 7. Energia livre de Gibbs de formação dos aluminetos de titânio pela temperatura 

(Adaptado de Sujata, Bhargava e Sangel, 1997) 

 

 O TiAl3 possui as principais características dos intermetálicos do tipo Ti-Al, como alta 

temperatura de fusão, boa resistência à oxidação e baixa densidade, mas apresenta fragilidade 

elevada, podendo ser utilizado como fases de reforço em materiais compósitos 

(SURYANARAYANA, SUNDARESA e FROES, 1990). 

 

2.5. Processamento de materiais com laser 

 

 As aplicações do laser são diversas, como no processamento de materiais, na 

microeletrônica, metrologia, instrumentação, processos fotoquímicos. Seu emprego envolve 

diversos setores, dentre eles, o industrial, nuclear, na área médica, além de aplicações militares 

(BERRETA, 1995). 

 O processamento de materiais com laser abrange diferentes aplicações industriais e envolve 

processos como: corte e usinagem, soldagem, tratamentos térmicos e termoquímicos de 

superfícies, modificação morfológica e texturização de superfícies. É uma tecnologia também 

empregada na microusinagem, nanoprocessamento e shot peening de superfícies (KANNATEY-
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ASIBU, 2009). A Figura 8 mostra um gráfico de distribuição aproximada dos processos baseados 

em laser na virada do milênio, com base no volume percentual. Observa-se que o maior emprego 

do laser, considerando aplicações industriais, é o corte, 31%, seguido da marcação, e soldagem 

com 21% e 19%, respectivamente. Já a Figura 9 mostra um relatório do consultor financeiro 

McKinsey & Company, que projeta uma taxa de crescimento anual para o mercado de dispositivos 

a laser de cerca de 10% até 2025 - aumentando de US$ 17 bilhões em 2020 para US$ 28 bilhões 

(MURPHY, 2022). Pode-se destacar, entre todas as áreas de aplicação abordadas, a fabricação 

industrial e processamento de materiais. 

  

 

Figura 8. Aplicação industrial de processos baseados em laser na virada do milênio, com base 

em volume (Adaptado de Ion, 2005) 
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Figura 9. Rendimentos para o mercado de dispositivos laser (Adaptado de Murphy, 2022) 

 

 O processamento a laser tem sido empregado para deposição direta de material (pós micro 

ou nanométricos) camada a camada sobre substrato sólido, que é o processo considerado neste 

trabalho, chamado de deposição direta de metal a laser (Direct laser metal deposition – DLMD) 

ou revestimento a laser (Laser cladding), de forma mais geral (RABIN, SMOLIK e KORTH, 

1990). A Figura 10 mostra um desenho esquemático da deposição de pó sobre um substrato sólido 

via laser. 

 

Figura 10. Desenho esquemático da deposição de pó sobre um substrato sólido através da 

deposição de metal a laser (Adaptado de Yevko et al., 1998) 



41 
 

 As operações de processamento de materiais a laser podem ser controladas em função da 

determinação adequada do tempo de interação e da densidade de energia entregue durante o 

processo. A partir daí, o processamento do material a laser pode resultar no seu aquecimento, sem 

o derretimento ou vaporização do material, com o derretimento sem a vaporização, ou com a 

presença de vaporização; ou até a formação de plasma na região de interação (DUTTA e MANNA, 

2011). 

 As propriedades físico-químicas do material como: composição química, acabamento 

superficial, propriedades ópticas e propriedades térmicas, também são responsáveis por influenciar 

os resultados do processamento com laser (KANNATEY-ASIBU, 2009). Além disto, o tipo de 

atmosfera, empregada durante o processamento, também influenciam o resultado do 

processamento a laser. 

 O tratamento de superfícies a laser pode ser dividido em três grupos: sem fusão da 

superfície, com fusão da superfície, e com fusão da superfície e adição de material, conforme 

ilustra a Figura 11. Este último grupo, pode ser dividido entre laser alloying, laser dispersing e 

laser cladding, que se refere a ligação, dispersão e revestimento, respectivamente (SCHNEIDER, 

1998): 
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Figura 11. Tratamento de superfície a laser a) sem fusão da superfície; b) com fusão da 

superfície; c) com fusão da superfície e adição de material (Adaptado de Schneider, 1998). 

 

 Nos três métodos (ligação, dispersão e revestimento) há presença de fusão na superfície, 

conforme mostra a Figura 12. Distinguem-se os três métodos pelo grau de mistura entre o material 

de base e o material adicionado, na camada superficial. Na ligação (laser alloying), ocorre total 

mistura do material de base com o material adicionado. Já no revestimento (laser cladding), nota-

se uma camada superficial que quase não possui elementos do substrato em cima do material de 

base, o que faz com que as propriedades da camada revestida estejam fortemente relacionadas com 

o material adicionado. 



43 
 

 

Figura 12. Distintos processos da fusão com adição de material (Adaptado de Schneider, 1998). 

 

2.5.1. Parâmetros no processamento a laser de materiais 

 

 Os parâmetros de processamento a laser são responsáveis por determinar o desempenho do 

processo, sua repetibilidade e precisão na operação. (CASALINO, 2018), sendo os principais: (i) 

a intensidade absorvida pelo material, e (ii) a velocidade de processo, responsável pelo tempo de 

interação com o material. Assim, o processamento de materiais com laser é controlado a partir da 

determinação adequada dos parâmetros de processo. 

 A intensidade do feixe de laser (I), com distribuição aproximadamente gaussiana, pode ser 

descrita pela Equação 4 (KANNATEY-ASIBU, 2009):  

 I =  
2P

A
 =  

2 𝑃

𝜋𝑤2
  

 

(4) 

 

onde: 

P = potência do laser (kW); 
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A = área do feixe sobre a superfície do material (cm2); e 

ω = raio do feixe focalizado na superfície (cm). 

 

 Para lasers contínuos, a partir da velocidade do processo (V), ou velocidade de varredura 

do feixe, é possível estimar, pela da Equação 5, o tempo de interação entre o feixe de laser e o 

material processado (KANNATEY-ASIBU, 2009): 

 t =  
D

V
   

 

(5) 

 

onde: 

V = velocidade de varredura; 

D = diâmetro do feixe de laser; 

t = tempo de interação com o material. 

 

 Já em relação aos parâmetros do material, que influenciam no processamento laser, a 

difusidade térmica (Equação 6), que descreve como o material difunde o calor, é apresentada a 

seguir (KANNATEY-ASIBU, 2009). 

