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RESUMO

Vidros metálicos têm atraído o interesse de muitas pesquisas desde sua primeira fabricação, e 

tem se mostrado promissores para a ciência e a engenharia. Esse tipo de material apresenta 

propriedades superiores comparado a ligas policristalinas com composição semelhante, com 

alta resistência específica e elevada dureza. Com estrutura ordenada em pequenas distâncias,

apresentando relação de primeira vizinhança, e o estado metaestável fornecem propriedade 

estrutural incomum e mecanismos de deformação não convencionais. Entretanto, o 

entendimento físico de sua estrutura amorfa e como ela afeta as propriedades dos vidros 

metálicos ainda é considerado um grande desafio na física da matéria condensada e ciência 

dos materiais. Nesse trabalho, foram realizadas caracterização morfológica, térmica e 

mecânica de dois tipos de amostras de vidros metálicos de grande volume com as 

composições Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5. As técnicas utilizadas foram: difração de 

raios X (DRX), microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia por 

dispersão de raios X, ensaio de ultramicrodureza, calorimetria de diferencial de varredura e 

análise dinâmico-mecânica (DMA). Além disso, três modos de operação da microscopia de 

varredura por sonda foram empregados: microscopia de força atômica, mapeamento 

nanomecânico quantitativo e microscopia de força Kelvin. Os experimentos feitos 

complementaram-se mutuamente e produziram algumas informações interessantes 

provenientes das composições estudadas. Os resultados de DRX identificaram estruturas 

cristalinas somente em uma das amostras. Já as investigações morfológicas, em todas as 

técnicas, permitiram a comparação entre as composições. A amostra sem érbio apresentou 

formação de dendritas e superfície mais irregular. Através do DMA a temperatura que 

relaciona a temperatura de transição vítrea (Tg) com o aumento do atrito interno foi observada 

para as duas amostras. Além disso, a relaxação estrutural β, característica em composições 

vítreas de CuZrAl com 1 Hz de frequência na amplitude de oscilação foram observadas. As

análises de ultramicrodureza sugerem que a amostra que possui érbio em sua constituição e 

apresenta menor variação dos resultados para a dureza e módulo de elasticidade.

Palavras-Chave: Vidros metálicos de grande volume, ligas à base de CuZrAl, estrutura 

amorfa, relaxação estrutural β.



 

ABSTRACT

Metallic glasses have attracted the interest of many researches since their first fabrication and 

seem to be promising to science and engineering. This kind of material presents superior 

properties compared to polycrystalline alloys with similar composition, such as high specific 

strength and large hardness. With ordered structure at small distances, presenting 

first-neighbor relationship, and metastable state provide unusual structural properties and 

non-conventional deformation mechanisms. However, a physical understanding of the 

disordered structure and how it affects the properties of metallic glasses is still considered one 

of the great challenges in condensed matter physics and materials science. In this work, were 

done morphological, thermal and mechanical characterization of two types of samples of 

high-volume metal glasses with compositions Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5. The 

techniques used were: X-ray diffraction (XRD), optical microscopy, scanning electron 

microscopy, Energy dispersive X ray spectroscopy, ultra-microhardness testing, differential 

scanning calorimetry and dynamic-mechanical analysis (DMA). In addition, three modes of 

operation of scanning probe microscopy were employed: atomic force microscopy, 

quantitative nanomechanical mapping and Kelvin force microscopy. The experiments done 

complement each other and produced some interesting information from the compositions 

studied. XRD results have identified crystal structures only in one of the samples. The 

morphological investigations, in all the techniques, allowed the comparison between both

compositions. The erbium-free sample showed dendrites formation and a more irregular 

surface. Through the DMA the temperature correlating the glass transition temperature (Tg)

with the increase of internal friction was observed for the two samples. Besides that, the β 

structural relaxation, characteristic in CuZrAl vitreous compositions with frequency of 1 Hz 

in the oscillation amplitude were observed. On the other hand, the morphological and 

ultra-microhardness analyses suggest that the sample with erbium in its constitution presents 

lower variation of results for hardness and elastic modulus.

Key-words: Bulk metallic glasses, CuZrAl based alloys, amorphous structure, β structural 

relaxation.
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1 INTRODUÇÃO

Na construção de projetos de engenharia a busca por materiais que confiram 

alto desempenho é constante, sejam em estruturas, componentes elétricos e eletrônicos, 

máquinas, entre outros. Com isso, a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais têm sido 

constante. 

Entre os materiais com alto desempenho encontram-se os vidros metálicos, que

têm atraído o interesse de diversos pesquisadores desde a sua primeira fabricação, e parecem

ser promissores para a ciência e a engenharia (NGOC NU; LUONG, 2016).

Os vidros metálicos surgiram em 1960, por meio da técnica de resfriamento 

rápido em uma liga AuSi (KLEMENT; WILLENS; DUWEZ, 1960). Desde então, muitos 

pesquisadores estudaram suas propriedades e aplicações. Eles podem ser utilizados desde o

campo da elétrica e eletrônica, como cita Kumar et al (2011), até projetos na área 

aeroespacial, como declara a NASA (2016).

Esses tipos de materiais, assim como os vidros, que não possui o mesmo

arranjo estrutural periódico como de um cristal, apresentam aspectos estruturais 

característicos de relação de primeira vizinhança ou ordem em pequenas distâncias 

(VAN VLACK, 1973), e essa condição os classificam como amorfos (VAN VLACK, 2004),

apresentando características peculiares. Além de alta resistência mecânica, acima de 2 GPa, 

também apresentam alta elasticidade, cerca de 2%, enquanto os materiais cristalinos em geral 

possuem elasticidade menor que 1%. Eles também se destacam por sua alta resistência ao 

desgaste e à corrosão, elevada tensão de escoamento e tenacidade à fratura

(MILLER; LIAW, 2007).

Existem diversas composições de vidros metálicos sendo produzidos e 

estudados. Cada composição apresenta características próprias, que devem ser compreendidas 

para que a mesma seja direcionada à algum tipo de aplicação tecnológica. Como afirma 

Florêncio e colaboradores (2015), é através do completo entendimento das propriedades e

limitações que tais composições possuem que serão encontradas as aplicações ótimas no 

campo industrial.

Devido a problemas com a economia de materiais de origem fóssil, poluição e 

reciclagem, de acordo com Nishiyama e colaboradores, os processos de produção industriais 

passaram a exigir materiais com performances cada vez melhores. Entre diversos tipos de 

materiais pesquisados como possíveis alternativas para esses problemas, encontram-se os 

vidros metálicos (NISHIYAMA.; AMIYA; INOUE, 2004).
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Ngoc Nu e Luong (2016), explicam que esse tipo de material é muito atrativo 

devido às suas propriedades mecânicas, como maior dureza e deformação elástica em relação 

aos materiais cristalinos. Chen (2011) ressalta também a resistência ao desgaste e a corrosão, 

conferindo vantagem também no uso em aplicações na área biomédica para os vidros 

metálicos à base de zircônio.

Um dos fatores que incomodam alguns pesquisadores em todo o mundo é a 

produção desse material em pequenas quantidades. Para Kumar e colaboradores isso não é

problema, os vidros metálicos podem ser utilizados em diversas aplicações na área de 

nanotecnologia (KUMAR; AMISH; SCHROERS, 2011). Em alguns casos, eles podem 

substituir o silício, dadas suas propriedades. Referente aos componentes em miniatura onde os

metais são vantajosos, e não usados por possuírem alto custo de fabricação, os vidros 

metálicos levam vantagem, pois, em pequena escala de produção o seu custo é menor em 

relação aos materiais cristalinos.

Este trabalho tem o objetivo de investigar duas composições de vidros 

metálicos, Cu47,75Zr47,75Al4,5 e Cu47,5Zr45,5Al5Er2, com intuito de caracterizar suas propriedades 

dinâmico-mecânicas, térmicas e morfologia. Serão estudadas as estruturas dos materiais 

citados antes e depois de submissão ao ensaio termomecânico de DMA, visando observar 

possíveis alterações devido a deslocamentos atômicos. Além disso, investigar a possível 

ocorrência de relaxação estrutural característica para amostras vítreas utilizando frequência de 

baixa amplitude. E, não menos importante, buscar eventuais imperfeições superficiais que 

possam interferir nos estudos programados, com intuito de também avaliar o processo de 

fabricação das amostras.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos sobre vidros 

metálicos.

2.1 VIDROS METÁLICOS

Os vidros metálicos são uma classe de materiais amorfos, no estado sólido,

formados a partir do resfriamento de uma liga metálica fundida, rápido o suficiente para evitar 

a cristalização de sua de ligação atômica, obtido pouco depois da metade do século XX 

(KLEMENT; WILLENS; DUWEZ, 1960).

Eles possuem propriedades muito interessantes para a aplicação na engenharia

como a resistência mecânica que costuma ser acima de 2 GPa para ligas a base de cobre, 

titânio e zircônio, 3 GPa para ligas a base de níquel e 4 GPa para composições a base de ferro 

(ARGON, 1982; LIU et al, 2006).  Inoue et al (2003) registrou em seus estudos resistência de 

6 GPa para ligas a base de Cobalto.

Além disso, uma outra propriedade interessante que essa classe de materiais 

possui é a alta elasticidade, acima de 2% enquanto os metais cristalinos em geral possuem 

elasticidade inferior a 1% (MILLER; LIAW, 2007).

Scully e seus colaboradores (2007) relatam que existem muitas ligas de metais 

amorfos que apresentam resistência a corrosão superior em relação aos metais cristalinos. 

Esse tipo de material possui uma espécie de filme passivo que lhe confere alta resistência aos 

efeitos do ambiente.

Essa classe de materiais também encontra aplicações nos esportes, como em 

cabeças de tacos de golfe por exemplo. Foram construídas cabeças de tacos de golfe de três 

materiais diferentes e estudada a energia transferida à bola na tacada. O aço transferiu 

aproximadamente 60% da energia de tacada, enquanto o titânio transferiu 70% da energia à 

bola, já o vidro metálico transferiu 99% da energia (WANG; DONG; SHEK, 2004).

Aplicações na área de segurança também estão sendo consideradas para esses 

materiais. Há estudos, como por exemplo o trabalho de Jayakumar (2009), que buscam 

introduzir determinadas ligas de vidros metálicos na composição de coletes a prova de balas.

A NASA enxergou os vidros metálicos como uma solução para a construção de 

equipamentos de exploração espacial em locais de baixa temperatura. Com intuito de explorar 

a fria lua de Júpiter denominada “Europa”, cuja temperatura atmosférica mínima é de 
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aproximadamente -150ºC, a NASA está desenvolvendo um redutor a base de uma liga de

vidro metálico capaz de operar a temperaturas de até -173ºC (NASA, 2016).

Muitos pesquisadores vêm estudando as propriedades dos vidros metálicos. 

Marques et al (2012), por exemplo, estudou duas composições de vidros metálicos

consideradas amorfas, Cu36Zr59Al5 e Cu54Zr40Al6. Ele observou alteração na primeira amostra 

com a presença de ciclos térmicos, sua estrutura apresentou fase cristalina no espectro de 

relaxação anelástica obtido no processo de caracterização das amostras, e essa organização 

atômica é indesejável do ponto de vista de aplicações tecnológicas uma vez que com elas 

também são alteradas as propriedades dos mesmos.

2.2 HISTÓRIA DOS VIDROS METÁLICOS

Por volta do século XVIII, os estudos de cristais macroscópicos já forneciam a 

ideia de que podia existir uma certa organização periódica na estrutura de ligação atômica 

devido a regularidade e perfeição geométrica que esses cristais apresentavam (HAÜY, 1784).

Essa teoria, de que os materiais possuíam uma ordem cristalina periódica, 

somente pode ser confirmada no século XX por W. H. Bragg e W. L. Bragg (1915), por meio

de experimentos de difração de raios X e do desenvolvimento de uma teoria sobre difração de 

ondas por um sistema periódico, trabalho que lhes rendeu o Prêmio Nobel.

A técnica de caracterização de matérias por meio de difração de raios X

mostrou que as ligas metálicas possuíam estrutura de ligação atômica tipicamente cristalina

(W. H. BRAGG; W. L. BRAGG, 1915).

Entretanto, no ano de 1950 uma liga metálica amorfa foi obtida por Brenner e 

seus colaboradores, no National Bureau of Standards, por meio do processo de 

eletrodeposição de um filme da liga Ni-P, usada como revestimento superficial

(BRENNER; COUCH; WILLIAMS, 1950).

Uma década depois, no Instituto de tecnologia da Califórnia, Klement e seus 

colaboradores (1960) obtiveram as primeiras amostras de um metal amorfo. Através de um 

experimento com uma liga metálica fundida a base de Au75Si25 resfriada uniformemente e de 

modo extraordinariamente rápido, a taxa de 106 K/s, eles observaram que os átomos que 

formavam essa composição não tiveram tempo nem energia o suficiente para se organizar e

formar estruturas cristalinas. Tratava-se de fitas com aproximadamente 0,02 mm de espessura 

e fios com diâmetro de 0,1mm. O Gráfico 1 ilustra esse tratamento térmico (MOYA, 2009).
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Gráfico 1 - Esquematização da curva TTT para a formação de vidros metálicos.

 

Fonte: MOYA, 2009.

Anos mais tarde Chen e Turnbull (1969) desenvolveram uma nova composição 

de vidro metálico, Pd78Cu6Si16, capaz de ser processado a taxa de resfriamento menor, 

aproximadamente 10³ K/s, utilizando água. Essa composição foi considerada um vidro 

metálico de grande volume, pois sua espessura era superior a 1mm.

Os avanços na área continuaram e, pouco mais de uma década, a liga 

Pd40Ni40P20 foi submetida a uma técnica de resfriamento constante utilizando fusão em fluxo,

capaz de reduzir nucleação de fases cristalinas por heterogeneidades catalíticas. Com isso, foi 

possível a produção de uma esfera maciça com o diâmetro de 10mm completamente amorfa

(KUI; GREER; TURNBULL; 1984).

Como mostra o Gráfico 2, que relaciona a espessura do vidro metálico com o 

ano em que foi desenvolvido, a partir do ano de 1990 foram desenvolvidas amostras de vidros 

metálicos com composições variadas, de espessuras maiores e totalmente amorfas 

(LÖFFLER, 2003). Grande parte dessas descobertas foram contribuição de Inoue e seus 

colaboradores, que obtiveram composições com taxa de resfriamento cada vez menor,

possibilitando a produção de amostras mais volumosas (INOUE, 1996). O problema, na 

produção de peças espessas, é o resfriamento do seu interior, que leva mais tempo. Devido a 

esse fator a amostra vítrea com maior diâmetro já produzida, no ano de 1996, foi justamente a 

composição Pd-Cu-Ni-P, com 80 mm de diâmetro (INOUE; TAKEUSHI, 2011).
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Gráfico 2 – Histórico de desenvolvimento de composições de vidros metálicos.

 

Fonte: LÖFFLER, 2003.

 

Como resultado da descoberta de diversas composições, Takeuchi e 

Inoue (2005) perceberam que havia a necessidade de ordenar esses materiais e criaram uma

classificação para os vidros metálicos, que contou com pequenas modificações feitas por

Cheng e Ma (2011). As composições foram separadas de acordo com seus elementos 

constituintes, como mostra a Tabela 1 elaborada por (MARQUES, 2013).

 

Tabela 1 – Classificação de elementos comuns na formação de vidros metálicos.

