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RESUMO 

Ligas metálicas reforçadas por carbetos melhoram potencialmente algumas propriedades 

mecânicas necessárias para a utilização de importantes materiais de engenharia, tais como o 

aço e o níquel. No entanto, o desempenho é conseguido não apenas pela melhoria de 

composição, mas também por técnicas de processamento adequadas, tais como, novos 

métodos de sinterização, no caso da metalurgia do pó. Desta forma, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a dureza, resistência à flexão, comportamento dilatométrico e analisar a 

microestrutura de compósitos de matriz metálica base níquel com adição de carbetos de 

tântalo e/ou nióbio quando sinterizados em forno tubular convencional e Plasma assisted 

debinding sintering (PADS). Os carbetos (5%, 10% e 15% em massa) foram misturados ao pó 

de níquel carbonila via úmido com auxílio do misturador Y adaptado durante 1h. Após 

secagem, as misturas foram submetidas ao processo denominado de granulação em tambor. 

Utilizou-se 1,5% de parafina (% massa) diluída em hexano. Os pós granulados foram 

compactados a frio utilizando pressão de 600 MPa. Antes da sinterização a uma taxa de 8 

ºC/min com patamar 1h na temperatura de 1150ºC tanto em forno tubular quanto em reator 

PADS, as amostras foram pré-sinterizadas em forno tubular para extração da parafina a uma 

taxa de 3 ºC/min com patamar 30 min em 500 °C. A dureza avaliada foi a Brinell e a análise 

microestrutural por MEV. Os resultados mostraram que as amostras sinterizadas assistidas por 

plasma apresentaram dureza superior àquelas sinterizadas em forno convencional. As imagens 

por MEV comprovaram esses maiores valores de durezas, uma vez que a matriz apresentou-se 

mais densificada. Com relação à adição dos carbetos, a dureza aumentou com o aumento da 

concentração dos mesmos. A resistência à flexão também aumentou ao adicionar os carbetos. 

A retração foi maior para a amostra com adição de 5% de TaC e 5% NbC. De maneira geral, 

as composições com adição de 10% de carbetos apresentaram um aspecto microestrutural 

menos poroso e com uma distribuição mais uniforme dos mesmos na matriz de níquel. Assim, 

tanto a adição de carbetos quanto a sinterização com auxílio do plasma melhoraram a dureza e 

o aspecto microestrutural dos compósitos. 
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ABSTRACT 

Carbide reinforced metallic alloys potentially improve some important mechanical properties 

required for the overall use of important engineering materials such as steel and nickel. 

Nevertheless, improved performance is achieved not only by composition enhancement but 

also by adequate processing techniques, such as novel sintering methods in the case of powder 

metallurgy. The method minimizes energy losses in addition to providing uniform heating 

during sintering. Thus, the general objective of this study was to evaluate the density, 

hardness, flexural strength, dilatometric behavior and to analyze the microstructure of metal 

matrix composites based nickel with addition of carbides of tantalum and / or niobium when 

sintered in a conventional furnace and Plasma assisted debinding and sintering (PADS). 

Initially, were defineds best parameters of granulation, screening and mixing procedure. 

After, mixtures of carbonyl Ni and 5%, 10% and 15 wt.% NbC and TaC were prepared in a 

Y-type mixer under wet conditions during 60 minutes. The mixtures were then dried and 

granulated using 1.5 wt. % paraffin diluted in hexane. Granulates were cold pressed under 600 

MPa. Paraffin was then removed from the pressed pellets during a pre-sintering process 

carried out in a tubular furnace at 500 °C during 30 min. The heating rate was 3 ºC/min. The 

pellets were then sintered using either a plasma assisted reactor or a conventional resistive 

tubular furnace. For both methods, the heating rate was set to 8 ºC/min up to 1150 °C. The 

holding time was 60 minutes. The microstructure of the sintered samples was evaluated by 

SEM. Brinell hardness tests were also carried out. The results revealed that higher density and 

higher hardness values were observed in the plasma-assisted sintered samples. Hardness 

increased with the concentration of carbides in the Ni-matrix. The flexural strength also 

increased by adding the carbides. The decline was larger for the sample with addition of 5% 

5% TaC and NbC. In general, compositions containing added carbide 10% showed less 

porous and more uniform distribution of carbides in the nickel matrix microstructural 

appearance. Thus, both added carbide and plasma sintering improved density, hardness, 

flexural strength and microstructural appearance of the composites. 

 

Key-words: Composites, Nickel, carbides, granulation, sintering and plasma.  
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1. Introdução 

 

A crescente busca por novos materiais ou melhoria dos materiais tradicionais tem 

levado pesquisadores à elaboração de materiais de melhor desempenho. Seja pela redução de 

peso, maior resistência mecânica, maior resistência ao desgaste, resistência à corrosão, 

magnetismo, dureza e melhor estabilidade térmica, os materiais normalmente usados já 

alcançaram o limite de suas aplicações. Esses avanços em desempenho frequentemente 

requerem o desenvolvimento de sistemas compósitos. Assim, com a fabricação de materiais 

compósitos, podem ser obtidas combinações particulares de propriedades, não encontradas em 

apenas um grupo básico de materiais, resultando em grande variedade de aplicações com 

relação às propriedades funcionais, físicas e mecânicas. 