 𝜅 =  
𝜅

𝜌 .𝐶𝑝
   

 

(6) 

 

onde:  

κ = difusidade térmica; e 

ρ = massa específica; e 

Cp = calor específico. 
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2.6. Revestimento a laser (laser cladding) 

 

 Geralmente, a técnica de revestimento é aplicada para sobrepor um metal a outro, a fim de 

criar uma ligação interfacial adequada, sem que haja diluição do metal de revestimento com o 

metal do substrato. Quando ocorre essa diluição, considera-se como contaminação do 

revestimento, que pode prejudicar tanto suas propriedades mecânicas, quanto sua resistência à 

corrosão (STEEN e MAZUMDER, 2010). 

 No revestimento a laser (laser cladding), ocorre a fusão da liga de adição no material do 

substrato, através do feixe de laser. O objetivo deste revestimento é derreter uma fina camada do 

substrato junto com o máximo possível da liga de adição. A liga de adição pode ser posicionada 

na área de interação do feixe de laser com o material em diferentes formas, antes (predeposição) 

ou durante (codeposição) o processamento, conforme ilustrado na Figura 13. Quando a liga é 

predepositada, uma pequena parte do substrato derrete, diluindo a liga, e age como dissipador 

térmico, causando uma rápida solidificação. Quando a liga é codepositada, a liga de adição é 

derretida por parte do feixe de laser, e a outra parte derrete o substrato. Em excelentes condições, 

a diluição do revestimento pelo substrato é pequena, em torno de 5%. (ION, 2005). 

 

 

Figura 13. Ilustrações da (a) predeposição e (b) codeposição de um pó de liga para revestimento 

a laser (laser cladding) (Adaptado de Ion, 2005) 
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 Para criar um revestimento com composição nominal da liga de adição, muito pouco do 

substrato deve ser fundido. A solidificação deste revestimento fundido é rápida, o que gera uma 

forte ligação com o substrato. É fundamental a seleção de uma liga correta para o revestimento, 

para controle de desgaste, oxidação, corrosão e erosão. Os substratos adequados para o processo 

de revestimento a laser são ligas à base de alumínio, titânio, magnésio, níquel e cobre, além de 

carbono-manganês e aços inoxidáveis, pois toleram a fusão a laser. Existem também ligas de 

revestimento populares, baseadas em ferro, níquel, cobalto, carbonetos de tungstênio, titânio e 

silício, ou cerâmicas, como a zircônia (ION, 2005).  

 A primeira patente que se refere ao laser cladding foi publicada em 20 de abril de 1976, 

pela Avco Everett Laboratório de Pesquisa (AVCO, 1976). Esta patente descreve a técnica de 

revestimento metálico com o uso de um feixe de laser.  No ano seguinte, em 3 de agosto de 1977 

uma patente foi publicada pela Caterpillar Tractor Company. Esta patente descreve o processo de 

ligação de um revestimento pré-depositado a um substrato com o uso de um feixe de laser 

(CATERPILLAR, 1977).  

 

2.7. Deposição direta de metal a laser (Direct laser metal deposition – DLMD)  

 

 A deposição direta de metal a laser (DLMD) é uma técnica de deposição de camadas, a 

partir da transferência de pós metálicos sobre um substrato sólido, considerando seu 

processamento laser via sinterização direta de metal (Deposition metal laser sintering - DMLS) 

ou fusão direta de metal (Deposition laser melting – DLM). Nesta técnica é possível gerar um 

revestimento de camadas múltiplas, por deposição camada a camada, promovendo aumento da 

espessura do revestimento sobre o substrato.  (PINKERTON, KARADGE e SYED, 2006). 

 O processo de deposição direta de metal a laser (DLMD), especificamente o DMLS, foi 

desenvolvido em 1994 pelas empresas alemãs Rapid Prototyping Innnovations (RPI) e EOS 

GmbH, sendo o início da tecnologia de produção de peças metálicas em um processo único 

(COSTA, 2011). 

  No processo DMLS, após depositada a primeira camada de pó, incide-se o feixe de laser 

com parâmetros apropriados para a sinterização do pó metálico sobre a superfície do substrato. 

Neste caso, a maior parte do pó é sinterizado, mas uma parte do material pode ser fundido. A 

Figura 14 ilustra este processo. 
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Figura 14. Processo DMLS ilustrado (Adaptado de CIMJECT, 2008) 

   

 No caso da DLM, o pó depositado sobre o substrato é fundido, a partir da irradiação do 

feixe de laser incidente e absorvido na superfície do pó. A camada de revestimento sobre o 

substrato é construída com filetes alongados compostos pelo pó fundido.  Esta técnica permite a 

produção de peças compostas por diversas ligas metálicas que são de difícil obtenção por métodos 

convencionais de fabricação. Além disto, a cada camada de revestimento, é possível repetir o 

processo dando origem a um revestimento de múltiplas camadas, aumento sua espessura.  

 Os parâmetros do processo podem afetar diretamente os resultados obtidos, especialmente: 

a potência e a velocidade varredura do laser, o pré-aquecimento do substrato, o controle 

atmosférico e o tipo de deposição mecânica do pó sobre a superfície do material. Além disto, 

propriedades dos materiais, incluindo as específicas do pó metálico como sua morfologia e seu 

tamanho de partícula do, são importantes na qualidade do revestimento obtido (AGARWALA et 

al., 1995). 

 A Figura 15 mostra um esquema do processo de deposição direta de metal a laser (DLMD), 

onde o cabeçote do feixe de laser também entrega o pó durante o processamento. Entretanto, a 

DLMD pode ser ocorrer de forma manual, a partir da pré-deposição da cama de pó sobre o 

substrato. A Figura 15 mostra esquematicamente também o gás de proteção, a zona de fusão bem 

próxima à interface entre camada depositada e substrato, assim como a piscina de fusão 

(MORADI, ASHOORIA e HASANIB, 2020). 
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Figura 15. Esquema do processo de deposição direta de metal a laser (DLMD) (Adaptado de 

Moradi, Ashooria e Hasanib, 2020) 

 A literatura tem relatado resultados promissores no emprego da tecnologia DLMD na 

fabricação de materiais. Gregolin et al. (2014) estudaram as propriedades microestruturais da liga 

Ti-6Al-4V obtida pelo processo de sinterização direta a laser de metais (DMLS), observando que 

a liga processada apresentava uma rota de sinterização diferente das técnicas convencionais, não 

coincidindo com o conceito teórico de sinterização convencional. Os autores observaram que, 

neste caso, a liga apresentou microestrutura martensítica acicular, com “formato de espinha de 

peixe”, o que mostra que houve a fusão do material durante o processo. 