Abreviação Descrição Exemplos

AM

SM

TM ETM

TM LTM

RE

NM

Metais dos grupos IA e IIA

Metais dos grupos IIIA e IVA

Matais dos grupos IVB ao VIIB

Metais dos grupos VIIIB, IB e IIB

Sc, Y, Lantanídeos (Ln)

Não metais e metaloides

Mg, Ca, (Be)

Al, Ga

Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, Mn

Fe, Co, Ni, Cu, Pd, Pt, Ag, Au, Zn

Sc, Y, La, Ce Nd, Gd

B, C, P, Si, Ge
 

Fonte: Conforme elaboração por MARQUES, 2013.

No primeiro grupo foram alocados os elementos alcalinos e alcalinos

terrosos (AM), o segundo corresponde as semimetais ou metais simples (SM), já o terceiro é 

composto pelos metais de transição (TM), sendo eles os metais de transição dos grupos IVB 

ao VIIB (ETM) e os metais de transição dos grupos VIIIB, IB e IIB (LTM), no próximo 

grupo estão os metais de terra rara (RE) e por fim estão agrupados os não metais (NM).
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Outra forma encontrada para classificar dos vidros metálicos foi sua separação 

de acordo com a composição, ou seja, de acordo com a interação entre elementos de grupos 

distintos que se encontram estreitamente relacionados. A Tabela 2 apresenta essa outra forma 

de organização, elaborada por (MARQUES, 2013).

Tabela 2 – Classificação típica dos vidros metálicos com elemento base.

Classificação Metal base Exemplos

LTM + NM

ETM + LTM

SM + RE

AM + LTM

LTM

ETM ou LTM

SM ou RE

AM

Ni-P, Pd-Si, Au-Si-Ge, Pd-Ni-Cu-P, Fe-Cr-Mo-P-C-B

Zr-Cu, Zr-Ni, Ti-Ni, Zr-Cu-Ni-Al, Zr-Ti-Cu-Ni-Be

RE Al-La, Ce-Al, Al-La-Ni-Co, La-(Al/Ga)-Cu-Ni

Mg-Cu, Ca-Mg-Zn, Ca-Mg-Cu

Fonte: Conforme elaboração por MARQUES, 2013.

Apesar de ter sido desenvolvido em 1960, essa classe de materiais é 

considerada nova. Para Ngoc e Luong (2016), passadas cinco décadas e meia de sua primeira 

obtenção, os vidros metálicos tem atraído cada vez mais pesquisadores das mais variadas

áreas devido às suas características e suas possíveis aplicações.

2.3 FORMAS DE OBTENÇÃO

Os materiais vítreos ou amorfos são especiais devido ao processo necessário 

para ser obtido. Quando um determinado metal sofre o processo de resfriamento a partir do 

seu estado líquido a uma determinada taxa de resfriamento, ele tende a se solidificar na 

direção do equilíbrio termodinâmico. Para metais puros, isso ocorre abaixo da temperatura de 

fusão ("#), já as ligas metálicas buscam esse equilíbrio abaixo da temperatura liquidus ("$). 

Com isso, o processo de nucleação é desencadeado, resultando na formação de cristais e 

consequentemente o metal apresenta ordenamento estrutural (ALIAGA, 2007).

De acordo com Marques (2013), ao impedir que os átomos de metal formem 

núcleos ou que esses núcleos cresçam, mediante a manutenção de taxas de resfriamento 

suficientemente altas, abaixo da temperatura de fusão, o liquido super-resfriado intensifica sua 

viscosidade (em torno de 10%& Pa.s) de maneira contínua e se solidifica com a estrutura 

desordenada (amorfa), semelhante ao estado líquido, com mobilidade reduzida. A transição 

do líquido super-resfriado para o estado sólido com estrutura amorfa é denominada 

temperatura de transição vítrea ("(), que ocorre na região de transição vítrea e não depende de 
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propriedade intrínseca do material, e sim da taxa de resfriamento aplicada. O Gráfico 3 

apresenta como o resfriamento rápido influi nas propriedades extensivas no processo de 

obtenção de vidros metálicos (SURYANARAYANA, 2011).

Gráfico 3 – Relação entre a variação das propriedades extensivas durante o resfriamento de um 
material.

 

Fonte: SURYANARAYANA E INOUE, 2011.

Para Zdrodowska e seus colaboradores (2013) a velocidade de resfriamento da 

liga depende de alguns parâmetros, como por exemplo o tamanho da região de 

super-resfriamento, determinando a taxa de resfriamento que deve ser utilizada. Essa região 

pode ser modificada com a adição ou alteração nas proporções de cada elemento. No 

Gráfico 4 podemos observar que a composição de ZrCu possui uma região de 

super-arrefecimento menor que a composição de ZrCuAl, sendo necessário taxas de 

resfriamento maiores em relação a segunda para obter uma composição vítrea 

(SUN et al, 2014).
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Gráfico 4 – Curva TTT para as composições ZrCu e ZrCuAl.

 

Fonte: SUN et al, 2014.
 

Outro parâmetro que determina a habilidade que a massa líquida possui para 

tornar-se não-cristalino é a taxa de resfriamento crítica ()*), que é a taxa de resfriamento 

necessária para a completa amorfização do material. Quanto menor a )* que uma composição 

apresenta, maior será sua capacidade de formação de vidros metálicos

(ZDRODOWSKA et al, 2013). O Gráfico 5 apresenta algumas ligas, suas respectivas taxas de 

resfriamento, espessura máxima (+#á,) e temperatura de transição vítrea reduzida ("-(), que é 

a razão entre a "( sobre a temperatura de fusão ("#), (INOUE, 2000).

Gráfico 5 – Relação entre taxa de resfriamento crítico.

 

Fonte: INOUE, 2000.
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Existem métodos variados para a obtenção de vidros metálicos. Para 

Moya (2009), entre os mais importantes está o Melt Spinning, que consistem em uma forma 

de resfriamento da composição liquida sobre uma roda, fabricada com material de alta 

condutividade térmica e que gira com alta velocidade. A técnica de Melt Spinning foi a 

primeira utilizada na produção desse tipo de material e é representada pelo Desenho 1

(MOYA, 2009).

Desenho 1 – Método de obtenção de vidros metálicos pelo método melt spinning.

 
Fonte: MOYA, 2009.

Através dessa técnica são obtidas fitas ou chapas de materiais amorfos com 

espessura entre 20 e 60 μm e largura de até 25 cm. Esse método de fabricação evita todas as 

deformações plásticas quando se compara ao processo de laminação executado em metais 

cristalinos, que exigem tratamentos térmicos intermediário utilizados em chapas tradicionais.

Uma outra forma de produção de vidros metálicos é através da utilização de 

forno a arco elétrico. Com essa técnica é possível a produção de peças com espessuras 

maiores, os chamados BMGs. Esse forno foi desenvolvido para a fundição de materiais 

refratários como o zircônio, titânio, tungstênio, etc, possibilitando a substituição do 

compartimento refratário por um cadinho de cobre resfriado com água, com vantagens para 

sua excelente condutividade térmica e a não contaminação da liga fundida com o cobre 

(OTTO, 1958). Além das técnicas mencionadas existem outras formas de obtenção de vidros 

metálicos, como a deposição através do método sputtering (KONDOH et al, 2008), por

exemplo, entre outras, levando em consideração os materiais que serão utilizados na 

composição da liga desejada.
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2.4 CRITÉRIOS DE PREVISÃO DE TENDÊNCIA À FORMAÇÃO VÍTREA E

ESPESSURA MÁXIMA

Dentre os critérios para prever a tendência à formação de vidros (TFV), um dos 

mais difundidos consiste nos três Critérios Empíricos de Inoue: (1) o sistema deve ser 

formado por três ou mais elementos, (2) deve haver uma diferença maior que 12% no 

tamanho dos átomos dos elementos constituintes e (3) os elementos devem possuir entalpia de 

mistura negativa (INOUE et al, 1995). A forma mais comum de se medir a TFV de uma liga 

amorfa é através dos parâmetros obtidos por DSC que fornece a região de líquido 

super-resfriado (ΔTx=Tx-Tg) a temperatura vítrea reduzida Trg = Tg/Tl e do parâmetro 

γ=Tx/(Tg+Tl) que têm sido definidos como indicadores de TFV, com Tg, Tx, e Tl sendo as 

temperaturas de transição vítrea, de cristalização e liquidus das ligas. Quanto maior esses 

parâmetros, maior a TFV em uma liga. A desvantagem destes parâmetros é que eles somente 

avaliam a TFV e não a preveem. Além destes critérios, existem mais de uma dezena de 

critérios que avaliam a TFV de um sistema de liga descritos na literatura e estão bem 

correlacionados à taxa de resfriamento crítica (Rc) para cada tipo de liga estudada

(SURYANARAYANA; INOUE, 2011).

De Oliveira (2012) propôs um outro critério que combina um parâmetro de 

mínima instabilidade topológica (λmin), usado como indicativo da competição de fases durante 

a solidificação, e um parâmetro termodinâmico (Δh), que depende da diferença média da 

função trabalho (Δϕ) e da diferença média de densidade eletrônica (∆2341/3) entre os 

elementos que constituem as ligas. Este critério prediz de maneira satisfatória a composição 

de ligas multicomponentes que foram empregados na seleção das ligas vítreas do sistema 

Cu-Zr-Al. Portanto, uma simples combinação de 5672 + (∆ℎ)1/2 foi encontrada 

correlacionando razoavelmente com a taxa de resfriamento crítica (Rc) analisada para 68 ligas 

de 30 diferentes sistemas metálicos, concordando também com as regras empíricas propostas 

por Inoue (INOUE et al, 1995).

A região de espessura máxima onde está previsto o critério combinado 

λmin + (Δh)1/2, pode ser vista no diagrama do Desenho 2, indicadas por setas 

(DE OLIVEIRA, 2010). As espessuras máximas das ligas obtidas experimentalmente são 

representadas pelos símbolos presentes na figura. As curvas de nível do diagrama mostram as 

regiões onde determinada espessura tem uma considerável possibilidade de ser obtida, 

segundo o esse critério.
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Desenho 2 – Previsão das máximas espessuras amorfas (Zc), em milímetros, para o sistema Cu-Zr-Al.

 

Fonte: DE OLIVEIRA, 2010

É importante salientar que, as maiores espessuras previstas para o sistema 

Cu-Zr-Al, de 10-12 mm, se aproximam do melhor valor encontrado na literatura, 10 mm, 

segundo estudos feitos por Oliveira (DE OLIVEIRA, 2010). Além de trazer as regiões onde 

as espessuras máximas são previstas, indicadas por setas (em mm), são apresentados valores 

extraídos da literatura de amostras obtidas experimentalmente, representados pelos símbolos. 

2.5 PROPRIEDADES DOS VIDROS METÁLICOS

Os vidros metálicos são uma classe de materiais que possuem características 

muito atrativas para diversos campos da indústria, desde a medicina até missões 

aeroespaciais. São ligas metálicas, que costumam possuir estrutura cristalina em estado

sólido, mas apresentam estrutura amorfa devido à maneira de serem produzidos.

Esse arranjo lhes concede uma alta elasticidade, comparado aos metais 

cristalinos, com desempenho semelhante a alguns polímeros. Em média, os vidros metálicos 

possuem 2% de elasticidade enquanto os metais cristalinos em geral apresentam elasticidade 

inferior a 1%, como ilustra o Gráfico 6 (TELFORD, 2004).
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Gráfico 6 – Tensão em função do limite elástico.

 

Fonte: TELFORD, 2004.

 

A sua elasticidade é maior porque esse tipo de material não possui planos de 

deslizamentos ou defeitos lineares. A deformação persiste mesmo com aplicação de elevadas 

tensões porque os átomos deslizam uns sobre os outros. Isso confere aos vidros metálicos 

maior resistência mecânica e menor módulo de Young do que as ligas cristalinas 

(IMAI, 2016).

De acordo com Ngoc Nu e Luong (2016), o baixo módulo de Young 

adicionado à baixa resposta vibracional que esses materiais possuem, forneceram aos tacos de 

golfe leveza e melhor controle aos jogadores. Além disso, a desprezível perda de histerese do 

vidro metálico resulta em menos energia absorvida pela cabeça do taco de golfe no impacto, 

transferindo a maior parte para a bola.

O baixo campo coercitivo e a alta permeabilidade são propriedades magnéticas 

que alguns vidros metálicos possuem. Isso é possível devido a redução na anisotropia da 

energia magnética. Além disso, a desordem estrutural também trouxe o aumento da 

resistividade elétrica, possibilitando a operação de maior frequência 

(WILLARD; HARRIS, 2002).

Algumas composições apresentam boa resistência a corrosão. Essa 

característica é determinada pela composição, reatividade dos elementos constituintes, sua 

metaestabilidade termodinâmica e natureza monofásica ideal, química e estruturalmente 
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homogênea. Os vidros metálicos formados a base de Zr-Cu obtiveram bons resultados em 

testes aquosos para diferentes tipos de pH (SCULLY; GEBERT; PAYER, 2007).

A tensão de resistência à fadiga, que é um fenômeno que ocorre devido a 

tensões cíclicas menores que a tensão máxima do material e causa falha catastrófica, diminui 

com o aumento da temperatura nos materiais cristalinos. Hess e Dauskardt (2004) observaram 

que não há alterações significativas no crescimento das fissuras por fadiga em BMGs. O 

Gráfico 7 apresenta ilustra essa diferença (MILLER; LIAW, 2007).

Gráfico 7 – Comparação das propriedades de resistência à fadiga.

 

Fonte: MILLER E LIAW, 2007.

Existem diversas composições de vidros metálicos atualmente. Cada uma delas 

possui determinadas propriedades de acordo com os elementos constituintes e suas respectivas 

quantidades. Para termos uma ideia sobre a variedade desse tipo de material, a Tabela 3

mostra algumas composições que são consideradas vidros metálicos de grande volume, que 

foram obtidas por Inoue e sua equipe a partir de 1988 (INOUE; TAKEUCHI, 2011).
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Tabela 3 – Ligas de vidros metálicos obtidos e classificados por Inoue e Takeuchi.

1. Sistema de liga não ferromagnética Ano 2. Sistema de liga ferromagnética Ano

Mg-Ln-M (Ln = Metal lantanídeo, M= Ni, Cu, Zn) 1988 Fe-(Al, Ga)-(P, C, B, Si, Ge) 1995

Ln-Al-TM (TM= Fe, Co, Ni, Cu 1989 Fe-(Nb, Mo)-(Al, Ga)-(P, B, Si) 1995

Ln-Ga-TM 1989 Co-(Al, Ga)-(P, B, Si) 1996

Zr-Al-TM 1990 Fe-(Zr, Hf, Nb)-B 1996

Zr-Ln-Al-TM 1992 Co-(Zr, Hf, Nb)-B 1996

Ti-Zr-TM 1993 Fe-Co-Ln-B 1998

Zr-Ti-TM-Be 1993 Fe-Ga-(Cr, Mo)-(P,C, B) 1999

Zr-(Ti, Nb, Pd)-Al-TM 1995 Fe-(Cr, Mo)-(C, B) 1999

Pd-Cu-Ni-P 1996 Ni-(Nb, Cr, Mo)-(P, B) 1999

Pd-Ni-Fe-P 1996 Co-Ta-B 1999

Ti-Ni-Cu-Sn 1998 Fe-Ga-(P, B) 2000

Ca-Cu-Ag-Mg 2000 Ni-Zr-Ti-Sn-Si 2001

Cu-Zr, Cu-Hf 2001 Ni-(Nb, Ta)-Zr-Ti 2002

Cu-(Zr, Hf)-Ti 2001 Fe-Si-B-Nb 2002

Cu-(Zr, Hf)-Al 2003 Co-Fe-Si-B-Nb 2002

Cu-(Zr, Hf)-Al-(Ag, Pd) 2004 Ni-Nb-Sn 2003

Pt-Cu-Ni-P 2004 Co-Fe-Ta-B-Si 2003

Ti-Cu-(Zr, Hf)-(Co, Ni) 2004 Ni-Pd-P 2004

Au-Ag-Pd-Cu-Si 2005 Fe-(Cr, Mo)-(C, B)-Ln (Ln= Y, Er, Tm) 2004

Ce-Cu-Al-Si-Fe 2005 Co-(Cr, Mo)-(C, B)-Ln (Ln= Y, Tm) 2005

Cu-(Zr, Hf)-Ag 2005 Ni-(Nb, Ta)-Ti-Zr-Pd 2006

Pd-Pt-Cu-P 2007 Ni-Pd-P-B 2009

Zr-Cu-Al-Ag-Pd 2007 Fe-(Nb, Cr)-(P, B, Si) 2010

Ti-Zr-Cu-Pd 2007

Ti-Zr-Cu-Pd-Sn 2007

Fonte: INOUE E TAKEUCHI, 2011. (Adaptado)

Inoue e Takeuchi (2011) criaram essa tabela levando em consideração três 

regras empíricas: Multicomponentes com três ou mais elementos, significante desigualdade 

no tamanho atômico > 12% entre os três principais elementos e entalpia (calor de solução) 

entre os três principais elementos.

