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RESUMO 

O aço EUROFER é uma liga promissora para utilização em reatores nucleares, ou em 

aplicações onde o material é submetido a temperaturas de serviço até 550°C devido sua menor 

resistência sob fluência. Uma forma de aumentar essa propriedade, para que o aço trabalhe a 

temperaturas mais altas é necessário impedir o deslizamento de seus contornos de grão. 

Fatores que influenciam nesse deslizamento dos contornos são a morfologia dos grãos, o 

ângulo e a velocidade dos contornos de grão. Esta velocidade pode ser diminuída com a 

presença de uma fase dispersa no material, desde que seja fina e distribuída de forma 

homogênea. Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um novo material 

Compósito de Matriz Metálica (CMM), que tem como materiais de partida o aço inoxidável 

EUROFER 97; e dois tipos diferentes de Carbeto de Tântalo – TaC, um com tamanhos 

médios de cristalitos de 13,78 nm sintetizado na UFRN e outro com 40,66 nm fornecido pela 

Aldrich. Objetivando melhorar as propriedades mecânicas da matriz metálica foi adicionado, 

através da metalurgia do pó, partículas nanométricas desses dois tipos de TaC. Este trabalho 

discute o efeito da dispersão desses carbetos na microestrutura das peças sinterizadas. Pós de 

aço puro, com adição de 3% de TaC UFRN e 3% de TaC comercial respectivamente, foram 

moídos nos seguintes tempos de moagem: a) 5 horas, no moinho planetário para todos os pós; 

b) 8 horas de moagem no moinho planetário somente para os pós de aço com TaC comercial; 

e c) 24 horas no moinho convencional de bolas da mistura do aço puro moído durante 5 horas 

no moinho planetário com 3% de TaC comercial. Cada uma das amostras particuladas 

resultantes foram compactadas a frio sob uma pressão uniaxial de 600MPa, em uma matriz 

cilíndrica de 5 mm de diâmetro. Posteriormente, os compactados foram sinterizadas em forno 

a vácuo, em temperaturas de 1150 e 1250° C com incremento de 20 °C e 10°C por minuto, 

sendo mantidas nestas isotermas por 30, 60 e 120 minutos e resfriadas à temperatura 

ambiente. A distribuição, tamanho e dispersão dos aços e compósitos particulados foram 

determinadas por difração de raios x, microscopia eletrônica de varredura seguida de uma 

análise química (EDS). As estruturas dos corpos sinterizados foram observadas por 

microscopia ótica e eletrônica de varredura acompanhada de EDS além da difração de raios x. 

Os estudos iniciais de sinterização com o aço EUROFER 97 obteve uma resposta positiva em 

relação a melhoria das propriedades mecânicas independente do processamento, pois se 

obteve sinterizados com valores de microdureza próximo e até maior que 100% do valor de 

333,2 HV obtidos para o aço puro como recebido, em forma de barra. 

Palavras-chave: EUROFER97, Carbeto de Tântalo, Sinterização, Partículas Nanométricas, CMM. 



 

ABSTRACT 

 

Steel is an alloy EUROFER promising for use in nuclear reactors, or in applications where 

the material is subjected to temperatures up to 550 ° C due to their lower creep resistance 

under. One way to increase this property, so that the steel work at higher temperatures it is 

necessary to prevent sliding of its grain boundaries. Factors that influence this slip contours 

are the morphology of the grains, the angle and speed of the grain boundaries. This speed can 

be decreased in the presence of a dispersed phase in the material, provided it is fine and 

homogeneously distributed. In this context, this paper presents the development of a new 

material metal matrix composite (MMC) which has as starting materials as stainless steel 

EUROFER 97, and two different kinds of tantalum carbide - TaC, one with average 

crystallite sizes 13.78 nm synthesized in UFRN and another with 40.66 nm supplied by 

Aldrich. In order to improve the mechanical properties of metal matrix was added by powder 

metallurgy, nano-sized particles of the two types of TaC. This paper discusses the effect of 

dispersion of carbides in the microstructure of sintered parts. Pure steel powders with the 

addition of 3% TaC UFRN and 3% TaC commercial respectively, were ground in grinding 

times following: a) 5 hours in the planetary mill for all post b) 8 hours of grinding in the mill 

Planetary only for steel TaC powders of commercial and c) 24 hours in the conventional ball 

mill mixing the pure steel milled for 5 hours in the planetary mill with 3% TaC commercial. 

Each of the resulting particulate samples were cold compacted under a uniaxial pressure of 

600MPa, on a cylindrical matrix of 5 mm diameter. Subsequently, the compressed were 

sintered in a vacuum furnace at temperatures of 1150 to 1250 ° C with an increment of 20 ° C 

and 10 ° C per minute and maintained at these isotherms for 30, 60 and 120 minutes and 

cooled to room temperature. The distribution, size and dispersion of steel and composite 

particles were determined by x-ray diffraction, scanning electron microscopy followed by 

chemical analysis (EDS). The structures of the sintered bodies were observed by optical 

microscopy and scanning electron accompanied by EDS beyond the x-ray diffraction. Initial 

studies sintering the obtained steel EUROFER 97 a positive reply in relation to improvement 

of the mechanical properties independent of the processing, because it is obtained with 

sintered microhardness values close to and even greater than 100% of the value obtained for 

the HV 333.2 pure steel as received in the form of a bar. 

 

Keywords: EUROFER97, tantalum carbide, sintering, particles Nanometrics, CMM. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

Dados estatísticos mostram uma produção nos Estados Unidos de 473.804 toneladas 

de ferro e aço pela metalurgia do pó no ano de 2004 (DAVER et TROMBINO, 2006). 

Estima-se que, devido ao custo, a produtividade e as propriedades requeridas mais de 70% 

dos produtos são sinterizados por fase líquida para promover a densificação em baixas 

temperaturas (ASM HANDBOOK, 1998). Contudo o uso da fase líquida nem sempre traz um 

efeito positivo. A sua presença nas interfaces e contornos de grão melhora a densificação, 

mas também tem uma forte influência no mecanismo de deformação. Quando a sua qualidade 

aumenta, verifica-se a degradação de propriedades do material, como a dureza. 

A metalurgia do pó (P/M – Powder Metallurgy) é uma rota que pode ser utilizada para 

produção de componentes metálicos de ligas de aços reforçados com óxidos e carbetos para 

obtenção de peças com melhores propriedades e controle dimensional (GOMES, 1995). A 

metalurgia do pó é uma rota economicamente viável para o processamento de peças metálicas 

complexas com alta qualidade de acabamento e tolerância, quando comparadas com as 

técnicas convencionais (GOTOH, MASUDA e HIGASHITANI, 1997). Nos Compósitos de 

Matriz Metálica (CMM), um dos componentes geralmente age como matriz na qual o reforço 

se encontra disperso. Os reforços podem estar na forma de partículas, fios, fibras curtas ou 

fibras contínuas. 

A moagem de alta energia (MAE) teve início em 1966 por uma necessidade industrial 

para produção de super ligas a base de níquel e ferro (ODS – óxidos dispersos) para 

aplicações na indústria aeroespacial (SURYANARAYANA, IVANIV e BOLDYREV, 2001). 

Portanto, este tipo de moagem entra como uma alternativa para a produção de pós a serem 

empregados nas etapas de compactação e sinterização (CAYRON, RATH, et al., 2004). 

A busca por novas propriedades nos materiais tem sido alcançada utilizando-se dos 

mesmos elementos, mas com novas composições, e novos processamentos, envolvendo 

principalmente as variáveis: tempo e energia. O desafio é atender as demandas tecnológicas, 

desenvolvendo novos materiais que apresentem outras propriedades específicas, com os 

elementos químicos conhecidos e disponíveis em combinações, proporções e formas 

diferenciadas (SCHAEFER et al, 2005). 
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Estudos mostram que os aços podem ter suas propriedades melhoradas com a adição 

de partículas de óxidos ou carbetos dispersos na matriz metálica (LUCON, LEENAERS e 

VANDERMEULEN, 2007); (CAYRON, RATH, et al., 2004); (FURUKAVA, 2007), e 

(OLIVEIRA, 2008). Dentre estas propriedades podemos citar a resistência mecânica, onde o 

reforço com partículas dispersas na matriz metálica pode aumentar a temperatura de trabalho 

do aço. Este reforço atua como um mecanismo que impede o movimento das discordâncias 

que, por consequência, melhora a resistência a fluência, evita a propagação de trincas e 

aumenta a resistência à fadiga (CASTRO, LEGUEY, et al., 2003) e (CASTRO, LEGUEY, et 

al., 2007). Segundo Klueh e colaboradores, temperaturas de trabalho de aproximadamente 

700ºC são alcançadas quando partículas de óxido dispersas na matriz metálica do aço são 

produzidas por metalurgia do pó e tratamentos termomecânicos. 

O Estado do Rio Grande do Norte é um grande produtor de minério de metais 

refratários (W, Ta, Nb), minerais cerâmicos (diatomita, caulim, feldspato, mica, barita, 

argilas, etc) e outros minerais contendo terras raras e pedras semi-preciosas. Todavia essa 

riqueza natural do estado que o coloca entre os cinco maiores produtores de minerais do país 

não tem revertido em progresso e desenvolvimento para a região, principalmente devido à 

falta de agregação tecnológica a matéria-prima local. 

Dentro desse contexto pretende-se obter, através da técnica de Metalurgia do Pó 

(M/P), um novo material sinterizado a partir da moagem de alta energia do material 

particulado de aço inoxidável ferrítico/martensítico (EUROFER97) e carbetos de tântalo 

(TaCs) nanoestruturados. 

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento e a caracterização de um 

novo material Compósito de Matriz Metálica - CMM capaz de ter uma boa densificação e 

alta dureza. Para isso foi estudada qual a melhor rota de sinterização, e o efeito da adição de 

diferentes pós manométricos de TaC como reforço nas propriedades dos sinterizados. Assim, 

um estudo sobre o desenvolvimento e a caracterização desse CMM, tendo como matriz um 

aço inox ferrítico/maretnsítico (EUROFER97), contendo reforços de pós de carbetos de 

tântalo, com dimensões nanométricas, consolidado pela via da sinterização em fase sólida, foi 

realizado. Os carbetos foram escolhidos por serem estáveis, não reagindo com a matriz 

metálica, além de apresentarem alto ponto de fusão e alta dureza (SOUZA et al, 2005). 
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Em função deste objetivo foram realizados os seguintes estudos: (1) O efeito da 

moagem de alta energia, no tocante ao tempo de moagem, na forma, no tamanho e 

composição das partículas, do aço EUROFER puro e dos pós compósitos do aço EUROFER 

97 com a adição de TaCs; (2) A influência da técnica de preparação na estrutura sinterizada 

dos pós do aço EUROFER puro e do aço EUROFER mais TaC; (3) Analise dos resultados da 

dureza e densidade dos sinterizados de aço puro e dos sinterizados compósitos reforçados 

com as diferentes partículas manométricas de TaCs. 

Com a intenção de organizar o assunto em uma sequencia que permita manter o 

entendimento entre os tópicos abordados, esta tese está dividida em cinco capítulos. O 

capítulo 1 ressalta o contexto, a importância, os objetivos e a organização deste trabalho; o 

capítulo 2 faz uma revisão fundamental sobre o desenvolvimento do aço EUROFER, o 

carbeto de tântalo, a preparação dos pós compósitos, sua consolidação através da sinterização 

e as transformações metalúrgicas; o capítulo 3 descreve os procedimentos experimentais e 

métodos utilizados nesta pesquisa; o capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e sua 

discussão; o capítulo 5 lista as conclusões. Foi relacionado ao final deste trabalho, sugestões 

futuras e as respectivas referências.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO FUNDAMENTAL 

 

2.1 Aços Inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são ligas a base de ferro contendo pelo menos 10,5% (em 

massa) de cromo. Eles são divididos de acordo com sua microestrutura em cinco grupos 

diferentes: ferríticos, martencíticos, dúplex e endurecidos por precipitação 

(BHADESHIA e SOURMAIL). 

Os aços austeníticos são ligas de estrutura CFC, não magnéticas, com a 

porcentagem de cromo entre 18 e 30%, que confere excelente resistência a corrosão ( 

TOO, 2002). Na Figura 2.1 observa-se a microestrutura típica do aço austenítico. Eles 

combinam baixo limite de escoamento com alta resistência a tração e bom alongamento, 

oferecendo as melhores propriedades para trabalho a frio. Não podem ser endurecido por 

tratamento térmico, mas suas resistência a tração e dureza podem ser aumentadas por 

encruamento.  

 

 

Figura 2.1: Microestrutura típica do aço inoxidável austenítico ABNT 304. 

 

Os aços ferríticos são ligas de estrutura CCC, ferromagnéticas, contendo 10,5 a 

30% de cromo. Eles possuem boa ductilidade e trabalhabilidade, mas a resitência sob 

altas temperaturas é inferior a dos aços austeníticos. Se limitados a 18% de cromo, 

podem se tornar martensítico ao serem temperados (endurecido se há quantidade 

suficiente de carbono) (ASM Handbook, 1999). Após resfriamento rápido de alta 
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temperatura eles mostram uma estrutura macia e tenaz, altamente homogênea, conhecida 

com ferrítica como pode ser observada na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2: Microestrutura típica do aço inoxidável ferrítico ABNT 409. 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos e/ou martencíticos (9 e 12% de cromo) passaram a 

apresentar maior resistência sob influência combinada com resistência à corrosão sob 

elevada temperatura, devido a diminuição da quantidade de carbono (0,1% máximo) e 

adição de Mo, W, V, Nb, N e outros elementos (KLUEH e HARRIES, 2001). Os aços 

martensíticos são ferromagnéticos, e após resfriamento rápido de alta temperatura, 

mostram uma estrutura caracterizando alta dureza e fragilidade, denominada Martensítica 

mostrada na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Microestrutura típica do aço inoxidável martesítico ABNT 420. 

 

Aprimoramentos metalúrgicos possibilitaram o uso de aços martencíticos na 

indústria petroquímica, em componentes de turbinas a vapor, indústria de aeronaves e 

aeroespacial, usinas termoelétricas e componentes para reatores de fissão e de fusão 

nuclear (KLUERH e HARRIES, 2001; MARIANO et al, 2001; NENADOVIC, 

POPOVIC e FINE, 1989). 

 

2.1.1 Aços Ferríticos/Martensíticos de atividade reduzida 

Materiais de atividade reduzida são aqueles em que a composição química pode 

ser cuidadosamente controlada, minimizando todos os elementos que poderiam 

transmutar por interação com neutros de alta energia em elementos radioativo de longa 

vida (LUCON et al, 2006). 

Nos revestimentos de aço de elementos combustíveis de reatores nucleares, a alta 

irradiação de neutros desloca átomos de sua posição normal da matriz metálica para 

formar lacunas e defeitos intersticiais. Este dano de deslocamento medido em dpa, afeta 

de maneira significativa as propriedades mecânicas (RENSMAN, 2002) causando 

inchamento no material, devido à aglomeração das lacunas, mesmo fora de estado de 

equilíbrio de lacunas para aquela temperatura. Este fenômeno conhecido como 

inchamento por radiação (WOLFF, 1969), torna-se um fator limitante nos aços 

inoxidáveis austeníticos acima 150 dpa (UKAI et al, 1993). 
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Na área nuclear, desde a década de 70 os aços inoxidáveis do tipo 

ferrítico/martensítico já competiam com os aços austeníticos, e eram utilizados em 

reatores nucleares, pois possuem menor inchamento por irradiação, ou seja, maior 

resistência aos danos causados pela radiação. Além de menos dilatação, os aços 

ferríticos/martensíticos possuem baixa susceptibilidade aos efeitos de hélio e podem ter 

composições químicas que favorecem uma propriedade muito relevante: a atividade 

reduzida (SCHAAF, 2003). 

Para os aços ferríticos/martensíticos de atividade reduzida (RAFM), a 

porcentagem de cromo pode ser limitada em cerca de 9%, o qual é suficiente para 

resistência à corrosão e corresponde à menor temperatura de transição dúctil-frágil sob 

testes e impacto (KLUEH e ALEXANDRE, 1994; KOHYAMA, 1996). 

Programas de pesquisa na década de 1980 no Japão, União Européia e Estados Unidos 

desenvolveram aços RAFM 7-12% Cr e Cr-WV, os quais tântalo é adicionado como um 

substituto para o nióbio. 

A origem dos aços martensíticos OPTIFER I e II na Europa vem dos bons resultados 

com a faixa de 7 a 9% de cromo, que foram mais enfatizados do que os com 12% Cr, devido 

a dificuldade de eliminar a fase ferrita - destas ligas sem aumentar a quantidade de carbono 

ou manganês. O aumento do teor de carbono causaria a diminuição da tenacidade, da 

soldabilidade e da resistência à corrosão; já o acréscimo de manganês aumenta a 

possibilidade de se formar fase  (qui) durante irradiação, que promove a fragilização do 

material (KLUEH, 2004). 

Por outro lado, as propriedades mecânicas dos aços ferrítico-martensíticos restringiam 

seu uso em temperaturas acima de 550°C. Posteriormente, a adição de uma fina dispersão de 

partículas possibilitou sua utilização em temperaturas mais elevadas (650°C), dando origem 

às ligas ferrítico-martensíticas endurecidas por dispersão de óxidos (ODS) (LINDAU, 2005). 

Até o momento, a mais promissora dessa série é a liga ODS-EUROFER. Essa liga de 

atividade reduzida foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisas de Karlsruhe 

(Forschungszentrum Karlsruhe; FZK), em cooperação com a França e a Rússia, visando a 

aplicações nucleares. 
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2.2 Desenvolvimento do aço ferrítico/martensítico EUROFER 97 

No caso específico do aço EUROFER, o aprimoramento de sua composição química 

visando à atividade reduzida foi alcançado substituindo-se o nióbio pelo tântalo e o 

molibdênio pelo tungstênio. Os elementos Nb, Mo, Ni, Cu, Al e Co foram restritos a valores 

de ppm. Cálculos auxiliados por programas computacionais de simulação apontam que o 

EUROFER é uma liga de reduzida atividade muito promissora.  

As Tabelas 2.1 e 2.2 ilustram a diferença entre os aços comerciais e os aços de 

atividade reduzida.  

 

Tabela 2.1: Composição nominal de aços comerciais e experimentais (% máss.) (KLUEH, 

2005).  

 

 

Tabela 2.2: Composição nominal de aços de atividade reduzida (%mássi.) (KLUEH, 2005). 
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O EUROFER, também chamado de EUROFER 97, devido ao ano 1997 em que sua 

composição química foi definida, representa uma síntese final de quatro aços de atividade 

reduzida que estavam sendo estudados na União Européia (MANET, OPTIMAX, BATMAN 

e OPTIFER I e II) (LUCON et al, 2006). Mesmo tendo ocorrido um gigantesco progresso no 

aperfeiçoamento deste aço nos últimos anos (LINDAL, 2005), as pesquisas do EUROFER 

em relação a otimização da atividade reduzida, o aumento da fluência e a diminuição da 

temperatura de transição dúctil-frágil após dano radioativo continuarão pela próxima década, 

evoluindo para EUROFER 2 e 3, com o objetivo de que EUROFER 3 torne-se um resíduo de 

baixo nível de radiação após 80 ou 100 anos, quando aplicado no reator de demonstração 

DEMO (DAUM e FISCHER, 2000; HUANG et al, 2007). 

As propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dos aços inoxidáveis 

martensíticos podem ser seriamente prejudicados em função da precipitação de fases 

complexas, em geral rica em cromo, na temperatura de serviço ou durante o seu 

processamento, assim, os ciclos térmicos aos quais esses aços estão submetidos devem ser 

realizados sob um controle absoluto. 