  Su (2013), estudou o comportamento estrutural de uma biela automotiva, produzida com 

a liga Ti-6Al-4V, obtida pelo processo DMLS. Neste caso, observou-se que o componente 

apresentava resultados estruturais semelhantes ao de uma biela de Ti-6Al-4V laminada e recozida 

(comercial) e de uma biela feita de aço C70. Resultados indicaram que o componente obtido via 

DMLS apresentou dureza e limite de resistência à tração em torno de 10% em relação ao material 

convencional. O limite de escoamento da amostra obtida por DMLS foi um pouco maior do que a 

mesma liga laminada e recozida (4%). A liga obtida por DMLS apresentou menor ductilidade que 

a liga conformada mecanicamente (alongamento 34% menor).  

 Guzanová et al. (2019) estudaram o efeito da posição em uma plataforma de construção 

em relação a dureza, rugosidade e taxa de corrosão de peças de liga Ti-6Al-4V produzidas pela 

técnica DMLS. Em relação a dureza, obteve-se valores médios de dureza na direção paralela de 

408-425 HV 0,1, que foram menores que os valores na direção perpendicular, de 384–409 HV 0.1, 

em todas as posições na plataforma. A reação anódica é responsável pelo controle o processo 
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eletroquímico, no qual há a formação de uma camada protetora de óxido de titânio na superfície. 

Os valores do índice de corrosão indicam a existência de uma película passiva protetora na 

superfície da liga processada por DMLS, que variou entre 3,5–4,4 × 10−3 mmpy em posições 

específicas. 

 Em 5 de junho de 2005, uma patente foi publicada pela MTS Systems Corporation. Esta 

patente descreve o processo de deposição direta de metal a laser (DLMD) que foi utilizado para a 

fabricação de formas tridimensionais com maior grau de complexidade. O uso de radiação laser 

em combinação com a soldagem a arco de metal a gás estabiliza o arco e fornece taxas de 

processamento mais altas (MTS SYSTEMS CORPORATION, 2005). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os materiais e métodos utilizados neste trabalho são descritos neste capítulo. O fluxograma 

da Figura 16 demonstra um esquema da metodologia dos procedimentos realizados, todos no ICT-

UNIFESP, nas unidades Talim e Parque Tecnológico.  

 

 

Figura 16. Fluxograma das etapas executadas no trabalho (Autor, 2022) 

 

3.1. Materiais 

 

 Os materiais empregados neste trabalho foram pó de alumínio (grau 101) e chapas da liga 

Ti-6Al-4V (grau 5) como substrato com 1 mm de espessura e dimensões de 26 x 26 mm2. O pó de 

alumínio, fornecido pela empresa ALCOA, possui distribuição granulométrica relativamente 

uniforme, com diâmetro médio (D50) de partículas da ordem de 25 μm, segundo Silva (2020). A 
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liga do substrato foi adquirida com empresa Realum Ind. e Com. de Metais Puros e Ligas Ltda. A 

composição química da liga é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Composição química da liga Ti-6Al-4V utilizada no presente trabalho (Realum Ind. E 

Com. De Materiais Puros e Ligas Ltda.) 

Elemento %p 

Ti Balanço 

Al 6,80±0,02 

V 4,36±0,04 

Cu 0,05±0,04 

Fe 0,39±0,02 

Outros 0,08±0,04 

 

 O substrato de liga de Ti foi previamente lixado, com lixa d´água de SiC mesh #600, para 

padronização de sua rugosidade, limpas e secas, em estufa à 70º C por aproximadamente 15 min.  

 

3.2. Revestimento de Al sobre o substrato de Ti-6Al-4V 

 

 O pó de Al foi previamente depositado sobre o substrato de liga de Ti, considerando um 

dispositivo automatizado, gerando uma cama de pó sobre o material com espessura controlada, 

variando entre 0,10 mm até 1,0 mm (Amostra A) e 0,15 mm até 1,05 mm (Amostra B). Após 

adicionada a primeira cama de pó, o material foi processado com laser, e uma nova cama de pó foi 

depositada para ser processada a laser novamente, e assim sucessivamente, para a formação das 

múltiplas camadas. A Figura 17-a mostra um diagrama esquemático do dispositivo empregado no 

revestimento por DLMD. O dispositivo acoplado ao cabeçote de deflexão do equipamento laser 

(16-b), permite a fabricação de componentes pela deposição de pó, com dimensões aproximadas 

de 50 x 50 x 50 mm3, e consiste de (i) uma mesa com dispositivos de controle elétrico/eletrônico 

contendo dois cilindros de processo (um de reservatório do pó e outro para o processo, Figura 17-

c), com movimento z acionados por motor de passo com velocidade e deslocamento controlados; 

(ii) uma lâmina destinada ao arraste e compactação de pó metálico do cilindro reservatório para o 

cilindro de processo; e (iii) uma cavidade destinada ao recolhimento do pó excedente e não 
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utilizado no processamento do material. Além disto, o cilindro de processo manteve-se pré-

aquecido em  temperatura de 200º C, em todas as condições experimentais.   

 O equipamento empregado no processamento do material foi um laser de CO2 (Synrad, 

modelo Ti100) com cabeçote de deflexão xy (Raylase, modelo MS-II-14) com lente de focalização 

de 100 mm, gerando um feixe com diâmetro focal de 0,16 mm e área útil de trabalho de até 70 x 

70 mm2. O equipamento com potência e velocidade de varredura, controlados via software 

WinLase Professional, foi empregado com velocidade de varredura variável entre 5 mm/s a 50 

m/s e potência fixa de 100 W. Os parâmetros empregados foram baseados em resultados anteriores 

do grupo de pesquisa Laboratório ProLaser (SILVA, 2020).  A Tabela 7 apresenta demais 

condições experimentais empregadas, incluindo o número de camas de pó consideradas a cada 

irradiação laser, para obtenção do revestimento por múltiplas camadas.  

 

Tabela 7.  Condições experimentais empregadas no revestimento por DLMD de pó de Al sobre 

substrato de liga de Ti (Autor, 2022) 

Amostra Velocidade (mm 

/s) 

Espessura da cama 

de pó (mm) 

Número de 

camas de pó 

Espessura total 

da cama de pó 

total (mm) 

AmA_V5 5 0,10 15 1,50 

AmA_V15 15 0,10 13 1,30 

AmA_V35 35 0,10 13 1,30 

AmA_V50 50 0,10 13 1,30 

AmB_V5 5 0,15 5 0,80 

AmB_V15 15 0,15 8 1,25 

AmB_V35 35 0,15 8 1,25 

AmB_V50 50 0,15 8 1,25 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 17. (a) Diagrama esquemático do dispositivo empregado no revestimento por DLMD, (b) 

integrado ao cabeçote do laser contendo (c) dois cilindros para reservatório do pó e para o 

processamento do substrato. 

 

Para proteção das amostras, durante o seu processamento, foi utilizado um fluxo de gás 
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argônio analítico 1.0 (pressão de saída entre 2 e 3 bar), através de uma câmara que distribui o 

gás sobre o material, como mostrado na Figura 18. 