Devido à grande variedade de composições, e cada uma delas com 

propriedades que são muito interessantes para aplicações tecnológicas diferentes, os vidros 

metálicos são materiais cada vez mais estudados e vistos como soluções econômicas para

algumas situações (KUMAR, 2011) e essenciais para outras (NASA, 2016).

2.6 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO

Existem diversas técnicas de caracterização de materiais possíveis de serem 

realizadas para identificar as propriedades morfológicas, físicas, químicas, mecânicas, entre 
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outras. Elas são importantes no desenvolvimento de novos materiais e também são necessárias 

no processo de seleção do material para determinadas aplicações. Aqui são apresentadas 

algumas das técnicas existentes e que serão usadas nesse trabalho

2.6.1 Caracterização estrutural com DRX

Os materiais sólidos podem ser classificados conforme o arranjo estrutural em 

que os átomos que os constituem estão ordenados. Ao se organizarem de forma repetitiva ou

periódica ao longo de grandes distâncias atômicas nas três dimensões são classificados como

materiais cristalinos, ou podem apresentar ordem de curto alcance (não se estendendo além 

dos átomos vizinhos), classificados como materiais amorfos ou não-cristalinos 

(CULLITY, 1956; ASKELAND, 1998). O Quadro 1 mostra a diferença entre esses dois tipos 

de estruturas (MATERION CORPORATION, 2017).

Quadro 1 – Material amorfo e material cristalino.

 

Fonte: MATERION CORPORATION, 2017.
 

Uma técnica de caracterização de materiais muito utilizada para a determinação 

de estruturas é a difração de raios X. As análises mais utilizadas são as de ordenamento 

estrutural, tensão residual, filmes finos, reflexão e textura e estudo de transformação de fase 

(CHUNG; SMITH, 2000).

O processo de geração dos raios X é feito a partir de um cátodo, que ejeta 

elétrons que são acelerados por um campo elétrico em direção a um ânodo, onde colidem e 

são desacelerados, emitindo radiação que possui comprimento de onda na faixa dos raios X. A 
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radiação é emitida em frequências diferenciadas conforme a desaceleração dos elétrons. Além 

disso, ao colidir com o ânodo os elétrons são capazes de transferir energia aos elétrons do 

material, que é capaz de elevá-lo a um estado maior de energia. Entretanto, na busca por 

estabilidade, eles retornam ao seu estado de menor energia, emitindo radiação de energia 

correspondente à diferença entre os orbitais nos quais ele se move 

(BRUNDLE; EVANS; WILSON, 1992). O Desenho 3 mostra, esquematicamente, como 

opera o equipamento de difração de raios X (SHIMADZU CORPORATION, 2017).

 

Desenho 3 – Esquema do DRX que será usado na caracterização.

 

Fonte: SHIMADZU CORPORATION, 2017.

 

O Desenho 4 mostra como os feixes de raios X atuam sobre átomos em planos 

distintos. Já a Equação 1 relaciona dois feixes de raios X (λ) que incidem sobre dois planos, 

atingindo os átomos P e Q e são dispersados em um determinado ângulo (θ). Os planos

encontram-se separados por um espaçamento interplanar (9:;$), sendo n um número inteiro 

estabelecendo assim a condição de difração.
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Desenho 4 – Difração de raios X por planos de átomos.

 

Fonte: CALLISTER, 2008.

nλ = SQ + QT (1)

nλ = 9:;$ sen θ + 9:;$ sen θ

nλ = 2 9:;$ sen θ (2)

A Equação 2 é conhecida como lei de Bragg, e é uma expressão usada para 

relacionar a distância interplanar ao ângulo do feixe difratado e o comprimento da onda de 

raios X. Se a lei de Bragg não for satisfeita, então a interferência será de natureza 

não-construtiva e será produzido feixes de difração de intensidade muito baixa 

(CULLITY, 1965).

Através dessa técnica de caracterização de materiais é possível identificar,

através dos resultados dos difratogramas, a presença ou ausência de ordenamento estrutural 

nas ligações atômicas que constituem o corpo analisado.

2.6.2 Caracterização morfológica por microscopia

Algumas propriedades dos materiais podem ser influenciadas por defeitos que 

a amostra contenha. Essas imperfeições podem ser vistas a olho nu quando possuem 

dimensões macroscópicas. Já os defeitos que possuem dimensões microscópicas somente são 

percebidos com a utilização da técnica de caracterização morfológica denominada 

microscopia.
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Essa técnica é utilizada para investigar a microestrutura em materiais variados

com auxílio de equipamento fotográfico, gerando as chamadas fotomicrografias, que são 

utilizadas posteriormente nas análises de resultados. A microscopia óptica e a microscopia 

eletrônica de varredura são as técnicas mais empregadas para esses estudos.

A microscopia óptica é utilizada em materiais opacos à luz visível, sendo que 

somente a superfície do material será observada e ele deve operar através do modo reflexão.

As imagens obtidas são resultado das diferenças na refletividade da amostra devido a variação

da microestrutura (MURPHY, 2001). Essas imagens são denominadas de metalográficas, 

devido as primeiras análises terem sido realizadas em metais, e a aparência delas é semelhante 

a Micrografia 1 (FIGUEIREDO et al, 2012).

Micrografia 1 – Liga FeCrMo após solubilização vista por microscópio óptico.

 

Fonte: FIGUEIREDO et al, 2012.

 

Antes de utilizar os recursos do microscópio óptico é necessário realizar um 

tratamento superficial na amostra, para que ela possa revelar os detalhes de sua 

microestrutura. Para que isso ocorra é necessário deixar a superfície polida e realizar ataque 

químico com reagente específico, de acordo com a amostra.

Quando a estrutura a ser examinada é bifásica utiliza-se um reagente para 

revelar uma das fases, com intuito que fiquem com coloração diferente uma da outra, 

possibilitando o estudo microestrutural.

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) tem a capacidade de gerar 

imagens da superfície da amostra em alta resolução. Essas imagens são obtidas com a 

aparência tridimensional, possibilitando ao investigador avaliara as características do corpo 

com maior critério. Esse recurso torna o processo de avaliação da microestrutura e correlação 
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com propriedades e defeitos mais fácil e, com isso, direcionar o material a melhor aplicação

tecnológica. Na Micrografia 2 é possível observar uma imagem proveniente do MEV e, 

inclusive, comparar com uma outra obtida por meio da microscopia óptica (MO)

(MANSUR; MANSUR, 2011).

Micrografia 2 – A comparação entre micrografias apresenta a vantagem de ampliação que o MEV 
possui em relação à MO.

 

Fonte: MANSUR E MANSUR, 2011.

 

O MEV apresenta excelente profundidade de foco, permitindo a análise de 

superfícies regulares e irregulares, bem como superfícies de fratura. O seu princípio é baseado 

nas possíveis interações que ocorrem entre o elétron e a matéria durante a incidência de um 

feixe de elétrons. Cada um desses eventos produz informação sobre a amostra. A detecção dos 

raios X gerados pela amostra no microscópio é utilizada para identificar e quantificar os 

elementos presentes.

2.6.3 Espectrometria por dispersão de energia de raios X (EDS)

EDS é uma técnica de análise de elementos químicos, através do processo de 

microanálise de raios X. Ela é amplamente utilizada em microscopia eletrônica para 

determinar a composição e distribuição de elementos em uma amostra. Através do 

bombardeamento de elétrons em uma região específica, os átomos emitem raios X

característicos dos elementos que constituem a amostra, e estes são captados, medidos e as 

informações são fornecidas pelo Módulo EDS, que identifica o elemento mediante a energia 

recebida, para análises apropriadas.
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Os raios X são gerados na região bombardeada por feixes de elétrons através 

de espalhamento inelástico, processo que desacelera o elétron que passa próximo ao núcleo 

atômico, fazendo com que ele libere parte de sua energia em forma de fóton de raios X

contínuo. Outra maneira é através da produção de uma vacância devido a ejeção do elétron de 

uma camada com o impacto do elétron incidente, fazendo com que um elétron de camada 

superior (maior energia) desça para ocupar essa vacância, emitindo o excesso de energia em 

forma de fóton de raios X característicos (THERMO SCIENTIFIC, 2016). O Desenho 5

representa os conceitos explicados.

Desenho 5 – Modelo atômico mostrando a geração e nomenclatura de raios X.

 

Fonte: THERMO SCIENTIFIC, 2016.

Podemos perceber que, quanto mais distante o elétron estiver da camada 

eletrônica a ser reposta após perder uma partícula equivalente, maior será a energia liberada

durante a reposição. A distância de movimentação dessa partícula é representada pelas letras α 

e β, sendo a segunda maior.

É importante entender que a técnica de EDS considera o princípio de que a 

energia de um fóton (Ef) está relacionada com a frequência eletromagnética (v), como mostra 

a Equação 3, onde h é a constante de Planck.

Ef = h . v (3)

Os fótons que atingem o detector, no processo de análise de EDS, possuem 

energias correspondentes a todo espectro de raios X. Elas são mensuradas rapidamente e 
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comparadas com os comprimentos de onda de modo simultâneo, identificando qual elemento 

e camada pertence os dados analisados (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). A Tabela 

periódica com energias emitidas pelos elementos, obeservadas nos ANEXOS A e B,

correlaciona energias emitidas com e elementos.

2.6.4 Microscopia de Varredura por Sonda

A Microscopia de Varredura por Sonda é um conjunto técnicas que foi 

desenvolvida na década de 80, por Binning e Rohrer (1982), a partir da criação do 

Microscópio de Varredura por Tunelamento, que possibilitou a obtenção de imagens de 

átomos pela primeira vez. Elas auxiliam no processo de caracterização superficial, devido à 

interação existente entre uma ponta (sonda) e amostra. As classes mais conhecidas desse tipo 

de microscopia são: Microscopia de Varredura por Tunelamento (STM), Microscopia de 

Força Atômica (AFM), Microscopia de Força Magnética (MFM), Microscopia de Força 

Kelvin (KFM), entre outras. O Desenho 6 mostra um diagrama do funcionamento das técnicas 

de SPM de uma forma simplificada.

Desenho 6 – Diagrama de funcionamento geral das técnicas de SPM.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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A aproximação grosseira, que é feita mais rapidamente, pode contar com o 

auxílio de um motor de passo. Logo em seguida, o sistema ponta-amostra comanda a 

aproximação de forma mais precisa. Esse último envolve o scanner e o software, que realizam 

a aproximação vertical lenta até o posicionamento desejado. Escolhido o scan size (área que 

será varrida) e o parâmetro que deverá ser constante (dependente do tipo de SPM), a

varredura é iniciada, e o detector irá controlar as variações de altura com base nas alterações 

do parâmetro que deveria ser constante, alimentando o controlador para que, 

consequentemente, efetue a correção da posição z. Dessa forma a altura é obtida, arquivada e 

exibida, e a ponta é deslocada a outra região.

Existem diversas classes de SPM, como já foi mencionado, todavia as técnicas 

de AFM, QNM e KFM utilizadas nesse trabalho serão abordadas.

2.6.4.1 Microscopia de Força Atômica

O modo de operação AFM é subdividido em basicamente 3 tipos: AFM de 

contato, AFM de contato intermitente e AFM de não contato. Porém, será descrito somente o 

primeiro tipo.

O AFM de contato é uma técnica de caracterização de superfície que utiliza 

uma sonda afiada (também conhecida como cantilever), que ao ser colocada em contato com a 

superfície interage com os átomos da mesma durante a varredura, possibilitando a obtenção 

da imagem da topografia da amostra. Ponta e amostra são consideradas em contato quando a 

força de Van der Waals se torna positiva, gerando uma força de interação repulsiva

(BINNIG; QUATE; GERBER, 1986). O Desenho 7a mostra essa relação entre a forças e a 

distância ponta-amostra.

Além das subdivisões já mencionadas, o AFM de contato também pode ser 

operado de formas distintas. Ele pode ser estático, onde a força (F) deverá ser mantida 

constante mediante a correção da altura (z), uma vez que a constante de elasticidade (k) é 

própria do cantiléver, ou dinâmico, onde a altura é constante (z) e a força é variável (F),

relação estabelecida pela Equação 4. No modo de contato, a constante elástica da ponta deve 

ser inferior a constante do material analisado para que haja a deflexão da mesma, sinalizando 

ao detector variações da topografia. O modo de não contato utiliza a variação de frequências 

para esse fim.
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F = k . z (4)

O Desenho 7b representa o AFM de contato estático. Sua principal vantagem é 

a de preservação da ponta, uma vez que a força permanece constante. Por outro lado, a

varredura é mais lenta em relação ao segundo caso.

Desenho 7 – (a) Relação entre força e distância no modo de operação AFM e (b) representação do 
modo AFM de contato estático.

 

Fonte: SOUZA, 2014.

A grande vantagem da Microscopia de Força Atômica é a possibilidade de 

utilização nos mais variados tipos de materiais, não apresentando a restrição a materiais não 

condutores como ocorre com o STM. 

2.6.4.2 Mapeamento Nanomecânico Quantitativo

O QNM é um modo de operação que gera um mapeamento das propriedades 

mecânicas da superfície juntamente com a topografia da mostra. Ele é utilizado de forma 

dinâmica, operando com contato intermitente, ou seja, o cantilever é forçado a oscilar a uma 

frequência próxima de ressonância. Com isso, a ponta passa a vibrar em uma frequência 

conhecida até tocar a amostra. Durante a varredura a oscilação sofrerá alterações conforme a 

interação ponta-amostra.

É importante que o cantilever possua constante elástica superior à amostra, 

pois, além da topografia, o QNM mapeia outras informações importantes na mesma área
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como: adesividade, módulo de elasticidade, dissipação de energia e deformação. O

mapeamento das informações citadas é possível conforme mostra o Gráfico 8.

Gráfico 8 – Relação entre força e distância obtida com ciclo intermitente utilizando o pico de força
como parâmetro de controle.

 

Fonte: NAHAR et al, 2014

No AFM de contato estático a deflexão do cantilever é controlada para 

determinar as alturas mediante correções, já o QNM utiliza a força como um parâmetro a ser 

mantido constante (pico de força). Quando a ponta toca uma determinada região, alterando a 

força máxima permitida e ocasionando deflexão no cantilever, a correção vertical é acionada

até que seja estabelecida a força máxima (YOUNG et al, 2011). Em seguida o valor é 

armazenado, formando a imagem topográfica.