O níquel é um importante metal utilizado em vários segmentos da indústria, podendo 

ser utilizado como matriz para elaboração desses materiais compósitos. O mesmo tem atraído 

grande interesse nas últimas décadas devido suas excelentes propriedades, tais como: 

magnetismo, resistência mecânica associada à resistência à corrosão, tanto à temperatura 

ambiente quanto a temperaturas elevadas. O mesmo pode ser utilizado na forma 

tecnologicamente pura, como ligas, superligas ou ainda como matriz para dispersão de 

partículas cerâmicas refratárias. Formando compósitos para a constituição de peças e 

estruturas de diferentes produtos metálicos onde são exigidas as suas características 

fundamentais como resistência ao desgaste e corrosão bem como excelentes propriedades de 

resistência mecânica.  

Os compósitos de matriz metálica (CMM) sinterizados vêm ganhando espaços no 

mercado devido, fundamentalmente, às suas propriedades poderem ser controlados pela 

qualidade das matérias-primas, microestrutura final e custo acessível. As matrizes de CMMs 

normalmente respondem pela plasticidade do material, enquanto as fases dispersas pelo ajuste 

das propriedades desejadas, entre elas, dureza, resistência mecânica e desgaste.  

Dentre os materiais estruturais, os cerâmicos especiais (Si3N4, SiC, TiC, TaC, NbC, 

Al2O3, ZrO2) são os maiores dos desafios tecnológicos, pois sua natureza frágil e estatística de 

comportamento introduz uma alta complexidade nos projetos e no seu desenvolvimento 

(GORDO et al., 2000 APUD PAULO, 2003).  
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Ainda, a inclusão de partículas cerâmicas como reforço em matriz metálica, 

tornando-o um compósito, aumenta a densidade e a dureza dos materiais sinterizados somente 

via fase sólida (HIGASHI ET AL., 1995 APUD FURUKAVA, 2007). 

Adicionalmente, compósitos de matriz metálica sinterizados podem ser fabricados 

pela metalurgia do pó. Esta técnica tem alcançado ampla expansão no mercado brasileiro, 

sendo empregada para a fabricação de um número cada vez maior de componentes metálicos 

de melhor desempenho e menor custo em relação a componentes fabricados por fundição. 

Pela metalurgia do pó, a produção de compósitos de matriz metálica com dispersão de fases 

cerâmicas é mais fácil que pelo processo de fundição convencional. Além disso, pode-se 

controlar a porosidade e a distribuição de poros do material, produzindo tanto peças densas 

quanto com gradientes de porosidade, ampliando ainda mais o número de aplicações para 

esses materiais. 

Também, o processamento via metalurgia do pó produz materiais com microestrutura 

extremamente refinada e uniforme, e permite a formulação de materiais compostos de 

diferentes constituintes com combinação de propriedade única (POKORSKA, 2007). É uma 

técnica de processamento que oferece a facilidade da mistura de diferentes pós e, 

consequentemente a possibilidade de criar novos materiais compósitos com propriedades 

físicas e mecânicas especiais (YAMAGUCHI, 1997 APUD PACHECO ET AL., 2007). 

Entretanto, o maior problema na fabricação via metalurgia do pó de componentes 

com adição de partículas de reforço muito pequenas está na distribuição dos mesmos na 

matriz metálica. Para superar estes problemas a granulação dos pós antes das etapas de 

compactação e sinterização é uma alternativa interessante. Uma vez que pós granulados 

melhoram a fluidez do pó, evitam a segregação de partículas e auxiliam na compactação. 

Portanto, a principal meta deste trabalho foi o estudo da produção de compósitos 

sinterizados de matriz metálica à base níquel carbonila com dispersão de partículas cerâmicas 

micrométricas (carbeto de Tântalo e carbeto de Nióbio) produzidas via metalurgia do pó com 

o uso de pós granulados. 
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Destacaram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Caracterização dos pós de partida através da análise do tamanho de partículas e  por 

microscopia eletrônica de varredura. 

2. Adequar melhor técnica de granulação dos pós;   

3. Averiguar a concentração ótima de parafina adicionada aos pós para obter uma 

granulação adequada dos mesmos; 

4. Analisar o comportamento da mistura do material compósito e distribuição das 

partículas das fases dispersas; 

5. Estudar as condições de sinterização do material compósito por meio de ensaios 

dilatométricos; 

6. Fazer um comparativo entre a sinterização em forno convencional e a sinterização 

assistida por plasma;  

7. Estudar as características microestruturais obtidas em função da composição e das 

condições de processamento; 

8. Caracterizar o compósito quanto à sua microestrutura e propriedades mecânicas 

(Dureza HB e resistência à flexão). 

 



 

  
 

Capítulo 2 

2 Aspectos teóricos 
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2. Aspectos teóricos  

 

2.1 - Processo via metalurgia do pó 

 

Metalurgia do pó é um dos mais promissores métodos para fabricação near net shape 

e de peças complexas, devido sua habilidade de eliminar ao máximo operações secundárias. 

Produto fabricado via metalurgia do pó oferece uma larga faixa de aplicações e fornece uma 

boa tolerância dimensional para peças com geometria complexa. Usualmente, o produto final 

apresenta uma porosidade que afeta fortemente as propriedades mecânicas do material 

(REIHANIAN ET AL., 2011). 

A obtenção de um mínimo valor de porosidade é muito importante no caso de 

aplicações estruturais, em outros casos, uma porosidade relativamente maior (10% no volume 

ou mais) é vantajosa, por exemplo, filtros, ou isoladores térmicos com boa resistência ao 

choque e baixa condutividade térmica (KONCZOS ET AL., 1998). 