Para conceder ao aço a resistência mecânica, dureza e tenacidade necessárias, os 

tratamentos térmicos mais comuns consistem em uma têmpera seguida de um revenimento 

simples ou duplo. Os principais parâmetros envolvidos nesse caso são: velocidade de 

aquecimento e resfriamento, temperatura e tempo de austenitização e ciclos térmicos de 

revenimento (MARIANO, 2007). 

O estudo da solubilidade dos elementos de liga e das impurezas é importante para 

saber se os precipitados irão se formar em temperatura que consiga impedir movimento de 

contornos de grão. Também é importante para evitar que aja coalescimento dos precipitados 

em alta temperatura. A Tabela 2.3 apresenta os precipitados comuns encontrados em aços 

martensítico de alto cromo. 
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Tabela 2.3: Precipitados comuns em aços martensíticos de alto cromo (KLUEH, 2005) 

 

 

Segundo Klueh e Harries um pequeno amolecimento ocorre durante revenimento de 

um simples aço baixo carbono 12-Cr a temperauras até em torno de 500°C, enquanto 

amolecimento pronunciado acontece a partir de 500°C. A mudança dos valores de dureza a 

diferentes temperaturas de revenimento pode ser relacionada com mudanças microestruturais, 

como a precipitação de carbonetos de cromo. Resumidamente há nucleação de precipitados 

de M3C (Fe3C) em uma distribuição fina em torno de 350°C. Entre 450° a 500°C, há 

nucleação de M2X e M7C3, que coalescem a partir de 500°C e tendem a ser substituídos por 

precipitados mais estáveis do tipo M23C6 a 550°C (KLUEH e HARRIES, 2001). 

O caboneto de tântalo (TaC) já foi encontrado por Tanigawa e analisado por Tamura 

em aços RAFM utilizando a técnica de réplica de extração (TANIGAWA et al, 2004 e 

TAMURA et al, 1998). 

A Figura 2.4 mostra as curvas de solubilidade a 950 e 1050°C, a linha estequiométrica 

para o TaC [Ta:C = 15,065] e os valores típicos de tântalo e carbono mais nitrogênio contidos 

nos aços F82H e 9Cr-2WVTaN (JLF-1). O TaC no aço F82H é completamente solúvel em 
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uma temperatura de austenitização de 1050°C, enquanto que a solubilidade pode ser excedida 

em alguns aços JLF-1 nessa temperatura. Finas partículas de TaC que são insolúveis na 

temperatura de austenitização possuem solubilidade reduzida nesta temperatura, e podem 

limitar o crescimento de grão austenítico nestes aços. O logaritmo do produto de solubilidade 

do TaC, determinada experimentalmente para a liga F82H, é dado pela fórmula: 

 

Log[TaC} [C] = -7027/T + 3,16                      (eq. 2.1) (TAMURA et al, 1998) 

 

Os precipitados encontrados se encontram comumente a forma de carbonitretos, sendo 

representados pela nomenclatura Ta (C, N), devido a alta afinidade do tântalo pelo nitrogênio. 

 

Figura 2.4: Curvas de solubilidade para carbonetos de tântalo na austenita no aço F82H a 950 

e 1050°C, acompanhadas da linha estequiométrica do TaC e dos valores típicos de Ta e C + 

6/7N dos aços F82H e JLF-1 (KLUEH e HARRIES, 2001). 

 

Para aplicações práticas, a compreensão do comportamento de transformação sob 

resfriamento das ligas ferrítico-martensítico é fundamental. Com o diagrama de 
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transformações em resfriamento contínuo mostrado na Figura 2.5 é possível obter parâmetros 

relevantes, como a taxa de resfriamento mínima para obter uma transformação 

completamente martensítica. Sendo Ac1b o início de austenitização durante o aquecimento, e 

Ac1e o final de austenitização durante o aquecimento. Ms e Mf são o início e fim de 

transformação martensítica, e  é a taxa de resfriamento, em K/min. 

 

 

Figura 2.5: Diagrama de transformação em resfriamento contínuo para a liga EUROFER 97 

após austenitização a 980°C por 20 min (LINDAU, 2001). 

 

Observa-se uma queda brusca de dureza Vickers com pequena variação na taxa de 

resfriamento ao verificar a Figura 2.5. Isto é uma indicação de que não há mecanismos que 

impeçam o coalescimento rápido dos carbonetos do tipo M7C3 e M23C6. 

 

 



29 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

2.3 Processamento do aço EUROFER97 

Para entender as particularidades metalúrgicas de qualquer material, a melhor forma é 

entender primeiramente seu processamento. 

O aço EUROFER utilizado na condição normalizada e revenida é produzido pela 

Böhler na Alemanha, auxiliada pela European Fusion Development Agreement (EFDA), na 

forma de placas com espessuras de 8, 14e 25 mm e barras com diâmetro de 100 mm. São 

aplicados tratamentos de normalização a 980°C e revenimento seguido de resfriamento ao ar 

(LUCON et al, 2006). 

A Figura 2.6 apresenta o esquema do processo de obtenção do aço EUROFER em 

formas de placas, barras e tubos. O aço EUROFER utilizado nesse trabalho veio em forma de 

barra e foi fornecido pelo Instituto de Pesquisa em Energia Atômica (AEKI-KFKI – Atomic 

Energy Research Institute). 

 

Figura 2.6 – Esquema do processamento do aço EUROFER (MATERNA-MORRIS, 2007). 
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2.4 Tântalo 

O elemento tântalo foi descoberto em 1802 pelo químico sueco Anders Gustaf 

Ekeberg em minerais finlandeses e suecos. Metal cinzento, muito duro e pesado, está entre os 

cinco elementos de mais alto ponto de fusão, è encontrado quase sempre misturado com o 

nióbio e seu minério principal, a tantalita (FeTa2O6), é freqüentemente confundida com a 

colombita (FeNb2O6), a qual muito se assemelha quimicamente. 

Os maiores produtores mundiais de tantalita são a Austrália e o Brasil, juntos, esses 

dois países são responsáveis por cerca de 64% da produção global, sendo que o Brasil 

concentra 49,4% das reservas mundiais, seguido da Austrália com 32%. Congo, Ruanda e 

Burundi, na África Central concentram cerca de 16,5% do total produzido no mundo, as 

reservas minerais de tantalita atingem 180.724 t (DNPM, 2006). Demais países como a 

China, Tailândia, Nigéria e Canadá participam com uma quantidade inferior a 5% da reserva 

global. 

Na Província pegmatítica do Seridó, que engloba os estados do Rio Grande do Norte-

RN e Paraíba-PB (situada na região Nordeste do Brasil) existe uma reserva representativa de 

tantalita-colombita, o que incentiva o desenvolvimento de pesquisas com novas tecnologias 

de extração e processamento deste minério para a obtenção do Ta e Nb metálicos. 

O tântalo é um metal de alto valor devido às suas propriedades intrínsecas que 

englobam: excelente ductilidade, resistência à corrosão, alto ponto de fusão e ebulição e boa 

condutividade térmica e elétrica. 

Atualmente a sua maior aplicação, correspondendo a cerca de 60% do uso total, é 

como pó metálico na produção de capacitores, os quais regulam o fluxo de eletricidade nos 

circuitos integrados da indústria eletrônica. Estes são utilizados principalmente em telefones 

celulares, computadores pessoais, bens de consumo digitais (vídeos, câmeras etc), eletrônica 

de automóveis e equipamentos médicos. O tântalo também é usado em superligas para 

fabricação de produtos laminados e fios, resistentes a corrosão e a altas temperaturas, assim 

como em lâminas de turbinas para indústria aeronáutica (COTTRELL, 1995). Como carbeto 

(TaC) é usado em ferramentas de corte. 
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2.4.1 Caracterização do Tântalo 

 

Propriedades físico-química: 

 

 Número atômico: 73 

 Peso atômico: 180, 948 

 Ponto de fusão: 2996°C 

 Ponto de ebulição: 5425°C 

 Densidade a 20°C: 16,6 g/cm
3
 

 Estado de oxidação: +2, +3, +4, -5 

 Estrutura: CCC 

 Configuração eletrônica: 2-8-18-32-11-2 

 

2.5 Carbeto de Tântalo (TaC) 

O processo de produção do TaC é extremamente difícil pois trata-se de um material 

cerâmico refratário, com dureza elevadas, perdendo apenas para o diamante. O carboneto de 

tâtalo é um pó marrom pesado, que tem uma pequena diferença entre o composto 

estequiométrico binário (Ta2C) com ponto de fusão mais alto 3880°C, e o TaC 0,89 composto 

subestequiométrico  que tem um ponto de fusão mais elevado, próximo a 4000°C. 

Em função do baixo custo dos materiais de partida, o carbeto de tântalo (TaC) foi 

inicialmente produzido a partir da redução carbotérmica do Ta2O5  misturado com o carbono. 

Temperaturas elevadas (>1500ºC) e tempos longos em atmosfera a vácuo ou não, são 

necessários para a produção desse material. Essas condições de síntese por um lado 

asseguram uma reação rápida e completa para a produção do carbeto. Mas, por outro causam 

um significativo crescimento no tamanho das partículas obtidas no carbeto de tântalo 

sintetizado. Estudos desenvolvidos recentemente mostram que a redução do tamanho das 

partículas desse carbeto melhora significativamente as propriedades mecânicas do material. 

Aumento na tenacidade sem deterioração da dureza de cerâmicas industriais pode ser obtido 

(BAN, SHAW, 2002). 
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Uma nova técnica foi desenvolvida para sintetizar TaC em baixa temperatura através 

de uma reação gas-sólido, ou seja uma reação  entre um precursor contendo tântalo e uma 

mistura de gases CH4 e H2. Partículas muito finas de TaC sintetizadas na temperatura de 

1000ºC e tempo de 1 hora foram obtidas (SOUZA et al, 1999). 

 

2.6 Metalurgia do Pó 

O termo Tecnologia do Pó, também denominada de Metalurgia de Pó (MP) é 

empregado em caráter geral ao processamento dos materiais metálicos e cerâmicos, através 

da consolidação do pó em formas discretas. Ao contrário da tecnologia de fusão, a Metalurgia 

do Pó trabalha em temperaturas relativamente inferior ao ponto de fusão dos materiais 

empregados. Na MP, a obtenção de fase do pó é o ponto de partida para vários estágios 

subsequentes de seu processo, o qual pode ser subdividido, em modo sintético, em três 

estágios: Preparação e Caracterização do Pò; Consolidação de Pó; e Sinterização de 

Compactados do Pó. No estágio 1, a caracterização refere-se aos parâmetros do pó como 

forma de obtenção, tamanho da partícula e se o pó foi ou não submetido a tratamentos 

térmicos. No estágio 2, definimos os parâmetros de compactação, como tipo de matriz 

utilizada, pressão de trabalho e tipo de compactação além da compactação propriamente dita 

e no estágio 3, são definidos os parâmetros de sinterização, como temperatura, tempo e forno 

utilizado na sinterização (ALBARO, 2000). 

A metalurgia do pó é uma tecnologia economicamente viável para processamento de 

peças metálicas complexas com alta qualidade e tolerância (BOLLINA, 2005). Comparada às 

técnicas convencionais, o aço produzido pela sinterização apresenta vantagens como a 

relativa baixa temperatura de processamento, formato e dimensões próximas do projeto final, 

maior utilização de material e microestrutura mais refinadas. Entre os vários tipos de aço inox 

processados pela sinterização destacam-se os austeníticos e os ferríticos (GERMAN, 1998). 

Essa rota de processamento via metalurgia do pó, já é bastante utilizada na manufatura 

de ligas para aplicações em altas temperaturas na indústria aeroespacial e para reatores de 

fissão. 
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2.7 Moagem 

Moagem e esmagamento são os meios mais antigos de processamento para a 

produção de materiais particulados. Eles foram e ainda são largamente utilizados no campo 

da cerâmica para a redução de materiais quebradiços, frequentemente, acompanhado de 

intenso efeito de mistura. 

O processo de mecânico consiste basicamente na redução do tamanho das partículas 

através da aplicação de forças. As forças mecânicas que atuam durante o processo são: 

impacto, cisalhamento, tensão e compressão. A produção de pós de metais pelo processo 

mecânico, geralmente utiliza várias combinações destas quatro forças. Sua utilização na 

metalurgia do pó, no entanto, é mais limitada devido à menos eficiência na desintegração do 

material metálico, que geralmente exibe considerável plasticidade. As deformações plásticas 

são induzidas antes da ocorrência da trinca e da fratura nestes materiais. Apesar disso, 

materiais como as ligas de ferro podem ser processadas pelo método mecânico. (GOMES, 

1995). 

Adicionalmente, fenômenos importantes podem ocorrer em um processo de 

desintegração mecânica, na metalurgia do pó, especialmente envolvendo moagem em alta 

energia. A moagem por moinho de bolas, a alta energia e a seco sem aditivos é usada para 

produzir compostos homogêneos, grosseiros e livres de contaminação. O processo por alta 

energia envolve a soldagem dos componentes e o escapamento dos agregados, até que todos 

os constituintes estejam finalmente divididos e uniformemente distribuídos através do interior 

de cada partícula do pó (BENJAMIM, 1976). 

 

2.7.1 Moagem de Alta Energia (MAE) 

A moagem de alta energia (conhecida pó Mechanical Alloying) consiste numa técnica 

de processamento de pós em estado sólido envolvendo repetidos ciclos de deformação, 

soldagem a frio, fragmentação e re-soldagem a frio das partículas dos pós, realizada em 

moinho de bolas de alta energia (SURYANARAYANA, 1998; SURYANARAYANA, 2001; 

KOCH, 1991). Este método utiliza a alta energia de moagem para formar pós compósitos, 

normalmente durante longos tempos de moagem (GOMES, COSTA e SILVA, 2001; COSTA 

el al., 2002). 
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O processo de MAE foi primeiramente estudado por (BENJAMIN, 1976), visando 

produzir ligar endurecidas por disperção. Teve início em torno do ano de 1966 (BEJAMIN, 

1990) no Paul D. Merica Research Laboratory da empresa The International Nickel 

Company (INCO), nos Estados Unidos, quando surgiu a necessidade industrial de se produzir 

as tradicionais superligas a base de níquel reforçado por dispersão de óxido para aplicações 

na indústria aeroespacial. 

Na moagem de alta energia as constantes colisões entre as bolas-pó-bolas produzem 

deformação, soldagem afrio, fratura e re-soldagem a frio das partículas do pó. Esses acessos 

de deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a homogeneização, as fases e 

a microestrutura final do pó. A natureza desses processos depende do comportamento 

mecânico dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e estado de tensão durante a 

moagem (SURYANARAYANA, 1998; 2001). A MAE pode ser realizada com três diferentes 

categorias de componentes de pós metálicos ou ligas, são elas: componente dúctil-dúctil, 

componente dúctil-frágil e componentes frágil-frágil. 

 

Mecanismo dúctil-dúctil 

Benjamim e Volin em 1974 fizeram uma descrição fenomenológica da moagem de 

alta energia de componentes dúcteis sendo os conceitos por eles expostos aceito até os dias de 

hoje (SURYANARAYANA, 2001). No início da moagem do sistema dúctil-dúctil, os 

componentes tornam-se achatadas na forma de chapas. A estas partículas há uma geração de 

micro-forjamentos, os quais são causados pelo processo de deformação. Num segundo 

estágio essas partículas em forma de chapas são soldadas a frio, formando uma estrutura 

lamelar composta pelos metais constituintes. O processo de soldagem a frio que ocorre entre 

as partículas produz o aumento do tamanho de partículas. Num terceiro estágio, quando o 

tempo de moagem aumenta, a dureza e, por conseqüência, a fragilidade das partículas 

compósitas do pó aumentam pela elevação de seu nível de encruamento através do 

movimento das discordâncias. Este fenômeno de encruamento das partículas auxilia no 

processo de fragmentação das mesmas, as quais se tomam dimensões cada vez mais 

arredondadas com forma equiaxial com o tempo de moagem. No estágio final o ligamento 

começa a ocorrer devido à ação combinada da distância de difusão (distância interlamelar), 
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aumento de densidade de defeitos na rede cristalina e algum aquecimento pontual produzido 

pela moagem. 

 

Mecanismo dúctil-frágil 

No mecanismo dúctil-frágil ocorre o achatamento das partículas dúcteis e a 

fragmentação dos constituintes frágeis ou partículas intermetálicas pelas contínuas colisões 

entre as bolas, o pó e as paredes do recipiente de moagem. As partículas frágeis fragmentadas 

são incorporadas às partículas dúcteis. Pode-se então com este tipo mecanismo produzir 

partículas compósitas. Com o avanço da moagem e o processo de soldagem a frio das 

partículas dúcteis, essas partículas tornam-se encruada formando lamelas enroladas e 

refinadas. 

 

Mecanismo frágil-frágil 

A união entre componentes a serem moídos requer a presença de menos de 15% de 

material dúctil, onde esta união ocorre devido às repetidas fraturas e soldagens a frio das 

partículas do pó, não havendo soldagem a frio sem a existência de partículas dúcteis. Isto 

sugere que é improvável a obtenção de uma liga em sistema consistindo de dois ou mais 

componentes frágeis. Porém, durante o processo de moagem de um sistema frágil-frágil, o 

componente mais mole (menos frágil) terá o comportamento de forma dúctil embebendo os 

componentes mais duros (mais frágeis) que são fragmentados. Além disso, nesses sistemas 

fráil-frágil a ativação térmica é um requerimento crítico para ocorrer difusão, diferentemente 

dos outros sistemas dúctil-dúctil e dúctil-frágil, onde a moagem de alta energia tem alcançado 

ligamento em baixas temperaturas(temperatura do nitrogênio líquido). Essa diferença pode 

ser reflexo da maior distância difusional entre os grânulos frágil-frágil que são formados, ao 

contrário da geometria lamelar dos componentes dúctil-dúctil, e/ou aumento do caminho de 

difusão promovido pelas várias deformações em sistema dúctil-dúctil 

(SURYANARAYANA, 2001). Na Figura 2.7 é apresentada à distribuição do tamanho de 

partícula em função sistema Ta-Ni. Um exemplo desse tipo de sistema é o Si-Ge, onde 

partículas duras de Si são introduzidas na fase menos frágil de Ge (COSTA, 2004). 
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Figura 2.7. Relação da distribuição do tamanho da partícula com o tempo de moagem 

(SURYANARAYANA, 2001). 

 

2.8 Materiais Compósitos  

Um material compósito é o resultado da combinação de dois materiais diferentes, ou 

formas diferentes do mesmo material, que permanecem distintos e separados por uma 

interface. Em geral, compósitos são formados por uma matriz reforçada por um componente 

mais rígido e resistente (reforço), onde o material resultante, o compósito, possui 

propriedades que não são obtidas pelos materiais constituintes, matriz - reforço, 

separadamente. 

Essa classe de materiais compreende desde os polímeros reforçados com fibras, os 

materiais híbridos metal/compósito e os concretos estruturais, e os outros compósitos que 

incorporam matriz metálica ou matriz cerâmica. A matriz metálica visa um melhor módulo de 

elasticidade, um aumento de resistência mecânica, boa redução na densidade, resistência ao 

desgaste e uma ótima condutividade térmica. (LEVY, PARDINI, 2006). 

Muitos materiais compósitos são constituídos por apenas duas fases; uma chamada de 

matriz que é contínua e envolve a outra fase, chamada frequentemente de fase dispersa. Os 

compósitos reforçados por partículas podem ser classificados como compósitos com 
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partículas grandes e os compósitos reforçados por dispersão. A distinção entre elas está 

baseada no mecanismo do reforço ou aumento da resistência. O termo “grande” é usado para 

indicar que as interações partículas - matrizes não podem ser tratadas no nível ou do ponto de 

vista atômico ou molecular; e é empregada a mecânica do contínuo para o seu estudo. Para a 

maioria desses compósitos, a fase particulada é mais dura e mais rígida do que a matriz. Essas 

partículas de reforço tendem a restringir o movimento da fase matriz da vizinhança de cada 

partícula (CALLISTER, 2002). 