2.6.4.3 Microscopia de Força Kelvin

O Microscópio de Força Kelvin, ou Microscópio de Sonda por Força Kelvin, é 

uma variação do Microscópio de Força Elétrica (EFM). O EFM é uma técnica que utiliza uma 

ponta oscilante para efetuar a varredura da amostra, que é feita em duas etapas. A primeira é 
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feita com intuito de obter a morfologia da amostra. Com a superfície conhecida, a ponta 

(oscilante) é mantida a uma altura fixa da superfície e o campo elétrico presente é mapeado.

No KFM o transdutor que coloca a ponta para vibrar é desligado logo após a 

primeira varredura. Com isso, um potencial oscilante (V0) passa a ser aplicado sobre a ponta, 

conforme mostra a Equação 5, levando em consideração a frequência de ressonância 

mecânica (ω) do cantilever, fazendo-o ficar imóvel quando o potencial V é igual ao potencial 

local do ponto analisado.

 

V = V0 sen (ωt) (5)

É importante salientar que, a ponta que varre a amostra deve estar isolada 

eletricamente da mesma, sem tocá-la. Quando ela se movimenta para outra região, pode 

passar a vibrar devido a uma diferença de potencial de contato (Vdpc) entre a amostra e a 

ponta, que é justamente o que será medido pelo KFM (MELITZ et al, 2011). Esse valor é 

obtido através da Equação 6.

 

Vdpc =
<=>?@AB <AC>D@EA 

BF
(6)

A obtenção da diferença de potencial de contato (Vdpc) é obtida mediante a 

diferença entre a função de trabalho da ponta (φGHIJK) e a função de trabalho da amostra

( φK#HLJ-K), sobre a carga do elétron (e). Essa diferença de potencial faz com que a ponta 

passe a vibrar, sendo corrigida com a aplicação de uma tensão contínua (Vdc) na ponta até que 

essa diferença desapareça e a oscilação cesse. Com isso, o software armazenará o potencial 

obtido na área e continuará com a varredura, até mapear toda a área cuja topografia já é 

conhecida.

2.6.5 Ultramicrodureza

Entre as diversas técnicas disponíveis para caracterizar as propriedades 

mecânicas dos materiais está o ensaio de dureza, que é capaz de identificar a resistência dos 

materiais de forma não-destrutiva. Ele mede a resistência que o material possui à deformação 

permanente através da aplicação uma carga sobre a amostra, utilizando uma ponta com 
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resistência superior, resultado de uma combinação de tensão compressiva triaxial e um 

gradiente de tensão em degrau (JUVINALL; MARSHEK, 2013).

Com isso, é possível estabelecer uma correlação entre a dureza e a resistência 

que o material possui, sendo essa mais uma vantagem desse teste, uma vez que ele é rápido, 

barato e preserva a integridade do corpo em análise. Os indentadores utilizados podem ser: 

esférico (Brinell), piramidal (Vickers e Knoop) ou cônico (Rockwell). Eles são selecionados 

levando em consideração o material que será investigado (ASM INTERNATIONAL, 2000).

A Tabela 4 mostra alguns parâmetros dos ensaios citados.

Tabela 4 – Comparação de ensaios típicos de dureza.

Ensaio Indentador Carga Aplicação

Brinell Esfera de 10 mm 3000 kg Ferro e aço fundidos

Brinell Esfera de 10 mm 500 kg Ligas não ferrosas

Rockwell A Cone de diamante 60 kg Materiais muito duros

Rockwell B Esfera de 1/16” 100 kg Latão, aço de baixa resistência

Rockwell C Cone de diamante 150 kg Aço de Alta resistência

Rockwell D Cone de diamante 100 kg Aço de Alta resistência

Rockwell E Esfera de 1/8” 100 kg materiais moles

Rockwell F Esfera de 1/16” 60 kg Alumínio, materiais moles

Vickers
Pirâmide de 
diamante

10 kg Materiais duros

Knoop
Pirâmide de 
diamante

500 g Todos os materiais

Fonte: ASKELAND, 1998.

O ensaio de dureza Vickers, assim como o Knoop, é utilizado para obtenção de 

microdureza, gerando uma impressão na amostra que só pode ser mensurada com auxílio de 

um microscópio. Além das possibilidades apresentadas, é possível realizar ensaios de dureza 

em áreas mais reduzidas, com profundidade de penetração menor, técnica conhecida como 

ensaio de ultramicrodureza, em escala Vickers ou Knoop.

Esse tipo de análise permite a obtenção de medições utilizando forças

extremamente pequenas (a partir de 0,1 mN). Essa modalidade é amplamente utilizada na 

avaliação de diversas camadas protetivas (SHIMADZU, 2016b).

Além da dureza, é possível a obtenção do módulo de elasticidade (convertido) 

a partir do módulo de elasticidade de indentação (MNJ). Este último é obtido a partir da 
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inclinação da tangente usada para calcular a dureza de indentação (Hit), equivalente ao 

módulo de Young. As Equações de 7 a 10 mostram esse processo.

%

OE
=  

%B QD
R

OS@
+  

%B QS
R

OS
(7)

U =  
VW

V:
= 2 . M-  .

Z=
[,]

^[,]
(8)

_G = 23,96 . ℎ*
& (9)

ℎ* =  ℎ#K, − 0,75 (ℎ#K, −  ℎ-) (10)

Onde: M- – Módulo de elasticidade convertido baseado na indentação

MN – Módulo de Young para o indentador

fN – Razão de Poisson para o indentador

MNJ – Módulo de elasticidade da indentação

fL – Razão de Poisson para o corpo de prova

S – Inclinação no início da descarga (inclinação da aproximação em linha reta)

_G – Área de contato projetada

ℎ* – Profundidade do contato do penetrador com o corpo de prova com Fmáx

ℎ- - Intersecção da tangente da curva b em Fmáx com a base do eixo de indentação

O número que alimenta a variável hr é obtido através da curva do ensaio 

determinado. Existe mais de uma opção para escolher, o Gráfico 9 apresenta a Curva de 

ensaio carga-descarga.
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Gráfico 9 – Curva obtida em ensaios de carga-descarga.

 

Fonte: SHIMADZU, 2016a.

 

Para realizar esse tipo de ensaio de forma controlada, é utilizada uma força 

eletromagnética para pressionar o indentador contra a amostra. Com isso, a força de pressão é 

elevada de 0 até a força predefinida, de forma constante, permitindo a medição 

automaticamente à medida que a amostra é pressionada. Dessa forma é possível realizar 

medição dinâmica das mudanças que ocorrem na resistência da amostra à deformação, 

obtendo ampla variedade de dados (SHIMADZU, 2016a). O Desenho 8 mostra o arranjo do 

ensaio citado e uma impressão deixada por um indentador.

Desenho 8 – (a) Representação de ensaio de ultramicrodureza e (b) Impressão deixada por indentador 
115°.

 

Fonte: SHIMADZU, 2016a.
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No decorrer do ensaio é medida a dureza dinâmica que corresponde à 

deformação plástica e elástica. Como dito anteriormente, a impressão é visível em 

microscópio e pode ser medida, e, conhecendo a força imposta no ensaio e as dimensões

diagonais deixadas pelo indentador (como mostra o Desenho 8b) pode-se calcular a dureza na 

área.

2.6.6 Caracterização térmica utilizando DSC

A técnica de caracterização térmica por DSC (Calorimetria diferencial de 

varredura) é um procedimento utilizado para estudar as variações que ocorrem na entalpia da 

amostra em cada transformação ocorrida no ensaio. Através dos termogramas obtidos com o 

DSC é possível adquirir a real quantidade de energia elétrica que o sistema recebe, diferente 

do DTA (análise térmica diferencial), que apresenta somente a variação de temperatura.

No ensaio de DSC a amostra é colocada no equipamento e é submetida a uma

taxa de aquecimento constante. Sua temperatura é controlada por meio de um sensor de 

platina e comparada com a temperatura da referência inerte, a qual está submetida ao mesmo 

programa linear de aquecimento (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). A referência 

utilizada no ensaio pode ser alumina em pó ou uma cápsula vazia. Durante o processo de 

aquecimento a temperatura da amostra (Ta) e a temperatura da referência (Tr) são 

monitoradas. É observada reação exotérmica na amostra quando ocorrer liberação de calor e a 

temperatura na câmara onde ela se encontra for superior à referência. Caso ocorra o contrário, 

ou seja, a temperatura na câmara onde a amostra se encontra diminuir em relação a câmara da 

referência, entende-se que houve uma reação endotérmica temporária com a amostra.

Com a técnica de caracterização por DSC é possível identificar as temperaturas 

de transição de materiais, inclusive de metais amorfos. O Gráfico 10 representa uma curva 

proveniente de uma análise de DSC realizada em uma determinada liga de Pd

(INOUE; NISHIYAMA; KUMURA, 1997). Nela é possível identificar as temperaturas de 

transições que o material sofre: "(, ", e "$. Sendo a "( identificada com a inflexão da curva 

de DSC, parâmetro diretamente proporcional à taxa de aquecimento

(JONES, 2003; DEBENEDETTI; STILLINGER, 2001).
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Gráfico 10 – Curva de DSC de vidro metálico a base de paládio.

 

Fonte: INOUE; NISHIYAMA; KIMURA, 1997.

 

Através do DSC pode-se estudar o comportamento de uma determinada liga 

metálica e classificá-la como amorfa, já que ela apresenta características próprias ao ser 

submetida ao aquecimento. Quando o processo de cristalização da amostra ocorre antes de 

atingir a "(, formando cristais de uma fase primária em dimensões nanométricas, a liga é

denominada como amorfa. Uma outra situação em que ela recebe essa identificação é quando 

a cristalização se inicia a uma temperatura acima da "(, apresentando um intervalo de 

temperatura de líquido super-resfriado (g", = ", −  "(), formando no primeiro estágio de 

cristalização uma fase cristalina primária ou reação eutética 

(SURYANARAYANA; INOUE, 2011).

2.6.7 Caracterização mecânica utilizando DMA

A caracterização mecânica de um material pode ser feita por meio de diversas 

técnicas, como o ensaio de tração, compressão, impacto, entre outros. Uma das formas de 

caracterizar as propriedades mecânicas de um material é por análise dinâmico mecânica 

(DMA).

De acordo com Cassu e Felisberi (2005), o ensaio de DMA consiste em aplicar 

uma tensão ou deformação mecânica oscilatória, normalmente senoidal de baixa amplitude, 
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sobre um material sólido ou líquido viscoso. Com isso é avaliada a deformação que o corpo 

sofre mediante a essa tensão aplicada submetida a variação da frequência e temperatura.

Podem ser aplicadas solicitações distintas na amostra, assim como mostra o Desenho 9.

Desenho 9 – Solicitações mais utilizadas nos ensaios de DMA.

 

Fonte: PERKIN ELMER, 2014.

 

O principal objetivo do DMA é relacionar as propriedades macroscópicas que 

o material possui, como as propriedades mecânicas, com as relaxações moleculares associadas 

às mudanças conformacionais e as deformações microscópicas que surgem a partir de 

rearranjos moleculares da estrutura dos materiais, que são associadas às propriedades 

viscoelásticas do material. Além disso, é possível determinar a temperatura de transição vítrea 

devido a drástica evolução das propriedades viscoelásticas do material em função da 

temperatura (MENDIETA-TABOADA; CARVALHO; SOBRAL, 2008).
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Esse tipo de caracterização é interessante para os vidros metálicos porque, 

como são geralmente relacionados à formação de liquido super-resfriado em pesquisas 

(MIRACLE, 2004), eles possuem dois mecanismos de relaxação principais denominados de 

primário (α) e secundário (β). A relaxação do tipo α envolve larga escala de arranjos atômicos 

e costuma ser responsável pela temperatura de transição, dando início a vitrificação do 

material (YU; WANG; SAMWER, 2013).

Em vidros metálicos as medidas feitas por DMA costumam ser utilizadas para 

a determinação dos mecanismos de relaxação que ocorrem nesses materiais acima da 

temperatura ambiente. Por ser um método que possui alta sensibilidade, ele auxilia no estudo 

de rearranjos atômico associados a defeitos sólidos, detectando-os. Utilizando o DMA são 

obtidos o módulo de armazenamento (E’) e o módulo de perda (E’’) e, através desses valores, 

o atrito interno é calculado como mostra a Equação 11 (WANG, 2012).

tan φ =  
Oii

Oi
(11)

Onde o módulo de perda é obtido pela Equação 12, expressa abaixo:

M" =  
k[

l[
 . 4m2 φ (12)

Enquanto o módulo de armazenamento é obtido pela Equação 13, mostrada a seguir:

M′ =  
k[

l[
 . pq4 φ (13)

O Gráfico 11 representa uma série de curvas tensão-deformação obtidas em 

uma determinada frequência durante um determinado tempo mediante uma tensão oscilante 

aplicada na amostra. Com auxílio do deslocamento, associado a deformação, e a amplitude da 

força aplicada são medidos para obter o módulo elástico e viscoso do material (PRICE, 2002). 

O comportamento elástico do material é definido pelo módulo de armazenamento, enquanto o 

comportamento viscoso é dado pelo módulo de perda (AKAY, 1993). E, como dito acima, a 

razão entre o módulo de perda pelo módulo de armazenamento é possível medir a energia de 

dissipação do material (PERKIN ELMER, 2008), ou que pode ser associado ao atrito interno.  
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Gráfico 11 – Curvas obtidas em uma análise dinâmico-mecânica de Tensão (σ), deformação ( ) e
ângulo de defasagem (r) resultante.

 

Fonte: LORANDI et al, 2016.

O atrito interno é importante no estudo de vidros metálicos porque indica a 

máxima energia amortecida na faixa de temperatura onde a liga permanece na região de 

líquido super-resfriado antes de ocorrer o processo de cristalização. Além disso, as curvas 

obtidas nesse tipo de ensaio possibilitam observar a dependência existente entre a relaxação 

primária (α), que ocorre em altas temperaturas e da secundária (β), a temperaturas menores, 

sendo que a relaxação do tipo β deve estar relacionada com arranjos atômicos locais e é 

reversível (LIANG, 2014).

Sabe-se que nos vidros metálicos a transição vítrea passa a ocorrer acima da 

temperatura de cristalização, porém, existem duas condições em que a cristalização pode 

ocorrer antes dessa temperatura (ICHITSUBO et al, 2005). A primeira pode ser explicada 

devido a perturbação de algum campo periódico externo, promovendo a cristalização abaixo 

da Tg. A segunda condição ocorre em vidros metálicos onde a temperatura de transição não é 

identificada por medidas de DSC convencionais, por serem menos estáveis, culminando na 

cristalização antes da Tg a certas taxas de aquecimento. De acordo com Ichitsubo, a relaxação 

do tipo β é um dos responsáveis pela cristalização antes de se atingir a Tg em vidros metálicos 

menos estáveis (ICHITSUBO et al, 2006).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse capítulo serão apresentadas as amostras que foram utilizadas bem como 

suas respectivas procedências. Além disso, também serão apresentados os equipamentos e os 

parâmetros utilizados nos experimentos.

3.1 COMPOSIÇÕES DE VIDROS METÁLICOS

Foram estudadas duas composições de vidros metálicos. A Fotografia 1

apresenta a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, produzida na Universidade Federal de São Carlos,

enquanto a Fotografia 2 apresenta a amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2, fornecida pela Universidade 

de Tohoku, Japão.