 

Figura 18. Sistema de entrega de gás argônio (Autor, 2022) 

 

 Em cada condição, a área de varredura do feixe foi de 6 mm x 6 mm. A Figura 19 mostra 

um esquema do espaçamento entre as linhas de varredura do feixe de laser, considerando 

sobreposição de 50% entre as linhas. Em (a) pode-se observar a primeira trilha realizada pelo laser, 

e em (b) observa-se a segunda trilha, no sentido oposto (bidirecional), com espaçamento de 0,08 

mm do início da primeira trilha, ou seja, 50% de sobreposição do diâmetro de focalização de 0,16 

mm.  Já a Figura 20 mostra uma representação esquemática da posição das condições 

experimentais empregadas por amostra, após o processamento laser. 

 

Figura 19. Representação da trilha realizada pelo feixe de laser no processo DLMD, 

onde a) primeira linha; b) segunda linha (Autor, 2022). 
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Figura 20. Representação da posição das amostras após o processo DLMD, considerando as 

velocidades de varredura do feixe de laser (Autor, 2022). 

 

3.3. Caracterização microestrutural de amostras processadas  

 

 Após a deposição direta de metal a laser (DLMD), as amostras foram cortadas no sentido 

longitudinal, aproximadamente na região central da área processada, para que uma parte fosse 

preparada metalograficamente para a análise microestrutural (MO, MEV e EDS), e a outra parte 

fosse utilizada para análise de composição e de fases através da difratometria de raios-X (DRX). 

A Figura 21 representa o corte das amostras. 

 

 

Figura 21. Corte das amostras (Autor, 2022) 

 

A seção transversal das amostras foi submetida à preparação metalográfica 

convencional, considerando seu embutimento a frio com resina de poliéster com catalisador, 

seguido de lixamento mecânico de sua superfície com lixas d’água de SiC com granulometrias 

de 220, 400, 600 e 1200, respectivamente. Em seguida, a superfície polida em solução de 
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alumina de 1 µm, finalizando com lavagem em água destilada e limpeza em álcool etílico. 

Para revelação de sua microestrutura, a superfície das amostras foi atacada quimicamente, 

considerando reagente Kroll (5 ml de ácido nítrico (HNO3), 3 ml de ácido fluorídrico (HF) e 

100 ml de água destilada), por imersão durante 10 segundos, duas vezes.  

 A caracterização microestrutural da seção transversal de amostras foi realizada por meio 

de microscopias óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV), considerando análises 

complementares via espectroscopia por energia dispersiva de raios-X (EDS).  

 O microscópio óptico empregada foi o Zeiss, modelo Axioscope A1-Carl Zeiss, do 

Laboratório de Metalografia e Ceramografia do ICT-UNIFESP, com magnificações de 31,25 e 

62,5 vezes.  O objetivo da análise via microscopia óptica foi o levantamento dimensional da 

camada depositada sobre substrato de liga de Ti. A partir da imagem coletada no microscópio, 

análises dimensionais foram realizadas por meio do software ImageJ, considerando 5 medições 

em diferentes regiões, seguido de cálculo da média e desvio padrão.  

 As seções transversais das amostras também foram submetidas à microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), considerando o microscópio FEI, modelo Inspect S50 - FEI Company, do 

NAPCEM do ICT-UNIFESP. As imagens das amostras analisadas foram coletadas considerando 

técnica via elétrons secundários (ES) e elétrons retroespalhados (ERE), dando ênfase à interface 

entre o substrato de Ti-6Al-4V e a camada de pó de Al depositado. 

 A espectroscopia por energia dispersiva de raios-X (EDS) foi realizada em diferentes 

pontos da amostra, para a identificação dos elementos químicos presentes em diferentes regiões. 

O equipamento empregado está acoplado ao MEV, pertencente ao NAPCEM do ICT-UNIFESP. 

 Para identificação das possíveis fases e os compostos cristalinos presentes nas amostras, 

incluindo os intermetálicos, foi utilizada a técnica de difratometria de raios-X (DRX), 

considerando o equipamento de modelo Ultima IV da marca Rigaku, do NAPCEM (ICT-Unifesp). 

Os parâmetros empregados foram: intervalo angular (2θ) entre 20° e 100°, passo de 0,02°, 

velocidade angular de 10°/min e feixe de Cu K-α. 

 Para análises dos difratogramas obtidos, utilizou-se o software HighScore, a partir da 

comparação com cartas padrões das fases e compostos considerados.  

 

 

 



57 
 

3.4.  Análise térmica via termogravimetria (TG) de amostras processadas  

  

 A fim de analisar o comportamento térmico entre amostras revestidas, via DLDM, e não-

revestidas (substrato de liga de Ti), caracterizações via termogravimetria (TG) foram empregadas 

considerando equipamento modelo STA 449 F3, marca Netzsche, pertencente ao NAPCEM do 

ICT-UNIFESP. Para isto, amostras foram cortadas com dimensões de 3 mm x 5 mm e submetidas 

às análises sob atmosfera de gás sintético (mistura com ao menos 20% de O2) variando-se a 

temperatura entre a ambiente até 500º C, a 10º C/min, seguido de permanência em temperatura 

isotérmica de 500º C por 2 h.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterizações dimensional e microestrutural de amostras processadas via DLMD 

 

 A Figura 22 mostra imagens de uma amostra processada por DLMD, considerando as 

diferentes velocidades de processamento, cada uma com área de varredura de 6 x 6 mm. De uma 

forma geral, a análise visual dos resultados, mostram maior uniformidade, com boa diluição do pó 

fundido, em camadas depositadas sob condições de maiores velocidades de processo (35 e 50 

mm/s). Em menor velocidade, 5 mm/s, o pó fundido formou pequenos aglomerados na 

ressolidificação, gerando uma camada com menor homogeneidade, além de mais frágil. Observou-

se que na região de aglomeração do pó ressolidificado, houve desprendimento da camada, 

mostrando menor compactação e adesão ao substrato.  

 

  

Figura 22. Imagens de topo de uma amostra processada por DLMD em diferentes 

condições experimentais (Autor, 2021) 

 

 A Figura 23 apresenta uma imagem, obtida via MEV, da seção transversal de uma amostra 

processada via DLMD onde é possível identificar as regiões de interação com o feixe de laser 

durante seu processamento, a saber: a (i) camada depositada, (ii) uma região contínua formada por 

compostos, possivelmente resultado da interação entre o Al fundido e o Ti difundido do substrato 
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em direção à camada depositada, e (iii) uma região do substrato, logo abaixo da superfície, com 

microestrutura acicular, chamada de zona termicamente afetada (ZTA).  