As interações partícula matriz que levam ao aumento de resistência ocorrem no nível 

atômico ou no nível molecular. A matriz suporta a maior parte de uma carga que é aplicada 

enquanto que pequenas partículas evitam ou dificultam o movimento de discordância. Desta 

forma, a deformação plástica é restringida de modo tal que o limite de escoamento e o limite 

de resistência à tração e a resistência à dureza são melhorados. No caso dos compósitos que 

têm a sua resistência aumentada por dispersão, as partículas são, em geral, muito menores, 

com diâmetros entre 0,01 e 0,1 um (10 e 100 nm). (CALLISTER, 2002) 

O incentivo para se usar materiais compósitos está na possibilidade de alcançar 

combinações de propriedades que podem resultar num grande número de serviços. Entre 

estas propriedades estão: aumento da resistência mecânica, diminuição do peso, trabalhos em 

temperaturas mais elevadas, aumento da dureza e da resistência a fadiga. A busca para 

melhorar o desempenho dos materiais tem resultado num elevado número de trabalhos nessa 

área dos compósitos de matriz metálica, e, em primeiro lugar, está a preparação de fases de 

reforço e técnicas de fabricação desses compósitos (VARDAVOULIS et al, 1996). 

 

2.8.1 Materiais Compósitos de Matriz Metálica (CMM) 

Os compósitos com a matriz metálica evoluíram significativamente a partir dos anos 

20. Este compósito foi primeiramente utilizado na indústria aeroespacial. Mais recentemente, 

diversas áreas da indústria têm estudado cada vez mais este tipo de material, como, por 

exemplo, a automotiva, a eletrônica, a nuclear, etc. Os CMMs atraem muitos pesquisadores e 

engenheiros como uma boa alternativa para desenvolver material com alto potencial 

tecnológico. 
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Geralmente, o objetivo é criar um material que em sua constituição possua a dureza 

elevada das cerâmicas, combinado com um metal que possui uma elevada tenacidade quando 

comparado as cerâmicas. Assim, forma-se uma família de materiais chamados de materiais 

metalo-cerâmicos. Como exemplos clássicos destes materiais existem a nucleação e a 

precipitação de carbetos no aço para obtenção de uma boa resistência mecânica aliada a alta 

tenacidade, ou a fabricação de metais duros contendo uma elevada quantidade de carbetos 

e/ou nitretos, nos quais, quando processados pela metalurgia do pó, formam um esqueleto 

cerâmico contínuo (BREVAL, 1995). 

Em princípio, os aços forjados e a maioria dos aços convencionais podem ser tratados 

como compósitos de matriz metálica desde que esta matriz forjada possua uma fase dispersa. 

Esta fase dispersa pode ser constituída por um óxido, sulfeto, nitreto, carbeto, etc. Até mesmo 

se pegarmos uma definição microestrutural, muitas ligas metálicas deveriam ser incluídas 

como CMM. Embora a definição de um material compósito seja muito abrangente, há uma 

forte tendência a achar que a direção de solidificação de uma microestrutura eutética está 

dentro das possíveis definições de um CMM (RALPH, YUEN e LEE, 1997). 

Diferentes objetivos são encontrados quando um metal é reforçado. O reforço de 

metais leves, por exemplo, abre a possibilidade de aplicações destes materiais em áreas onde 

a redução de peso é prioridade. Os principais objetivos ao se reforçar um aço (não estando 

limitado apenas a estes), são: 

 Aumento do módulo de elasticidade e resistência a tração em temperatura ambiente, e 

acima desta mantendo-se o mínimo de ductilidade ou maior tenacidade; 

 Aumento na resistência a fluência em temperaturas elevadas comparado com as ligas 

convencionais; 

 Aumento da resistência à fadiga, especialmente, em altas temperaturas; 

 Melhoria da resistência ao choque-térmico, e; 

 Aumento da resistência à corrosão. 

Portanto, os materiais compósitos são versáteis em suas aplicações justamente por 

aliar as propriedades distintas de cada material que o compõe. 
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Os compósitos de matriz metálica podem ser obtidos com reforços de fibras contínuas 

e pela utilização de reforços particulados. Entretanto, os reforços particulados apresentam 

significativas vantagens, pelo fato de que o custo de manufatura desse tipo de compósito é 

reduzido e podem ser utilizados os processos metalúrgicos convencionais como fundição e 

metalurgia do pó, seguidos pelos processos de pós-processamento como laminação, 

forjamento e extrusão. Dependendo do tipo de reforço particulado, os compósitos obtidos 

podem apresentar maior temperatura de uso em relação ao material da matriz, maior 

estabilidade térmica e melhor resistência ao desgaste, como é o caso de compósitos 

Al(matriz)/Si(fibra). É por esse motivo que os esforços de pesquisa têm sido direcionados para 

obtenção de compósitos de matriz metálica e reforço particulado (LEVY, PARDINI, 2006). 

Embora as matrizes metálicas se limitem a poucos exemplos, um grande esforço de 

pesquisa tem sido empreendido no sentido de utilizar novos métodos que facilitem o 

processamento. As matrizes metálicas são processadas para obtenção de compósitos 

basicamente por dois métodos: 

 Pela fusão do metal usualmente na forma de lâminas finas, ou 

 Pela mistura do metal usualmente na forma de pó, que também será 

submetido à fusão, e do reforço na forma particulada. 

O segundo método é atraente para obtenção de peças que possam ser processadas 

pelas técnicas convencionais de metalurgia (LEVY, PARDINI, 2006). Técnicas 

desenvolvidas recentemente envolvem a mistura de pós metálicos e de polímeros, que podem 

dar origem a uma gama variada de compósitos particulados, principalmente com a utilização 

de matrizes metálicas de baixo ponto de fusão, como o alumínio, onde o reforço obtido como 

fase cerâmica, é gerado in situ na matriz metálica. O objetivo desta técnica é obter uma 

distribuição mais homogenia em relação a métodos convencionais de partículas cerâmicas. 

Embora o exemplo mais típico obtido por essa técnica seja o Al/SiC, um dos primeiros 

relatos menciona a obtenção de compósitos com matriz metálica Fe-Cr utilizando 

policarbossilano como agregante e fonte in situ de SiC (YAJIMA et al,1976) (GOZZI, 1999). 

 

 

 



40 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

2.9 Interface 

Sobre Interface pode-se dizer que é a superfície entre a matriz e o reforço, na qual 

permite a transferência de cargas entre a matriz e o reforço, e é importante para determinação 

das propriedades mecânicas. A Interfase é a região do material novo entre a matriz e o 

reforço (volume) que afeta as propriedades mecânicas do compósito porque modifica a 

microestrutura. 

O estudo de interfaces/interfases em compósitos é essencial para o conhecimento 

apropriado do comportamento mecânico do mesmo, e é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia associadas a esta área. 

A análise dos diferentes tipos de ligação na interface entre o metal e a cerâmica, sua 

caracterização micro estrutural, e os efeitos nas suas propriedades são o que determinam a 

eficiência do processo para a formação do compósito. A ligação entre duas superfícies pode 

ser formada por interdifusão de átomos ou moléculas que ocorre na interface. (LEVY, 

PARDINI, 2006). 

Geralmente um dos componentes age como matriz na qual o reforço é distribuído. 

Assim, o componente da matriz é a fase contínua. Os reforços podem estar na forma de 

partículas, fios, fibras curtas ou fibras contínuas. (CAHN,1994). 

Essencialmente, a matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas que passam a 

suportar uma fração da carga. O grau de reforço ou melhoria do comportamento mecânico 

depende de uma ligação forte na interface entre a matriz e a partícula. Para que haja 

transferência da carga da matriz metálica para as partículas, deve haver uma ligação entre as 

mesmas. Sem considerar a carga aplicada diretamente sobre o reforço, a carga aplicada na 

matriz é transferida da matriz para o reforço pela interface consolidada. Neste caso, dois 

fatores devem ser considerados. Primeiro a interface ocupa uma grande área do compósito. E 

depois, em geral, o reforço e a matriz formam um sistema térmico de não equilíbrio, além da 

diferença no módulo de elasticidade, no potencial químico, e no coeficiente térmico de 

expansão. (CALLISTER, 2002) (LEVY, PARDINI, 2006). 

Em termos cristalográficos a interface metal cerâmica, em um compósito, é 

geralmente incoerente sendo uma interface de alta energia. Com isto podem agir como 

sumidouro de vacâncias, provendo rápida rota de difusão, segregação e precipitação. 
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A descontinuidade no coeficiente de expansão térmica implica que a interface estará 

em equilíbrio somente na temperatura em que a matriz e o reforço foram formados. Em 

qualquer outra temperatura, poderão ocorrer tensões entre os componentes do composto. 

Sabendo que a interação química ou mecânica entre o reforço e a matriz ocorre na 

interface, uma grande área de interface, que cresce com a diminuição do diâmetro das 

partículas, tem uma grande importância na determinação das propriedades finais e 

comportamento do compósito. 

 

2.10 Compósitos reforçados por dispersão 

Os metais e as ligas metálicas podem ter sua resistência aumentada e ser endurecidas 

através da dispersão uniforme de uma porcentagem volumétrica de partículas finas de um 

material inerte e muito duro. A fase dispersa pode ser metálica ou não-metálica. O 

mecanismo de aumento de resistência envolve interações entre partículas e as discordâncias 

no interior da matriz como ocorrem com o endurecimento por precipitação. O efeito do 

reforço por dispersão não é tão pronunciado devido ao endurecimento por precipitação; 

entretanto, o aumento da resistência é mantido a temperaturas elevadas e por períodos de 

tempos prolongados, pois as partículas dispersas são escolhidas de modo a não serem reativas 

com a fase matriz. Para as ligas endurecidas por precipitação, o aumento na resistência pode 

desaparecer com a realização de um tratamento térmico, como conseqüência de um 

crescimento do precipitado ou da dissolução da fase precipitada. (CALLISTER, 2002). 

 

2.11 Mecanismo de Endurecimento 

 

2.11.1 Endurecimento por solução sólida 

Uma solução sólida é constituída de dois ou mais elementos. Considerando o caso 

particular de dois elementos, um deles é o solvente, isto é, o que está em maior teor e o outro 

é o soluto. O solvente é sempre um metal, no caso de soluções sólida aplicada a metalurgia, e 

o soluto pode ser um outro metal ou não-metal, por exemplo, o carbono nas ligas ferro-

carbono, ou seja, os aços-carbonos, dando solução sólidas denominadas ferrita e austenita 

(SOUZA, 1974).  
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A explicação de como a resistência do metal puro é aumentada pela dissolução de 

outro elemento é sempre baseada em mecanismos que dificultam a movimentação das 

discordâncias no interior do cristal. Essa movimentação das discordâncias, que é responsável 

pela deformação plástica, sendo dificultada, exige tensão maior para ser realizada.  

 

2.11.2 Endurecimento por precipitação 

O endurecimento por precipitação é também designado de envelhecimento, em 

virtude da forte dependência com o tempo. Uma vez obtidos os precipitados otimizados da 

segunda fase com dispersão e tamanho adequados, que conferem as propriedades requeridas, 

a peça deve ser resfriada imediatamente para evitar o crescimento excessivo desses 

precipitados com a consequente deterioração das propriedades obtidas. A força motriz para o 

crescimento das partículas é a diminuição da energia de superfície. Esse crescimento ocorre 

pelo aumento de partículas maiores incorporando átomos de partículas menores que, em 

consequência, tendem a desaparecer. Quando a liga é submetida ao tratamento por um tempo 

excessivo, geralmente diz-se que houve um superenvelhecimento. (SANTOS, 2006). 

O processo de endurecimento por precipitação pode melhorar a resistência e a dureza 

de algumas ligas metálicas, pela formação de partículas extremamente pequenas e uniformes 

dispersas de uma segunda fase no interior da matriz da fase original. (CALLISTER, 2002) 

Os precipitados elevam o escoamento da liga e a sua capacidade de encruamento, bem 

mais que no caso de solução sólida. Esse aumento depende da resistência, espaçamento, 

tamanho, forma, distribuição e coerência das partículas do precipitado. Quanto menos 

espaçadas e menores forem os precipitados, maior será a elevação das propriedades 

mecânicas da liga, sem perda excessiva na ductilidade. Quando os átomos do precipitado se 

ajustam perfeitamente com os átomos da matriz, o precipitado é coerente com a matriz; caso 

contrário, ele é incoerente; e em casos intermediários, ele é semi-coerente. Isso é muito 

importante, porque o aumento da resistência da liga é, muitas vezes, função da coerência do 

precipitado, isto é, quando o precipitado perde a coerência, sua resistência não atinge o 

máximo possível (CHIAVERINI, 1992). 

A deformação plástica de um material metálico está associada ao movimento de 

discordâncias sobre planos de deslizamento da estrutura cristalina e, portanto, há um 
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endurecimento e um aumento da resistência mecânica do material quando são impostos 

obstáculos a esse movimento. No caso do endurecimento por precipitação, as partículas da 

segunda fase distribuídas homogeneamente no interior do grão constituem obstáculos ao 

deslocamento das discordâncias, o que não ocorre em condições normais quando essa fase 

está concentrada nos contornos de grão. Os mecanismos de aumento da resistência mecânica 

em cada etapa da precipitação estão também associados à formação de fases metaestáveis 

intermediárias (SANTOS, 2006). 

 

2.11.3 Endurecimento por dispersão 

As ligas endurecidas por dispersão são semelhantes as ligas endurecidas por 

precipitação, pois possuem partículas na segunda fase. O que as diferencia é o modo como 

elas são obtidas. A dispersão não é obtida por tratamento térmico. 

Se a segunda fase for muito pouco solúvel na matriz, mesmo em temperaturas 

elevadas, tem-se o caso de endurecimento por dispersão (dispersion handening). Neste caso, 

as partículas são sempre incoerentes. Essas ligas são produzidas pela mistura de pós 

metálicos finamente divididos com as partículas de segunda fase (em geral, óxidos, carbetos, 

nitretos, etc.) por técnicas da metalurgia do pó, tornando-se termicamente estável até 

temperaturas altas, além da segunda fase também ser estável quanto ao seu tamanho em 

qualquer temperatura. 

A elevação das propriedades mecânicas em ligas contendo uma segunda fase é 

explicada pela interação com as partículas precipitadas. Essas partículas agem como 

obstáculos à movimentação das discordâncias, sendo necessário fornecer maior energia para a 

transposição de tais obstáculos. Para transpor uma partícula, a discordância, que possui certa 

energia de tensão que tende a mantê-la em linha reta, precisa se curvar, o que significa um 

dispêndio extra de energia. Ao passar pelo obstáculo, a discordância deixa em volta dele um 

anel de discordância que também dificultará aditivamente a passagem de outras discordâncias 

naquele local, até que o esforço necessário para transposição seja tal, que a partícula é 

cisalhada pelas discordâncias. (SOUZA, 1974). 
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2.12 Dispersão 

A influência de uma dispersão de partículas com a formação de uma segunda fase, 

retardando o movimento da superfície do metal e a sinterização foi proposta por Kuczynsky e 

Lavendell que consideravam as partículas móveis e agindo como barreiras para o avanço da 

superfície.  Outra abordagem foi proposta, posteriormente, assumindo que as partículas são 

tragadas pelo movimento da superfície, exercendo uma força e impedindo o seu movimento 

(SBROCKEY e JOHNSON, 1980). 

Dispersões de pequenas quantidades de inclusões de zircônia nanométrica em corpo 

cerâmico de matriz de alumina propiciam pelo menos um efeito benéfico: inibir o 

crescimento de grãos durante a sinterização. Um problema enfrentado para essa dispersão é 

decorrente da tendência das partículas nanométricas formarem aglomerados. Nesse trabalho 

foram utilizados dois procedimentos distintos de dispersão da zircônia na matriz de alumina. 

A zircônia foi adicionada nas proporções volumétricas de 1%, 3% e 5%. Amostras foram 

conformadas por prensagem uniaxial seguida de prensagem isostática. Após sinterização, foi 

determinada a densidade aparente e realizada a caracterização microestrutural das amostras. 

Os resultados mostram significativa diferença na dispersão das nanopartículas de ZrO2 

resultante dos dois procedimentos empregados, sendo que a melhor dispersão aumenta o 

efeito de refino na microestrutura e permite a obtenção de maior densificação pelo processo 

de sinterização sem aplicação de pressão (PIERRI et al, 2005). 

ODS é uma excelente aplicação para melhorar a resistência do aço ferrita/martensita 

em altas temperaturas, bem como, sua resistência para a irradiação tendo em vista o sua 

aplicação futura em reatores de fusão. ODS F/M do aço com 0.3% de yttria apresenta, em 

termos de tensões críticas, um comportamento mecânico melhor do que o material puro até 

500ºC e ainda mantém as propriedades acima de 700ºC (MUKHOPADHYAY, et. al., 1998, 

ROMANOSKI et. al., 2000; e SCHAUBLIN et. al., 2002). A temperatura de transição dúctil 

para frágil, porém, é aumentada pela adição da dispersão de óxido (LINDAU, et. al., 2002). 

O reforço da dispersão de óxido (ODS) é uma técnica eficiente para melhorar a resistência do 

aço F/M em altas temperaturas (KLUEH e ALEXANDER, 1996; e SCHAUBLIN et. al., 

2002), uma vez que, a operação desses materiais puros como, EUROFER 97, é limitada em 

550ºC. Trabalhos publicados revelam que a adição de 0.3 wt% Yttria aumenta a resistência 

mecânica em torno de 10–20% do EUROFER 97 (HISHINUMA et. al., 1998). Até altas 
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temperaturas acima de 700ºC a resistência do aço ODS é mantida com boa ductilidade 

(LUCON, 2002). 

 

2.12.1 Dispersão de Carbetos 

Os carbetos podem ser classificados, de acordo com o tipo de ligação química que 

ocorre na sua formação em, carbetos iônicos, covalentes ou metálicos (SHRIVER, et al, 

1992). Os carbetos de metais refratários têm uma grande importância tecnológica (TOTH, 

1977). Estes materiais compostos, segundo Weimer, 1997, podem ser denominados como 

cerâmicos não óxidos ou cerâmicas covalentes. 

Os carbetos metálicos, quando formados com metais refratários (do 4º ao 6º grupo e 

do 4º, 5º e 6º período da tabela periódica), são denominados de cerâmica avançada ou 

carbetos de metais refratários. Esta denominação deve-se ao fato que estes compostos têm o 

ponto de fusão extremamente alto (2000 ºC – 4000ºC), extrema dureza e boa resistência ao 

desgaste (CAHN, 1993). 

A adição de NbC ao pó de aço rápido AISI M2, atomizado a água, visa o aumento da 

dureza e da resistência ao desgaste desse aço, para isso foi feita a substituição do Vanádio. Os 

aços rápidos são conhecidos pela sua alta dureza e resistência ao desgaste. Este tipo de aço 

leva em sua composição uma grande quantidade de Vanádio que forma uma fase VC, dura. 

Desta forma o objetivo é substituí-lo pelo Nb, através da adição de NbC. O NbC adicionado 

pela simples mistura dos pós diminuiu a sinterabilidade do aço rápido, distribuindo-se 

heterogeneamente, enquanto os pós processados por moagem (MA) resultaram em uma 

microestrutura com as partículas de carbetos distribuídas uniformemente e baixa porosidade 

do sinterizado (GONÇALVES et al, 1992). 