Fotografia 1 - Composição Cu47,75Zr47,75Al4,5

Fotografia 2 - Composição Cu47,5Zr45,5Al5Er2.

Fonte: O AUTOR, 2018.

Fonte: O AUTOR, 2018.
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3.1.1 Procedência das amostras

A liga de composição nominal Cu47,75Zr47,75Al4,5 foi fabricada valendo-se de

diferentes regiões do diagrama topológico (DE OLIVEIRA, 2012). Produzida em forma de 

chapa com aproximadamente 80 mm de comprimento, 30 mm de largura, em espessura de

0,5 mm, utilizando-se elementos de alta pureza adquiridos junto à empresa Alfa Aesar: esferas 

de cobre com 99,999% de pureza; lingote de alumínio com 99,999% de pureza e zircônio, da 

empresa Kaistar R&D, com 99,99% de pureza.

A amostra foi produzida no Laboratório de Solidificação do Departamento de 

Engenharia de Materiais (SMM/USP), pelo Pós-doutorando Paulo Wilmar Barbosa Marques 

(UFSCar), sob supervisão do estudante Felipe Henrique Santa Maria e do Professor Marcelo 

Falcão de Oliveira. Os elementos foram fundidos em um forno a arco voltaico de fabricação 

própria (PEREIRA, 2009), equipado com um eletrodo não consumível de tungstênio, câmara 

de fusão com atmosfera inerte de argônio de alta pureza e um cadinho de cobre refrigerado 

por água. Foram realizadas pelo menos 4 lavagens com argônio na câmara, antes do processo 

de fusão.

A liga Cu47,5Zr45,5Al5Er2 foi cedida ao Prof. Dr. Walter José Botta Filho (UFSCar)

pelo Professor Konstantinos Georgarakis do Advanced Institute for Materials Research

(AIMR) da Universidade de Tohoku – Japão. Esta amostra foi preparada por fusão a arco de 

elementos puros, num forno em atmosfera de argônio com “getter” de titânio e, então injetada 

num molde de cobre por sucção para formar vidro metálico como placa (3x40x50 mm).

As amostras foram submetidas ao seguinte procedimento: fatiadas em pedaços de 20

mm de comprimento por 6mm de largura, utilizando uma lâmina diamantada Arotec em uma 

cortadeira da marca Pace modelo Pico 155 Precision Saw com uma taxa de rotação de 250 

rpm e uma carga de 200 g e, em seguida, foram polidas em uma lixadeira manual com lixas, 

seguindo a ordem, de nº 600, 1500 e 2500 sob água corrente. Para o polimento final das 

amostras, foi utilizada uma politriz bl4, com pasta de diamante de 1/4 μm sob lubrificação. E

finalmente, a amostra foi limpa com álcool isopropílico, usando o ultrassom, durante 10 

minutos.

3.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

 

Os equipamentos utilizados em cada um dos experimentos são apresentados 

nessa seção, bem como os parâmetros que foram utilizados nos ensaios.
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3.2.1 Caracterização morfológica

Para a caracterização morfológica dos vidros metálicos, que são objeto de 

estudo desse trabalho, foram utilizadas quatro técnicas de investigação minuciosas: a difração 

de raios X, a microscopia óptica, a microscopia eletrônica de varredura e a análise de 

ultramicrodureza. Os equipamentos utilizados para esses tipos de analises serão abordados a 

seguir.

3.2.1.1 Difração de raios X

Foi utilizado o difratômetro de raios X Miniflex II – Desktop X-ray

diffractometer, da Rigaku, com radiação de Cu Kα (λ = 0,154 nm). O equipamento descrito é

mostrado pela Fotografia 3, e pertence ao Laboratório de Ensaios Mecânicos da UPM 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie).

Fotografia 3 - Miniflex II – Desktop X-ray diffractometer.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

O experimento foi realizado duas vezes em cada amostra, visando obter os 

melhores resultados. A primeira varredura foi feita com o ângulo 2θ no intervalo de 8 a 65

graus, em uma velocidade de 2 graus por minuto. Enquanto a segunda varredura utilizou

ângulo 2θ no intervalo de 20 a 90 graus, também em uma velocidade de 2 graus por minuto.
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3.2.1.2 Microscopia

As análises de microscopias óptica e eletrônica de varredura são muito úteis 

para entender a microestrutura das amostras, encontrar defeitos superficiais de fabricação, 

impurezas, etc. Entretanto, antes de realizar as varreduras é mister que haja um tratamento 

prévio da superfície que será submetida a esse tipo de análise.

3.2.1.2.1 Embutimento e Lixamento

O processo de embutimento de uma das amostras, composição 

Cu47,75Zr47,75Al4,5, foi feito na Prensa metalográfica com embutidora Termopress Struers,

utilizando baquelite verde, próprio para embutimento à quente. O tipo de baquelite usado 

necessita de temperatura de embutimento na faixa de 140°C a 150°C, e sua contração no 

embutimento está entre 0,06 e 0,08%. A Fotografia 4 (a) apresenta o equipamento utilizado

nesse procedimento. E foram embutidas a frio, com resina epóxi a temperatura ambiente, uma 

amostra de ambas as composições.

Após o embutimento e antes de serem submetidas às análises de microscopias 

óptica e eletrônica de varredura, as duas composições receberam tratamento superficial com 

intuito de eliminar óxidos e impurezas de suas superfícies. Elas foram polidas em uma

lixadeira manual Polipan-2, da marca Pantec, com lixas de nº 600 e 1200, a 300 rpm, sob água 

corrente. Para o polimento final das amostras, foi utilizado disco apropriado para polimento 

com pasta de diamante de 1 μm sob lubrificação. E finalmente, as amostras foram limpas com

álcool isopropílico.
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Fotografia 4 – (a) Prensa com embutidora Termopress Struers e (b) Lixadeira Pantec - modelo 
Polipan–2

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

 

3.2.1.2.2 Microscopia óptica

As investigações superficiais das amostras, e suas respectivas micrografias, 

foram realizadas utilizando o microscópio óptico Olympus BX60M, que possui o software 

Stream Basic. Esse equipamento pertence ao Laboratório de Metalografia e é mostrado na 

Fotografia 5.

Fotografia 5 – Microscópio óptico Olympus BX60M.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Foram utilizadas as ampliações de 5, 10, 20, 50 e 100x de acordo com a área 

analisada no estudo da morfologia, busca por poros, trincas e outros defeitos de fabricação 

que possam estar presentes.

3.2.1.2.3 Microscopia eletrônica de varredura

Essa é uma técnica de microscopia mais sofisticada. Ela possui ampliação de 

imagem superior à microscopia óptica. Além disso, ela é capaz de identificar os elementos 

presentes nas amostras utilizando o módulo EDS. Para esse teste foi utilizado o microscópio 

eletrônico de varredura da marca JEOL, modelo JSM-6510. Esse equipamento, representado 

na Fotografia 6, pertence à Escola de Engenharia UPM, sob responsabilidade da coordenação 

do curso de Engenharia de Materiais.

Fotografia 6 – Microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-6510.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Foram realizados estudos utilizando o módulo EDS sobre as amostras em mais

de uma área, com morfologias distintas, com intuito de obter a composição química que as 

constitui. Além disso, o MEV foi utilizado na procura por defeitos de fabricação como poros, 

trincas, etc, e na verificação da presença de impurezas na sua superfície das composições.
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3.2.1.3 Ultramicrodureza

Ainda no âmbito da caracterização estrutural, para determinar módulo de 

elasticidade e ultramicrodureza das composições, foi utilizado um Ultramicrodurômetro da 

Shimadzu (modelo DUH-211S) com indentador Berkovich 115°: Módulo de Young 

de 1,14. 1012 N/m2, razão de Poisson 0,36, constante da área de contato projetada de 23,96.

Este processo foi realizado com um ciclo de carga-fluência-descarga e uma carga máxima 

de 500 mN.

Fotografia 7 - Ultramicrodurômetro da Shimadzu (modelo DUH-211S).

 

Fonte: SHIMADZU, 2016a.

O ultramicrodurômetro utilizado nos testes pertence ao CeFEMA, do Instituto 

Superior Técnico, situado em Lisboa-Portugal. A Fotografia 7 mostra um aparelho semelhante 

ao que foi empregado no desenvolvimento das análises citadas.

3.2.2 Microscopia de varredura por sonda

Capaz de realizar caracterização superficial fornecendo a topografia, potencial 

elétrico, campo magnético, entre outros, a técnica de microscopia de varredura por sonda foi 
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utilizada com auxílio de um microscópio denominado Nanoscope IIIA, com o software

NanoScope Analysis 1.50, e outro microscópio denominado multimode 8 e sistema 

operacional NanoScope Software 8.10. Um dos equipamentos utilizados pode ser visto na 

Fotografia 8.

Fotografia 8 – Microscópio de varredura por sonda (Nanoscope IIIA).

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Entre os modos de operações disponíveis, foram escolhidos o AFM, QNM e 

KFM. Primeiramente, para o AFM foi utilizada uma ponta de silício em haste, com scan size

de 15 μm. No QNM a ponta usada foi semelhante, assim como o scan size. Adicionalmente, o 

fator de qualidade foi de 635, frequência de oscilação de 354,60 kHz e dimensões do 

cantiléver de 47,72 x 115,90 μm (W x L), resultando pelo método de Sader (SADER, 1999),

constante de elasticidade (K) de 60,1 N/m.

Já no modo de operação KFM, a ponta utilizada foi semelhante, ponta de 

silício em haste, sendo submetida a tensões durante a varredura. Porém, o scan size nesse caso

foi um pouco maior, de 20 μm. Esses equipamentos pertencem ao Laboratório de Filmes 

Finos do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
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3.2.3 Calorimetria diferencial de varredura

Para o experimento de natureza térmica das amostras foi utilizado o Analisador 

térmico da marca TA Instruments, modelo SDT-Q600, que pertence ao MackGraphe. A 

Fotografia 9 apresenta esse equipamento.

Fotografia 9 - Analisador térmico SDT-Q600.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A técnica de calorimetria diferencial de varredura foi utilizada para realizar o 

estudo das propriedades térmicas das amostras. A referência utilizada para aferir o 

aquecimento da amostra é um corpo de prova padrão de alumina, que possui ponto de fusão 

superior a 2000°C.

As atmosferas que o equipamento dispõe são de nitrogênio e ar atmosférico 

sintético, sendo escolhida para esse experimento a atmosfera de nitrogênio. Os parâmetros de 

temperatura utilizados foram: faixa de temperatura de 300 K à 1273 K, com taxa de 

aquecimento de 1 K/min. 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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3.2.4 Análise dinâmico-mecânica

A caracterização mecânica foi feita utilizando um equipamento de testes 

apropriado, pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos da UPM. Esse analisador 

dinâmico mecânico é da Perkin Elmer, modelo DMA 8000 como mostra a Fotografia 10.

Fotografia 10 – Dynamic Mechanical Analysis 8000.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

A Análise dinâmico-mecânica é uma técnica de caracterização de materiais que 

tem a função de avaliar os módulos de perda ou armazenamento, elástico, de compressão ou 

de cisalhamento em função da temperatura.

As amostras foram cortadas e ajustadas nas dimensões de 30x3x0,5 mm. O 

modo de operação escolhido para o ensaio de DMA foi o de flexão com um apoio engastado, 

utilizando amplitude de oscilação de 20 μm, faixa de temperatura de 150K a 670K e taxa de 

aquecimento de 1 K/min.



60 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos mediante 

as análises propostas.

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X

A técnica de difração de raios X foi utilizada com intuito de caracterizar as 

amostras estruturalmente. Foram obtidos difratogramas que auxiliaram a identificar a ausência 

do ordenamento atômico no arranjo estrutural que as compõem, classificando-as como 

amorfas. Todos os gráficos obtidos apresentam um pico amplo, característico em estruturas 

amorfas. Todavia, é possível observar no Gráfico 12 que a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5

apresentou fases cristalinas embebidas na matriz amorfa. Por outro lado, o Gráfico 13

referente à amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2, apresenta resultados característicos de uma estrutura 

completamente amorfa, como descrito teoricamente por Cullity (1956).

Gráfico 12 – Análise de DRX em amostra de Cu47,75Zr47,75Al4,5, apresentando fases cristalinas 
embebidas na matriz amorfa.

 
Fonte: O AUTOR, 2018.
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Gráfico 13 – Análise de DRX em amostra de Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Curva característica de estruturas 
amorfas.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

A presença da fase cristalina, identificada na difração de raios X, pode ser 

explicada devido a afinidade que o zircônio possui em relação ao oxigênio

(YOKOYAMA; INOUE, 2007). Devido a esse fator, durante o processo de fusão das 

amostras, teores relativamente baixos de oxigênio presentes no interior da mesma deram 

origem a estruturas denominadas “big cube” (Zr4Cu2O), que são fases cristalinas 

(DE OLIVEIRA et al, 2002).

4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA

Com intuito de verificar a integridade das amostras, a partir de suas superfícies, 

a técnica de microscopia óptica foi utilizada. Através dessa técnica, foi possível observar, nas 

duas composições, que houve consolidação das partículas e não surgiram trincas e poros de 

grandes dimensões no processo de solidificação. No trabalho de Melle et al (2012), são 

apresentadas micrografias de composições vítreas com alta quantidade de poros em relação a 

amostra com boa qualidade estrutural. Esta última se assemelha aos resultados aqui 

encontrados e apresentados nas Micrografias 3 e 4.
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Micrografia 3 – Análise superficial sobre amostra de Cu47,5Zr45,5Al5Er2. A superfície observada é 
semelhante às micrografias disponíveis na literatura. Além disso, não foram identificadas falhas 

resultantes do processo de fabricação.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Todavia, na composição vítrea Cu47,75Zr47,75Al4,5 foram identificadas algumas 

regiões com colorações diferentes, mostradas pela Micrografia 4. A explicação encontrada 

para esses contrastes de cores parte do processo de solidificação em diferentes velocidades

(CHEN, 2011), onde as cores escuras representam dendritas, enquanto a parte mais clara 

representa a matriz vítrea.  

Micrografia 4 – Análise superficial sobre amostra de Cu47,75Zr47,75Al4,5. A superfície apresentou 
integridade e sem falhas devido ao processo de fabricação. Entretanto, foram identificadas dendritas 

em algumas regiões.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Posteriormente, essa condição foi atestada utilizando a técnica de análise de 

composição química EDS. Ao ser confirmada a presença de estruturas cristalinas nessa 

composição pela análise de DRX, foram feitas buscas nessas regiões pelo elemento químico 
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oxigênio, responsável pela formação da estrutura cristalina “Big Cube”, e outros elementos 

capazes de interagir com os elementos base da composição tornando-a cristalina. Entretanto, 

nessas regiões não foram identificadas tais anomalias, corroborando a suspeita inicial. 

4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

O Microscópio Eletrônico de Varredura foi escolhido com intuito de analisar 

com mais profundidade as amostras de vidros metálicos, buscando defeitos superficiais e 

impurezas em sua constituição. Além disso, foram analisadas as composições químicas de 

algumas regiões das amostras em especial a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, em busca regiões com 

possíveis partículas nanocristalinas.

Micrografia 5 – Estudos sobre a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5. As micrografias (a) e (b) são regiões onde 
foram feitas análises de EDS, enquanto (c) e (d) são regiões onde foram identificados poros. 