 
Figura 23. Imagem, obtida via MEV, da seção transversal de uma amostra processada via 

DLMD, evidenciando a (i) camada depositada sobre o substrato, (ii) a camada contínua formada 

próximo à interface e (iii) a ZTA do substrato (Autor, 2022) 

 

 A Figura 24 compara as microestruturas do substrato base, Ti-6Al-4V, e a ZTA, 

evidenciando a transformação microestrutural desta região. Observa-se uma microestrutura 

equiaxial do material base, Ti-6Al-4V, com a presença das fases α na matriz (cinza escuro) e β 

(cinza claro) nos contornos de α. Por outro lado, a microestrutura próxima à interface com a 

camada depositada tem morfologia acicular, característica fase α’ (martensita do Ti). Esta 

transformação de fase ocorre a partir do aquecimento do material no campo da fase β (acima de 

800º C), seguido de resfriamento rápido até a temperatura ambiente (DOBROMYSLOV e ELKIN, 

2001). Desta maneira, é possível concluir que, em função do aquecimento promovido pela 

interação com o feixe de laser, seguido de resfriamento rápido, característica inerente ao 

processamento laser, a fase martensítica α’ foi observada em todas as condições experimentais 

empregadas no projeto na região da ZTA do substrato. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de uma amostra processada via DLMD 

considerando a (a) região do material base e da (b) ZTA (Autor, 2021) 

 

 Análises dimensionais das regiões identificadas foram conduzidas via microscopia óptica, 

considerando medições da espessura total da camada depositada e a dimensão da ZTA no 

substrato. A Tabela 8 mostra os valores da espessura da camada total depositada sobre liga de Ti, 

em função da velocidade de processamento empregada, além do número de camas de pó pré-

depositadas e sua respectiva espessura total. Já a Tabela 9, apresenta os valores do tamanho da 

zona termicamente afetada (ZTA), gerada em cada velocidade de processamento considerada no 

processamento do material via DLMD.  
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Tabela 8. Dados dimensionais da espessura da camada total depositada sobre liga de Ti, 

considerando variação nos parâmetros de processamento (Autor, 2022) 

 

Amostra Velocidade 

(mm/s) 

Espessura da cama 

de pó total (mm) 

Espessura da camada total 

depositada (mm) 

AmA_V5 5 1,50 1,50±0,45 

AmA_V15 15 1,30 1,34±0,15 

AmA_V35 35 1,30 0,98±0,12 

AmA_V50 50 1,30 1,34±0,18 

AmB_V5 5 0,80 0,56±0,17 

AmB_V15 15 1,25 0,61±0,21 

AmB_V35 35 1,25 0,53±0,05 

AmB_V50 50 1,25 0,48±0,04 

 

 Observa-se que, em geral, a espessura da camada depositada via DLMD sobre o substrato 

de liga de Ti tende a ser relativamente igual à espessura total de pó pré-depositado (cama de pó) 

para as condições onde a cada camada foi acrescido 0,10 mm de pó (Amostras A). Nestes casos, 

observa-se uma camada compactada após a fusão e ressolidificação do pó de alumínio fundido. Já 

os resultados obtidos para camas de pó pré-depositada sobre o substrato com espessura de 0,15 por 

camada (Amostras B) mostram uma redução da espessura total da camada depositada, 

especialmente pra maiores velocidades de processo. Este comportamento pode estar associado ao 

excesso de pó da cama de pó pré-depositada sobre o substrato, fazendo com que parte deste pó não 

fosse fundido durante a interação com o feixe de laser. Assim apenas uma parte do pó pré-

depositado resultou no revestimento do substrato. De fato, estudos prévios (RODRÍGUEZ, 

MEDEIROS, OLIVEIRA, et al., 2019; SILVA, 2020) mostraram que espessuras da ordem de 0,10 

mm de Al pré-depositado sobre um substrato seriam o limite para gerar um revestimento de 

monocamada com boa diluição e compactação final, considerando o uso de um feixe de laser de 

CO2 com diâmetro de 0,16 mm e 100 W de potência máxima.  
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 Outro resultado importante, em relação à deposição por múltiplas camadas via DLMD, foi 

a não dependência da variação na velocidade de processo empregada na espessura total da camada 

depositada. Cabe ressaltar, entretanto, que as velocidades consideradas no presente projeto foram 

otimizadas em trabalho anterior do grupo de pesquisa (SILVA, 2020). Além disto, o acabamento 

superficial das condições obtidas com menor velocidade de processo, 5 mm/s, foi menos 

homogêneo e mais irregular em função da aglomeração do pó na ressolidificação (Figura 21). 

 

 

Tabela 9. Valores de espessura da zona termicamente afetada (ZTA) em função da velocidade 

de processamento e do número de camadas (Autor, 2022) 

Amostra Velocidade Tamanho médio da ZTA (mm) 

AmA_V5 5 mm/s 0,28±0,01 

AmA_V15 15 mm/s 0,26±0,02 

AmA_V35 35 mm/s 0,35±0,04 

AmA_V50 50 mm/s 0,36±0,05 

AmB_V5 5 mm/s 0,25±0,01 

AmB_V15 15 mm/s 0,29±0,01 

AmB_V35 35 mm/s 0,28±0,03 

AmB_V50 50 mm/s 0,28±0,02 

  

 Em relação à zona termicamente afetada (ZTA), observa-se um valor aproximadamente 

constante da região afetada no substrato de Ti-6Al-4V, da ordem de 0,29 mm. Em trabalhos 

anteriores do grupo, com monocamada, notou-se que a ZTA, formada após a interação laser do 

substrato com o pó de Al, possuía valores entre 0,1 mm e 0,25 mm (SILVA, 2020). Este 

comportamento indica que a maior parte da energia entregue na interação com o feixe de laser foi 

absorvida na camada de pó fundido, fazendo com que o calor gerado na região do substrato fosse 

propagado via condução térmica, tendo como temperatura limiar a de fusão do pó de alumínio, 

alcançada na interface entre a camada depositada e o substrato sólido. Ou seja, a partir da interface, 
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o substrato foi aquecido sem gerar fusão, com possíveis consequências quanto às alterações 

microestruturais na região e a difusão do titânio na direção do pó fundido durante a interação com 

o feixe de laser.  

 A Figura 25 mostra o resumo dos parâmetros dimensionais medidos da espessura da 

camada total depositada (representada em azul para a amostra A, e em laranja para amostra B) e 

da ZTA (representada em verde para a amostra A, e em amarelo para a amostra B), em função da 

velocidade de processamento, considerando as amostras analisadas.  