Novas tecnologias da metalurgia do pó foram desenvolvidas nestes últimos 10 anos, 

que buscam novos caminhos em como obter materiais de alta densidade e qualidade. 

Pesquisadores têm feito grande esforço por um longo tempo para obtenção de materiais com 

tais características e com custo reduzido (SHIVANATH E LAWCOCK, 1996). 

Processamento de materiais através da metalurgia do pó convencional inicia com a 

consolidação do pó metálico ou liga pela aplicação de pressão uniaxial ou biaxial seguido por 

sinterização. Durante a sinterização, a ligação entre partículas é formada principalmente por 

difusão. Os níveis de densidade obtida na sinterização são sempre menores do que o valor 

teórico devido a dificuldades envolvidas na eliminação dos pequenos poros 

(CHANDRAMOULI ET AL., 2007). 

Também, o processo via metalurgia do pó fornece benefícios econômicos quando 

comparado aos processos metalúrgicos convencionais; as características distintivas que 

possuem o processo seriam a redução de custo, melhoria no desempenho e a produção de 

material com geometria exclusiva (RAJESHKANNAN ET AL., 2008). 
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Adicionalmente, o processo via metalurgia do pó favorece menor consumo 

energético por Kg de material processado e maior aproveitamento de matéria prima quando 

comparado a outros processos de fabricação, tais como: fundição, extrusão a quente/frio, 

forjamento a quente e usinagem (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Comparativo de consumo de energia e aproveitamento de matéria prima para 

diversos processos de fabricação (GRUPO SETORIAL DA METALURGIA DO PÓ, 2014). 

 

Ainda, apresenta as seguintes características: utilização de pós metálicos e não 

metálicos como matérias-primas; produção de peças com formas definitivas ou praticamente 

definitivas, dentro de tolerâncias bastante estreitas, geralmente sem necessidade de operações 

de usinagem ou outro tipo de acabamento; produção de componentes com características 

estruturais e físicas impossíveis de se obter por qualquer outro processo metalúrgico; 

obtenção de peças em grandes séries, tornando o processo altamente competitivo em relação 

aos processos convencionais. 

Com o processo via metalurgia do pó é possível desenvolver materiais com muitas 

combinações para prover propriedades requeridas para uma dada aplicação. É uma tecnologia 

que manufatura materiais com propriedades especiais, como também é um processo que 

fabrica peças utilizando poucas máquinas. Metalurgia do pó tem muitos méritos, tais como: é 

um processo simples e de baixo consumo energético (JIA ET AL., 2006). 
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Para a obtenção de pós utilizados pela metalurgia do pó existem três técnicas básicas: 

redução direta de óxidos metálicos em fase sólida por meio do carbono ou do hidrogênio; 

atomização de metal líquido (Fe, aços, Cu, Al, Ti, superligas, etc) por vários fluidos (água e 

gases) ou por centrifugação (eletrodo rotativo), ou seja, desintegração do jato de metal em 

finas partículas metálicas e sua solidificação por resfriamento rápido; e uma combinação de 

ambos. Existem outros processos de menor importância como são os processos eletrolíticos, 

mecânicos e de redução química (CHIAVERINI, 1992).  

A técnica da metalurgia do pó pode incluir basicamente as seguintes etapas: (a) 

seleção das matérias-primas; (b) mistura dos materiais; (c) compactação da mistura de pós e 

(d) sinterização (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática do processo via metalurgia do pó. 

 

A seleção dos pós de partida a serem utilizados dependerá da aplicação final do 

produto sinterizado. Dentro da seleção dos pós tem-se a caracterização dos pós empregados, 

de grande importância na metalurgia do pó visto que sua morfologia, tamanho, densidade, 

composição química e compressibilidade afetam o seu posterior processamento. A área 

superficial e de contato entre as partículas influenciará o processo de mistura dos pós e a 

sinterização do material e está diretamente ligada a forma e tamanho do pó. 
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Na Figura 3 podem ser visualizadas as morfologias de pós mais encontradas para uso 

na técnica da metalurgia do pó. 

 

 

Figua 3. Morfologia de partículas metálicas: (a) Esférica, (b) Arredondada, (c) Aglomeradas, 

(d) Irregular, (e) Angular, (f) Com picos, (g) Dendrítica, (h) Porosa (GERMAN E BOSE, 

1997). 

 

Dispondo-se de pós metálicos devidamente caracterizados, a primeira operação para 

se obter componentes pelo processo de Metalurgia do Pó é a mistura. Sua principal função é 

garantir a homogeneidade de vários componentes da massa de pó com relação aos seguintes 

aspectos: distribuição granulométrica, densidade aparente, escoabilidade e composição 

química. 
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Para mistura dos pós, faz-se uso de equipamentos chamados misturadores, 

compostos por um compartimento, onde se inserem os materiais, acoplado a um eixo que 

efetua rotação com o auxílio de um rotor. Os pós são misturados em misturadores tipo "Y" ou 

"duplo cone" e do tipo cilindro rotativo. 

Após a mistura dos pós segue-se a compactação de pós, que apresenta a versatilidade 

de ditar a microestrutura final da peça a partir da pressão aplicada, afetando a densidade final 

do material e conseqüentemente, o tamanho de grão. Desta forma, interferindo nas 

propriedades mecânicas finais do compactado. 

O material compactado é chamado de corpo à verde, e a sua resistência mecânica é 

originada pela interação mecânica entre as irregularidades das superfícies das partículas. A 

resistência mecânica à verde de um compactado pode aumentar pela elevação da rugosidade 

superficial das partículas, criando mais sítios de interação mecânica e gerando maior área de 

ligação entre essas partículas, assim como pelo aumento da pressão de compactação 

(THÜMMLER E OBERACKER, 1993). 

