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Objetivo: Utilizar filmes fino para investigar o uso eficiente de TR’s críticas (Tb e Dy) e
a incorporação de TR’s abundantes (Ce e La) na fabricação de imãs de Nd2Fe14B,
mantendo as propriedades magnéticas.

Investigar a redução dos TR’s críticos (Tb e Dy) via processo de difusão por
contorno de grão (GBD) e os efeitos nas propriedades estruturais e
magnéticas usando filmes finos depositados na superfície de ímãs
permanentes de Nd2Fe14B.

Investigar a incorporação parcial de TR’s abundantes (Ce e La) e os efeitos da
substituição parcial nas propriedades estruturais e magnética em filmes finos
obtidos a partir de alvos de (Pr,Nd, X)2Fe14B. (X = Ce, La).

Investigar a correlação entre a microestrutura e as propriedades magnéticas
extrínsecas em filmes finos de Nd2Fe14B

Objetivo específicos



ROTAS DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS

Pulverização Catódica (sputtering) Epitaxia por Feixe Molecular (MBE)

Processo não térmico, obtido através da aplicação de um

campo elétrico entre os dois eletrodos produzindo plasma com

íons gasosos altamente energéticos que ejetam átomos e

moléculas da superfície do alvo através da transferência de

momento

Processo térmico onde os materiais são aquecidos em células

de efusão Knudsen ou evaporadores de feixe de elétrons até

começarem a sublimar lentamente



Pulverização Catódica (sputtering)

Filmes “espessos”, na ordem de milímetros são
produzidos por magnetron sputtering de triodo com
altas taxas de deposição (µm/s). [Dempsey, 2021]

(tela metálica
acoplada a um
potencial externo)

FONTANA, L. C.; MUZART, J. L. R. Surface and Coatings Technology, v. 107, n. 1, p. 24-30, 1998.

Filmes “finos”, na ordem de nanômetros são
produzidos por magnetron sputtering
convencional o qual possui baixas taxas de
deposição (Å/s). [Itakura, 2017] .



Sistemas Epitaxiais (MBE / UHV) – filmes ultrafinos

Imagens STM (LFA/ CDTN)

• Os materiais são aquecidos em células de efusão Knudsen ou evaporadores de feixe de 
elétrons até começarem a sublimar lentamente.

• Deposição de camadas atômicas monocristalinas sobre substrato monocristalino, 
seguindo sua mesma estrutura e orientação. 

Deposição epitaxial



1- Condições de obtenção da fase Nd2Fe14B

• Ajustes da estequiometria dos filmes (Nd e B) 

• Obtenção de ordem atómica

• Controle da espessura e composição dos contornos de grão (NdOx, NdO2-d): 

- Anisotropia magnetocristalina do Nd. 

- Relaxamento da tensão de rede nas interfaces dos grãos de NdFeB.

- Substituição de Nd por La, Ce.

2- Condição de obtenção da microestrutura apropriada (campos de nucleação e pinning sites)

• Controle da distribuição do tamanho de grão, tamanho dos domínios magnéticos e largura das paredes. 

• Difusão atômica via contorno de grão (estruturas core-shell)

• Textura ( composição, camadas semente, rugosidade, temperatura do substrato)

• Epitaxía e crescimento pseudomórfico.  

Condições necessárias de obtenção de filmes finos de Nd-Fe-B com alta Hc e Mr/Ms



Até o momento, foram estudados os efeitos da variação:

• espessura da subcamada, constituída por Ta;

• espessura, temperatura de deposição, temperatura e tempo

de recozimento da camada magnética;

• espessura da sobrecamada, constituída por Ta.

Filmes crescidos (substrato de Si)

Filmes finos de Nd-Fe-B crescidos por magnetron sputtering

Substrato

Camada Semente

Filme Nd-Fe-B

Camada Protetora

Filmes crescidos

Dentre todas as variações realizadas durante os estudos, as

seguintes condições de deposição foram as mais propícias

para a obtenção de filmes finos a base de Nd-Fe-B com

respostas magnéticas satisfatórias:

Espessura das Camadas 

(nm)

(Ta/NdFeB/Ta)

Pressão de Trabalho

(10-3 mbar)

(Ta/NdFeB/Ta)

Potência (W)

(Ta/NdFeB/Ta)