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Uma análise dos elementos químicos presentes na área da Micrografia 5a

apresentaram as seguintes informações, em relação à composição atômica na região: 48,69% 

de Zircônio, 44,22% de Cobre, 3,54% de Alumínio e 3,55% de Oxigênio. Através da

varredura nessa área específica, existe a possibilidade da existência de nanopartículas da fase 

cristalina Zr4Cu2O (“Big Cube”), resposta também obtida pela difração de raios X, devido ao 

elevado teor de oxigênio. Já a Micrografia 5b apresenta uma região completamente amorfa, 

contendo somente os elementos que compõem essa liga, ou seja, não há impurezas. Nas

Micrografias 5c e 5d é possível identificar poros na superfície da amostra. Esse defeito de 

fabricação ocorreu devido a presença de gases durante o processo de solidificação da liga.

Micrografia 6 – MEV sobre a amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Em (a) é observada uma inclusão analisada 
com auxílio do EDS. Já a micrografia (b) representa uma das regiões da amostra estudadas com EDS. 

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Foi feita uma varredura com MEV sobre superfícies da liga de vidro metálico

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e foi identificada uma inclusão, mostrada na micrografia 6a, a qual a 

composição química foi analisada pelo módulo EDS. A confirmação dessa impureza foi feita 

ao ser identificados os elementos químicos Si, N, K, O e Ca, além dos elementos que 

compõem toda a amostra. Outras análises de EDS foram feitas em outras áreas da superfície 

dessa amostra e, a composição média dos elementos que a constitui, são bem próximas à 

análise feita na região representada pela micrografia 6b com 46,57% de Zr, 43,87% de Cu,

7,82% de Al e 1,73% de Er. Além disso, buscas por poros e defeitos de fabricação foram 

realizadas na superfície dessa composição e não houve identificação de tais imperfeições.

4.4 ULTRAMICRODUREZA

Para realizar a análise de ultramicrodureza e do módulo de elasticidade nas 

composições, foram realizadas 10 medidas para a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5 e 07 medidas 

para Cu47,5Zr45,5Al5Er2, em diferentes pontos da superfície das amostras, os resultados são 

apresentados nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5 – Medidas de Módulos de Elasticidade e Ultramicrodurezas na amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5.

E [GPa] Hi [GPa]

53,2 5,2

34,3 4,1

88,2 8,0

91,5 8,7

55,2 5,6

65,7 6,8

56,6 6,0

41,4 5,0

49,2 5,8

35,7 4,4

57±20 5,9±1,4

Fonte: O AUTOR, 2018.
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A porcentagem do desvio padrão, para o módulo de elasticidade é de 35% e 

para a ultramicrodureza é de 24%. Estes resultados indicam a falta de homogeneidade na 

composição em vários pontos da superfície da amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5. Este 

comportamento é observado devido a essa composição apresentar grande formação de 

microligas dentro da estrutura amorfa ocasionado pela hibridização dos orbitais dos átomos 

Cu-Al que formam regiões densamente empacotadas envolta em regiões fracamente 

empacotadas (CHENG; MA; SHENG, 2009). Além disso, as interações entre átomos de 

Cu-Zr tendem a formar nanocristais com estrutura martensítica dentro da matriz amorfa

(CARVALHO; HARRIS, 1980). Estes dois mecanismos pedem ser os responsáveis pela 

grande variação no módulo de elasticidade (na superfície) da amostra.

Tabela 6 – Medidas de Módulos de Elasticidade e Ultramicrodurezas na amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2.

E [GPa] Hi [GPa]

45,0 4,33

57,4 5,68

51,2 5,65

42,1 4,92

63,3 7,27

62,8 6,81

62,3 5,94

54,9±8,8 5,8±1,0

Fonte: O AUTOR, 2018.

A porcentagem do desvio padrão, para o módulo de elasticidade é de 16% e 

para ultramicrodureza é de 17%. Estes resultados indicam a falta de homogeneidade na 

composição em vários pontos da superfície da amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2, mas em grau menor 

que a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5. A presença do érbio sorve o oxigênio do material fazendo 

com que a amostra tenha menor variação entre regiões de estruturas densa/fracamente 

empacotadas, o que garante maior amorfização nessa liga. A Micrografia 7 apresenta uma 

indentação feita para obtenção dos resultados expostos.
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Micrografia 7 – Indentação produzida por ensaio de ultramicrodureza.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Em relação aos dados apresentados na literatura, os valores obtidos nesse 

ensaio vão a esse encontro. Inoue e Takeushi (2002), apresentam um gráfico com valores 

médios de durezas Vikers e módulos de elasticidades para ligas vítreas à base de alguns 

elementos e, entre eles, existem valores para ligas à base de zircônio. Os valores médios para 

a dureza Vikers nesse trabalho foram de (5,8±1,0).102 e (5,7±1,4).102 para as amostras

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5, respectivamente. Valores aproximados aos 500 Vikers 

atribuídos pela literatura para ligas à base de zircônio. Todavia, essas composições possuem 

valores de módulos de elasticidades inferiores à media, que é de aproximadamente 86 GPa.

4.5 VARREDURA UTILIZANDO MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA

Análises comparativas das amostras foram feitas utilizando a microscopia de 

força atômica. Esse experimento foi utilizado para estudar a topografia das composições,

como feito por Kumar et al (2011), e tentar entender como as combinações desses elementos 

interferem em suas respectivas superfícies.

Foram feitas varreduras em locais distintos de cada uma das amostras, 

utilizando scan size de 15 μm, e as imagens obtidas são muito próximas aos resultados 

apresentados pelas Micrografias 8 e 9. A amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 apresentou maior 

regularidade em relação à segunda, entretanto, os picos presentes costumam ser maiores. Eles 

são resultado da resistência pontual ao processo de polimento.
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A Micrografia 8 mostra que eles se concentram em alguns pontos da amostra 

que possui érbio em sua composição. Já a Micrografia 9, referente à amostra 

Cu47,75Zr47,75Al4,5, mostra que esses picos não são restritos e concentrados em algumas regiões 

da superfície, mas distribuídos por toda a composição. Outras micrografias obtidas 

apresentaram características semelhantes.

Micrografia 8 – AFM sobre amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 com análise de três picos mais elevados.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Micrografia 9 – AFM sobre amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5 com análise de três picos mais elevados. 

 
Fonte: O AUTOR, 2018.

São analisados três picos de cada micrografia. Foram obtidas suas respectivas 

alturas, com intuito de demonstrar suas projeções em relação à superfície em cada 

composição. Além disso, apesar de serem submetidas ao mesmo tratamento superficial de 

polimento, a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5 possui mais irregularidade superficial, 

aproximando-se da composição vítrea à base de prata (Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5), polida e 

submetida ao AFM, apresentada no trabalho de Khan et al (2017).

4.6 MAPEAMENTO NANOMECÂNICO QUANTITATIVO

Através do QNM, foram levantados outros parâmetros além da topografia para 

estabelecer comparação entre as amostras de vidros metálicos que são objetos de estudo desse 

projeto. Com essa técnica, foram obtidas as micrografias da topografia, módulo de 

elasticidade, adesão, deformação e dissipação de energia. Podemos ver na Micrografia 10, a 

qual representa a topografia das composições, que os picos maiores estão concentrados em 

alguns pontos em b e mais espalhados em a, como nas Micrografias 8 e 9.
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Em relação ao módulo de elasticidade (GPa), essa técnica é interessante porque 

faz uma análise em uma área de 225 μm2, sem deformações profundas. Enquanto isso, a 

análise de ultramicrodureza deformou 450 μm2. Assim como nessa última, o mapeamento por 

QNM conferiu maior homogeneidade para a amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2, mostrada na

Micrografia 11.

Os resultados para a adesão (nm), atração entre a ponta e os átomos locais da 

composição no ato de afastamento do cantilever, deformação (nm), profundidade em que a 

ponta penetra na superfície da amostra, e dissipação de energia (keV), obtida a partir da

medição da energia relacionando força e distância ponta-amostra iniciada com a interação 

devido a forças de Van der Waals  até o fim da mesma, apresentados nas Micrografias 12, 13

e 14, respectivamente. Esses resultados também conferem maiores regularidades para a 

amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Contudo, é possível observar que as regiões que contêm picos 

possuem propriedades distintas do restante da superfície. Essas saliências foram investigadas 

utilizando a Espectroscopia por dispersão de energia de raios X e sua presença está associada 

a elementos químicos estranhos, que não nominam as amostras, e em alta concentração. Essas 

regiões apresentaram maior resistência ao desgaste durante o processo de polimento.

Os pontos mais claros correspondem aos maiores valores das respectivas 

unidades de medidas, ou seja, na Micrografia 10 as regiões mais elevadas são aquelas que 

possuem alturas maiores em relação as mais escuras.

Micrografia 10 – Topografia das amostras (a) Cu47,75Zr47,75Al4,5 e (b) Cu47,5Zr45,5Al5Er2 por QNM.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Micrografia 11 – Módulo de elasticidade nas amostras (a) Cu47,75Zr47,75Al4,5 e (b) Cu47,5Zr45,5Al5Er2 por 
QNM. 

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Micrografia 12 – Adesão nas amostras devido a atração entre a ponta e os átomos locais da 
composição no ato de afastamento do cantilever, (a) Cu47,75Zr47,75Al4,5 e (b) Cu47,5Zr45,5Al5Er2, por 

QNM. Os pontos mais claros representam adesão mais elevada. 

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Micrografia 13 – Deformação nas amostras, profundidade em que a ponta penetra na superfície 
da amostra, (a) Cu47,75Zr47,75Al4,5 e (b) Cu47,5Zr45,5Al5Er2 por QNM.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

 

Micrografia 14 – Dissipação de energia nas amostras (a) Cu47,75Zr47,75Al4,5 e (b) Cu47,5Zr45,5Al5Er2 por 
QNM.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

4.7 ESTUDO ATRAVÉS DE MICROSCOPIA DE FORÇA KELVIN

A Microscopia de Força Kelvin (KFM) foi utilizada com o intuito de 

caracterizar a diferença de potencial que existe na superfície de ambas as composições. Com 

esse experimento podemos observar a distribuição dos elementos que as compõem. Essa 

verificação é obtida a partir da tensão obtida com a diferença entre a função de trabalho de 
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cada elemento, como estabelece a Equação 6. As Micrografias 15 e 16 apresentam os

resultados angariados.

Micrografia 15 – Topografia e potencial mapeado na amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Micrografia 16 – Topografia e potencial mapeado na amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Através das Micrografias 15 e 16, podemos observar nas janelas de potencial

elétrico que os elementos químicos cobre e zircônio estão bem distribuídos pela superfície. 
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Não é possível fazer a mesma afirmação sobre o alumínio devido à baixa concentração do 

mesmo nas amostras, sendo que sua maior concentração é de apenas 5% em uma delas.

Vemos a distribuição dos elementos a partir da tensão medida na janela de 

Potencial. A partir da tabela periódica trazida pelo ANEXO C, a função trabalho do cobre é 

4,65 eV, do zircônio é 4,05 eV e da ponta de silício de 4,85 eV, concluindo-se que os pontos 

mais claros das micrografias nas janelas de Potencial, onde a tensão é mais elevada, 

representam o zircônio, enquanto os pontos mais escuros representam a distribuição de cobre. 

Como dito anteriormente, devido à baixa concentração de alumínio em ambas as amostras 

(igual ou inferior a 5%) e de érbio (apenas 2%) em uma delas, não é possível identificá-los 

com precisão nem estimar a presença de tais elementos. Já as áreas muito escuras, onde a 

tensão é negativa, possivelmente detém maior quantidade de impurezas, uma vez que o silício 

possui função de trabalho maior que os elementos que nominam as composições, gerando 

tensões positivas na Equação 6.

4.8 ANÁLISE POR CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA

Utilizando a técnica de caracterização térmica de DSC, foi possível a obtenção 

das temperaturas de Transição vítrea (Tg) e a Temperatura de cristalização (Tx) das amostras 

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5. Utilizando essas informações, foi possível determinar a 

região de líquido super-resfriado (ΔTx), calculado pela diferença entre a Tx e Tg, considerado 

um dos indicadores para a formação de TFV. Quanto maior o valor ΔTx, maior a possibilidade 

de existência de estrutura amorfa na amostra.

As amostras, apresentaram ΔTx muito próximos, de 89 K e 88 K para as 

amostras Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5, respectivamente. Entretanto, a diferença 

importante entre elas é justamente as Temperaturas Tg e Tx, conferindo vantagem à amostra 

que possui érbio em sua constituição. A Tabela 7 mostra os valores que foram obtidos nas 

análises.

Tabela 7 – Resultados obtidos por meio de DSC. Os resultados mostraram uma melhora em relação às 
ligas ZrCu, com vantagem para a liga que possui érbio, com Tg maior.

Composição Tg (K) Tx (K) ΔTx (K)

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 639 728 89

Cu47,75Zr47,75Al4,5 629 717 88

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Quando esses resultados são comparados com os valores obtidos por 

Wu et al (2017), para ligas compostas somente por zircônio e cobre, é possível notar uma 

significativa melhora na performance quando o alumínio é adicionado. Nas composições 

ZrCu, apesar de possuir alto valor de Tg, 632 K e 667 K, o valor de Tx é menor, em torno de 

665 K e 701 K. Consequentemente, os valores de ΔTx são maiores em relação às ligas ZrCu.

O Gráfico 14 mostra a curva de DSC obtida para as composições estudadas nesse projeto.

Gráfico 14 – Calorimetria diferencial de varredura sobre (a) Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e (b) Cu47,75Zr47,75Al4,5.
Resultados conferem vantagem à amostra (a) uma vez que a Tg está a uma temperatura ligeiramente 

maior.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

 

Estabelecendo comparação entra as amostras estudas, compostas por 

Cu47,5Zr45,5Al5Er2 e Cu47,75Zr47,75Al4,5, percebemos que a primeira composição leva vantagem, 

pois, as temperaturas encontradas por serem maiores indicam justamente que a composição 

Cu47,75Zr47,75Al4,5 necessita de taxa de resfriamento ligeiramente maior.

4.9 ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA

Os ensaios de DMA foram realizados em regime de mono frequência, a 1 Hz, 

com taxa de aquecimento de 1 K/min. Esse teste buscou verificar o comportamento das 

amostras com a elevação da temperatura, como feito por Marques (2013) em seu trabalho.

(a) (b) 
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Na amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 foi observado um amplo pico de relaxação que 

pode ser atribuído à relaxação β, que ocorre em temperaturas relativamente baixas. Todavia, o 

comportamento dessa composição referente ao atrito interno (Q-1) é alterado bruscamente com 

a elevação da temperatura a partir da faixa onde se localiza a Tg. Nota-se que, a 100K abaixo 

da Tg o módulo de elasticidade passou a diminuir muito e o atrito interno começa a se 

intensificar em demasia, sendo essa uma forma característica da temperatura de transição 

vítrea (CUI et al, 2013). O Gráfico 15 apresenta os resultados para a amostra 

Cu47,5Zr45,5Al5Er2.

Gráfico 15 – Análise dinâmico-mecânica sobre Cu47,5Zr45,5Al5Er2, submetida à frequência de 1Hz. O
atrito interno começa a se intensificar a partir de 100 K abaixo da Tg.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Na amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, é possível observar os fenômenos que ocorreram 

na amostra anterior, porém, sua instabilidade é perceptível em alguns momentos. A 

relaxação β foi iniciada em, aproximadamente, a mesma faixa de temperatura que a amostra 

com érbio. Entretanto, ao atingir 300K uma possível grande movimentação e acomodação 

atômica ocorreu, tornando a relaxação β mais breve. Apesar do fenômeno interromper uma 

relaxação prolongada nessa amostra, o mesmo não ocorreu na composição Cu47,5Zr45,5Al5Er2,

que tem movimentação atômica considerável na mesma faixa de temperatura e que pode ser 



77 

 

percebida com a alteração anormal do módulo de armazenamento (E’). O Gráfico 16 

apresenta esses resultados.