Além disso, uma falta de uniformidade na compactação – caracterizada pela presença 

de gradientes de densidade a verde - pode provocar deformações excessivas na subsequente 

etapa de sinterização. As causas principais destes gradientes são: (i) atrito entre as partículas e 

as paredes do molde; (ii) preenchimento não-uniforme do molde; ou (iii) baixa fluidez dos 

pós. Essas deformações também podem ocorrer por características da peça à verde, como 

textura superficial muito rugosa (proveniente de desgaste do molde) e presença de trincas 

(devido ao projeto do molde, excesso de ar aprisionado, excessiva carga ou atrito elevado) 

(ALBARO, 2001). 

A compactação a frio em matriz fechada é um processo relativamente simples de se 

aplicar na prática, mas difícil de analisar teoricamente. Pode-se dividir o comportamento dos 

pós, quando submetidos à compressão, em três estágios: as partículas de pó são rearranjadas 

de modo a eliminar parcialmente a formação de vazios; deformação plástica das partículas, 

etapa que depende de características do pó como ductilidade e porosidade de partícula; fratura 

das partículas devido à sua fragilização pelo encruamento imposto na deformação. 

O método mais empregado é a compactação em matriz, representado pela técnica de 

compactação de duplo efeito (Figura 4). Este sistema é utilizado pressionando as peças com 

forças a partir de duas direções, produzindo peças com densidade mais uniforme. 
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Figura 4. Sequência de compactação de duplo efeito. 

 

Sob o ponto de vista termodinâmico, o compactado de pó é um conjunto de 

partículas que constituem um sistema com grande excesso de energia livre, que está contida 

na superfície livre e nos defeitos cristalinos das partículas de pó. A partir do momento em que 

todo conjunto é aquecido, o calor ativa os mecanismos de transporte da matéria, reduzindo, 

assim, o excesso de energia livre pela redução da superfície livre e os defeitos da estrutura 

(KLEIN, 2002). 

A compressibilidade de um pó é afetada por diversos fatores: dureza do metal ou da 

liga metálica sob compactação; forma da partícula, geralmente quanto mais irregular for a 

partícula, menor a sua compressibilidade; porosidade da partícula: se for caracterizada por 

possuir poros internos finos, durante a compactação elas podem reter ar no seu interior, 

prejudicando a compressibilidade; uma boa composição granulométrica favorece a 

compressibilidade dos pós metálicos; substâncias não-metálicas, tais como óxidos não 

reduzidos, reduzem a compressibilidade, devido sua dureza e baixa gravidade específica; a 

compressibilidade é igualmente afetada pela presença de lubrificantes sólidos, devido seu 

baixo peso e o volume que ocupa na massa de pó; a adição de elementos de liga tais como 

grafita e enxofre geralmente prejudicam a compressibilidade. 
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2.2 – Sinterização 

 

Após a compactação, as peças passam pela sinterização. Esta é a operação 

fundamental da técnica de metalurgia do pó por constituir a fase final do ciclo de 

consolidação dos pós metálicos. A sinterização consiste no aquecimento do compactado verde 

a temperaturas elevadas, porém, abaixo do ponto de fusão do metal ou do principal 

constituinte da liga metálica considerada. O emprego de atmosfera controlada é fundamental 

para prevenir reações químicas indesejadas entre a peça compactada e o ambiente, 

principalmente a oxidação. Dependendo da atmosfera, impurezas podem ser removidas ou as 

transformações de fases inibidas (NASLAUSKY, 2002).  

A sinterização consiste na aplicação de calor que favorecerá mudanças 

microestruturais de um dado material. Por meio desta energia térmica viabiliza-se a 

recristalização do material, eliminando tensões, defeitos e em geral os gradientes químicos, 

com a conseqüente homogeneização do material (RANDALL, 1996). 

No início da sinterização ocorrem mudanças por decomposição, transformação ou 

formação de fases, posteriormente, as mudanças são no tamanho de grão, no número de poros 

e em suas formas e tamanhos. Mas também podem ocorrer transformações polimórficas ou 

decomposição de compostos cristalinos em novas fases ou gases (KINGERY ET AL., 1960). 

A sinterização é definida como um tratamento térmico, com condições controladas de 

temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de aquecimento e resfriamento. Em que uma 

massa de pós ou compactado poroso perde a sua identidade pela formação de continuidade de 

matéria entre as partículas e adquire as propriedades desejadas de densidade, dureza e 

resistência mecânica.  

A sinterização é tipicamente um processo de difusão no estado sólido, porém, podendo 

ocorrer em fase sólida e líquida (Figura 5). 

 



Aspectos teóricos                                                                                                                                                    27 

Maria Roseane de Pontes Fernandes, Março/2014                                                                                           

 

Figura 5. (a) Sinterização por fase sólida e (b) sinterização por fase líquida (ASM 

HANDBOOK, 1998). 

 

Na ocorrência de fase líquida (Figura 5 (b)), sinteriza-se o material utilizando 

elementos com pontos de fusão diferentes e o material com menor ponto de fusão se liquefaz 

e interconecta a partícula do outro material (ASM HANDBOOK, 1998). A presença de uma 

fase líquida ocorre num sistema quando a composição da mistura é tal que, durante o 

aquecimento, um dos componentes se funde; quando a fase sólida apresentar uma solubilidade 

limitada na fase líquida ou quando se pratica a operação de infiltração (CHIAVERINI, 1992 E 

GERMAN, 1984).  