60/32,5/60 6,3/10/6,3 200/200/200

60/65/60 6,3/10/6,3 200/200/200

60/130/60 6,3/10/6,3 200/200/200

60/260/60 6,3/10/6,3 200/200/200

• Camada de NdFeB foi depositada com substrato aquecido a 600 °C
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Difração de raios X (DRX)

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS)Magnetometria de amostra vibrante (VSM)

Técnicas especiais de caracterização de ligas de Nd-Fe-B

Espectroscopia Mössbauer (EM)



Espectroscopia Mössbauer é uma técnica nuclear baseada na absorção ressonante sem
recuo de radiação gama emitida por uma fonte radiativa com núcleos do mesmo tipo
que a fonte, presentes em sólidos. (descoberto em 1957 por Rudolf Mössbauer (Nobel,
1961)).

GREENWOOD, N.N.; GIBB, T.C. Mössbauer Spectroscopy (1971)

Em uma experiência de efeito Mössbauer os raios γ, em sua maioria,
interagem com a matéria por quatro processos:

• Espalhamento elástico
• Efeito fotoelétrico
• Efeito Compton
• Absorção ressonante (átomo é excitado

pela absorção de um fóton emitido pela
desexcitação de um átomo idêntico).

Absorção 
normal

Absorção ressonante

Espectroscopia Mössbauer



• Análise das propriedades estruturais e magnéticas de
minerais, metais, ligas, óxidos, polímeros, materiais
amorfos, etc. (volume e superfície);

• Análise de ligação química e determinação do estado de
valência;

• Análise de fases presentes em materiais;

• Análise da razão Fe(3)/Fe(2);

Fonte Amostra Detector

Detector
Geometria de 
Transmissão

Geometria de 
Espalhamento

Arranjo experimental usado para observação do 
efeito Mössbauer - geometria de espalhamento, 
transmissão

Algumas características da técnica

• Alta  resolução e  seletividade;
• Análise não destrutiva; 
• As Amostras podem estar na forma de pó, lâminas ou   

blocos.

Algumas aplicações

Espectroscopia Mössbauer



Estrutura cristalina do Nd2Fe14B Espectro  Mössbauer a RT do Nd2Fe14B

9 Sítios cristalográficos, dentre eles 6 sítios são  ocupados pelo Fe
(16k1, 16k2, 8j1, 8j2, 4c, 4e) 

H.Nagata, S. Hirosawa M. Sagawa, A. Ishikawa and S. Endo, J. Magn. Magn.Mater. 70 (1987) 334.



Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS)

KE = hn –BE – φ 

Excitação da amostra com raios-X monocromático 
(Al/Ag) - hn

Análise da Energia cinética dos elétrons emitidos da 
superfície - KE

Determinação da energia de ligação dos níveis eletrônicos (picos do espectro)- BE

Determinação da composição pela área sob cada pico 
corrigida pela secção de choque de cada elemento 

associado

Determinação das ligações químicas pela deconvolução 
dos picos dos espectros de alta resolução dos níveis de 

cada elemento



✓ O XPS é uma excelente ferramenta para analise da composição química dos

minerais e ligas bem como determinar o estado de oxidação.

✓ Neste sentido tem muito a contribuir na compreensão dos processos de

separação dos minerais e de redução dos óxidos de terras raras.

✓ Têm, ainda, um importante papel na caracterização e compreensão dos

processos de corrosão, por exemplo, de imãs de NdFeB.

✓ CDTN tem tradição no estudo das propriedades magnéticas e estruturais de

nanoestruturas metálicas por XPS

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS)
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DRX – É evidenciado a presença da fase

Nd2Fe14B nos filmes, inclusive com orientação

cristalográfica no eixo c.
VSM - Filmes com 65 e

130 nm de Nd-Fe-B

apresentam coercividade

(Hc) de 1,21 e 1,35 kOe,

respectivamente.

Resultados preliminares dos filmes finos  de Nd2Fe14B crescidos por 

sputtering no CDTN
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Espectros Mössbauer a RT

E. Mössbauer: dubletos e uma Distribuição de sextetos -

evidenciando uma distribuição do tamanho de grão e/ou

tamanho dos domínios magnéticos e/ou largura das

paredes.

... possível comportamento superparamagnético

Dubleto

Distribuição

de sextetos 

....análise do ambiente químico local ...



Cooperação técnica-científica entre o IPT e CDTN, com apoio do

INCT de Terras Raras.