A dispersão de grande quantidade de partículas de cerâmica pela metalurgia do pó 

teve como objetivo melhorar as suas propriedades tribológicas e com isto as suas 

propriedades mecânicas, para isso foi adicionado 12% de pó de SiC, com tamanho médio de 

3 µm em pós de aço 316L  de 5 µm, misturados por 8 horas, compactados uniaxialmente a 

100 MPa, sendo sinterizadas em temperaturas de 1100 ºC por uma hora, em atmosfera inerte  

resultando em completa fusão das amostras. (PATANKAR et al., 2000). 

A adição de partículas de carbetos, Al2Cr2, Cr2 Ti, VC, SiC,  em compósitos de matriz 

de aço inoxidável austenítico 316L, na proporção de 1,5% e 3%, compactados a 700MPa, 
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sinterizado a 1230ºC a vácuo ou atmosfera de 75% H2 e 25 % N2, ou 100% H2, com 0,6 % de 

cera, apresenta ser boa solução para melhorar as propriedades como a densidade, dureza, 

resistência a corrosão e ao desgaste (ABENOJAR et al., 2002) (ABENOJAR et al., 2003). 

Em recente trabalho (FURUKAVA, 2007) utilizou o aço inoxidável, austenítico 316L 

atomizado, e duas partidas diferentes de NbC e, com isto observou que as amostras contendo 

o reforço de NbC apresentaram maiores valores de densidade e um aumento significativo na 

sua dureza. 

As primeiras notícias da utilização de TaC datam de 1939 no lançamento da liga 

designada por H167 (posteriormente chamada de H2) pela Krupp. Este é o primeiro registro 

de ligas contendo pequenas quantidades de carbeto de tântalo e ao mesmo tempo com o 

aumento do Cobalto para 7%. A adição de carbeto de vanádio em 0,6% e de carbeto de 

tântalo em 1% foi especificamente para prevenir o crescimento generalizado e contínuo do 

grão durante a sinterização. Em 1973 numa interessante publicação de Grewe et al, embora 

não utilizando pós de carbeto de tungstênio de tamanho sub-micrométrico, foi confirmado 

que o carbeto de vanádio é superior aos carbetos de tântalo e nióbio, na prevenção do 

crescimento de grão (SPRIGGS, 1995). 

O uso de dois tipos de pó de ferro, o Ancorsteel 1000B e o 45P fornecido pela 

companhia Hogänäs foram misturados com dois tipos de carbetos de tântalo e nióbio, e 

obteve-se valores de dureza que dobraram em relação a matriz não reforçada. Outros 

resultados também confirmaram que a sinterização em plasma pode ser acompanhada por 

uma subseqüência nitretação desse compósito (PAULO, 2003). 

Um outro trabalho que utilizou 3%W de TaC disperso na matriz metálica de aço 

inoxidável, austenítico 316L atomizado, e processadas através da metalurgia do pó. Os 

resultados com as amostras contendo o reforço de TaC apresentaram maiores valores de 

densidade e um aumento significativo na sua dureza em relação ao material sem o reforço 

(OLIVEIRA, 2008). 

 

2.13 Conformação por prensagem a frio 

Na compactação uma pressão externa é aplicada  para dar forma ao pó contido em 

uma matriz, conformando-o e dando forma dimensional, densidade e porosidade controlada. 
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O processo de compactação causa um rearranjo e deformações das partículas levando 

a criar ligações intergranulares. Estudos e comportamento do pó durante a compactação 

podem dar informações sobre várias propriedades do pó. 

Do ponto de vista do processo, a compactação tem como objetivos consolidar o pó no 

formato predeterminado, diminuir os efeitos de variação dimensional na sinterização e atingir 

o nível de porosidade desejada. 

A prensagem a frio é o método mais empregado na metalurgia do pó. Uma massa do 

pó contendo ou não pequenas quantidades de lubrificantes ou aglutinantes é colocado em 

uma matriz, e prensado axialmente ou isostáticamente. Além destas, outras técnicas podem 

ser empregadas na prensagem do pó, como, compactação dinâmica e  moldagem por injeção, 

além das técnicas que não aplicam cargas sobre o pós como é o caso da colagem, gravimetria 

e vibratório (GOMES,1995). As matrizes axiais são as mais largamente utilizadas devido a 

sua praticidade, embora a prensagem isostática produza um compacto de alta uniformidade. 

Na compactação, a densificação ocorre pelo simples movimento das partículas, umas 

de encontro com outras, em diferentes etapas. As etapas da compactação compreendem o 

rearranjo e o escorregamento das partículas, ainda em baixas pressões; seguindo de 

deformações elásticas locais e fraturas das partículas nos pontos de contato, e novamente 

rearranjo e escorregamento das partículas à medida que a pressão é aumentada. É, então, 

desta forma o que acontece o empacotamento das partículas. Devido à resistência do material 

a deformação imposta pela pressão, há um aumento na tensão interna das partículas. Esta 

tensão é causada pela deformação elástica, ou seja, que ocorre de forma reversível, onde se 

retirar a tensão aplicada às partículas voltam a sua forma original (ABDOLI, FARNOUSH, et 

al., 2008). Assim, há dois mecanismos de deformação na compactação: em sistemas dúcteis, 

após atingir o limite de resistência, as partículas começam a deformar de forma plástica. Ou 

seja, enquanto a deformação elástica é um processo reversível, a deformação plástica resulta 

em uma mudança permanente na forma da partícula. Já em sistemas frágeis, as partículas se 

fragmentam em unidades menores com a aplicação da tensão após atingir a resistência a 

fratura do material (HEWITT, WALLACE e MALHERBE, 1974). Desta, forma, na ejeção 

do compacto da matriz podem ocorrer à formação de trincas devido às tensões residuais 

elásticas que são relaxadas, e as dimensões do compacto podem aumentar em torno de 0,5%, 

sendo este, portanto, um momento crítico. 
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Existem então muitos parâmetros que devem ser levados em consideração para avaliar 

o comportamento da compressibilidade dos materiais, tais como as características intrínsecas 

do material (HENTSCHEL e PAGE, 2007), deformabilidade (KIM, CHO e KIM, 2000), 

morfologia das partículas (POQUILLON, LEMAITRE, et al., 2002), atrito entre as partículas 

e entre as partículas e a matriz (THOMPSON, 1981), porosidade interna, distribuição do 

tamanho das partículas (SKRINJAR e LARSSON, 2004), distribuição da fase dispersa que 

reforça as partículas (no caso de materiais compósitos) (TURNER e ASHBY, 1996), pressão 

aplicada para a consolidação, etc. 

 

2.13.1 Tratamentos aplicados ao pó para compactação 

 
A maioria dos pós recebe pelo menos um tratamento para poder seguir com a etapa de 

compactação. Estes tratamentos são realizados de forma a obter uma boa conformação do pó. 

Podemos destacar dois dos principais tratamentos, mas não exclusivos: 

- Recozimento do pó para melhorar as propriedades de compactação; 

- Adição de lubrificantes ao pó e/ou na matriz de compactação; 

O recozimento do pó é uma etapa onde as tensões internas existentes no pó metálico 

são relaxadas. Assim o pó torna-se mais dúctil facilitando a conformação mecânica.  

O uso de lubrificantes também colabora para uma boa compactação. As tensões 

impostas no momento da compactação fazem com que o pó trave as paredes da matriz. Desta 

forma, os lubrificantes (normalmente na forma de pó ou adicionados ao pó metálico ou 

apenas pulverizado na superfície do pistão e da camisa da matriz) reduzem o atrito do pó 

metálico com a matriz metálica, facilitando inclusive a extração da amostra. 

 

2.14 Sinterização 

A sinterização é um processo termodinâmico de não-equilíbrio, no qual um sistema de 

partículas (agregado de pó ou compactado) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, 

através da redução da área superficial específica. O resultado é a formação de contornos de 

grãos e crescimento de pescoços, de união inter-partículas, levando normalmente o sistema a 

densificação e a contração volumétrica. (GOMES, 1995). 
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A sinterização como etapa mais complexa na rota da tecnologia do pó é influenciada 

por diversos parâmetros que atuam simultaneamente no processo e os sistemas são tão 

diversos que ainda não foi possível elaborar um modelo único de sinterização que seja capaz 

de atender os mais variados e possíveis sistemas. 

Os conceitos teóricos da sinterização foram originalmente baseados na idéia de uma 

discreta ordem do conjunto dos poros. Ela foi considerada como o conjunto de resultados de 

um processo de adesão termicamente ativado produzindo o crescimento do contato entre as 

partículas e a sua coalescência. O estudo do mecanismo de iteração entre as partículas foram 

direcionadas para a investigação na cinética local, pontual do processo. Posteriormente, os 

dados obtidos com base nesta conceituação foram generalizados como comportamento 

macroscópico do corpo. Nesta conjuntura, importantes regras na cinética, como a formação 

de contatos e natureza da força motora, foram esclarecidas em grande escala por J. Frenkel 

em 1945, G. C. Kuczynski em 1948, C. Herring em 1950, W. D. Kingery em 1955, R. L. 

Coble em 1961, F. Thummler e W. Thomma em 1967, M. F. Ashby em 1974, R. M. German 

e Z. A. Munir em 1975, H. E. Exner em 1979, e F. B. Swinkles em 1985. Os resultados 

obtidos têm sido as inúmeras relações cinéticas descrevendo a densificação, incluindo 

características morfológicas, físicas e propriedades mecânicas do material. 

As interações entre os fatores geométricos e termodinâmicos são simultâneas durante 

todo processo de sinterização, porém com um grau de complexidade que não permitiu ainda a 

elaboração de uma teoria definitiva, consistente e única do fenômeno, apesar de seu 

conhecimento tecnológico datar de tempos remotos da civilização. 

Embora muitos mecanismos contribuam simultaneamente no processo da sinterização, 

é positivo analisar um modelo para determinar a contribuição de cada mecanismo específico 

(WAKAI, ALDINGER, 2003). 

O principal fator para o baixo rendimento do processo é a porosidade que os aços 

apresentam quando sinterizados na atmosfera industrial. Neste sentido para a obtenção de 

melhores resultados, os aços devem ser sinterizados em atmosfera inerte a altas temperaturas. 

(ABENOJAR et al, 2003). 
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A avaliação do parâmetro temperatura é fundamental para o processo de sinterização, 

pois é o agente ativador do processo de difusão, e responsável por todas as transformações e 

reações que ocorrem na sinterização. 

Os materiais são melhores sinterizados a altas temperaturas, e isto resulta em uma 

melhor resistência contra o desgaste. (VELASKO et al, 2003). 

A densificação é favorecida pelas altas temperaturas além de contribuir, 

consequentemente com o aumento resistência. Por outro lado altas temperaturas provocam o 

amolecimento levando a diminuição da resistência. Este fenômeno é a maior causa da 

distorção e da perda da precisão dimensional na sinterização. (XU et al, 2002). 

A baixa taxa de aquecimento dissipa as forças motoras e não há densificação.  Por 

outro lado, se a taxa for alta, o resultado será a distorção e a deformação (LIU et al, 2000). 

 

2.14.1 Tipos de Sinterização 

Considerando as fases (estado da matéria) envolvidas, destacam-se dois tipos de 

sinterização: em fase sólida e em fase líquida. 

A sinterização em fase sólida ocorre em temperatura onde nenhum dos elementos do 

sistema atinge o seu ponto de fusão. Esta é realizada com transporte de material (difusão 

atômica, transporte de vapor, fluxo viscoso, etc.) (COSTA, 2004). 

No segundo caso, na sinterização por fase líquida, forma-se uma fase líquida capaz de 

dissolver um percentual de partículas do compacto. Isto origina um caminho de difusão 

análogo ao do contorno de grão na sinterização sólida, provocando um rápido adensamento 

inicial e em seguida ocorre solução de partículas sólidas no líquido e precipitação na região 

do pescoço (GOMES, 1995). 

Em termos gerais, todos os processos de sinterização podem ser considerados como 

sinterização por fase líquida, sendo a sinterização sólida tratada como a situação limite com o 

volume do líquido igual a zero. Durante o estágio inicial, a microestrutura consiste de 

partículas sólidas e poros. As ligações sólidas são formadas na temperatura de ativação do 

processo de difusão. Após a formação do líquido, em altas temperaturas, a densificação é 

provocada pelo próprio líquido, pela força da capilaridade e transporte de massa. Dependendo 

da formação da matriz sólida e da quantidade disponível de líquido, os poros serão 



51 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

eliminados em uma taxa que depende da força capilar e da rigidez do compacto. Após a 

sinterização, a microestrutura é caracterizada por grãos de forma arredondada dos elementos 

com ponto de fusão mais alta e preenchendo efetivamente a matriz com a fase líquida, com 

ou sem porosidade residual. Frequentemente esta evolução microestrutural é acompanhada 

por pronunciado crescimento do grão sólido e uma redução ou eliminação da porosidade (LU, 

GERMAN 2001). 

A energia superficial, a solubilidade e a difusividade de cada material são fatores 

determinantes na formação da fase líquida. A fase líquida pode ser utilizada na produção de 

ferramentas de aços pré-ligados, onde o fator chave é a formação de uma fase interna líquida 

que induz a ligação capilar entre as partículas enquanto causa uma perda na rigidez da 

partícula sólida. A densificação ocorre pelo fluxo viscoso da partícula semi-sólida. 

(GERMAN, 1994).  

Assim sendo muitas variáveis em termos de fases presentes podem ser utilizadas na 

sinterização. Na sinterização ativada, uma segunda fase sólida é formada sobre as partículas, 

acelerando o mecanismo de transporte de matéria por difusão, diminuindo sensivelmente a 

temperatura de sinterização em relação ao primeiro caso. A segunda fase sólida é 

normalmente originada por adição de elementos como alguns metais de transição (Ni, Pd e 

Pt) e W em percentual inferior a 1%, mostrando ser bons ativadores na sinterização de metais 

refratários. 

Na SLPS (Supersolidus Liquid Phase Sintering) Figura 2.8, pós de ligas são aquecidas 

entre a temperatura sólida e líquida, promovendo a sua densificação (BOLLINA, 2005) 

(BATES,1988).  È diferente da forma clássica de sinterização líquida que inicia com pos 

elementares misturados e são aquecidos à temperatura acima do ponto de fusão de um dos 

elementos. 
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Figura 2.8: Esquema básico de densificação durante o processo de SLPS. (BOLLINA, 2005). 

 

A Figura 2.9 mostra a evolução da microestrutura durante a SLPS. Como uma 

variante da SLPS, a densificação dos pós de ligas pode ser obtida por uso de aditivos com a 

formação de líquidos a baixa temperatura. A SLPS também é possível usando misturas de 

duas ligas (LAL, et al 2000).   
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Figura 2.9: Evolução da microestrutura durante supersolidus do pó pré-ligado. (BOLLINA, 

2005) 

 

2.14.2 Mecanismo de Sinterização 

Os mecanismos responsáveis pelo deslocamento de matéria durante o processo de 

sinterização são: difusão atômica, fluência plástica e viscosa, sendo que no caso dos metais os 

processos de difusão são os únicos responsáveis pelo transporte de matéria na sinterização. 

Os caminhos de transporte dos processos difusionais são concomitantes havendo 

normalmente predominância de um sobre os outros nos diversos estágios do processo. 

Difusão é o fenômeno de transporte de material através do movimento dos átomos.  

Nos materiais sólidos, os átomos estão em movimentação constante, mudando rapidamente as 

suas posições. A difusão é a migração em etapas dos átomos de um sítio para outro do 

reticulado cristalino. 

A difusão no estado sólido é movida pelo gradiente do potencial químico dos 

elementos. Este gradiente é induzido pelo gradiente da curvatura da superfície livre no caso 

tamanho do 

pescoço x 
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da difusão superficial, e pelo gradiente da tensão, agindo na normal do contorno de grão, no 

caso da difusão por contorno de grão. Os dois processos acontecem concomitantemente 

quando a superfície do contorno de grão é a superfície livre (PAN, COCKS, 1995). 

Na sinterização por fase sólida, os poros são preenchidos por vários mecanismos de 

transporte de matéria, ou seja, condensação de vapor do mesmo material, na região de contato 

entre partículas, processos difusionais de volume, superfície e contorno de grão, tendo o 

pescoço como sumidouro (GOMES, 1995). 

A densificação e a contração acontecem com a aproximação dos centros das 

partículas. A posição das partículas e a sua morfologia muda com o resultado do transporte de 

massa envolvendo as diversas rotas de difusão e evaporação, condensação, difusão 

superficial, difusão por contorno de grão e por vacância (WAKAI, ALDINGER, 2004). 

A sinterização pode ocorrer por diferentes mecanismos como indicados na Figura 

2.10: difusão superficial, difusão por contorno de grão, difusão por lacuna e por evaporação. 

Para a modelagem computacional, o mecanismo é restrito a difusão por superfície e por 

contorno de grão. Desta forma o problema é reduzido a uma dimensão, e o transporte de 

massa ocorre somente linearmente (ZHANG, SCNEIBEL, 1995). 

A força motriz para o processo de sinterização por fase sólida é o decréscimo da 

energia livre do sistema, resultante da: 

 diminuição da área superficial pelo crescimento da área de contato entre as partículas; 

 diminuição dos volumes dos poros a sua esferoidização; 

 eliminação das concentrações de defeitos residuais do processo, na massa do pó; e, 

 eliminação do estado de não equilíbrio devido à mútua solubilidade dos sólidos 

(homogeneização ou gradiente de concentração) ou reatividade química caracterizado 

pela energia livre da solução ou formação do composto, em sistemas com múltiplos 

componentes (THÜMMLER et al, 1993). 
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Figura 2.10: Modelo idealizado do mecanismo de sinterização na área do pescoço. Fonte: 

THÜMMLER et al, 1993) 

 

2.14.3 Estágios na Sinterização Sólida 

Os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem o processo de sinterização na 

figura 2.11 (GOMES, 1995). O estágio inicial, caracterizado pela formação de contatos 

interpartículas, seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles 

começam a se interferir.  O estágio intermediário caracterizado pela densificação do 

compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados, e o estágio final 

caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos poros. Onde L é a variação da 

porosidade durante o processo de sinterizaçãp sólida, L= L0 – L, é a contração linear. 

 

Figura 2.11: Estágios de sinterização (a) Estágio Inicial, (b) Estágio Intermediário e (c) 

Estágio Final. Fonte: (GOMES, 1995) 

 

Não existe uma clara distinção entre os estágios da sinterização. Geralmente a fase 

inicial corresponde a uma microestrutura com grandes curvaturas. A taxa de formação do 

pescoço e a contração são pequenas e o tamanho do grão é menor que o da partícula. Na fase 

1- Difusão na Superfície 

2- Evaporação e condensação 

3- Difusão Volumétrica 

4- Difusão no Contorno de Grão 

L0 L0 L0 
          (a)                                     (b)                                       (c) 

L 
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intermediária os poros tornam-se arredondados, mas permanecem interligados e pode ocorrer 

crescimento do grão na sua fase final. 

Para produtos onde a alta porosidade é desejada, como filtros, o estágio inicial é o 

único a ser realizado. Para os aços sinterizados com especificações de alta densidade e alta 

resistência é necessário alcançar o estágio final, algumas vezes de uma maneira não 

completa, ou somente até a parte final do estágio intermediário.Os modelos idealizados de 

sinterização feitos por vários autores são específicos para cada estágio. E, em geral, tem-se o 

modelo de crescimento de grão para o 1º estágio, o modelo da contração dos pós para os 

estágios intermediário e final, e o modelo da contração dos poros para o estágio final 

(THUMMLER, 1993). 

 

2.15 Transformações provocadas pela Sinterização 

 

2.15.1. Crescimento do grão 

A maioria dos sólidos cristalinos é composta por um conjunto de muitos grãos ou 

pequenos cristais. Estes grãos crescem quando se encontram a temperaturas elevadas para 

reduzir a energia total do seu contorno, que é a região onde dois grãos se encontram. Os 

contornos de grão do sinterizado têm origem nos pontos de contato entre as partículas além 

dos contornos de grãos internos próprios das partículas do pó. O contorno de grão representa 

uma contribuição positiva para a energia livre do sistema. Para cada material e tipo de 

contorno existe uma energia específica. (GOMES, 1995). 