Já no segundo caso (Figura 5 (a)), a temperatura promove a união das partículas do pó 

com temperaturas abaixo do ponto de fusão do material, porém, suficiente para criar um 

“pescoço” de ligação entre as partículas de pó. É um tratamento térmico que visa conferir o 

formato final desejado, atingindo propriedades químicas e mecânicas através da ligação 

atômica entre as partículas vizinhas. Com a evolução do tempo e da temperatura, a 

microestrutura do material processado também se altera passando por alguns estágios 

(Figura 6). 
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Figura 6. Os três estágios da sinterização: particulado (a); formação dos contatos (estágio 

inicial) (b); continuidade de matéria (estágio intermediário) (c); coalescimento e 

arredondamento de poros (estágio final) (d) (GERMAN, 1991). 

 

I) Estágio inicial: caracterizado pela formação de contatos interpartículas desde a 

compactação, seguida pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles 

começam a interferir entre si. A estrutura do poro é aberta e totalmente interconectada. 

II) Estágio intermediário: caracterizado pela densificação do compactado e pelo decréscimo 

dos diâmetros dos poros interligados, que apresentam uma estrutura cilíndrica;  

III) Estágio final: caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos poros residuais. A 

força motriz é estritamente a eliminação da área interfacial poro-sólido. A presença de gás no 

poro limitará a percentagem de densificação final.  

 

A equação de Laplace descreve a tensão (σ) associada com a curvatura das superfícies 

(Equação 1). Para o caso particular de duas esferas com raios positivos (partículas) têm-se 

tensões trativas na região dos contatos entre as partículas (Equação 2) ou no caso das 

superfícies côncavas dos poros (Equação 3) (GERMAN, 1996):  
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                                                                                      Equação 1 

                                                           Equação 2 

                                                                                                 Equação 3 

  

Onde σT e σC são as tensões de Laplace trativas (para partículas) e compressivas (para 

poros), respectivamente, γ é a energia da superfície, x é o raio do “neck”, p é o raio do perfil 

circular do “neck” e r o raio do poro. 

Superfícies côncavas nos contatos entre as partículas (com raio p) são submetidas a 

tensões de tração (σT) sofrendo escoamento plástico ao atingir a tensão crítica do material, 

produzindo o crescimento do contato. Os poros são submetidos à compressão (σC) tendendo a 

promover o fechamento dos mesmos. Estes efeitos são sumarizados na Figura 7a e 7c 

(GERMAN, 1996). 

 

 

Figura 7. Tensões de Laplace trativas na interface entre as partículas (a), modos de difusão na  

região próxima ao “neck” (b) e tensões de Laplace e fluxo de vacâncias entre poros de 

diferentes dimensões (c) (GERMAN, 1996). 
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A sinterização das amostras do presente trabalho foi realizada em fase sólida tanto em 

forno convencional quanto em reator com resistência e plasma. Assuntos que serão abordados 

no capítulo 3. 

Durante o processo de sinterização o pó metálico pode sofrer mudanças dimensionais, 

como expansão e retração, o que pode resultar em defeitos.  Na Figura 8, pode-se constatar 

que estas mudanças ocorrem durante todo o processo de sinterização. No estágio inicial, com 

o aumento da temperatura, o compactado de pó se expande. Os gases aprisionados em poros 

isolados e vapores de lubrificante também contribuem para esta expansão, particularmente 

quando o compactado de pó possui alta densidade. Após a expansão inicial, o material 

encolhe até atingir o pico da temperatura de sinterização. Durante o processo de resfriamento, 

o compactado se retrai. 

 

 

Figura 8. Mudança dimensional durante o processo de sinterização de pó de cobre a taxa de 

3.9 ºC/min até 925 ºC (ASM, 1998). 

 

Os mecanismos de transporte e/ou movimentação atômica que atuam no material 

durante a sinterização são, no mínimo: difusão superficial, difusão volumétrica, difusão do 

contorno de grão e evaporação (alta pressão de vapor) e condensação (baixa pressão de vapor) 

(Figura 9). 
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Figura 9. Estágios do processo de sinterização (THÜMMLER E OBERACKER, 1993). 

 

Os processos de evaporação e condensação e de difusão superficial podem contribuir 

para a formação de ligação entre as partículas e para a esferoidização de poros angulares. 

Estes processos não produzem contração e densificação apreciáveis, porém podem ter um 

efeito apreciável em algumas propriedades. 

As difusões por contorno e volume auxiliam no crescimento do pescoço e geram 

retração volumétrica. A difusão por volume era considerada um processo originário do 

movimento aleatório de átomos induzidos por vibração térmica. Porém, o efeito de 

segregação da difusão de impurezas também pode ocorrer, ou seja, quando existe gradiente de 

concentração (diferença de composição, defeitos de rede e/ou superfícies curvas) tal 

movimentação resulta num transporte da rede de átomos em sentido contrário ao gradiente 

(HAUSNER, 1958 E KINGERY ET AL., 1960). 