 

Figura 25. Parâmetros dimensionais da camada total depositada (representada em azul para a 

amostra A, e em laranja para amostra B) e da ZTA (representada em verde para a amostra A, e 

em amarelo para a amostra B), em função da velocidade de processamento (Autor, 2022) 
 

 A fim de evidenciar a microestrutura presente em cada região do material após seu 

processamento via DLMD, imagens foram obtidas via microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A Figura 26 apresenta a seção transversal das amostras processadas (amostra A), obtidas via 

elétrons secundários (ES), considerando diferentes velocidades de processo. Já a Figura 27 

apresenta imagens via MEV, obtidas via elétrons secundários (ES) e retroespalhados (ERE), da 

seção transversal das amostras processadas (amostra B), evidenciando a região interfacial entre o 

substrato de liga de titânio e a camada depositada. Imagens da seção transversal das amostras 

processadas confirmam a presença de uma região contínua próxima à interface entre a camada e o 

substrato (contraste mais claro), possivelmente uma região de compostos gerados a partir da 

difusão do Ti em direção ao alumínio fundido. Embora não seja possível afirmar se tratar de 
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intermetálicos gerados nesta região, a partir desta técnica, trabalhos anteriores mostraram a 

presença de compostos intermetálicos, especialmente do tipo TiAl3. Além disso, observa-se que, à 

medida que a distância da interface aumenta, a camada depositada tem redução na presença do 

titânio, gerando um composto com formato de agulhas. Cabe ressaltar que a difusão do titânio em 

direção ao alumínio fundido durante a interação a laser tem sido reportada por outros trabalhos, 

associando a difusão à formação de compostos intermetálicos, particularmente do tipo TiAl3 

(OLIVEIRA, RIVA, ATHANAZIO, et al., 2015; OLIVEIRA, MOREIRA, MELLO, et al., 2017; 

BEHÚLOVÁ, BABALOVÁ e NAGY, 2017). 

    

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

Figura 26. Imagem de MEV via ES, da seção transversal de amostras processadas via DLMD 

sob diferentes condições experimentais: Amostras A com velocidades de processo de 5 (a), 15 

(b), 35 (c) e 50 mm/s (d) (Autor, 2021) 
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(a) 

 

(e) 

 

(b) 

 

(f) 
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(c) 

 

(g) 

 

(d) 

 

(h) 

Figura 27. Imagem de MEV via ES (a-d) e ERE (e-h), da seção transversal do substrato da Ti-

6Al-4V e a camada processada via DLMD sob diferentes condições experimentais: Amostra B, 

com velocidades de processo de 5, 15, 35 e 50 mm/s, respectivamente (Autor, 2021) 

 

 

 A espessura média da camada contínua, formada por possíveis intermetálicos próximos à 

interface entre o substrato e camada depositada, foi obtida, considerando-se também a medida da 

espessura camada total destes compostos gerados na região subsequente. A Tabela 10 apresenta 

os valores mencionados, obtidos conforme exemplificado na Figura 28. A partir dos valores 
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medidos, as Figuras 29 e 30 apresentam as curvas de tendência da espessura da camada contínua 

e total dos possíveis intermetálicos gerados, a partir da difusão do Ti em direção ao pó de Al 

fundido. Observa-se, a partir dos resultados obtidos, a limitação da difusão do titânio em direção 

a camada de pó de Al fundido. Observa-se que, em condições em que uma camada mais espessa 

foi gerada (condições empregadas em amostras A), o titânio difunde-se menos, alcançando um 

limite entre 500-700 µm, com redução significativa de sua presença a partir daí. Conclui-se, 

portanto, que há um limite físico-químico para a difusão do elemento que é responsável pela 

posterior formação de compostos, incluindo os intermetálicos. Portanto, é de se esperar um 

comportamento mais regular e homogêneo em relação à formação de compostos intermetálicos na 

técnica de deposição de Al sobre a liga de Ti-6Al-4V, considerando uma camada com espessura 

da ordem entre 500-700 µm. Além deste limite, a composição química do revestimento por 

múltiplas camadas é predominantemente de alumínio fundido e ressolidificado. 

 Ainda, observa-se que maiores espessuras de camadas contínuas de intermetálicos gerados, 

observados em condições de menores velocidades de processamento (Figura 26 - 5 e 15 mm/s, 

Amostra B), influenciam negativamente com a formação de trincas geradas próximas à interface 

entre o substrato e a camada depositada. A literatura tem reportado que isto se deve ao 

comportamento frágil dos intermetálicos que, sob alguma solicitação mecânica, podem fraturar 

(CAO, 2003; KISELEV, 2018). Dessa forma, pode-se correlacionar a formação das trincas em 

função da maior taxa de resfriamento, presente em condições de menores velocidades de 

processamento empregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

     Tabela 10. Valores de espessura da camada total de intermetálicos e da camada contínua de 

intermetálicos em função da velocidade de processamento e do número de camadas (Autor, 

2022) 

Amostra Velocidade Espessura média camada 

total de intermetálicos 

(mm) 

Espessura média camada 

contínua de intermetálicos 

(mm) 

AmA_V5 5 mm/s 0,49±0,08 0,25±0,05 

AmA_V15 15 mm/s 0,41±0,02 0,13±0,07 

AmA_V35 35 mm/s 0,68±0,04 0,25±0,03 

AmA_V50 50 mm/s 0,47±0,03 0,11±0,05 

AmB_V5 5 mm/s 0,65±0,02 0,27±0,06 

AmB_V15 15 mm/s 0,51±0,02 0,15±0,01 

AmB_V35 35 mm/s 0,56±0,05 0,10±0,03 

AmB_V50 50 mm/s 0,40±0,04 0,04±0,02 

 

 

Figura 28. Representação da camada total processada, camada total de intermetálicos e camada 

contínua de intermetálicos (Autor, 2021) 
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Figura 29. Gráfico da medida das camadas total (verde) e contínua (vermelha) dos possíveis 

intermetálicos gerados, em função da velocidade de processamento, considerando Amostra A 

processada via DLMD (Autor, 2022) 

 

 

Figura 30. Gráfico da medida das camadas total (verde) e contínua (vermelha) dos possíveis 

intermetálicos gerados, em função da velocidade de processamento, considerando Amostra B 

processada via DLMD (Autor, 2022) 
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4.2. Análise composicional qualitativa e de fases da camada depositada sobre Ti-6Al-4V  

 

 Análises qualitativas da composição química presente nas diferentes regiões da amostra 

processada via DLMD foram conduzidas via EDS. A Figura 31 apresenta uma sequência de 

imagens, obtidas via MEV, com indicação pontual da área (em vermelho) analisada quimicamente 

de uma das amostras (Amostra B processada a 50 mm/s). Como esperado, observa-se a presença 

dos elementos Ti, Al e V (vanádio) na região do substrato (Figura 31-a). Na região da camada 

próximo à interface, tanto na região contínua quanto na região com compostos de morfologia 

acicular (agulhas), observa-se a presença de Ti e Al (Figuras 31 c-d), confirmando a presença de 

titânio difundido na região da camada depositada. A Figura 31-b confirma a presença majoritária 

de Al na região mais escura entre as fases aciculares, indicando que o Ti difundido está presente 

apenas na fase acicular, formando junto com o Al um composto, possivelmente um intermetálico. 