Caracterização por espectroscopia Mössbauer das propriedades estruturais e
magnéticas em “flakes” de Nd-Fe-B produzidos no IPT (volume e superfície)

Análise ICP-OES dos elementos predominantes

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nd (%) 30,7 ± 0,7 30,6 ± 0,2 30,2 ± 1,0 24,2 ± 0,1 24,0 ± 0,3 30,6 ± 0,9

Pr (%) 0,11 ± 0,01 0,09 ± 0,04 0,09 ± 0,01 6,80 ± 0,05 6,76 ± 0,07 < LD

B (%) 1,06 ± 0,03 1,07 ± 0,02 1,04 ± 0,02 1,09 ± 0,01 1,08 ± 0,02 1,00 ± 0,02

Fe (%) 68,8 ± 1,0 68,8 ± 0,4 67,9 ± 2,5 68,0 ± 0,4 67,6 ± 0,5 67,8 ± 2,2

Nb (%) < LD < LD < LD < LD < LD 0,21 ± 0,01



T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nd2Fe14B1(%) 92 82 24 90 86 32

Fe3+(Fe-Nd-B) (%) 7 5 2 9 12 5

Fe-α(%) 1 13 74 1 2 63

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nd2Fe14B1(%) 89 76 76 90 84 82

Fe3+(Fe-Nd-B) (%) 7 7 5 9 8 8

Fe-α(%) 2 17 17 1 8 10

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nd2Fe14B1(%) 96 96 96 96 94 98

Fe3+(Fe-Nd-B) (%) <1 3 3 3 4 1

Fe-α(%) 4 1 3 1 2 1

Superfície em contato com a roda (< 200 nm)

Superfície livre (< 200 nm) 

Amostras pulverizadas (volume)
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Espectros Mössbauer à RT: amostra comercial

pulverizada. (fabricante strip casting do

LabFab-ITR)

Amostra comercial pulverizada

Nd2Fe14B1 96

Fe3+(Fe-Nd-B) 3

Fe-α 1
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Espectros Mössbauer à RT (T1-IPT) : superfícies em 

contato com a roda, livre e da amostra pulverizada
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Correlação entre  os processos de oxidação e a anisotropia magnética na superfície

de imãs de Nd2Fe14B – ( IPT  e LFA-CDTN) 

Caracterização por XPS (Trabalho em andamento)



Cooperação técnica-científica entre a UFSC, CDTN e LabFab ITR 

(INCT de terras raras,  Projeto REGINA (Rare Earth Global Industry and

New Applications).

✓ O desenvolvimento de um protocolo de reaproveitamento de resíduos pré-

consumidor de ímãs sinterizados à base de Nd-Fe-B

✓ Investigação das propriedades magnéticas dos compostos Sm2Fe17Nx em

diferentes condições de nitrogenação



Objetivos:

Implementar um laboratório voltado ao desenvolvimento de competências tecnológicas em

materiais avançados e minerais estratégicos, visando a geração de aplicações comerciais para

empresas brasileiras de base tecnológica, aberto a comunidade PD&I nacional e em sinergia

com iniciativas e investimentos convergentes.

Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos 

(LMA – Granioter) 

Coordenação: Prof. Dr. Maximiliano D. Martins (mdm@cdtn.br)

Projeto Finep/MCTI: Implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégico

Termo de Referência: Finep nº 2888/20 / Convênio: 01.20.0217.00;

Valor: R$ 12 milhões

Assinatura: Dez/2020 e Vigência: 36 meses)

mailto:mdm@cdtn.br


Objetivos Específicos do LMA (GRANIOTER)

✓ Estabelecer um hub de conexões entre potenciais parceiros, fornecedores e demandantes 

de soluções tecnológicas, ambiente de inovação e empreendedorismo em MA e ME

✓ Promover parcerias para cofinanciamento, compartilhamento de infraestruturas e de 

pessoal para fortalecimento do laboratório

✓ Implantar infraestrutura apta ao desenvolvimento de competências tecnológicas e 

inovações em: 

- grafeno, compósitos de grafeno e nanomateriais de carbono;

- materiais nanoestruturados 3D e 2D;

- elementos terras raras, lítio, nióbio e outros elementos e compostos que se mostrarem 

com alto potencial para  inovação tecnológica.

Previsão de funcionamento: final 2021



Obrigado!

Prof. José Domingos Ardisson
jdr@cdtn.br

+55 31 34399664
www.cdtn.br/

Grupo de Pesquisa
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