A diminuição do tamanho de partícula e o aumento da relação área superficial-volume 

tornam a difusão por superfície como o processo de transporte de material mais importante. A 

difusão por volume parece ser o processo de controle de taxa em todos os estágios iniciais de 

sinterização de partículas com tamanhos normalizados (metais não-voláteis e óxidos) 

(HAUSNER, 1958). 
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A força motriz para a sinterização é a diminuição da energia livre presente no sistema 

(Δ Gibbs < 0) através da (GERMAN E BOSE, 1997): 

 

1. Diminuição da superfície livre específica, presente na superfície das partículas de 

pós, gerando pontos de contato e continuidade de matéria; 

2. Eliminação dos defeitos de rede fora do equilíbrio termodinâmico, presentes na 

forma de discordâncias, defeitos de ponto e outros defeitos de rede cristalina; 

3. Eliminação de heterogeneidades em sistemas multicomponentes, em termos de 

homogeneização química, ou seja, eliminação de gradientes de composição. 

 

 

Além da redução da energia livre do sistema devido à densificação, outro fenômeno 

que ocorre durante a sinterização, contribuindo para a redução total do sistema é o 

crescimento de grãos. O crescimento de grãos faz com que haja uma redução da área do 

contorno de grão, área que diminui junto com sua energia total durante a sinterização 

(CALLISTER, 2002). 

O crescimento de grão ocorre quando os contornos de grãos se movimentam de 

maneira a reduzir a energia de superfície, através de uma redução do número médio de grãos, 

que ocorre devido ao crescimento de alguns grãos à custa do desaparecimento de outros. 

Assim, quando um agregado policristalino é aquecido, os contornos de grãos se movimentam, 

sendo que alguns grãos desaparecem e o tamanho médio de grãos aumenta. Se todos os grãos 

têm a mesma energia, formam-se grãos de seis lados e ângulos de 120°, e eles não tendem a 

crescer. Grãos com menos de seis lados têm contornos côncavos, quando observados do 

centro dos grãos e tendem a retrair e desaparecer quando os contornos migram para seu centro 

de curvatura. Grãos com mais de seis lados têm contornos convexos que tendem a crescer. A 

Figura 10 ilustra esquematicamente grãos policristalinos em duas dimensões, mostrando o 

movimento de alguns grãos (BURKE, 1970; HE, 2001; LANCE ET AL., 2004 E PARENTE 

ET AL., 2010). 
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Figura 10. Representação esquemática, mostrando a dependência da curvatura do grão com o 

número de lados dos grãos. As setas indicam as direções de migração dos contornos de grãos 

(BURKE, 1970). 

 

O processo de sinterização de estado sólido é considerado termodinamicamente 

irreversível e governado pela diminuição da energia livre associada à área superficial dos pós 

(LANGE, 1990). A redução da energia livre superficial do sistema pode ser expressa por: 

 

                                                                                     Equação 4 

 

Com a mudança na energia Δγ correspondendo a densificação e a mudança na área 

interfacial  ΔA ao crescimento de grãos (KANG E JOONG, 2005). Deste modo, as 

modificações estruturais que ocorrem durante a sinterização resultam da combinação dos 

efeitos de densificação e de crescimento de grãos. Na Figura 11 pode-se ver a representação 

esquemática do processo de redução da energia superficial através de densificação e 

crescimento de grãos. 
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Figura 11. Representação esquemática dos fenômenos básicos que ocorrem durante o 

processo de sinterização, relacionando densificação e crescimento de grãos a mudanças na 

energia superficial e área de contato entre partículas. 

 

Dentre as diversas técnicas utilizadas para sinterizar compactados verdes, pode-se citar 

a sinterização convencional, a sinterização ativada (plasma activated sintering - PAS e spark 

plasma system - SPS), sinterização a laser, sinterização assistida por plasma em descarga DC 

ou ainda em plasma de microondas (HAMMES, 2006). 

O processo SPS ou PAS é um sistema desenvolvido para sinterizar metais, cerâmicos 

ou compósitos. Nesse processo, os pós são colocados em uma matriz, compactados 

unidirecionalmente por meios de punções que funcionam como eletrodos e, então, são 

aquecidos pela passagem de uma alta corrente elétrica pulsada através da mistura de pós. O 

SPS ou PAS pode sinterizar componentes num espaço muito curto de tempo, da ordem de 

poucos minutos, pelo fato do calor e pressão serem uniformes durante o processo (MORSI ET 

AL., 2009). 

Tradicionalmente, a sinterização a laser de pós metálicos é realizada em altas 

potências por meio de uma fonte de laser de CO. Neste caso, o pó é quase homogeneamente 

aquecido e sinterizado, com precisão lateral relatado de várias dezenas de micrometros 

(KRUTH ET AL., 2001). A sinterização é realizada atingindo-se temperaturas acima do ponto 
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de fusão do material. A peça é produzida diretamente a partir de dados provenientes de um 

desenho tridimensional, produzido em CAD ( computer aided design). A construção da peça é 

realizada em um tanque contendo o pó sobre uma base móvel onde um feixe de laser varre a 

superfície do pó conforme o projeto desenvolvido em CAD. 

A sinterização aquecida por microondas já vem sendo pesquisada desde as duas 

últimas décadas. O aquecimento da amostra sinterizada por esta técnica ocorre pela dispersão 

de energia eletromagnética numa faixa de microondas selecionadas para este fim, geralmente 

2,45 GHz. O crescente interesse pelo processo de sinterização por microondas torna-se 

evidente devido ao fato das ondas eletromagnéticas interagiram com o compactado, 

aquecendo-o uniformemente em níveis menores de temperaturas de sinterização e resultando 

em melhores propriedades mecânicas, diferentemente do aquecimento convencional, onde o 

calor é aplicado na superfície da peça, alcançando o núcleo por condução térmica e 

produzindo gradientes de tensões e temperaturas (CHENG ET AL., 1992). 