A Figura 32 mostra uma imagem obtida via MEV e analisada via EDS de uma região da camada 

mais afastada da interface entre a camada depositada e o substrato. Novamente, nota-se a presença 

predominante do Al na região, corroborando com o discutido anteriormente, quanto ao limite da 

extensão por difusão do titânio na região do pó de Al fundido durante a interação com o feixe de 

laser.  

 

 
(a) 
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(b) 

 
 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

Figura 31. EDS de uma amostra processada via DLMD com velocidade de 50 mm/s, indicando 

a presença dos elementos químicos, Ti e Al, em diferentes regiões (Autor, 2022) 
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Figura 32. EDS pontual da camada de Al depositada sobre Ti-6Al-4V via DLMD, na região 

mais distante da interface entre o substrato e a camada processada (Autor, 2022) 

  

 A Tabela 11 apresenta a composição semi-quantitativa (%p e %at) dos elementos químicos 

presentes na camada contínua formada na interface entre o substrato de liga de titânio e da camada 

depositada, considerando a difusão do Ti nesta região. em todas as amostras processadas via 

DLMD. Oliveira, Moreira, Mello, et al. (2017) em um estudo sobre junção dissimilar entre junção 

ligas de Ti-6Al-4V e AA6013 mostraram que a região interfacial, onde o controle dos parâmetros 

de processo possibilitou a fusão apenas da liga de Al, aquecendo a liga de Ti e gerando fusão do 

elemento em direção à poça fundida, promoveu a formação de intermetálicos. O estudo analisou, 

via análise semi-quantitativa por EDS, os elementos químicos presentes na região interfacial e 

estimou os prováveis intermetálicos, indicando que para um percentual atômico médio de 26%at 

de Ti e 73%at de Al, a fase formada seria o intermetálico TiAl3. 
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Tabela 11. Levantamento semi-quantitativo via EDS da camada contínua gerada, sob diferentes 

condições experimentais, em função da difusão do Ti em direção ao Al fundido, próximo à 

interface entre a camada depositada e o substrato de liga de Ti (Autor, 2022) 

Amostra Wt% TiK At% TiK Wt% AlK At% AlK 

AmA_V5 31,80 20,04 62,15 69,54 

AmA_V15 34,61 22,67 61,26 71,22 

AmA_V35 29,31 18,81 67,75 77,21 

AmA_V50 33,96 22,15 62,32 72,14 

AmB_V5 62,66 48,81 34,43 47,62 

AmB_V15 35,86 24,13 62,77 75,00 

AmB_V35 37,32 25,32 61,27 73,78 

AmB_V50 35,06 23,52 63,45 75,55 

 

 De fato, considerando a referência e comparando com os valores semi-quantitativos 

encontrados no presente estudo, pode-se concluir que a camada contínua gerada próximo à 

interface entre o substrato e a camada depositada é formada por tal intermetálico, TiAl3.  

 A técnica de difratometria de raios-X (DRX) também foi empregada com o objetivo de 

avaliar a formação de fases e compostos cristalinos da camada depositada sobre o substrato de liga 

de Ti. Os difratogramas obtidos de amostras processadas foram comparados aos padrões do 

substrato e do pó de alumínio. As análises dos resultados foram conduzidas por comparação com 

cartas padrões via software HighScore (Tabelas 12 e 13). A Figura 33 apresenta os difratogramas 

obtidos da Amostra A e B, processada com velocidade de 5 mm/s, comparada aos difratogramas 

base da liga Ti-6Al-4V e do pó de Al. Já as Figuras 34 (Amostra A) e 35 (Amostra B) apresentam 

os difratogramas obtidos de amostras processadas, sob diferentes condições experimentais. Para 

todas as condições processadas por DLMD, nota-se a formação do intermetálico TiAl3. Na Figura 

33 é possível observar que na amostra processada com 5 mm/s, os picos que estão relacionados 

com a formação do composto intermetálico (aproximadamente 43º e 57º) são maiores do que os 



76 
 

picos nos mesmos graus da amostra processada com 50 mm/s, o que pode indicar que o volume 

de intermetálicos gerados é maior em menor velocidade, por outro lado, embora uma análise 

percentual das fases que foram encontradas não tenha sido realizada, uma maior intensidade no 

pico pode indicar um volume maior de intermetálicos. Porém, as amostras processadas com 5 

mm/s podem apresentar uma camada contínua proeminente, que confere fragilidade ao material. 

 

Figura 33. Difratogramas obtidos da Amostra A e B, processada com velocidade de 5 mm/s, 

comparada aos difratogramas base da liga Ti-6Al-4V e do pó de Al (Autor, 2022) 

 



77 
 

 

Figura 34. Difratogramas obtidos de amostras processadas, sob diferentes condições 

experimentais, da amostra A (Autor, 2022) 

 

Figura 35. Difratogramas obtidos de amostras processadas, sob diferentes condições 

experimentais, da amostra B (Autor, 2022) 
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Tabela 12. Cartas padrões consideradas para análise do Al, Ti-α e Ti-β (Autor, 2022) 

Elemento Carta padrão de compostos e fases cristalinas 

Al 01-089-2837 

Ti-α 01-09-5009 

Ti-β 01-89-3726 

 

Tabela 13. Cartas padrões consideradas para análise dos intermetálicos Al3Ti (Autor, 2022) 

Nomenclatura da amostra Cartas padrão de compostos e fases cristalinas 

AmA_V5 Al3Ti: 03-065-4694 

AmA_V15 Al3Ti: 03-065-5174 

AmA_V35 Al3Ti: 03-065-7847 

AmA_V50 Al3Ti: 03-065-7847 

AmB_V5 Al3Ti: 03-065-7847 

AmB_V15 Al3Ti: 03-065-4694 

AmB_V35 Al3Ti: 03-065-0429 

AmB_V50 Al3Ti: 03-065-4694 

 

4.3. Comportamento térmico de amostras processadas via DLMD 

 

 A Figura 36 apresenta curvas termogravimétricas de amostras processadas via DLMD 

comparado à amostra do substrato padrão (não processado), em função da variação de temperatura 

entre 40º C e 500º C (Figura 36-a), e do tempo, para uma temperatura isotérmica de 500º C (Figura 

36-b). Observa-se que o comportamento das amostras processadas é semelhante ao substrato sem 

revestimento (não processado) com variação graduação de massa em função do aumento da 

temperatura, exceto na condição em menor velocidade de processo (AmA_V5), 5 mm/s, que 

apresenta um comportamento atípico das demais com taxa de variação de massa decrescente entre 

135º e 500º, aproximadamente. Nesta condição, o material apresenta um comportamento de 

degradação que pode estar associado à maior espessura de alumínio depositado sobre o substrato, 

sem a presença significativa de intermetálicos na região, que no aumento de temperatura leva à 
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perda do material revestido, Figura 36-a. A Tabela 14 mostra a taxa de variação de massa por 

temperatura, evidenciando a taxa negativa obtida da condição AmA_V%5, além do aumento 

ligeiramente maior da variação de massa para a amostra processada em maior velocidade, 50 mm/s, 

atribuído a menor uniformidade da camada do revestimento, que influencia na proteção térmica 

do substrato por apresentar menor uniformidade na formação e distribuição de compostos 

intermetálicos na região. 