Gráfico 16 – Análise dinâmico-mecânica sobre Cu47,75Zr47,75Al4,5, submetida à frequência de 1Hz. A
relaxação β tem início em aproximadamente 290 K, mas devido a uma possível elevada movimentação 

atômica ela é interrompida.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

De acordo com Wang (2012), algumas ligas vítreas são caracterizadas pela 

presença de relaxação do tipo β, que são esperadas em relaxações aneslásticas com frequência 

da ordem de 1Hz. Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, no estudo de relaxação dos 

vidros metálicos, devido ao fato de que os mecanismos de relaxação dos mesmos são 

altamente dependentes das frequências aplicadas.

Os resultados obtidos são condizentes com os registros expostos nas literaturas, 

ou seja, para a frequência utilizada o mecanismo de relaxamento foi identificado nas duas 

composições. Além disso, o aumento exponencial do atrito interno também ocorre de acordo 

com trabalhos já publicados por Marques (2013), Yu et al (2013), Wang (2012), entre outros.

4.10 DRX APÓS ENSAIOS DE DMA

Após o ensaio de DMA, as amostras foram submetidas à análise de difração de 

raios X novamente, com intuito de estudar possíveis alterações estruturais no interior da 
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amostra. Para isso, a camada de óxido formada no DMA foi removida, aproximadamente 0,05 

mm de cada uma delas, evidenciando uma nova superfície. Os parâmetros utilizados nos

testes iniciais, ou seja, após a produção das mesmas foram os mesmos. É possível observar, 

neste novo difratograma da amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, que as estruturas cristalinas 

encontradas no difratograma apresentado no Gráfico 12 não estão presentes nessa superfície, 

mostrando que a amostra possivelmente não possui alta concentração de estruturas 

nanocristalinas embebidas na matriz vítrea, nem se formaram novos cristais com a adição de 

energia térmica e mecânica.

O processo de mudança estrutural pode ocorrer a partir de frequências em Hz, 

como foi observado por Marques (2013). Todavia, a formação de estruturas cristalinas é 

prevista em ensaios utilizando frequências maiores, na ordem de kHz e MHz, sendo que nesse 

último podem ser estabelecidos ordenamentos estruturais de médio alcance.

Nesse trabalho, onde a baixa frequência foi utilizada, após o DMA, a amostra 

com érbio em sua composição permaneceu sem a presença de estruturas nanocristalinas.

Enquanto isso, a amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, não apresentou nano cristais no seu interior, 

mesmo com a adição de energia pelo DMA. Os Gráficos 17 e 18 mostram essas condições 

estruturais. 

Gráfico 17 – DRX sobre amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5 após ensaio dinâmico-mecânico.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Gráfico 18 – DRX sobre amostra Cu47,5Zr45,5Al5Er2 após ensaio dinâmico-mecânico.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

A movimentação atômica que ocorre nos vidros metálicos quando recebem 

energia é conhecida. Nesse trabalho, é possível perceber que ela ocorre mesmo em 

temperaturas abaixo da Tg. A amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5, e apresenta estrutura ligeiramente 

diferente ao receber energia (Gráfico 17), e isso pode ser visto parcialmente no Gráfico 19.

Esse difratograma é proveniente de uma composição semelhante. Contudo, essa amostra não 

foi submetida ao DMA, mas sua estrutura inicial também é representada pelo Gráfico 12. Essa 

amostra foi embutida, acidentalmente, em uma prensa térmica.

Ela não sofreu esforços mecânicos de flexão como a amostra anteriormente 

citada, de composição química semelhante. Apenas a temperatura da prensa térmica, de 

150°C durante 8 minutos, foi capaz de conduzir uma pequena alteração estrutural na amostra. 

Pode-se observar que a curva característica em resultados provenientes de estruturas amorfas 

é mais evidente.
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Gráfico 19 – Análise de DRX em amostra de Cu47,75Zr47,75Al4,5, após aquecimento a temperatura 
máxima de 150°C durante embutimento a quente.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Esses resultados podem ser somados a outros tantos que buscam entender o 

comportamento dos vidros metálicos compostos por Cu-Zr-Al mediante ao fornecimento de 

energia e consequentes relaxações estruturais decorrentes disso, com dependência das 

frequências utilizadas.

4.11 MICROSCOPIA ÓPTICA PÓS DMA

Com o auxílio da microscopia óptica, foi possível observar que houve uma 

diminuição considerável das manchas superficiais na amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5. A área 

apresentada pela Micrografia 17a foi a única onde essa coloração mais escura foi encontrada. 

A Micrografia 17b é uma ampliação da imagem citada. Já em relação à amostra 

Cu47,5Zr45,5Al5Er2, nenhuma anomalia foi identificada, permanecendo da mesma forma que foi 

avaliada anteriormente ao ensaio de DMA.

● Zr4Cu2O

* Cu10Zr7

*

●
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Micrografia 17 – Análises sobre amostra vítrea Cu47,75Zr47,75Al4,5. Em (a) é possível observar manchas 
escuras que representam dendritas, enquanto a micrografia (b) mostra a região com a dendrita de 

maior dimensão ampliada.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Essas manchas que identificamos nas superfícies das Micrografias 4 e 17,

possivelmente são dendritas formadas no processo de solidificação da composição vítrea 

analisada. Sua diminuição ocorreu devido ao processo de tratamento superficial de polimento, 

utilizado para remover a camada de óxidos formadas pela reação da mesma com a atmosfera 

sob temperatura elevada.

4.12 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA PÓS DMA

O MEV foi utilizado novamente com o intuito de avaliar a superfície em busca 

de defeitos oriundos da fabricação, em ambas as amostras. Nas micrografias obtidas, elas

apresentaram boa qualidade superficial, não sendo encontradas anomalias como poros ou 

trincas. Devido a isso, o foco dessa segunda investigação com a microscopia eletrônica de 

varredura passou a ser o mapeamento de regiões com contraste de cores.

Análises de EDS foram realizadas nas amostras com o objetivo de identificar o 

motivo da ocorrência dessas regiões. A Micrografia 18, da amostra Cu47,75Zr47,75Al4,5,

apresenta uma região onde foram tomados 4 pontos para análise qualitativa de EDS. Foi 

possível notar que, nessas áreas de coloração escura há grandes quantidades de elementos 

químicos estranhos aos nominais. Uma quantidade considerável de testes foram realizados em 

outras partes da amostra e o padrão de respostas se aproximam do que é mostrado na 

micrografia citada.

(a) (b) 
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Micrografia 18 – MEV e EDS pontual sobre vidro metálico Cu47,75Zr47,75Al4,5. As regiões com 
coloração mais escura apresentaram alta incidência de oxigênio e outros elementos químicos que 

indesejados (diferentes dos nominais: Zr, Cu, Al).

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Os resultados obtidos, como mencionado, foram encontrados em outras partes 

da amostra. Os elementos estranhos, que não fazem parte da denominação de cada amostra, 

são variados como oxigênio, silício, potássio, entre outros. Porém, não estão presentes em 

quantidade suficiente para interferir na estrutura amorfa das composições. Além da área 

mostrada e comentada, a Micrografia 19 traz um outro local, onde uma impureza está 

localizada. Com a utilização do EDS, dessa vez na área toda, podemos ver que o agrupamento 

de átomos não desejados se encontra justamente no ponto de coloração mais escura.

Tabela 8 – Resultados qualitativos de EDS para a área correspondente à Micrografia 18.

Fonte: O AUTOR, 2018.
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Micrografia 19 – EDS sobre vidro metálico Cu47,75Zr47,75Al4,5. As imagens obtidas auxiliam a entender 
como estão distribuídos os elementos presentes na amostra, possibilitando associar à região de 

coloração mais escura em relação à clara.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.

Na amostra que contém érbio não foi diferente. Algumas análises de EDS 

também foram realizadas e, assim como na amostra anterior, as regiões mais escuras 

apresentaram elementos químicos estranhos à denominação da mesma. A Micrografia 20 é

um exemplo dessas áreas.

Micrografia 20 – MEV e EDS pontual sobre vidro metálico Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Análises sobre regiões 
com coloração distinta.

 

Fonte: O AUTOR, 2018.
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O EDS pontual mostrou a existência de elementos diferentes nos pontos 1 e 2 

aos que estão contidos nos pontos 3 e 4. Apesar de não ser uma análise precisa no modo 

quantitativo, esse recurso apresentou maior incidência de oxigênio nos locais mais escuros 

diversas vezes, além de elementos estranhos como o potássio, silício, etc.
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5 CONCLUSÃO

As técnicas de caracterização utilizadas permitiram identificar algumas 

diferenças interessantes em relação às composições de vidros metálicos Cu47,75Zr47,75Al4,5 e

Cu47,5Zr45,5Al5Er2. Um dos objetivos desse projeto foi avaliar as morfologias das amostras 

buscando possíveis falhas estruturas que pudessem ter sido ocasionadas no processo de 

produção, como poros ou trincas, que poderiam prejudicar os testes posteriores.

Através dos ensaios de DRX foi observado que houveram movimentações 

atômicas em ambas as amostras, conforme a literatura prevê para ensaios utilizando 1 Hz. 

Inclusive, para a frequência utilizada nos testes de DMA, também foi identificada a relaxação 

β nas duas amostras, característica em vidros metálicos em baixas temperaturas.

Em relação à homogeneidade das superfícies das amostras, apesar de ambas 

possuírem superfície muito heterogêneas, a composição Cu47,5Zr45,5Al5Er2 obteve os melhores 

resultados nos ensaios de ultramicrodureza. Com o érbio como um dos constituintes, e como 

citado na literatura, atuando como um getting de oxigênio, possivelmente evitou a formação 

de estruturas cristalinas devido a reação deste elemento quando em contato com o zircônio, 

que possuem muita afinidade. Por outro lado, a amostra sem o érbio, que já havia apresentado

estruturas cristalinas no primeiro ensaio de DRX, mostrou-se mais heterogênea, como 

confirma os dados de desvio padrão de dureza e módulo de elasticidade.

Uma característica interessante observadas em ambas as composições foram as 

áreas de coloração mais escuras. Testes de EDS sobre elas mostraram presença, em 

quantidades elevadas, de elementos químicos estranhos àqueles que nomeiam essas amostras, 

como oxigênio, silício, potássio, entre outros. Apesar de não haver indícios que esses 

elementos formam estruturas cristalinas, eles parecem ter sido de algum modo repelido pelos 

elementos predominantes nas amostras (Cu,Zr,Al e Cu,Zr,Al,Er) para regiões específicas, 

identificadas a partir do contraste de cores. Vale lembrar que, apesar de ter sido usado tarugos

com alto grau de pureza na fabricação das amostras, eles não estão totalmente livres das 

mesmas.

Vantagens como maior homogeneidade de outras propriedades para a amostra 

com érbio também foram demonstradas utilizando técnicas de SPM como o AFM e QNM. O 

uso do KFM complementou o EDS no objetivo de observar a distribuição dos elementos que 

compõem as amostras na superfície das mesmas.

Em suma, os estudos realizados apontaram relativa vantagem da composição 

com érbio sobre a amostra sem esse elemento em relação a estabilidade estrutural, região de 
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liquido super-resfriado e homogeneidade superficial um pouco mais elevada. Contudo, os 

ensaios realizados em ambas possibilitaram a obtenção resultados que podem contribuir no 

contínuo avanço das investigações desse tipo de composição e de outras da mesma classe de 

materiais, que são muito promissores para a ciência e engenharia.



87 

 

REFERÊNCIAS

AKAY, M. Aspects of dynamic mechanical analysis in polymeric composites. Composites 

Science and Technology, v. 47, n. 4, p. 419-423, 1993.

ALIAGA, L. C. R. Seleção de ligas com alta tendência de formação de estrutura amorfa.
2007. 143f. Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade Federal de São Carlos.

ARGON, A. S. Mechanisms of inelastic deformation in metallic glasses. Journal of Physics 

and Chemistry of Solids, v. 3, n. 43, p 945-961, 1982.

ASKELAND, D. R., Ciencia e ingeniería de los materiales, 3ª ed. Ciudad de Mexico: 
International Thomson Editores S. A., 1998.

ASM INTERNATIONAL, ASM Handbook: Mechanical Testing and Evaluation, Vol. 8: 
ASM Handbook Commitee, 2000.

BINNIG, G.; ROHRER, H. Scanning Tunneling Microscopy. Helvetica Physical Acta,v. 55, 
n. 6, p. 726-735, 1982.

BINNIG, G.; QUATE, C. F.; GERBER, C. Atomic Force Microscope. Physical Review 

Letters, v. 56, n. 9, p. 930-933, 1986.

BRAGG, W. H.; BRAGG, W. L. X rays and crystal structure. London: G. Bell and Sons Ltd, 
1915.

BRENNER, A.; COUCH, D. E.; WILLIAMS, E. K. Electrodeposition of Alloys of 
Phosphorus with Nickel or Cobalt. Journal of Research of the National Bureau of Standards,
v. 44, p 109-122, 1950.

BRUNDLE, C. R.; EVANS, C. A.; WILSON, S. Encyclopedia of Materials Characterization: 
Surfaces, Interfaces, Thin Films. Stonehan, MA: ButterworthHeinemann, 1992.

CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, 7ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora LTC, 2008.

CARVALHO, E. M.; HARRIS, I. R. Constitutional and structural studies of the intermetallic 
phases ZrCu. Journal of Materials Science, v. 15, n. 5, p. 1224-1230, 1980.

CASSU, S.N.; FELISBERTI, M.I. Comportamento dinâmico-mecânico e relaxações em 
polímeros e blendas poliméricas. Química Nova, v. 28, n. 2, p. 255-263, 2005.

CHEN, H. S.; TURNBULL, D. Formation, stability and structure of palladium-silicon based 
alloy glasses. Acta Metallurgica, v. 17, n. 8, p. 1021-1031, 1969.

CHEN, M. A brief overview of bulk metallic glasses. NPG Asia materials, v. 3, p. 82-90,
2011.

CHENG, Y. Q.; MA, E.; SHENG, H.W. Atomic level structure in multicomponent bulk 
metallic glass. Physical review letters, v. 102, n. 24, p. 245501, 2009.



88 

 

CHENG, Y. Q.; MA, E. Atomic-level structure and structure-property relationship in metallic 
glasses. Progress in Materials Science, v. 56, n. 4, p. 379-473, 2011.

CHUNG, F.H.; SMITH, D. K.  Industrial Applications of X-Ray Diffraction. New York: 
Marcel Dekker, 2000, p.55-88.

CUI, X.; ZU, F.; WANG, L.; WANG, Z.; LI, X., HUANG, Z. A method for determining the 
crystallization temperature in studying internal friction behaviors of bulk metallic glasses. 
Journal of Non-Crystalline Solids, v. 366, p. 59-63, 2013.

CULLITY, B. D. Elements of X-ray diffraction, Vol 1, Massachusetts: Addison-Wesley 
Publishing Company Inc., 1956.

DEBENEDETTI, P. G.; STILLINGER, F. H. Supercooled liquids and the glass transition.
Nature, v. 410, n. 6825, p. 259-267, 2001.

DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. Microscopia eletônica de varredura: 
Aplicações e preparação de amostras. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.

DE OLIVEIRA, M. F. Um novo critério para a formulação de ligas metálicas vítreas. 2010. 
Tese (Livre docência) – Universidade de São Paulo. 