O crescimento do grão ocorre pela migração dos átomos para o seu contorno, sendo 

que os grãos maiores crescem absorvendo os menores. A força motriz para o crescimento do 

grão é similar àquela do processo de sinterização. 

Frequentemente, o crescimento de grão, quando precedido pela recristalização, leva 

ao desenvolvimento de uma orientação cristalográfica preferencial dos grãos. Entretanto, nos 

materiais sinterizados, normalmente, esta orientação é aleatória devido à ausência de 

deformação plástica direcional forte no material de origem. Outro parâmetro refere-se à 

orientação da estrutura do grão resultante. Nos materiais sinterizados, normalmente esta 

orientação é aleatória, devido a ausência de deformação plástica direcional forte no material 
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original. Diferente do crescimento do grão, que é precedido pela recristalização, o que leva a 

uma orientação cristalográfica preferencial dos grãos. 

É razoável considerar que a geometria do poro depende da distribuição do tamanho 

dos grãos, da aglomeração e do método de compactação empregado. (SUBBANNA et al, 

2001). 

 

2.15.2. Densificação e variações dimensionais 

A densificação requer que os centros das partículas aproximem-se uns dos outros. A 

posição da partícula e a sua forma modificam-se com o transporte de massa pelo processo 

difusional. O mecanismo de transporte de massa por mudança na energia superficial e do 

contorno de grão pode ser dividido em mecanismos que provocam a densificação (difusão 

por contorno de grão e por lacunas) e mecanismos de não densificação (difusão superficial 

evaporação e condensação) (WAKAY, ALDINGER, 2003). 

A contração pode ser vista de duas maneiras na metalurgia do pó. Sem a contração, o 

compacto final pode ser usado, por exemplo, para o projeto de ferramentas. A ocorrência de 

contração obriga uma sobre medida na matriz para que as dimensões finais, das peças, sejam 

aceitáveis. Por outro lado, para alguns materiais, as altas densidades são alcançadas, somente 

com a ocorrência de contração durante a sinterização. 

Nos processos tradicionais de sinterização, os pós de grãos maiores impedem a 

completa densificação, e as partículas das ligas duras resistem à compactação e requerem um 

esforço adicional para a densificação do sinterizado. 

A densidade do aço inox sinterizado através do SLPS é maior que as obtidas em 

amostras sinterizadas em estado sólido (JAIN, 2004). No entanto, as condições necessárias 

para a densificação são próximas das condições que resultam na perda da forma do compacto, 

limitando o uso deste processo (LIU et al, 1999). 

O controle preciso da densificação e do crescimento dos grãos é crucial, para otimizar 

a técnica de sinterização para a formação das microestruturas e propriedades do material 

sinterizado. O processamento de materiais nanocristalinos requer a máxima densificação e o 

mínimo de crescimento do grão, enquanto no processamento de materiais porosos, requer-se 

o mínimo de densificação. A pesquisa experimental, por si só, não é suficiente para um 
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completo entendimento do mecanismo de sinterização, e as conseqüências da densificação e 

do crescimento do grão sobre a microestrutura e as propriedades do material (WANG, 2006). 

 

2.16 Difração de Raios X Método Rietveld 

A técnica de difração de raios-x é muito importante na análise da estrutura cristalina 

do material (BRUNDLE et al., 1992). Este método fornece informações sobre a natureza e os 

parâmetros do reticulado cristalino, assim como o tamanho, a perfeição e a orientação dos 

cristais. A técnica permite identificar as fases presentes no material. 

A Difração de raios X (JAYANT, ASHISH, ANISH, 2004) (CULLITY, 1977) 

(KLUG, ALEXANDER, 1976.) é uma técnica extremamente importante e útil para se avaliar 

o tamanho de cristalito gerado na moagem, bem como seu grau de encruamento, por meio do 

nível de deformação das partículas. A caracterização das amostras por difração de raios X é 

uma técnica consolidada cujos fundamentos são discutidos em diversos textos clássicos na 

literatura (CULLITY, 1977) (KLUG, ALEXANDER, 1976). 

O método de Rietveld  consiste do ajuste do perfil de difração experimental a um 

perfil teórico fornecido por um modelo Físico-Químico ou padrão difratométrico 

(CAGLIOTE et al., 1958) (YONG et al., 1995). 

Sabe-se que o alargamento do pico devido à microdeformação ε está relacionado ao 

perfil Gaussiano e que o alargamento devido ao tamanho da partícula com o perfil 

Lorentziano. Assim, uma maneira mais simples de expressar essa dependência linear é 

utilizando a equação (A) (WILLIAMSOM et al, 1953). 

 

Onde,  é a largura a meia altura do pico (FWHM), λ é comprimento de onda dos 

raios-X e k é a constante que depende da simetria da reflexão. O valor aproximado para k     

(k = 1) que é o valor mais utilizado para essa constante. 

O gráfico Williamsom-Hall é plotado colocando (.cosθ)/ λ ) no eixo das ordenadas e 

sinθ no eixo as abscissas. Como os pontos experimentais não estão perfeitamente alinhados, 

ou seja, existe uma dispersão, precisa-se obter um fator de confiança para a regressão linear 

(A) 



59 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

feita destes pontos. Isto é obtido fazendo o gráfico da reta de regressão linear destes pontos 

juntamente com o erro de (.cosθ)/ λ ). A equação (B) mostra como fica o erro de tal medida: 

 

É possível se estabelecer uma associação entre o alargamento dos picos apresentados 

nos padrões de raios X do TaC com a redução do tamanho de cristalito (nanopartículas) e 

micro deformação presentes nesse material. Métodos, tal como Rietveld, têm sido 

desenvolvidos para separar esses dois efeitos e podem ser usados para estabelecer uma 

associação entre o tamanho de cristalito medido e o seu efeito mais real no alargamento dos 

picos apresentados num padrão de raios X. 

 

2.17 Microdureza 

A dureza de um sólido é a capacidade que o mesmo tem de resistir à penetração de um 

outro corpo sem sofrer deformação permanente. Ela é medida em termos da resistência do 

sólido a ser plasticamente deformado por um impressor com geometria definida, 

normalmente com forma esférica, cônica ou piramidal. Usualmente, uma carga estática é 

aplicada e mantida durante um tempo determinado sobre o impressor, e depois de sua 

remoção é medido o diâmetro ou a diagonal da impressão produzida. É uma técnica muito 

difundida em metalurgia para a caracterização individual de componentes estruturais de ligas, 

camadas superficiais e pequenas amostras (PEREIRA, 1995). 

 

2.18 Densidade 

A densidade nos informa se a substância de que é feito um corpo é mais, ou menos 

compacta: os corpos que possuem muita massa em pequeno volume, como os de ouro e de 

platina, apresentam grande densidade. Corpos que possuem pequena massa em grande 

volume, como os de isopor, cortiça e os gasosos, em geral, apresentam pequena densidade. 

Por definição, a densidade de um corpo é o quociente de sua massa pelo volume 

delimitado por sua superfície externa. Densidade Absoluta ou massa específica é uma 

característica própria de cada material, por isso é classificada como sendo uma propriedade 

específica. A densidade absoluta é definida como sendo a razão entre a massa de uma 

amostra e o volume ocupado por esta massa. Em geral, a densidade dos sólidos é maior que a 

(B) 
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dos líquidos e esta, por sua vez, é maiores que a dos gases. Portanto, para medirmos a 

densidade de um objeto qualquer, precisamos conhecer a sua massa e volume, pois a 

densidade é a massa dividida pelo volume (GOMES, 2005). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo 3 são descritos as principais técnicas de processamento e 

caracterização, os materiais de partida estudados e o procedimento adotado no presente 

trabalho. Na seção 3.1 serão apresentadas as principais técnicas de processamento e 

caracterização, na seção 3.2 os materiais de partidas estudados, e finalmente na seção 3.3 o 

procedimento experimental. 

 

3.1 Principais Técnicas de Processamento e Caracterização 

3.1.1 Preparação dos Pós 

A moagem de alta energia em moinho planetário e a moagem em moinho de bolas 

convencional foram usadas para preparar os pós estudados neste trabalho. 

O uso de 3% do reforço, o TaC foi utilizado baseado em outros trabalhos realizados 

com a mesma quantidade de partículas dispersas, porém em uma diferente matriz metálica. 

Foi realizado um breve estudo com uma porcentagem maior, de 6% de TaC, com o aço 316L, 

a qual não se obteve boa dispersão dos pós, nem mesmo sinterizados com uma boa 

densificação, comparados ao mesmo compósito com a quantidade menor (3% de TaC). 

 

3.1.2 Moagem em Moinho de Alta Energia (MAE) 

 Na figura 3.1 é apresentado um moinho do tipo planetário modelo Fristch 

Pulverisette 7 e um esquema mostrando o trajeto dos meios de moagem bem como as forças 

que atuam no movimento do moinho, já na Tabela 3.1 tem-se as condições de moagem 

utilizada neste trabalho. 

 



62 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

     

Figura 3.1 (a) Equipamento e (b) esquema de um moinho planetário 

 

Tabela 3.1: Condições de moagem para os pós do aço EUROFER 97puro e do aço com TaC. 

Modelo do moinho: Fritsch Pulverisette 7 Massa total das bolas: 150g 

Tempo de moagem: 5 horas Rotação: 400rpm 

Razão massa de bolas/pó: 10:1 Fluido: Álcool Ciclohexano (5ml) 

Diâmetro das bolas: variado (5-15mm) Recipientes e bolas: Metal duro (WC-Co) 

 

3.1.3 Moagem em Moinho de Bolas Convencional 

Um pó de aço EUROFER com 3% em massa de TaC comercial foi moído em moinho 

de bolas convencional de bolas, (velocidade do motor 190 rpm), com razão massa de 

bolas/pó de 10:1 por 24 horas. O álcool Ciclohexano foi usado como ambiente de moagem 

para evitar a oxidação dos pós e impedir a aderência do material às paredes do recipiente 

durante a moagem além de melhorar a dispersão do pó na moagem. 

Depois de moído todos os pós foram peneirados numa peneira de 400# e 

caracterizados pelas técnicas de DRX, MEV/EDS e distribuição Granulométrica, a fim de 

obter informações a respeito da evolução da forma, do tamanho de partícula e da 

cristalinidade dos pós.  
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3.1.4 Medidas de Distribuição Granulométrica 

As medidas da distribuição granulométrica foram efetuadas em um equipamento de 

difração laser, modelo CILAS 920L utilizando água como meio líquido e detergente como 

dispersante. 

As medidas de distribuição granulométrica forma usadas para se determinar o 

tamanho médio de partícula dos pós processados em moinho de alta energia  e em moinho de 

bolas convencional. 

 

3.1.5 Microscopia óptica (MO) 

A microscopia óptica dos compactos foi realizada num microscópio Olympus BX60M 

com ampliação de imagem para até 500 vezes e recursos de contraste por campo. Essa técnica 

foi usada para observar a evolução e mudança da microestrutura durante a sinterização. 

 

3.1.6 Microscopia Eletrônica de Varedura (MEV/EDS) 

O modelo do microscópio utilizado foi o Olympus BX60M. para as imagens dos pós 

particulados e de alguns pós compósitos. Outro equipamento utilizado foi o JEOL 6460LV 

com o número de série MP18100072. Os equipamentos utilizados permitiu identificar a 

morfologia, a dispersão e a distribuição de tamanho e forma de partícula dos pós processados 

em moinho planetário de alta energia e moinho de bolas convencional por diferentes tempo 

de moagem. Nos sinterizados a microscopia eletrônica de varredura foi usada para 

caracterizar a mudança estrutural e a influência da dispersão dos diferentes TaC durante e 

após a sinterização. O equipamento utilizado também foi o JEOL 6460LV, apresentado na 

Figura 3.2. Com o auxílio da análise química (EDS), foi fundamental, para avaliar a 

composição química elementar dos pós de aço puro, dos pós compósitos e dos materiais 

sinterizados, ela vai contribuir para verificar a presença ou ausências dos elementos típicos 

dos compósitos. 

 



64 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

 

Figura 3.2: Equipamento de MEV utilizado na análise das amostras sinterizadas. 

 

3.1.7 Difração de raios X (DRX) 

Um difratômetro de raios x da Rigaku modelo MiniFlex II com detector rápido tipo D 

Tex Ultra operando a 30Kv e 15mA e com ânodo da fonte de cobre com K= 0,1542nm e 

filtro de Ni de 0,03mm foi usado para se obter informações sobre as fases e a estrutura 

cristalina dos pós moídos. 

 

3.1.8 Análise por Difração de Raios X e Método Rietveld 

Foi utilizado um difratômetro Shimadzu modelo XRD-6000, operado com um tubo de 

cobre, cuja linha K possui um comprimento de onda de 1,5418Å. Os padrões de difração 

foram obtidos para uma faixa de ângulo (5º) entre 5º e 100º com um tamanho de passo de 

0,02º. A difração de raios X foi utilizada para se obter informações dos compósitos sobre a 

mudança de fases durante a sinterização. 

 

3.1.9 Compactação 

Os materiais particulados foram compactados em matriz metálica cilíndrica de aço 

VC131 comdiâmetro e altura de 5 mm, (Figura 3.3). A compactação foi feita por prensagem 

uniaxial com ação única do pistão superior. As medidas de carga aplicada à massa de pó em 

função do deslocamento do pistão foram realizadas numa prensa hidráulica HS 15t SCHULZ. 

A pressão de compactação máxima aplicada foi de 600MPa. Foram compactadas amostras de 

aço EUROFER 97 puro e pós compósitos de aço com os diferentes TaC. 
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Figura 3.3: Esquema representativo da matriz utilizada para compactação. 

 

3.1.10 Sinterização dos Compactos 

Os experimentos de sinterização foram realizados num forno resistivo a vácuo da 

empresa Centor Vacuum Industries (Modelo Top Loading Vacuum Furnace/3x3-W-D02S20-

A-20). As amostras compactadas foram sinterizadas a 1150 e 1250ºC e tempos de 0, 30, 60 e 

120 minutos sob vácuo  10
-4

 Torr.  

A figura 3.4 mostra o esquema da taxa de aquecimento usada inicialmente de 

20ºC/minutos e depois 10°C/minuto com o intuito de ganhar tempo no processo de 

sinterização, já que observou-se que em outros experimentos os sinterizados não sofriam 

nenhuma alteração até a temperatura de 600°C. 

 

Figura 3.4: Esquema da sinterização utilizada para o aço puro e os com TaC. 

3.1.11 Análise da Densidade 

A densidade das amostras sinterizadas foi observada e analisada com um auxílio de 

um padrão qualitativo, representado pela microestrutura da amostra em forma de barra do aço 
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puro, Figura 3.5 e valor de densidade do aço EUROFER encontrada na literatura. Com isso 

pretende-se analisa a cinética de densificação do material nos estágios de sinterização. 

 

Figura 3.5: Micrografia MO(1000x) do aço EUROFER em forma de barra como recebido 

atacado com Vilela a 2%. 

 

3.1.12 Medidas de Microdureza 

Para medir a microdureza dos sinterizados, um ensaio de microdureza Vickers nesses 

materiais foi realizado utilizando-se um microdurômetro modelo HVS 1000A da Pantec. As 

condições de medidas adotadas foram: uma carga de 100kgf em tempo de repouso de 15 

segundos da ponteira sobre a amostra. Foi realizada em cada amostra cinco impressões a fim 

de se obter um valor médio e representativo dessa propriedade na microestrutura sinterizada. 

 

3.2 Materiais de Partida Estudados 

Nesta seção, três materiais foram usados para preparar os pós compósitos, um em 

forma de barra e outros dois em forma de pós. O primeiro é o EUROFER 97 puro 

fornecido pelo Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear (AEKI), e os outros dois o TaC 

experimental sintetizado na UFRN e o fornecido comercialmente pela Sigma Aldrich, 

respectivamente. As principais características desses materiais são apresentadas a seguir. 

 

3.2.1 Aço EUROFER 97 como recebido 
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Inicialmente, como material de partida foi utilizado um bloco do aço 

EUROFER97 (Fe, 0,11-C, 9-Cr, 1,1-W), fornecido pelo Instituto de Pesquisa em Energia 

Atômica (AEKI-KFKI – Atomic Energy Research Institute) de Budapeste, Hungria. Na 

Tabela 3.2 é apresentada a composição químicas desse material. 

 

Tabela 3.2: Composição química dos elementos químicos do aço EUROFER 97. 

Elementos químicos (% em peso) – EUROFER 97 

C Si Mn Cr Ni Mo W V Ti Co Cu 

0,11 0,07 0,44 8,94 0,15 0,06 1,14 0,19 0,005 0,02 0,05 

 

Para a caracterização inicial do aço como recebido, foram utilizadas as técnicas de 

microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para revelar a 

microestrutura desse aço foi usado o reagente Vilela a 2%. 

A Figura 3.6 mostra a microestrutura do aço inox EUROFER 97 como recebido em 

forma de barra, o qual possui uma microestrutura ferrítico/martensítico. Ele foi atacado com 

Vilela a 2% e com isso revelou sua microestrutura, na forma de ripas, característica típica de 

uma microestrutura com fase martensítica, e também com parte mais claras que pode ser 

identificada como fase ferrítica. Observa-se também da figura 3.6 contornos de grão com 

tamanhos consideráveis, incapaz de ser visualizado por completo devido o seu tamanho, 

indicados pelas setas preta, além disso, ainda pode-se observar um pequeno poro de forma 

arredondada, indicado pela seta vermelha. 

Foi feito medidas de microdureza nesse material e o valor médio encontrado foi de 

333,2HV e a densidade teórica desse material, de acordo com a literatura, varia de 8,0 a 8,1 

g/cm
3
. 
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Figura 3.6: Micrografia MO (500x) da barra do aço EUROFER como recebido, atacada com 

Vilela a 2%. 

Nas Figuras 3.7 e 3.8 são apresentados os diagramas de Schaeffler sem modificação e 

modificado respectivamente. Nota-se que a microestrutura deveria ser 100% martensítica. 

Essa divergência ocorreu por que esse tipo de diagrama é utilizado para prever a 

microestrutura após fundição e resfriamento rápido, uma vez que foi originalmente 

desenvolvido para metais depositados por soldagem (MARIANO et al, 2008) 

 

Figura 3.7: Diagrama de Schaeffler com a posição determinada das ligas EUROFER e ODS-

EUROFER (Schaeffler: HTTP://www.bssa.org.uk/topics.php?article=121). 

http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=121
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Figura 3.8: Diagrama de Schaeffler modificado com a posição determinada das ligas 

EUROFER e ODS-EUROFER (WOO e KIKUCHI, 2002). 

Na Figura 3.9 está presente a micrografia e análise química de uma área do aço ainda 

em forma de barra como recebido, que está atacado com ácido Vilela a 2%. Observa-se que 

esse resultado é coerente com aquele de composição química apresentado na Tabela 3.2. 

Tem-se uma microestrutura ferrítica/martensítica na imagem da Figura 3.9a, assim como 

também uma quantidade pequena de poros arredondados que podem estar relacionados com o 

processo de fabricação do aço (fundido e forjado). Além disso, observa-se na Figura 3.9b 

picos evidentes de Cr e Fe, além da presença do W. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.9: Micrografia (MEV) e análise química (EDS) do EUROFER em barra como 

recebido. 