 
(a) 
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(b) 

Figura 36. Curvas termogravimétricas de amostras (Amostra A) processadas via DLMD 

comparadas ao substrato padrão (não-processado) obtidas em função da variação de (a) 

temperatura e (b) tempo (Autor, 2022) 

 

 Em relação ao comportamento térmico das amostras em condição isotérmica de 

temperatura, ao longo do tempo (cerca de 2 h), observa-se que a amostra processada em velocidade 

intermediária de 35 mm/s (AmA_V35) apresenta um comportamento diferente das demais 

condições de processamento, assim como do substrato padrão não revestido. Neste caso, a taxa de 

variação de massa, a partir de determinado tempo (da ordem de 10 min) apresenta menor 

crescimento, sugerindo que o revestimento possa ter contribuído na velocidade de reação à 

oxidação do material, na presença da atmosfera rica em oxigênio. A Tabela 15 apresenta os valores 

da taxa de variação de massa por tempo das amostras analisadas, considerando permanência em 

temperatura isotérmica de 500º C. Sabe-se que o titânio tem grande afinidade com o oxigênio, 

particularmente em temperaturas a partir de 500º C e, neste contexto, o revestimento mostrou-se 

promissor na redução da taxa de oxidação do material. Cabe ressaltar que os parâmetros 

empregados nesta condição havia mostrado boa dispersão de intermetálicos na região do 

revestimento, que também apresentou bom acabamento superficial e boa homogeneidade da 

camada revestida. Ainda, outro aspecto relevante a ser considerado é que o substrato, nas análises 
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térmicas conduzidas, não foi revestido em ambas as faces, o que indica que trabalhos futuros 

poderão mostrar um comportamento deste revestimento, atuando como barreira térmica, ainda 

mais aprimorado.  

 

Tabela 14. Taxa da variação de massa em função da temperatura para amostras processadas por 

DLMD, comparado ao substrato padrão sem revestimento (Autor, 2022) 

 

Amostra 

Taxa (%massa/oC) 

 

Intervalo – entre 50º C e 135º C 

 

Intervalo – entre 125º C e 350º C 

Substrato – Padrão 2,2 x 10-3 8,0 x 10-4 

AmA_V5 9,0 x 10-4 - 3,3 x 10-4 

AmA_V15 3,0 x 10-3 8,5 x 10-4 

AmA_V35 2,3 x 10-3 7,6 x 10-4 

AmA_V50 3,7 x 10-3 1,4 x 10-3 

 

 

Tabela 15. Taxa da variação de massa em função da temperatura para amostras processadas por 

DLMD, comparado ao substrato padrão sem revestimento (Autor, 2022) 

 

Amostra 

Taxa (%massa/min) 

 

Temperatura isotérmica: 500º C 

 

Substrato – Padrão 4,70 x 10-3 

AmA_V5 4,05 x 10-3 

AmA_V15 6,10 x 10-3 

AmA_V35 1,08 x 10-3 

AmA_V50 4,57 x 10-3 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Do estudo do revestimento com múltiplas camadas de intermetálicos a base de Al-Ti sobre 

Ti-6Al-4V realizado por deposição direta de metal a laser (DLMD), as seguintes conclusões foram 

obtidas: 

● O processo DLMD se mostrou eficiente para a formação de intermetálicos do tipo Al3Ti 

para todas as velocidades de processamento empregadas (de 5 a 50 mm/s); 

● Notou-se a presença de uma camada contínua de intermetálico em todas as condições, 

assim como a redução da sua espessura com o aumento da velocidade de processamento. 

A redução da espessura da camada contínua também foi observada com o aumento do 

número de camadas. Como a camada contínua de intermetálicos propicia uma maior 

fragilidade ao material, a condição mais adequada foi a de maior velocidade (50 mm/s), 

que apresentou espessura média da camada contínua de intermetálicos 58% menor do que 

a espessura média da camada contínua de intermetálicos das outras condições (5, 15 e 35 

mm/s); 

● A camada total processada apresentou redução na espessura com o aumento do número de 

camadas, assim como a camada total de intermetálicos. Esse fato pode estar relacionado à 

irradiação subsequente, devido às múltiplas camadas, removendo parte da camada já 

processada; 

● Nas amostras processadas com menores velocidades (5 e 15 mm/s), foi notada a presença 

de trincas, o que não ocorreu para as amostras processadas com maiores velocidades (35 e 

50 mm/s); 

● Nas velocidades de processamento de 35 e 50 mm/s, nota-se que a camada fica mais 

homogênea, em termos de espessura e formação de intermetálicos, portanto, estas 

velocidades são mais coerentes com o que se espera neste trabalho; 

● Independente da velocidade de processamento utilizada, a espessura da camada de 

intermetálicos foi na ordem de 500 µm. 

● Conforme a velocidade de processamento foi aumentada, as intensidades dos picos nos 

difratogramas foram reduzidas, o que indica que em velocidades menores há mais 

formação de intermetálicos, porém a camada fica mais irregular. 
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● Quanto ao comportamento térmico, na condição em menor velocidade de processo (5 

mm/s), notou-se comportamento de degradação do material, que pode estar relacionado a 

uma camada de alumínio com maior espessura, sem presença significativa de 

intermetálicos. Já na condição de maior velocidade de processamento (50 mm/s), notou-se 

menor uniformidade na formação de intermetálicos na camada processada. 

● Na amostra processada a 35 mm/s, observou-se menor crescimento da taxa de variação de 

massa, o que indica que o revestimento pode ter auxiliado na resistência à oxidação do 

material. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como sugestões para trabalhos futuros, tem-se: 

• Testar, a partir de uma camada de revestimento com ordem de espessura entre 0,5 a 0,7 

mm, os parâmetros relacionados ao revestimento, como propriedades térmicas, 

propriedades de desgaste, propriedades de corrosão e dureza; 

 

• Testar revestir as duas faces do substrato. 
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