DE OLIVEIRA, M. F. A simple criterion to predict the glass forming ability of metallic 
alloys. Journal of Applied Physics, v. 111, n. 2, p. 023509,  2012. 

DE OLIVEIRA, M. F.; KAUFMAN, M.; BOTTA FILHO, W. J.; KIMINAMI, C. S. Phases 
formed during crystallization of Zr55Al10Ni5Cu30 metallic glass containing oxygen. Journal of 

Non-Crystalline Solids, v. 304, n. 1-3, p. 51-55, 2002.

FLORÊNCIO, O.; MARQUES, P. W. B.; SILVA Jr, P. S.; MUÑOZ CHAVEZ, J. A.; 
RODRIGUEZ ALIAGA, L. C.; BOTTA, W. J. Study on Cu48Zr43Al9 and Cu54Zr40Al6
amorphous matrix alloys by mechanical spectroscopy. Defect and diffusion forum, v. 365, p. 
317-322, 2015.

FIGUEIREDO, N. C.; LOPES, N. G.; MAGALHÃES, P. H.; PINHEIRO, V. M.; 
GUIMARÃES, R. F.; ABREU, H. F. G. Avaliação do desempenho da soldagem em liga de 
aço 9Cr-5Mo. Soldagem & Inspeção, v. 17, n. 1, p. 49-57, 2012.

HAÜY, R. J. Essai d’une théorie sur la structure des cristaux. Paris, p. 96-97, 1784.

HESS, P. A.; DAUSKARDT, R. H.Mechanism of elevated temperature fatigue crack growth 
in Zr-Ti-Cu-Ni-Be bulk metallic glass. Acta materials, v 52, p 3525-3533, 2004.

IMAI, K. In vivo investigation of Zr-based bulk metallic glasses sub-periosteally implanted 
on the bone surface. Scientific Research Publishing, v. 4, p. 46-51, 2016.

INOUE, A.; ZHANG, T.; OHBA, K.; SHIBATA, T. Continuous-cooling-transformation 
(CCT) curves for Zr-Al-Ni-Cu supercooled liquids to Amorphous or Crystalline Phase. 
Materials Transactions, JIM, v. 36, n. 7, p. 876-878, 1995.



89 

 

INOUE, A. Recent progress of Zr-based amorphous alloys. Science Reports of the Research 

Institute, Tohoku University, v. A42, n. 1, p. 1-11, 1996.

INOUE, A. Stabilization of Metallic Supercooled Liquid and Bulk Amorphous Alloys. Acta 

Materialia, v. 48, p. 279-306, 2000.

INOUE, A.; NISHIYAMA, N.; KIMURA, H. Preparation and thermal stability of bulk 
amorphous Pd40Cu30Ni10P20 Alloy cylinder of 72 mm in diameter. Materials Transaction JIM,
v. 38, n. 2, p. 179-183, 1997.

INOUE, A.; SHEN, B.; KOSHIBA, H.; KATO, H.; YAVARI, A. R. Cobalt-based bulk glassy 
alloy with ultrahigh strength and soft magnetic properties. Nature Materials, v. 2, p. 661-663, 
2003.

INOUE, A.; TAKEUCHI, A. Recent development and application products of bulk glassy 
alloys. Acta Materialia, v. 59, n. 6, p. 2243-2267, 2011.

INOUE, A.; TAKEUCHI, A. Recent progress in Bulk Glassy Alloys. Materials Transactions,
v. 43, n. 8, p 1892-1906, 2002.

ICHITSUBO, T.; MATSUBARA, E.; YAMAMOTO, T.; CHEN, H. S.; NISHIYAMA, N., 
SAIDA, J.; ANAZAWA, K. Microstructure of fragile metallic glasses inferred from 
ultrasound-accelerated crystallization in Pd-based metallic glasses. Physical Review Letters,
v. 95, n. 24, 2005.

ICHITSUBO, T.; MATSUBARA, E.; CHEN, H. S.; SAIDA, J.; YAMAMOTO, T.; 
NISHIYAMA, N. Structural instability of metallic glasses under radio-frequency-ultrasonic 
perturbation and its correlation with glass-to-crystal transition of less-stable metallic glasses. 
The Journal of chemical physics, v. 125, n. 15, p. 154502, 2006.

JAYAKUMAR, B. Metallic glass honeycombs and composite body armor. 2009. 106 p. 
Dissertation (Master of Science) – Oklahoma State University, Stillwater, 2009.

JONES, R. A. L. Amorphous materials: Glasses with liquid-like surfaces. Nature Materials,
v. 2, n. 10, p. 645-646, 2003.

JUVINALL, R. C.; MARSHEK, K. M. Projeto de Componentes de Máquinas, 4 ed. Rio de 
Janeiro: Editora LTC, 2013.

KHAN, M. M.; NEMATI, A.; RAHMAN, Z. U.; SHAH, U. H.; ASGAR, H.; HAIDER, W. 
Recent advancements in bulk metallic glasses and their applications: a review. Critical 

Reviews in Solid State and Materials Sciences, vol 1, p. 1-36, 2017.

KLEMENT, W.; WILLENS, R. H.; DUWEZ, P. Non-crystalline structure in solidified Gold-
Silicon alloys. Nature, v. 187, n. 4740, p. 869–870, 1960.

KONDOH, K.; KAWABATA, K.; SERIKAWA, T.; KIMURA, H. Structures of metallic 
glass sputtered films by using Zr-Al-Ni-Cu alloy targets. Transactions of JWRI, v. 37, n. 1, 
p. 109-112, 2008.



90 

 

KUI, H. W.; GREER, A. L.; TURNBULL, D. Formation of a bulk metallic glass by fluxing. 
Applied Physics Letter, v. 45, n. 6, p. 615-616, 1984.

KUMAR, G.; AMISH, D.; SCHROERS, J. Bulk metallic glass: The smaller the better. 
Advanced materials, v. 23, p. 461-476, 2011.

LIANG, D. D.; WANG, X. D.; GE, K., CAO, Q. P.; JIANG, J. Z. Annealing effect on beta-
relaxation in a La-based bulk metallic glass. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 383, p. 97-
101, 2014.

LIU, F. X; LIAW, P. K.; WANG, G. Y.; CHIANG, C. L.; SMITH, D. A.; RACK, P. D.; 
CHU, J. P.; BUCHANAN, R. A. Specimen-geometry effects on mechanical behavior of 
metallic glasses. Intermetallics, n. 14, p. 1014-1018, 2006.

LÖFFLER, J. F. Bulk metallic glass. Intermetallics, v. 11, n. 6, p. 529-540, 2003.

LORANDI, N. P.; CIOFFI, M. O.; ORNAGHI JR, H. Análise Dinâmico-Mecânica de 
Materiais Compósitos Poliméricos. Scientia cum industria, v. 4, n. 13, p. 48-60, 2016.

LUCAS, E. F.; SOARES, B. G.; MONTEIRO, E. Caracterização de polímeros:

Determinação de peso molecular e análise térmica. Série Instituto de Macromoléculas, Ed. e-
papers, p.247-253, 2001.

MARQUES, P. W. B.; CHAVES, J. M.; SILVA JR. P. S.; FLORÊNCIO, O.; GARCIA, M. 
M., ALIAGA, L. C. R.; BOTTA, W. J. Mechanical spectroscopy study of the Cu36Zr59Al5 and 
Cu54Zr40Al6 amorphous alloys. Materials Research, v. 15, n. 6, p. 1070-1074, 2012.

MARQUES, P. W. B. Relaxação estrutural em ligas vítreas e parcialmente cristalizadas do 

sistema Cu-Zr-Al através da técnica de espectroscopia mecânica. 2013. 144f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Universidade Federal de São Carlos.

MANSUR, H. S.; MANSUR, A. A. P. Microscopia óptica: Fundamentos, teoria e aplicações 

práticas. 2011.
Disponível em:
<http://www.biomaterial.com.br/modulomicroscopia.pdf>. Acesso em: 03 Abr. 2017.

MATERION CORPORATION. Bulk Metallic Glass Data Sheet. 2017.
Disponível em:
<https://materion.com/-/media/files/pdfs/beryllium/materion-bulk-metallic-glass-data-
sheet.pdf>.  Acesso em: 03 Abr. 2017.

MELITZ, W.; SHEN, J.; KUMMEL, A. C.; LEE, S. Kelvin probe force microscopy and its 
application, Surface Science Reports, v. 66, p. 1-27, 2011.

MELLE, A. K.; PERES, M. M.; BOLFARINI, C.; BOTTA, W. J.; JORGE JR, A. M.; 
KIMINAMI, C. S. Consolidation of the Cu46Zr42Al7Y5 Amorphous Ribbons and Powder 
Alloy by Hot Extrusion. Materials Research, v. 15, n. 5, p. 728-731, 2012.



91 

 

MENDIETA-TABOADA, O.; CARVALHO, R. A. SOBRAL, P.J.  Análise dinâmico
mecânica: aplicações em filmes comestíveis. Química Nova, v. 31, n. 2, p. 384-393, 2008.

MILLER, M. K.; LIAW, P. K.;Bulk Metallic Glasses: an overview, New York, Springer, 
237p., 2007.

MIRACLE, D. B. A structural model for metallic glasses. Nature Materials, v. 3, n. 10, 
p. 697-702, 2004.

MOYA, J. A. Vidrios metálicos y aleaciones nanocristalinas: nuevos materiales de estructura 
avanzada. Cuadernos de la Facultad de Ingeniería e Informática, n. 4, p. 9-21, 2009.
MURPHY, D. B. Fundamentals of light microscopy and electronic imaging, New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 2001.

NAHAR, S. N.; SCHMETS, A. J. M.; SCHITTER, G.; SCARPAS, A. Quantitative 
nanomechanical property mapping of bitumen micro-phases by peak-force Atomic Force 
Microscopy. Asphalt Pavements von Y. Richard Kim, v. 1, p. 1397-1406, 2014.

NASA. Game Changing Development: Bulk metallic glass gears. NASA Facts: Space 

Technology, Pasadena, november 2016.

NGOC NU, N. T.; LUONG, T. V. Potential applications of metallic glasses. International 

journal of science, environment and technology, v. 5, n. 4, p. 2209-2216, 2016.

NISHIYAMA, N.; AMIYA, K.; INOUE, A. Bulk metallic glasses for industrial products. 
Materials transactions, v. 45, n. 4, p. 1245-1250, 2004.

OTTO, C. A. Electric furnaces. London: Newnes, 1958.

PEREIRA, F. S. Desenvolvimento de um processo para a produção de peças metálicas 

vítreas. 2009. 80f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) –

Universidade Federal de São Carlos.

PERKIN ELMER. Dynamic Mechanical Analyzer (DMA). PerkinElmer: Waltham, 2008.

PERKIN ELMER INC. DMA 8000 – Dynamic Mechanical Analyzer. Waltham, p. 1-12, 
2014.

PRICE, D. M. Thermomechanical, Dynamic Mechanical and Dielectric Method, in Principles 
of Thermal Analysis and Calorimetry. Royal Society of Chemistry: Cambridge, 2002.

SADER, J. E. Calibration of rectangular atomic force microscope cantilevers. Review of

Scientific Instruments, v. 70, n. 10, p. 3967-3969, 1999.

SCULLY, J. R.; GEBERT, A.; PAYER, J. H. Corrosion and related mechanical properties of 
bulk metallic glasses. Journal of Materials Research, v. 22, n. 2, p. 302-313, 2007.

SHIMADZU CORPORATION. Dynamic Ultra Micro Hardness Testers: DUH – 211/211S.

Japan, 2016a.

SHIMADZU CORPORATION. Application Handbook: Materials Testing. Japan, 2016b.



92 

 

SHIMADZU CORPORATION. Products: x-ray diffraction. 2017.
Disponível em:
<http://www.shimadzu.com/an/elemental/xrd/onesight.html>. Acesso em: 02 Abr. 2017.

SOUZA, S. T. de. Microscopias de Varredura por Sondas Aplicadas ao Estudo de Amostras 

Biológicas, Vítreas e Cerâmicas. 2014. 131f. Tese (Doutorado em Ciências) - Universidade 
Federal de Alagoas.

SUN, Y. T.; CAO, C. R.; HUANG, K. Q.; WANG W. H. Understanding glass-forming ability 
through sluggish crystalization of atomically thin metallic glassy films. Applied Physics 

Letters, v. 105, n. 5, 2014.

SURYANARAYANA, C.; INOUE, A. Bulk Metallic Glasses. PRESS, C. Boca Raton 2011.

TAKEUCHI, A.; INOUE, A. Classification of bulk metallic glasses by atomic size difference, 
heat of mixing and period of constituent elements and its application to characterization of the 
main alloying element. Materials Transactions, v. 46, n. 12, p. 2817-2829, 2005.

TELFORD, M. The case for bulk metallic glass. Materials Today, v. 7, n. 3, p. 36-43, 2004.

THERMO SCIENTIFIC. Wavelength – dispersive (X-ray) Spectroscopy, 1° ed, Chichester: 
John Wiley & Sons Ltda, 2016.

VAN VLACK, L. H. Princípios de ciências dos materiais, 15ª Reimp. São Paulo: Editora 
Edgard Blucher Ltda, 2004.

VAN VLACK, L. H. Propriedades dos Materiais Cerâmicos,1ª ed. São Paulo: Editora 
Edgard Blucher Ltda, 1973.

WANG, W. H.; DONG, C.; SHEK, C. H. Bulk metallic glass, materials science and 
engineering. Materials Science  and engineering: R: Reports, v. 44, n. 2-3, p. 45-89, 2004.

WANG, W. H. The elastic properties, elastic models and elastic perspectives of metallic 
glass. Progress in Materials Science, v. 57, n. 3, p. 487-656, 2012.

WILLARD, M. A.; HARRIS, V. G. Soft magnetic materials: nanocrystalline alloys from 
amorphous precursors. JOM, p. 44-46, 2002.

WU, X.; LAN, S.; WU, Z.; WEI, X.; REN, Y.; TSANG, H. Y.; WANG, X. Multiscale 
structures pf Zr-based binary metallic glasses and their correlaction with glass forming ability. 
Progress in Natural Science: Materials International, v. 27, p. 482-486, 2017.

YOKOYAMA, Y.; INOUE, A. Compositional Dependence of Thermal and Mechanical 
Properties of Quaternary Zr-Cu-Ni-Al Bulk Glassy Alloys. Materials Transactions, v. 48, n. 
6, p. 1282-1287, 2007.

YU, H. B.; WANG, W. H.; SAMWER, K. The β relaxation in metallic glasses: an overview.
Materaisl Today, v. 16, n. 5, p. 183-191, 2013.



93 

 

YOUNG, T. J.; MONCLUS, M. A.; BURNETT, T. L.; BROUGHTON, W. R.; OGIN, S. L.; 
SMITH, P. A. The use of the PeakForceTM quantitative nanomechanical mapping AFM-based 
method for high-resolution Young’s modulus measurement of polymers. Measurement

Science and Technology, v. 22, p. 1-6, 2011.

ZDRODOWSKA, K; KWARCIAK, P.; SZOTA, M.; NABIALEK, M. Properties of Fe73Ni5Y3

B19 amorphous ribbon produced by mett-spinning. Journal of Achievements in Materials and 

Manufacturing Engeneering, v. 61, n. 2, p. 381-387, 2013.



94 

 

ANEXO A – Tabela periódica com comprimentos de ondas emitidas pelos elementos
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ANEXO B – Tabela periódica com comprimentos de ondas emitidas pelos elementos
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ANEXO C – Tabela periódica com Função de Trabalho dos elementos