Depois da caracterização do aço em forma de barra, foi feita a usinagem desse aço 

para produção do cavaco de aço EUROFER 97. Para tanto, foi utilizada uma fresa de topo, 

onde um bloco de aço foi usinado por uma ferramenta de corte que continha seis incertos de 

metal duro (WC-Co), sob velocidade de 63 rpm, passe de 0,02mm e velocidade de corte de 

28mm/min sem a utilização de fluído refrigerante, para evitar a oxidação. A figura 3.10 

mostra o material como recebido, em forma de barra, na posição de usinagem sobre a 

fresadora usada para produção do cavaco. 
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Figura 3.10: Imagem da produção do cavaco de aço EUROFER 97 usando uma fresa de topo. 

 

Nas figuras 3.11 e 3.12 observa-se o aço depois de usinado já na forma de um cavaco, 

sendo a Figura 3.11 uma análise de microscopia óptica do cavaco que foi atacada 

quimicamente. Observa-se uma microestrutura similar a microestrutura do aço em forma de 

barra. Na micrografia do MEV consegue-se ver apenas a forma e o tamanho das partículas do 

cavaco do aço EUROFER 97 depois da usinagem, Figura 3.12. 

 

Figura 3.11: Micrografia (MO 500x) do cavaco atacado com Vilela (2%). 
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Figura 3.12: MEV do cavaco do EUROFER 97 sem ataque. 

 

Depois de usinado o material retirado (o cavaco) foi analisado por MO e MEV/EDS. 

De acordo com os resultados obtidos, tem-se que são similares ao aço como recebido, ou seja, 

o processo de usinagem não alterou a microestrutura nem as fases presentes no aço. 

Na Figura 3.13 está presente a micrografia MEV com a análise química do cavaco do 

aço EUROFER 97. Observa-se a mesma micrografia e os mesmo elementos químicos (EDS) 

do aço como recebido na forma de barra, essa caracterização serviu para esclarecer que o aço 

não sofreu alterações no processo inicial, que foi a usinagem. 
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Figura 3.13: Micrografia (MEV) e análise química (EDS) do EUROFER em forma de 

cavaco. 

A figura 3.14 apresenta o difratograma de raios-X do cavaco do aço EUROFER 97. 

Observa-se picos de Fe-Cr com estrutura CCC, com alturas variadas, e a presença de ruídos, 

que pode está relacionada, a morfologia do material (forma de cavaco). Através dessa análise 

não dar para afirmar as fases presentes no aço EUROFER. 
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Figura 3.14: Difratograma de Raios-x do aço EUROFER em forma de cavaco 

 

3.2.2 Carbeto de Tântalo (TaC) 

Os carbetos de tântalo - TaC, um deles foi sintetizado na UFRN, e o outro foi 

fornecido pela Sigma Aldrich. Ambos foram caracterizados por DRX, Ritveld e MEV. A 

síntese do TaC experimental acontece da seguinte forma: o precursor, utilizado neste 

trabalho, foi o tartarato-niobato oxalato de amônia, então ele é colocado num reator de leito 

fixo, feito de cerâmica refratária, que possui um formato tubular, por onde ocorre a passagem 

e misturas dos gases (hidrogênio e metano), usados na produção dos carbetos de tântalo 

(TaC). No processo de síntese, os principais parâmetros observados foram: a porcentagem do 

metano (2% à 4%) adotada para que as reações produzidas fossem completas; o tempo (90 

min e 150min) e temperatura, ( 950
o
 C à 1050

o
 C ) empregados para investigar se o tamanho 

de partícula variava. Foram produzidas e caracterizadas cinco bateladas de carbeto de tântalo 

(TaC) para serem usados na produção dos compósitos. 

Um difratômetro de raios x da Rigaku modelo MiniFlex II com detector rápido tipo D 

Tex Ultra operando a 30Kv e 15mA e com ânodo da fonte de cobre com Ka = 0,1542nm e 

filtro de Ni de 0,03mm foi usado para caracterizar a estrutura cristalina dos pós de Carbeto de 

Tântalo sintetizado na UFRN e fornecido comercialmente pela Sigma Aldrich. As técnicas de 



75 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

Ritveld e MEV, foram também usadas para analisar  a estrutura cristalina e a morfologia 

desses materiais. 

A Figura 3.15 mostra os picos característicos de cada carbeto de tântalo (TaC), o TaC-

UFRN e o TaC-Aldrich. 

 

Figura 3.15: Padrões de difração de raios X dos pós de carbeto de tântalo experimental 

(UFRN) e comercial (Aldrich). 

A Tabela 3.3 mostra o tamanho de cristalito e a microdeformação dos pós através da 

análise de Ritveld. 

Tabela 3.3: Resultados do tamanho de cristalito e microdeformação obtidos para dois 

diferentes carbetos de tântalo. 

Pós  TC (nm) Md (%) 

TaC Sigma 40,66  1,02x10
-4 

 

TaC UFRN 13,78  1,56x10
-3 

 

Obs.: TC = Tamanho de cristalito; e 

Md = microdeformação  
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As análises de microscopia foram realizada num microscópio Philips do Núcleo de 

Estudos de Petróleo e Gás Natural (NEPGN). As figuras 3.16 e 3.17, apresentam as 

micrografias (MEV) do TaC experimental e comercial respectivamente. Comparando-se 

essas figuras observa-se diferenças entre a forma, tamanho e aglomeração das partículas de 

pós de TaC. Essas diferenças observadas nessas figuras podem ser explicada pelas diferentes 

condições de síntese de cada carbeto, ou seja, o TaC da UFRN foi sintetizado por uma rota 

mais ou menos os dados pela Aldrich. O TaC da UFRN é obtido em temperaturas e tempo 

menores.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.16: (MEV) Micrografia do TaC sintetizado na UFRN, (a) aumento de 500x e (b) de 

20000x. 

http://br.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumizf3hFm9YAYCnz6Qt./SIG=17snd7f77/EXP=1165611315/**http%3A/br.search.yahoo.com/search%3Fp=Philips%26sp=1%26fr2=sp-top%26searchsubmit=Buscar%2Bna%2Bweb%26fr=FP-tab-web-t340%26toggle=1%26ei=UTF-8%26meta=vl%253D%26ei=UTF-8%26SpellState=n-1491051954_q-AsoLfBhijqzcSeAiVpVEcwAAAA%2540%2540
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 3.17: (MEV) Micrografia do TaC sintetizado pela Aldrich, (a) aumento de 500x e (b) 

de 20000x. 

 

3.3 Procedimento Experimental 

A Figura 3.18 ilustra, em linhas gerais, o procedimento usado. São apresentados os 

métodos empregados no desenvolvimento experimental para obtenção dos compósitos 

EUROFER97 - 3% de TaC, bem como a descrição de toda a composição, condições de 

moagem, compactação e sinterização, além de suas caracterização correspondente. 
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Figura 3.18: Fluxograma mostrando a sequencia do desenvolvimento experimental 

empregado na preparação dos pós e na obtenção dos compóstitos. 

 

3.4 Moagem 

3.4.1 Preparação do pó de EUROFER97 a partir do seu cavaco por MAE 

A moagem do cavaco foi realizada num moinho planetário de alta energia (MAE) 

modelo Fristsch Pulverisette 7, com razão massa de bolas/pó de 10:1, (14,55 g de cavaco e 

0,45 g de carbeto de tântalo), rotação de 400rpm por 5 horas. O álcool Ciclohexano foi usado 

como ambiente de moagem para evitar a oxidação dos pós e impedir a aderência do material 

às paredes do recipiente durante a moagem além de melhorar a dispersão do pó na moagem. 

As moagens de aço EUROFER com 3% de TaC UFRN e comercial, respectivamente foram 

realizadas alternadamente sob as mesmas condições de moagem usadas para o cavaco. 

Aleatoriamente foi usado um tempo de 8 horas para produzir compósitos particulados de aço 

EUROFER reforçado com TaC comercial. 
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O moinho planetário é um moinho de alta energia e foi utilizado para preparar os pós 

de aço EUROFER 97 puro por 5 horas, EUROFER 97 com TaC UFRN por 5 horas, 

EUROFER 97 com TaC comercial por 5 e 8 horas. 

 

3.4.2 Preparação do pó compósito de aço EUROFER com TaC comercial por moagem 

em moinho de bolas convencional 

Um pó compósito de aço EUROFER 97 com 3% de TaC comercial foi moído no 

moinho de bolas convencional, (velocidade do motor de aproximadamente 190rpm), com a 

razão de bolas/pó de 10:1. O recipiente de moagem (cadinho) utilizado foi feito do próprio 

aço e as bolas usadas são de metal duro. O conjunto, (pó, bolas e cadinho) foi colocado, 

adaptado, dentro de outro recipiente de moagem, nesse caso, para ser usado no moinho de 

bolas convencional e foi realizado a moagem por 24 horas. O álcool ciclohexano foi usado 

como ambiente de moagem para evitar a oxidação dos pós e impedir a aderência do material 

às paredes do recipiente durante a moagem. Além disso, melhorar a homogeneidade do 

compósito durante o processo de moagem. 

 

3.5 Tratamento térmico de recozimento 

Após os processos de moagem e antes do processo de compactação dos pós, eles 

foram recozido no forno resistivo a vácuo numa temperatura de 950°C por 30 minutos com 

uma taxa de 10°C/min. No caso dos compósitos particulados com o TaC UFRN além do 

recozimento, foi necessário a adição de 2% de parafina para uma melhor compactação 

 

3.6 Caracterização dos pós 

Os pós foram caracterizados com relação à distribuição de tamanho de partícula, à 

composição química para avaliar a contaminação, à morfologia, à dispersão das fases e à 

estrutura cristalina. Para realização das referidas caracterizações forma utilizadas as seguintes 

técnicas de: DRX, MEV/EDS e Granulometria. 
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3.7 Sinterização 

A Tabela 3.4 mostra as representações ou simbologias adotadas para as amostras 

sinterizadas. 

Tabela 3.4: Nomenclatura das amostras sinterizadas. 

Nomenclatura das amostras 

sinterizadas 

Descrição da nomenclatura 

EP 10* Aço EUROFER puro 1150°C/0 min 

EP 11 Aço EUROFER puro 1150°C/30min 

EP 13 Aço EUROFER puro 1150°C/120min 

EP 52 Aço EUROFER puro 1250°C/60min 

ETU 11 EUROFER +TaC UFRN1150°C/30min 

ETU 13 EUROFER+TaC UFRN1150°C/120min 

ETU 50* EUROFER+TaC UFRN1250°C/0min 

ETU 51* EUROFER+TaC UFRN1250°C/30min 

ETU 52 EUROFER+TaC UFRN1250°C/60min 

ETC10* EUROFER+TaC comercial 1150°C/0min 

ETC 11 EUROFER+TaC comercial 1150°C/30min 

ETC 13 EUROFER+TaC comercial 1150°C/120min 

ETC 50* EUROFER+TaC comercial 1250°C/0min 

ETC 51* EUROFER+TaC comercial 1250°C/30min 

ETC 52 EUROFER+TaC comercial 1250°C/60min 

ETC 8Hs 11 EUROFER+TaC comercial 8Hs de moagem 

1150°C/30min 

ETC 8Hs 13 EUROFER+TaC comercial 8 Hs de moagem 

1150°C/120min 

ETC 24Hs 11 EUROFER+TaC comercial 24 Hs de moagem 

1150°C/30min 

ETC 24Hs 13 EUROFER+TaC comercial 24 Hs de moagem 

1150°C/120min 

As letras significam: 

EP = EUROFER 97 Puro; ETU = EUROFER 97 com TaC UFRN; e ETC = EUROFER 97 com 

TaC comercial; O primeiro número 1 ou 5, depois das letras, representa as temperaturas de 

1150 e 1250°C, respectivamente; Os números finais determina o tempo de sinterização, tipo: 0, 

1,2 e 3 representam os patamares de 0, 30, 60 e 120 minutos. No caso das últimas quatro linhas, 

antes dos números vem o tempo de moagem, de 8 e 24 horas, os demais acima são todos com 

moagem de 5 horas.  

* Os resultados e caracterização dessas amostras estão no apêndice. 

3.8. Caracterização dos sinterizados 

As amostras sinterizadas forma embutidas, lixadas (com lixa na faixa de: 180, 280, 

320, 400, 600, 1200, 1500 e 2000 m) e polidas com alumina de granulometria na faixa de 

1m e acabamento com pasta de diamante na faixa de até 0,5m, depois de terminada a 

metalografia, as amostras forma atacadas com o reagente Vilela a 2%, para a realização das 
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análises de microscopia óptica (MO), MEV/EDS e DRX, além das medidas de microdureza e 

densidade. 

As amostras foram caracterizadas com relação ao comportamento de contração linear, 

à mudança microestrutural, à dispersão de fases e à propriedade mecânica. Para realização 

das referidas caracterizações, foram utilizadas as seguintes técnicas de: MO, MEV, DRX, 

Microdureza e Densidade. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos do compósito de matriz 

metálica (CMM) desde a caracterização dos pós de partidas até a caracterização das 

microestruturas e propriedades mecânicas dos sinterizados. Na seção 4.1 são apresentados os 

resultados do efeito da moagem de alta energia nas cacterização das partículas do aço 

EUROFER 97 com e sem adição de Tac. Na seção 4.2 são mostrados os resultados do efeito 

do tamanho e dispersão do TaC nas estruturas sinterizadas obtidas, assim como também as 

propriedades sinterizadas e mecânicas dos compósitos obtidos. 

 

4.1 Caracterização dos pós processados por MAE 

 

4.1.1 Efeito da moagem de alta energia nas características das partículas do aço 

EUROFER 97 sem e com adição de TaCs. 

Um perfil granulométrico do pó de aço puro, moído por 5 horas está apresentado na 

Figura 4.1. Comparando os tamanhos de partículas moídos com o tamanho dos cavacos, nota-

se que as condições de moagem adotadas resultam significamente no tamanho do cavaco de 

partida. Além disso, nessa figura nesta figura, observa-se uma grande variação do tamanho 

das partículas e um gráfico modal. Este comportamento pode estar relacionado ao estado de 

aglomeração das partículas, visto que não foi possível com sabão, dispersar completamente as 

partículas e nem através do ultrassom. O tamanho médio encontrado por esta técnica para 

este pó é de 28,21 μm com tamanhos de partículas variando entre 8 μm e 50 μm. 

Independente disso, é de se esperar que a mistura dos particulados de tamanho de partículas 

densificada, facilite significativamente o preenchimento dos poros durante o processo de 

compactação. 
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Aço EUROFER97 Puro (5hs) 

Diâmetro a 10% 8,95 m 

Diâmetro a 50% 25,51 m 

Diâmetro a 90% 50,70 m 

Diâmetro Médio 28,21 m 

Figura 4.1: Resultado de granulometria a laser da moagem do aço EUROFER 97 por 5 horas. 

 

Na Figura 4.2, observa-se a presença do ferro. Esse difratograma servirá de 

embasamento para as outras amostras, submetidas a diferentes etapas de processos como: 

moagens de 5, 8 e 24 horas: verificando-se possíveis alterações ou surgimento de fases 

durante esses processos e também da sinterização. Nessa figura é apresentado o padrão de 

Raios X do aço, apresenta somente picos associados ao Fe com estrutura CCC, que é a 

mesma estrutura da fase ferrita. Isso é um forte indício que as condições de moagem usadas 

influenciaram significativamente na transformação de fase ocorrida durante a sinterização do 

aço EUROFER. Ocorreu algum mecanismo durante a moagem que transformou o percentual 

de partida de martensita em ferrita. 



84 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

F
e

 {
2

0
0

} 
- 
C
C
C

F
e

 {
1

1
0

} 
- 
C
C
C

 

 

EUROFER - PURO

             I
EXP

             I
CALC

             I
EXP

 - I
CALC

In
te

n
s
id

a
d

e
(u

.a
.)


 

Figura 4.2: Padrão de difração de raios-X do pó de aço EUROFER 97 puro moído por 5 horas 

 

A Figura 4.3 mostra a micrografia das partículas do pó de aço EUROFER 97 obtidos 

após a moagem do cavaco por 5 horas. Observa-se que a distribuição do tamanho de partícula 

é variado e de acordo com os resultados apresentados na Figura 4.1. 

A forma do EUROFER 97 apresenta partículas irregulares e com superfície rugosa, 

que podem ser comparada a morfologia de um pó atomizado a água. 

 

 

Figura 4.3: Micrografia (MEV) do pó de aço EUROFER 97 puro moído por 5 horas, (a) 

aumento de 600x e (b) aumento de 3000x. 
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Na Figura 4.4 observa-se que o tamanho médio encontrado pela técnica de 

granulometria a laser para o pó de aço com TaC UFRN é de 29,09 μm com tamanhos de 

partículas variando entre 10 μm e 50 μm. 

 

Aço com TaC UFRN (5hs) 

Diâmetro a 10% 10,92 m 

Diâmetro a 50% 26,59 m 

Diâmetro a 90% 50,34 m 

Diâmetro Médio 29,09 m 

Figura 4.4: Resultado de granulometria a laser do pó compósito de aço EUROFER 97 com 

TaC UFRN moído por 5 horas. 

 

A Figura 4.5, mostra o difratograma de raios X dos pós compósitos do aço EUROFER 

97 com TaC UFRN moídos por 5 horas, observa-se os picos característicos do aço e do TaC, 

fases do Fe - ferrita (sem martensita) e do TaC. 
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Figura 4.5: Padrão de difração de raios-X do pó de aço EUROFER 97 com TaC UFRN 

moídos por 5 horas. 

 

A Figura 4.6 mostra a micrografia das partículas do pó de aço EUROFER97 com 

adição de TaC UFRN após a moagem desse aço por 5 horas. Observa-se que há uma 

similaridade no tamanho das partículas entre o pó de aço puro (Fig.4.3), com a do aço com 

TaC UFRN (Fig.4.6) e também o compósito particulado de aço com o TaC comercial (Fig. 

4.9). Observa-se na Fig.4.6 que os carbetos (pontos claros) estão distribuídos e inseridos de 

forma dispersa na superfície da matriz metálica (superfície cinza escuro). O mesmo é 

observado no compósito particulado de aço com o TaC comercial como mostra a Figura 4.9. 

Uma das formas de aumentar a dureza dos aços é inserir partículas de segunda fase na matriz 

metálica. (SUSTARSIC, JENKO, et al., 2003). Estas partículas irão ancorar as discordâncias 

geradas pela deformação, aumentando a dureza do material.  
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Figura 4.6: MEV dos pós compósitos de EUROFER 97 com TaC UFRN moídos por 5 horas, 

(a) aumento de 600x e (b) de 3000x. 

O tamanho médio encontrado pela técnica de granulometria para o pó de aço com TaC 

comercial, moído por 5 horas foi de 35,06 μm com tamanhos de partículas variando entre 13 

μm e 60 μm e gráfico monomodal, como mostra a Figura 4.7. De acordo com o que foi visto 

no resultado anterior de granulometria a laser, na figura 4.4 observa-se valores de tamanhos 

de partículas ou de aglomerados menores, comparados com o resultado da figura 4.7, que em 

todos tamanho de diâmetro foram maiores, o que é coerente com o tamanho de partícula do 

material de partida, o pó de TaC UFRN é mais fino do que o TaC comercial. 

 

 

 

 



88 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

 

Aço + TaC comercial (5hs) 

Diâmetro a 10% 13,65 m 

Diâmetro a 50% 31,57 m 

Diâmetro a 90% 60,19 m 

Diâmetro Médio 35,06 m 

Figura 4.7: Resultado de granulometria a laser do pó compósito de aço EUROFER 97 com 

TaC comercial moído por 5 horas. 

 

A Figura 4.8 mostra o padrão de drifração de raios x dos pós compósitos de 

EUROFER com TaC comercial moído por 5 horas no moinho planetário de alta energia. 