No presente trabalho será dada ênfase a sinterização em forno convencional e a 

sinterização assistida por plasma em descarga DC. 

 

2.2.1 – Sinterização convencional 

 

É a técnica de sinterização mais simples utilizada pela metalurgia do pó, a qual se 

controla a atmosfera para a extração de ligantes e de sinterização (geralmente utiliza-se uma 

mistura de gases) e fixa-se uma taxa de aquecimento. Trata-se simplesmente de usar um forno 

resistivo. Em algumas ocasiões, o elemento aquecedor é a própria amostra. 

A estrutura sinteriza apenas com o auxílio da temperatura. Geralmente, trabalha-se 

com baixas taxas de aquecimento e resfriamento, devido à inércia térmica dos fornos. Os 

fornos resistivos são os de mais fácil fabricação e permitem o processamento de uma maior 

quantidade de amostras cada vez. 

Os fornos para sinterização podem ser a gás ou elétricos, por resistência ou indução 

(fornos a vácuo geralmente). Nos fornos a resistência, os elementos de aquecimento (fios ou 

barras) são de Ni-Cr para temperatura até 1150 °C, de SiC até temperatura da ordem de 1400 

°C, de molibdênio ou tungstênio, até temperatura da ordem de 1550 °C (neste caso, exigindo a 

atmosfera protetora redutora de hidrogênio). Os fornos de sinterização trabalham 
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normalmente com atmosfera protetora com objetivo de evitar a oxidação das peças e reduzir 

os eventuais óxidos contidos nos pós e que poderiam prejudicar o grau de sinterização. 

Na Figura 12 pode ser visto um forno típico utilizado na metalurgia do pó. São 

normalmente do tipo contínuo, com esteira, com empurradores ou com vigas movediças 

(CHIAVERINI, 1986). 

 

 

Figura 12. Etapas do processo de sinterização convencional (GRUPO SETORIAL DA 

METALURGIA DO PÓ, 2014). 

 

Na sinterização é comum controlar a atmosfera interna do forno, proporcionando 

quatro funções no controle da atmosfera: previne ou minimiza reações químicas entre o 

compactado verde e os gases da atmosfera; evita oxidação; remove impurezas superficiais e 

internas existentes; e eventualmente, fornece um ou mais elementos químicos para se ligarem 

com o compactado verde (MORO E AURAS, 2007). 
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2.2.2 – Sinterização com auxílio do plasma 

 

O uso de técnicas de sinterização assistidas por plasma no processamento de materiais 

metálicos vem crescendo significativamente nos últimos anos. A possibilidade de modificação 

das características superficiais de um material, resultante do bombardeamento das superfícies 

expostas pelas espécies do plasma (CHAPMAN, 1980), favorece o desenvolvimento de 

pesquisas na busca de novas técnicas e processos. 

Um plasma é um sistema de partículas carregadas, com carga total igual a zero, 

caracterizado por ter uma distância entre as cargas muito menor do que as dimensões do 

plasma. Um plasma parcialmente ionizado tem um grau de ionização muito baixo, da ordem 

de 10
-5

 (denominado plasma frio). 

A sinterização com auxílio do plasma é uma técnica de sinterização que minimiza 

perda de calor e fornece um aquecimento uniforme ao compactado. Essa técnica para 

sinterizar materiais a partir do pó utilizando descarga elétrica DC pulsada, foi desenvolvida 

pelo Labmat – UFSC. 

As descargas elétricas podem ser obtidas, dentre outras maneiras, através da aplicação 

de uma diferença de potencial entre dois eletrodos num sistema com gás sob baixa pressão, 

produzindo consequente ionização do gás deste sistema. Estas descargas comportam-se 

distintamente em função dos parâmetros do processo, podendo ser classificadas em diferentes 

regimes (Figura 13). 
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Figura 13. Curva característica corrente-tensão dos regimes de descarga elétrica (PAVANATI 

E CARDOSO, 2009). 

 

Os regimes de descarga elétrica podem ser descritas como (FRIDMAN e KENNEDY, 

2004): 

 

1. Descargas Towsend, Corona e Subnormal: possuem pouca ionização, em torno de 

η=10
-12

 a η=10
-10

, e não permitem densidade de corrente suficiente para aquecer uma amostra, 

portanto, geralmente não são aplicadas a processamento de materiais; 

2. Descarga Luminescente Normal: apresenta uma densidade de corrente bem maior, 

no entanto, esta descarga possui a característica de não envolver totalmente o cátodo, pois o 

bombardeamento se concentra próximo às bordas do cátodo ou em irregularidades de sua 

superfície. Esta característica, na maioria dos casos, inviabiliza processamentos de materiais 

devido a não uniformidade do plasma; 

3. Descarga Luminescente Anormal: a tensão e a corrente crescem seguindo certo grau 

de proporcionalidade, possibilitando o controle da descarga e o cátodo é completamente 

envolvido pelo plasma fazendo com que o processamento seja uniforme; é, portanto, a mais 

indicada para processamento de materiais; 

4. Descarga de Arco: apresenta baixa tensão e elevada corrente, produzindo grande 

quantidade de calor, alcançando-se temperaturas superiores a 3000 °C. 
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Com o início da descarga, devido à distribuição de espécies carregadas na região entre 

os eletrodos, ocorre uma distribuição de potencial em três regiões distintas. No centro 

encontra-se uma região luminescente com campo elétrico nulo (equipotencial). Envolvendo os 

eletrodos têm-se as bainhas catódica e anódica, regiões onde se encontra o campo elétrico. Na 

bainha catódica encontra-se o maior campo elétrico da descarga, enquanto que na bainha 

anódica o campo elétrico é muito inferior. A espessura destas bainhas depende da pressão, 

temperatura e tipo do gás envolvido no sistema (CHAPMAN, 1980). 