Observa-se picos, do Fe com estrutura CCC e TaC, com uma intensidade e altura maior, para 

o carbeto quando comparado com o difratograma do pó compósito do EUROFER 97 com 

TaC UFRN, Figura 4. 5. 
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Figura 4.8: Padrão de difração de raios-X do pó de aço EUROFER 97 com TaC comercial 

moído por 5 horas. 

 

Na figura 4.9 estão presente as imagens dos particulados de aço EUROFER com TaC 

comercial moídos por 5 horas, observa-se tamanho e forma de partículas heterogêneos, e 

dispersão dos carbeto na matriz metálica desuniforme, comparado com os compósitos 

particulados do aço com TaC UFRN, figura 4.6. 

De acordo com a literatura para um sistema de mistura de materiais dúctil – frágil 

processado em moinho de alta energia, as partículas frágeis são dispersadas na matriz dúctil e 

apresentam uma composição bastante homogênea na mistura dos pós de partida 

(SURYANARAYANA, 2001). Neste caso, a matriz metálica (aço EUROFER 97) e o reforço 

(TaC), durante a moagem apresentam comportamento similar ao descrito por Suryanarayana. 

O aço deforma facilmente e pode assumir várias formas durante o processo de moagem, 

enquanto que o TaC, por ser duro e fino, penetra facilmente na matriz metálica, podendo 

saturar esse material até o ponto de se obter uma dispersão ou penetração dos carbetos na 

matriz metálica, como apresentada na figura 4.9. 
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Figura 4.9: MEV dos pós compósitos de EUROFER 97 com TaC comercial moídos por 5 

horas, (a) aumento de 600x e (b) de 3000x. 

 

Com a moagem de 8 horas, o tamanho médio encontrado do pó de aço com TaC 

comercial foi de 20,45 μm com tamanhos de partículas variando entre 8 μm e 30 μm, Figura 

4.10. Observa-se o mesmo gráfico monomodal, com a mesma questão de aglomeração em 

relação aos demais resultados de granulometria dos outros pós relacionado a este trabalho, 

porém, neste caso, a moagem de 8 horas obteve um menor diâmetro médio de partículas, 

assim como também, uma menor variação de tamanho das partículas ou aglomerados.  
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Aço + TaC comercial(8hs) 

Diâmetro a 10% 8,41 m 

Diâmetro a 50% 18,02 m 

Diâmetro a 90% 34,07 m 

Diâmetro Médio 20,45 m 

Figura 4.10: Resultado de granulometria a laser do pó compósito de aço Eurofer97 com 

TaC comercial moído por 8 horas. 

 

A Figura 4.11 mostra a micrografia das partículas do pó de aço EUROFER97 com 

adição de TaC comercial após a moagem por 8 horas. Observa-se que há um arredondamento 

e uniformidade dos tamanhos e formas das partículas. Com esse tempo de moagem não 

conseguimos mais identificar a fase TaC da matriz de aço. Isso pode está relacionado ao 

aumento da solubilidade sólida proporcionada pela MAE (SURYANARAYANA e FROES, 

1990); (SURYANARAYANA, 1995). 
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Figura 4.11: MEV dos compósitos particulados EUROFER97 com TaC comercial moídos 

por 8 horas em moinho de alta energia, (a) aumento de 600x e (b) aumento de 1000x. 

 

Apresentados os compósitos particulados adquiridos em um moinho de alta energia 

por 5 horas, depois por 8 horas e agora por 24 horas no moinho convencional de bolas. Na 

figura 4.12, como pode ser visto o tamanho médio de partículas de 24,21 μm encontrado no 

pó de aço com TaC comercial foi menor do que aqueles apresentados nas outras condições de 

moagem mostradas anteriormente. Além disso, comparando a mistura dos parâmetros de 

mistura de partículas apresentado aqui com aqueles mostrados na figura 4.1, nota-se que o 

número dos poros que serão preenchidos durante sua compactação tende a diminuir.  
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Aço + TaC comercial(24hs) 

Diâmetro a 10% 5,90 m 

Diâmetro a 50% 20,97 m 

Diâmetro a 90% 46,48 m 

Diâmetro Médio 24,21 m 

Figura 4.12: Resultado de granulometria a laser do pó compósito de aço Eurofer97 com TaC 

comercial moído por 24 horas. 

 

Na Figura 4.13 estão presentes as micrografias das partículas do pó de aço 

EUROFER97 com adição de TaC comercial após a moagem da mistura por 24 horas. 

Observa-se um grande aglomerado entre a matriz metálica (parte mais escura) e pequenas 

partículas (fase clara), indicada pela seta, dispersas nessa matriz (Fig. 4.13b). As diferentes 

falhas de percentual de tamanho de partículas diminuíram e devido a isso tendem a 

aglomerar. 
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Figura 4.13: MEV dos compósitos particulados EUROFER97 com TaC comercial moído por 

24 horas em moinhos de alta energia e de bolas, (a) aumento de 600x e (b) de 1000x. 

 

Padrões de difração de raios x do aço EUROFER97 puro moído por 5 horas e dos pós 

do aço com adição de TaC comercial moídos durante 5, 8 e 24 horas além do particulados 

compósitos do aço com o TaC UFRN moídos por 5 horas são apresentados na Figura 4.14. 

De forma similar ao observado no aço EUROFER puro apresentado na Figura 4.2 a altura dos 

picos diminuem e os alargamentos aumentam com o tempo de moagem, tanto para o aço, 

bem como para o carbeto de tântalo, mas ambos permanecem cristalinos. Este 

comportamento sugere que está havendo uma diminuição do tamanho de cristalito, e a 

deformação da estrutura cristalina. Na mesma figura observa-se o alargamento dos picos dos 

difratogramas de raios-x para os picos principais do carbeto de tântalo nos diferentes tempos 

de moagem (5, 8 e 24hs) assim como se tem uma diminuição na altura dos picos de TaC. Isto 

pode indicar que tal constituinte está entrando em solução sólida no aço (WANG, QI, et al., 

2001) e (ZUHAILAWATI e YONG, 2009). Observa-se ainda um pequeno deslocamento de 

picos no difratograma das amostras ETC 8 24 horas, que pode está relacionado com o TaC 

entrando na rede do ferro, como pode ser também uma irregularidade causada pelo 

equipamento ou análise de DRX. 
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Figura 4.14: Difratograma de Raios x dos particulados de pós moídos por 5, 8 e 24 horas. 

 

 

*Micrografia e análises química dos pós de aço com TaC UFRN e com TaC 

comercial, moídos por 5 horas, que foram embutidos e realizados as análises de MEV e EDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resultado de MEV/EDS dos pós embutidos estão no apêndice. 
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4.2 Efeito da adição e da dispersão de TaC nas estruturas sinterizadas dos pós de aço 

EUROFER com e sem adição de TaC 

 

4.2.1 Resultados de Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura dos Sinterizados 

 

A seguir, serão discutidos os resultados das amostras sinterizadas a 1150 e 1250°C, 

tempo de 30, 60 e 120 minutos para os pós do aço EUROFER 97 sem e com adição de TaCs. 

As amostras forma sinterizadasjuntas em cada condição de sinterização adotadas neste 

trabalho. 

A Figura 4.15 mostra a curva dilatométrica do aço EUROFER puro e com adição de 

TaC. Segundo MARTINELLI et al.,2007, os mecanismos de difusão dominantes neste 

estágio de sinterização são dois: difusão através do volume e pelo contorno de grão. A 

expansão térmica tem uma taxa muito maior que a retração do material. No caso, da amostra 

de aço com TaC comercial (curva verde), com o aquecimento da amostra, há uma expansão 

da estrutura cristalina até a temperatura aproximada de 1150°C. Para a curva do aço puro 

(curva vermelha) observa-se uma expansão contínua até a temperatura de 800°C, depois há 

um queda na curva (contração) até próximo a temperatura de 850°C, que pode está 

relacionada com a questão dos precipitados presente na estrutura do aço EUROFER 97. Em 

seguida a expansão continua até a temperatura 1165°C. Com o aumento da temperatura, ao 

atingir o valor de 1170°C é dado início a contração das amostras. Este fenômeno está 

relacionado aos estágios, que ocorrem na sinterização, até a densificação total ou parcial do 

corpo compactado, como: O estágio inicial, caracterizado pela formação de contatos 

interpartículas, seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles 

começam a se interferir. O estágio intermediário caracterizado pela densificação do compacto 

e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados, e o estágio final caracterizado pelo 

isolamento e eliminação gradual dos poros. Onde L é a variação da porosidade durante o 

processo de sinterizaçãp sólida, L= L0 – L, é a contração linear (GOMES, 1995). 
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Figura 4.15: Curva dilatométrica do aço EUROFER puro e com TaC realizado com atmosfera 

de argônio com taxa de aquecimento de 10°C/min. 

Após definir as temperaturas de sinterização através de estudos sobre o aço 

EUROFER97 e da técnica de dilatometria, será discutido o comportamento do aço puro e dos 

compósitos sinterizados em conformidade com as técnicas de caracterização abordadas a 

seguir:  

Na figura 4.16a a micrografia EP11, observa-se um grande número de poros com 

formas irregulares em estágio inicial de sinterização segundo GOMES, 1995, neste estágio 

acontece a formação de contatos interpartículas, seguido pela formação e crescimento de 

pescoços, até o ponto onde eles começam a se interferir. A imagem da Microscopia Óptica 

(MO), figura 4.16b confirma o resultado de um sinterizado ainda em estágio inicial de 

sinterização como é observado na forma das partículas e dos poros que ainda estão se 

conformando, mas já se tem a presença de alguns contornos de grão. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.16: Micrografias do aço EUROFER puro sinterizado a 1150°C por 30 minutos 

(EP11), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Na figura 4.17a e 4.17b são apresentadas as micrografias de MEV e MO 

respectivamente, da amostra EP13. Nota-se que o sinterizado se encontra no estágio 

intermediário de sinterização e pode-se observa os contornos de grão na Fig. 4.17b. Na fase 

intermediária os poros tornam-se arredondados, mas permanecem interligados e pode ocorrer 

crescimento do grão na sua fase final (GOMES, 1995). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.17: Micrografias do aço EUROFER puro sinterizado a 1150°C por 120 minutos 

(EP13), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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A figura 4.18a apresenta a micrografia do EP52, a qual é bem semelhante, em relação 

a porosidade, com a micrografia do aço como recebido, em forma de barra. Trata-se de poros 

pequenos e bem arredondados que indica o estágio final de sinterização. Os modelos 

idealizados de sinterização feitos por vários autores são específicos para cada estágio. Como 

o modelo de crescimento de grão para o 1º estágio, o modelo da contração dos pós para os 

estágios intermediário e final e o modelo da contração dos poros para o estágio final 

(THUMMLER, 1993). Na figura 4.18b observa-se melhor na micrografia da amostra de 

EP52, os contornos de grão e a presença de duas fases diferentes, uma mais clara, que lembra 

ou pode ser a fase ferríta e outra mais escura que pode ser a austenita ou martensíta, observa-

se ainda a presença de uma mancha mais escura que é uma falha (queimada) com o ataque do 

reagente Vilela. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.18: Micrografias do aço EUROFER puro sinterizado a 1250°C por 60 minutos 

(EP52), (a) Micrografia adquirida no.MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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A figura 4.19a e 4.19b mostra micrografias do aço com 3% de TaC UFRN após ter 

sido sinterizado a 1150°C por 30 minutos. Observa-se um grande número de poros (parte 

preta). Isto indica que a rota utilizada ainda não foi adequada. Ou seja, a temperatura de 

sinterização e o tempo de isoterma não foram suficiente para densificar à amostra, 

comparando com as amostras da figura 4.16 (amostra EP11), que se encontram sinterizas, e 

com um pequena quantidade de poros. Mais pode-se observar ainda na (Fig.4.19a) uma 

dispersão satisfatória dos carbetos (parte branca) na matriz metálica do aço (parte cinza). Os 

carbetos estão dispersos na região em volta dos poros, o que pode ter dificultado o 

fechamento dos poros, de acordo com a Fig.4.19a. Na micrografia da Figura 4.19b observa-se 

inúmeros poros, com partículas ainda se conformando, e com tamanho e formas 

heterogêneas, lembra a superfície de uma amostra verde, antes de ser sinterizada, isso pode 

está sendo influenciado pelo tipo de carbeto, neste caso, o TaC UFRN, que podem estar 

dificultando a densificação do compósito. É provável a necessidade de uma maior força 

motriz para sinterizar. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.19: Micrografias do aço com TaC UFRN sinterizado a 1150°C por 30 minutos 

(ETU11), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Na Figura 4.20a e 4.20b são apresentadas micrografias (MEV) e (MO), 

respectivamente, da microestrutura da amostra ETU13 sinterizadas na temperatura de 1150°C 

e tempos de 120 minutos. As condições de sinterização produziram uma microestrutura 

bastante heterogênea e irregular, onde estão presentes poros interconectados, típica de uma 

microestrutura em estágio intermediário de sinterização, isso pode está relacionado a restrição 

dos carbetos a densificação dos compósitos, comparando com a imagem da figura 4.17, que 

trata-se do mesmo processo de sinterização, porém sem a presença do TaC, a amostra é de 

um sinterizado de aço puro. 

Observa-se ainda na Figura 4.20a em relação a porosidade, poros com forma e 

tamanhos menores, em relação a amostra ETU11. Assim como, tem-se que a dispersão dos 

pós de TaC na matriz é bem similar a micrografia da (Fig. 4.19a). Na figura 4.20b observa-se 

a porosidade e a presença de alguns contornos de grão com tamanhos menores em relação ao 

aço puro sem o reforço. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.20: Micrografias do aço Com TaC UFRN sinterizado a 1150°C por 120 minutos 

(ETU13), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Já na micrografia da Figura 4.21 que trata do mesmo compósito de aço com TaC 

UFRN sinterizado na temperatura de 1250°C por 60 minutos, observa-se que há um grande 

aglomerado de carbeto na matriz e uma diminuição da quantidade de poros, o que pode está 

relacionado com a isoterma utilizada que foi de 60 minutos Figura 4.21a, imagem do MEV. 

A microestrutura da amostra ETU52 pode ser observada na Figura 4.21b com a imagem do 

MO, na qual a porosidade ainda está presente, em formas segmentadas nas partículas e 

também em forma arredondas o que indica uma sinterização em estágio saído do 

intermediário e indo para o estágio final. Em relação a microestrutura não é possível 

identificar as fases presente, pois não se tem uma referência comparativa. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.21: Micrografias do aço Com TaC UFRN sinterizado a 1250°C por 60 minutos 

(ETU52), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Nas Figuras 4.22a MEV e 4.22b MO observa-se nas micrografias da amostra ETC11, 

uma dispersão aleatória de partículas ou aglomerados de TaC, parte branca, quanto a imagem 

do MO, tem-se uma microestrutura mais densificada com menor quantidade de poros, 

comparada com as amostras sinterizadas com o TaC da UFRN, mas bem parecidas com os 

sinterizados de aço puro. Ainda pode-se observar alguns contorno de grão das partículas do 

material compósito. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.22: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1150°C por 30 minutos 

(ETC11), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Na Figura 4.23a observa- uma micrografia (MEV) com partículas de TaC bem 

dispersas (parte branca) na matriz metálica(parte cinza), enquanto na Figura 4.23b tem-se 

uma segregação entre as partículas da amostra ETC13 e ainda a presença de poros. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.23: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1150°C por 120 minutos 

(ETC13), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Na Figura 4.24a e 4.24b está presente a amostra de aço reforçado com TaC comercial, 

sinterizadas na temperatura de 1250°C por 60 minutos (ETC52). Na micrografia de MEV 

observa-se uma distribuição das partículas de TaC, que estão dispersa nos contornos de grão 

da matriz metálica. De acordo com a imagem do MO observa-se contornos de grão com 

formas e tamanhos pequenos. Além disso, observa-se na Figura 4.47b uma densificação 

satisfatória, com formas e quantidade de poros característica de uma amostra sinterizada no 

estágio final, e, de acordo com a microestrutura, comparada com a imagem da Figura 2.2, 

pode-se dizer que, na Figura 4.47b, tem-se uma microestrutura típica de um aço inoxidável 

ferrítico. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.24: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1250°C por 60 minutos 

(ETC52), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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Nas Figuras 4.25 (ETC8hs11) e 4.26 (ETC8hs13) estão presentes as amostra de aço 

reforçado com TaC comercial, sinterizadas na temperatura de 1150°C variando o tempo de 30 

e 120 minutos, respectivamente. Nas imagens do MEV, Figuras 4.25a e 4.26a observa-se que 

as partículas aglomeradas de TaC parte branca estão dispersas aleatórias com forma bem 

parecidas entres as duas amostras. De acordo com as micrografias do MO, das Figuras 4.25b 

e 4.26b, podem-se observar pequenas quantidades de poros, que estão se unindo e deixando 

as amostras densas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.25. Micrografias do aço Com TaC Comercial 8 horas, sinterizado a 1150°C por 30 

minutos (ETC8hs11), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.26. Micrografias do aço Com TaC Comercial 8 horas, sinterizado a 1150°C por 120 

minutos (ETC8hs13), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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A Figura 4.27 refere-se a amostra ETC24hs11, que é o aço reforçado com TaC 

comercial, moído pó 24 horas e sinterisado na temperatura de 1150°C por 30 minutos. Na 

micrografia do MEV, Figura 4.27a observa-se pequenas quantidades de poros, e também que 

os carbetos estão dispersos nos contornos de grão da matriz do aço. Já na Figura 4.27b, 

imagem do MO, tem-se apenas a imagem do um sinterizado denso, no estágio final de 

sinterização, com a ausência de poros.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.27. Micrografias do aço Com TaC Comercial 24 horas, sinterizado a 1150°C por 30 

minutos (ETC24hs11), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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A Figura 4.28 representa a amostra ETC24hs13. Observa-se na imagem do MEV, 

figura 4.28a, um grande aglomerado de TaC e outras diversas partículas dispersas nos 

contornos de grão do aço. Nesse caso pode-se dizer que o tempo de moagem não reagiu de 

forma positiva na dispersão das partículas. Já no caso da microestrutura da amostra observado 

na Figura 4.28b, observa-se uma quantidade de poros maior em relação a amostras que foi 

sinterizada em tempo menor como mostra a micrografia da Figura 4.28b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

___________________________________________________________________________ 

 

OLIVEIRA, L. A. – TESE DE DOUTORADO – PPgCEM/UFRN - 2013 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.28: Micrografias do aço Com TaC Comercial 24 horas, sinterizado a 1150°C por 120 

minutos (ETC24hs13), (a) Micrografia adquirida no MEV e (b) Micrografia adquirida no MO. 
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4.2.2 Resultado de DRX dos sinterizados 

Os resultados de DRX não foram realizados em todas as amostras sinterizadas obtidas 

neste trabalho (as que estão no apêndice), devido a similaridade entre elas, então foram 

escolhidas amostras em diferentes temperaturas e tempos, sendo possível de realizar uma 

comparação entre os três tipos de material, aço EUROFER 97 puro, aço com TaC comercial e 

aço com TaC UFRN. 

Os padrões de DRX dos sinterizados de aço EUROFER puro, aço com TaC comercial 

e aço com TaC UFRN, moídos por 5 horas e sinterizados na temperatura de 1150°C por 30 

minutos, estão presentes na Figura 4.29. Observa-se nos difratogramas picos característicos 

de Fe, no caso do EUROFER 97 puro, e nos sinterizados compósitos, além do Fe, tem-se 

também picos de TaC. Tem-se uma pequena diferença na altura dos picos da amostra de 

ETU11, com as amostras de ETC11 e EP11, nestas a altura dos picos são maiores e mais fino, 

já na amostra ETU11 os picos são menores e mais alargados, que pode está relacionado com 

o tamanho de cristalito do reforço, no caso, o TaC UFRN. 
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Figura 4.29: Padrão de difração de raios-X dos sinterizados de aço EUROFER 97 puro, do 

aço com TaC comercial e do aço com TaC UFRN, moído por 5 horas e sinterizado a 

1150°C/30min. 
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Na Figura 4.30 estão presentes os padrões de DRX dos sinterizados de aço 

EUROFER puro, aço com TaC comercial e aço com TaC UFRN, moídos por 5 horas e 

sinterizados na temperatura de 1150°C por 120 minutos. Observa-se picos característicos de 

Fe, no caso do EUROFER 97 puro, e nos sinterizados compósitos, além do Fe, tem-se 

também picos de TaC, no caso, do TaC da UFRN tem-se uma maior quantidade de picos e 

com maior intensidade, em relação aos picos do TaC comercial do sinterizado ETC13. 
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Figura 4.30: Padrão de difração de raios-X dos sinterizados de aço EUROFER 97 puro, do 

aço com TaC comercial e do aço com TaC UFRN, moído por 5 horas e sinterizado a 

1150°C/120min. 

 

Na Figura 4.31 estão presentes os difratograma de DRX dos sinterizados de aço 

EUROFER puro, aço com TaC comercial e aço com TaC UFRN, moídos por 5 horas e 

sinterizados na temperatura de 1250°C por 60 minutos. Observa-se que na amostra do 

sinterizado de aço puro não há diferença no padrão de difração de raios-X, em relação ao 

aumento de temperatura e tempo de sinterização. O pico do Fe, com estrutura Cúbica de Face 

Centrada-CFC, se manteve estável na mesma posição e no mesmo plano nas três situações. Os 

picos característicos dos TaCs (comercial e UFRN) sumiram, o que não quer dizer que eles 

deixaram de ser cristalinos, mas pode está relacionado com a questão de solubilida do TaC na 

matriz metálica ou a dissociação do mesmo que pode acontecer a uma temperatura acima de 
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1200°C, baseado e se comparando nos estudos que se tem, relacionado a essa questão, sobre o 

NbC, que é um carbeto próximo ao carbeto de tântalo, pois ambos partem do mesmo mineral 

e são sintetizados pelo mesmo processo. Então, tem-se que estudos apontam que a 

solubilização do NbC nos aços pode ocorrer a uma faixa de temperatura a partir de 1198°C 

±59 (PALMIERE, GARCIA e DEARDO, 1994), e, segundo (SCHIAVO, 2011), os 

precipitados ricos em Nb podem dissolver a temperaturas intermediárias entre 1050°C e 

1250°C. 

Ainda na Figura 4.31, observa-se na amostras ETU52 a presença de um pico de Fe 

com estrutura diferente dos demais, e isso pode está relacionado ao carbeto mais fino ou a 

questão da formação de uma fase intermetálica. 
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Figura 4.31: Padrão de difração de raios-X dos sinterizados de aço EUROFER 97 puro, do 

aço com TaC comercial e do aço com TaC UFRN, moído por 5 horas e sinterizado a 

1250°C/60min. 

 

Na Figura 4.32 estão presentes os difratograma de DRX dos sinterizados compósito 

de aço EUROFER com TaC comercial, que foram moídos por 8 e 24 horas e sinterizados na 

temperatura de 1150°C por 30 minutos. Observa-se os picos característicos de Fe - CCC e do 

TaC –CFC , porém observa um difratograma com mais ruídos em relação aos anteriores com 
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os mesmos compósitos moídos por 5 horas, Figura 4.32, isso pode está relacionado com o 

tamanho de partícula que foi distribuído com o tempo de moagem. 
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Figura 4.32: Padrão de difração de raios-X dos sinterizados de aço EUROFER 97 com TaC 

comercial, moídos por 8 e 24 horas e sinterizado a 1150°C/30min. 

 

4.3 Propriedade Mecânica 

 

4.3.1 Microdureza 

 

Na tabela 4.1 são apresentados os resultados de microdureza obtidos para amostras de 

EUROFER 97 puro sinterizadas na temperatura de 1150 e 1250ºC e tempo de 0, 30, 60 e 120 

min. Como pode ser visto independente do tempo de sinterização usado, os valores das 

microdurezas variam de 302HV à 636,8HV este resultado está coerente com a maior 

temperatura de sinterização que é de 1250°C, no caso da amostra EP52 (EUROFER Puro 

sinterizado a 1250°C por 60 min). Isso pode esta relacionado também a mudança de fase que 

pode está ocorrendo devido a variação do tempo e da temperatura de sinterização das amostra 

de aço puro. 
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Tabela 4.1. Resultado da microdureza dos sinterizados de EUROFER puro. 

Amostras Microdurezas (HV) 

EP10 383,4 ± 20,8 

EP11 302 ± 25,5 

EP13 430,8 ± 88,5 

EP52 636,8 ± 89,1 

 

De acordo com a Tabela 4.2 observa-se valores de durezas variando de 221,6 a 

700,6HV, este resultado não está associado ao aumento do tempo, pois com o tempo de 

120min, no caso da amostra ETU13 que foi a que teve o menor resultado (221,6HV), mais 

baixo até mesmo das amostras sinterizadas do aço puro. 

Ainda na Tabela 4.2 tem-se que a amostra ETU52 obteve o valor de dureza mais 

elevada em relação a todas outras amostras, isso está relacionado com o tamanho da partícula 

bastante fino, descrito no procedimento experimental, e também com os parâmetros de 

sinterização dessa amostra, que foi sinterizada a 1250°C por 60 minutos. Mesmo não se 

tratando de uma amostra bem densificada, como pode ser observado o valor de densidade na 

tabela e também na Fig. 4.34, esta amostra obteve o valor de dureza mais elevado em relação 

as demais amostras. Isso pode está relacionado com o reforço utilizado que trata de um pó 

nanométrico com partículas hiperfinas. Outro fator que pode contribuir para um aumento na 

dureza é a questão do mecanismo de endurecimento por precipitação, no qual as partículas da 

segunda fase distribuídas homogeneamente no interior do grão constituem obstáculos ao 

deslocamento das discordâncias, o que não ocorre em condições normais quando essa fase 

está concentrada nos contornos de grão, e segundo Santos, 2006, a deformação plástica de um 

material metálico está associada ao movimento de discordância sobre planos de deslizamento 

da estrutura cristalina e, portanto, há um endurecimento e aumento da resistência mecânica 

do material quando são impostos obstáculos a esse movimento. Além disso, o mecanismo de 

aumento da resistência mecânica em cada etapa da precipitação está associado à formação de 

fases metaestáveis intermediárias. 
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Tabela 4.2. Resultado da microdureza dos sinterizados de Aço com TaC UFRN moídos por 5 

horas de moagem. 

Amostras Microdurezas (HV) 

ETU11 322,6 ± 33,85 

ETU13 221,6 ± 21,23 

ETU50 379,4 ± 146,96 

ETU51 511,6 ± 219,67 

ETU52 700,6 ± 42,64 

 

Na tabela 4.3 estão presente os valores de microdureza das amostras de aço reforçado 

com TaC fornecido pela Aldrich. Em relação aos valores referentes as tabelas 4.1 

(microdureza do aço puro) e 4.2 (microdureza do aço com TaC UFRN), observa-se valores 

bem inferior para as amostras da tabela 4.3. 

Baseado nas microestrutura dos sinterizados com o TaC comercial, visualizadas 

anteriormente, pode-se justificar a queda no resultado da microdureza, devido a matriz do aço 

inoxidável EUROFER 97 ter apresentado uma microestrutura com fase quase 100% ferrítica, 

que é uma fase mais mole, em relação a uma microestrutura com fases austenita e ou 

martensítica, em relação a microestrutura também observa-se compósitos com uma boa 

sinterização, ou seja, bem densificados. 

Ainda de acordo com as Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 pode-se observar a imensa diferença 

dos valores de microdureza entre a amostras de aço puro, aço com o TaC UFRN e aço com o 

TaC comercial, ambos sinterizados numa mesmas temperaturas e mesmo tempos de 

sinterização. 

Todas estas diferenças no valor da microdureza das amostras moídas por 5 horas e 

reforçada com TaCs podem também estarem, provavelmente, associadas à dispersão de 

partículas grossas e/ou finas na matriz metálica, e isso se deve ao processo de síntese dos 

carbetos, o da UFRN mesmo com baixo aporte de energia, produziu partículas com tamanhos 

cristalito pequenos e mais homogêneo, em relação ao fornecido pela Aldrich, ou ainda pode 

está relacionado aos diversos e distintos parâmetros de sinterização. 
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Tabela 4.3. Resultado da microdureza dos sinterizados de Aço com TaC Comercial moído por 

5 horas de moagem. 

Amostras Microdurezas (HV) 

ETC10 212 ± 23,9 

ETC11 117,44 ± 21,5 

ETC13 112,08 ± 21,8 

ETC50 144,8 ± 16,81 

ETC51 111,6 ± 9,1 

ETC52 191,2 ± 20,3 

 

De acordo com os resultados da Tabela 4.4 pode-se afirmar que os tempos maiores de 

moagem (8 e 24hs) não influenciaram num melhor resultado de microdureza dos sinterizados 

compósitos de aço reforçado com TaC comercial. Nesse caso, independente do tempo de 

sinterização, os resultados foram inferiores aos demais, inclusive aos sinterizados de aço sem 

reforço. Quanto a densificação dos compósitos de matriz metálica houve uma melhora, tão 

quanto, os sinterizados moídos por 5 horas apresentados na Tabela 4.3. Porém, o melhor 

resultado qualitativo de densidade foi obtido nas amostras com moagem de 24 horas. 

 

Tabela 4.4. Resultado da microdureza do sinterizados de Aço com TaC Comercial 8 e 24 horas 

de moagem. 

Amostras Microdurezas (HV) 

ETC8hs11 144,4 ± 16,2 

ETC8hs13 134,26 ± 36,74 

ETC24hs11 151,8 ± 22,51 

ETC24hs13 105 ± 7,6 

 

Nas tabelas 4.1 – 4.4 foram apresentados os resultados de microdureza obtidos para 

amostras sinterizadas na temperatura de 1150 e 1250°C e tempo de 0, 30, 60 e 120min. Como 

pode ser visto independente do tempo de sinterização usado, os valores das microdurezas 

medidas, que ficaram entre 105 HV e 700,6HV são independentes da densificação dos 

materiais, observado nas microestrutura dos sinterizados, mostrados anteriormente pelas 

imagens do MO. Com relação aos altos valores de desvio-padrão, principalmente, nos 
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resultados da microdurezas, pode está relacionado com a complexidade na microestrutura do 

aço EUROFER 97, em especial, com a presença de precipitados na sua microestrutura, o que 

ocasiona essa variação no valor de cada indentação,e por isso, os elevados valores de desvio-

padrão. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

 

O processamento de síntese do pó de TaC gerou uma microestrutura de grãos 

refinados, sendo o maior grão com tamanho de 1,17 m em seu estado final. A morfologia 

arredonda das partículas, assim como o tamanho de cristalito (13,78nm) pode ter influenciado 

na densificação e também na propriedade mecânica, microdureza, dos sinterizados. 

Os carbetos de tântalo - TaCs com cristalitos de tamanho nanométrico, fortemente 

aglomerados, constituindo partículas menores que as partículas de aço EUROFER 97, foram 

dispersos pela moagem, permanecendo na compactação, entre as partículas que constituem a 

matriz metálica, e com isso obteve-se um material com uma microestrutura mais refinada com 

tamanhos de grão menores e boa propriedade mecânica. 

Para os compósitos particulados de aço EUROFER 97 puro e com adição de 3% de 

TaCs, 5 horas de moagem foi suficiente para uma boa homogeneidade dos compósitos 

particulados, produziu-se pós com tamanhos de partículas abaixo de 60 μm, como foi 

visualizado através da análise de granulometria a laser.  

Com a técnica da difração de raios X dos pós e dos sinterizados foi possível detectar a 

presença dos componentes de TaC assim como também do Fe-CCC, reforço e da matriz 

metálica, respectivamente, utilizados neste trabalho. 

Nas imagens do MEV tem-se amostras sinterizadas de aço puro, e de compósitos de 

aço com os TaC UFRN e TaC comercial, nas quais foram observadas microestrutura típicas 

de um material sinterizado com estágios de sinterização variando de: inicial, intermediário a 

final, independente da mudança de temperatura e ou tempo de sinterização, além disso 

observou-se a dispersão dos carbetos de tântalo na matriz metálica de aço EUROFER. 

Foi verificada através da microscopia óptica uma modificação no tamanho de grão, 

assim como na microestrutura dos diferentes materiais sinterizados. No caso das amostras 

com a adição do TaC os grão reduziram de tamanho ou se mantiveram estáveis, comparados 

com o sinterizado de aço puro. A sinterização à temperatura de 1250°C possibilitou elevada 

densificação. O carbeto de tântalo comercial contribuiu de forma significativa para o aumento 

desta densidade (como foi visualizada através de uma análise qualitativa da microscopia 

óptica, nas microestruturas dos materiais sinterizados), apesar de um menor valor de 

microdureza. 
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Houve uma diferença considerável entre os resultados da microdureza dos compósitos 

reforçados com TaC UFRN e com o TaC fornecido pela Aldrich, sendo este com o menor 

valor de microdureza em todas as temperaturas e tempos de sinterização, menor, até mesmo 

do que o sinterizado de aço puro. As amostras sinterizadas na temperatura de 1250°C e tempo 

de 60 minutos podem ser consideradas satisfatórias para os melhores resultados de 

microdurezas, que foram: 636,8; 700,6 e 191,2HV são elas, respectivamente, EP52, ETU52 e 

ETC52. 

O novo compósito de aço EUROFER 97 com TaC foi desenvolvido e caracterizado de 

acordo com a caracterização adequada para o processo de fabricação usada neste trabalho, e 

com propriedades mecânicas alteradas, e com futuras funcionalidades, como: aplicações 

especiais em reator nuclear, materiais de corte, e etc. 
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Temas para Pesquisas 

 
O trabalho experimental desenvolvido e principalmente, os resultados obtidos indicam 

o potencial da extensão deste tema para futuras pesquisas. A fim de preencher as lacunas que 

ainda existem a cerca deste tema, segue algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

 Dentre estes estudos, sugere-se: 

 Analisar o comportamento do sinterizado quanto a sua resistência à corrosão; 

 Confirmar a correlação entre os valores de dureza e de resistência ao desgaste; 

 Avaliar a influência da porcentagem de TaC na matriz metálica, e a sua sinterização 

em diferentes temperaturas e taxa de aquecimento. 

 Utilizar atmosfera carbnonizante como, por exemplo, o gás metano para evitar a 

descarbonetação do sistema; 

 Analisar o comportamento do TaC em outras matrizes metálicas, bem como o efeito 

da variação do seu percentual de adição na sinterização; 

 Fazer amostras com adição de carbetos mistos de TaC e NbC partindo da Tantalita 

com baixo teor de Nb; 

 Desenvolver mecanismos físico-químicos de quebra e dispersão de aglomerados de 

nano particulados, assim como a dopagem química do carbeto na matriz metálica; 

 Utilizar um forno a plasma para avaliar a influência da taxa de aquecimento e o 

comportamento da sinterização; 

 Realizar tratamentos térmico como têmpera, revenimento e ou normalização. 
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APÊNDICE – Tabela com as cinco indentações de durezas da barra de aço 

EUROFER97 com carga 100Kgf. 

Tabela A-1 Microdurezas (HV) do aço EUROFER97 como recebido. 

Amostras Dureza 1 Dureza 2 Dureza 3 Dureza 4 Dureza 5 

Barra 

EUROFER97 

329 348 345 335 324 
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APÊNDICE – Tabela com as cinco indentações de durezas dos sinterizados com carga 

100Kgf. 

Tabela A-2. Microdurezas (HV) das amostras sinterizadas 

Amostras Dureza 1 Dureza 2 Dureza 3 Dureza 4 Dureza 5 

EP10 391 354 408 392 372 

EP11 274 300 318 336 282 

EP13 514 316 418 382 524 

EP52 794 576 608 592 614 

ETU11 278 332 298 360 345 

ETU13 202 216 252 234 204 

ETU50 164 401 324 452 556 

ETU51 624 228 763 601 342 

ETU52 658 672 757 682 734 

ETC10 244 193 184 220 219 

ETC11 94,2 107 116 118 152 

ETC13 98,4 102 99 150 111 

ETC50 173 132 142 145 132 

ETC51 124 102 106 108 118 

ETC52 198 221 187 167 183 

ETC8Hs11 134 165 142 125 156 

ETC8Hs13 112 193 98,3 143 125 

ETC24Hs11 132 173 125 173 156 

ETC24Hs13 111 95 112 108 99 
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APÊNDICE – Resultados  MEV/EDS dos pós de aço com TaC UFRN e com TaC 

comercial moídos por 5 horas e embutidos. 

 

       

Net Counts 

   C-K   O-K  Cr-K  Fe-K  Mo-L  Ta-L 

Base(2)_pt1   56653    8370    1757   12561     441     515 

Base(2)_pt2   22492    8898   13106   86325        0 

 

Weight % 

   C-K   O-K  Cr-K  Fe-K  Mo-L  Ta-L 

Base(2)_pt1   54.13   25.35    1.58   16.66    0.28    2.01 

Base(2)_pt2   21.68    8.85    5.93   63.54     0.00 

 

Atom % 

   C-K   O-K  Cr-K  Fe-K  Mo-L  Ta-L 

Base(2)_pt1   70.05   24.62    0.47    4.64    0.04    0.17 

Base(2)_pt2   50.00   15.33    3.16   31.51     0.00 

Figura A-1. Resultados do MEV/EDS dos particulados compósitos de aço EUROFER com 

TaC UFRN, moídos por 5 horas que foram embutidos e analisados. 
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Net Counts 

   C-K   O-K  Cr-K  Mn-K  Fe-K  Rb-L  Ta-L 

Base(1)_pt1    2814    1829    5378    31277   

Base(1)_pt2    6283    4293    8252     466   49745     498     403 

Base(1)_pt3   61972    7918     956     5812   

 

Weight % 

   C-K   O-K  Cr-K  Mn-K  Fe-K  Rb-L  Ta-L 

Base(1)_pt1   10.12    4.81    8.09    76.98   

Base(1)_pt2   12.70    7.01    7.25    0.61   70.13    0.59    1.71 

Base(1)_pt3   59.18   30.21    1.07     9.54   

 

Atom % 

   C-K   O-K  Cr-K  Mn-K  Fe-K  Rb-L  Ta-L 

Base(1)_pt1   31.47   11.23    5.81    51.48   

Base(1)_pt2   36.23   15.01    4.78    0.38   43.03    0.24    0.32 

Base(1)_pt3   70.32   26.95    0.29     2.44   

Figura A-2. Resultados do MEV/EDS dos particulados compósitos de aço EUROFER com 

TaC comercial, moídos por 5 horas que foram embutidos e analisados. 
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APÊNDICE – Resultados de MEV e MO das amostras sinterizadas: EP10, ETU50, 

ETU51, ETC10, ETC50 e ETC51. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura A-1: Micrografias do aço EUROFER puro sinterizado a 1150°C por 0 minuto (EP10). 
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(a) 

 

(b) 

Figura A-2: Micrografias do aço Com TaC UFRN sinterizado a 1250°C por 0 minutos 

(ETU50). 
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(a) 

 

(b) 

Figura A-3: Micrografias do aço Com TaC UFRN sinterizado a 1250°C por 30 minutos 

(ETU51). 
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(a) 

 

(b) 

Figura A-4: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1150°C por 0 minutos 

(ETC10). 
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(a) 

 

(b) 

Figura A-5: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1250°C por 0 minutos 

(ETC50). 
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(a) 

 

(b) 

Figura A-6: Micrografias do aço Com TaC Comercial sinterizado a 1250°C por 30 minutos 

(ETC51). 