A região equipotencial é denominada de região luminescente, onde devido às colisões 

entre as partículas neutras e elétrons acelerados ocorrem as principais reações como: 

ionização, dissociação e excitação de átomos e/ou moléculas. É esta região da descarga que 

pode ser considerada como plasma, por apresentar equilíbrio entre cargas. Na Figura 14 é 

apresentada de forma esquemática a distribuição de potencial destas regiões. 

 

 

Figura 14. Esquema da distribuição de potencial entre os eletrodos em uma descarga 

luminescente anormal e suas respectivas regiões (CHAPMAN, 1980). 

 

 2.2.3 – Processamento de materiais em descarga DC 

 

A utilização de plasma para processamento de materiais vem apresentando um 

crescimento significativo no campo científico e industrial, principalmente na área de Ciência e 

Engenharia de Materiais. Dentre as inúmeras aplicações pode-se citar: deposição de filmes 

finos, erosão, implantação iônica, ativação superficial e funcionalização de polímeros, 
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polimerização, limpeza, oxidação, endurecimento superficial, sinterização de pós metálicos e 

cerâmicos, entre outros (BOGAERTS ET AL., 2002; HOLLAND, 1977 E BATISTA ET AL,. 

1998). 

A descarga luminescente anormal caracteriza-se por ser uma descarga facilmente 

desenvolvida em um gás sob pressões normalmente menores que aproximadamente 100 torr. 

O nome “descarga luminescente” deriva de uma zona luminosa que se desenvolve entre os 

eletrodos, denominada região luminescente. Sua estrutura possui várias regiões diferenciadas 

entre os eletrodos, incluindo algumas escuras, sem luminosidade, e nem sempre observadas a 

olho nu (SEEBER, 2008).  

A seguir serão apresentados alguns destes processamentos auxiliados por descarga 

luminescente anormal aplicado aos produtos da metalurgia do pó. 

 

2.2.3.1 - Limpeza 

 

A limpeza de superfícies envolve a remoção de possíveis resíduos indesejados, tais 

como óxidos, produtos metálicos e orgânicos (BOGAERTS ET AL., 2002). A limpeza com 

auxílio de descarga elétrica é geralmente realizada com atmosfera de O2, H2, N2 ou com a 

mistura destes com um gás inerte (SANTOS ET AL., 2005). Para a eficiente realização de 

diversos tipos de processamentos superficiais como pintura, deposição, tratamentos de 

endurecimento superficial, entre outros, é necessário que a superfície da peça a ser tratada 

esteja livre de óxidos e contaminantes (BELKIND ET AL., 1995). 

As peças produzidas pela técnica da metalurgia do pó necessitam frequentemente, de 

ajustes dimensionais após o processamento de sinterização. Esta etapa inevitavelmente 

introduz resíduos orgânicos na superfície, como graxas e/ou óleos, usados na lubrificação das 

partes móveis da matriz de calibração. Paralelamente, a maioria das peças produzidas pela MP 

é armazenada em óleo para evitar a oxidação. Assim sendo, muitas das vezes é necessário 

promover a re moção dos resíduos superficiais, que são constituídas basicamente de matéria 

orgânica, como gordura, graxas e óleos. A limpeza das peças é realizada, geralmente, com a 

utilização de solventes, como hexano, éter de petróleo ou álcool, seguido de um ciclo térmico 

em forno co m atmosfera de hidrogênio (SANTOS ET AL., 2005). Estas etapas oneram o 

processo como um todo e, na maioria das vezes, produzem resíduos poluentes. 
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Técnicas de limpeza utilizando descarga luminescente anormal foram desenvolvidas e 

se mostraram eficientes na remoção destes resíduos (BELKIND ET AL., 1995). Como 

principal vantagem estes métodos propiciam um processamento mais rápido e eficiente assim 

como a redução da emissão de poluentes. 

 

2.2.3.2 – Endurecimento Superficial 

 

As características superficiais dos aços possuem influência direta em algumas de suas 

propriedades como a dureza, fadiga, coeficiente de atrito, resistência ao desgaste, resistência à 

corrosão e oxidação, e outros. Estas características, tanto geométricas quanto constitucionais, 

podem ser modificadas no intuito de obter a melhoria das propriedades requeridas para uma 

determinada aplicação. Tratamentos térmicos superficiais e tratamentos termoquímicos de 

cementação, nitretação e carbonitretação podem ser citados como exemplos de 

processamentos que atingem tais objetivos. 

Estes tratamentos superficiais buscam, basicamente, promover o endurecimento da 

superfície através da modificação da composição química e/ou microestrutural do material e a 

manutenção de um núcleo dúctil. Esta característica é bastante interessante, pois faz com que 

um mesmo componente apresente propriedades antagônicas: dureza e tenacidade, que são 

extremamente importantes em diversas aplicações. 

 

 

2.2.3.3 – Sinterização em descarga luminescente anormal 

 

A sinterização em descarga luminescente anormal mostra-se como uma técnica 

eficiente para sinterizar materiais metálicos e compósitos. Os primeiros estudos foram 

realizados no fim dos anos 90, fazendo-se a sinterização de ferro puro utilizando a 

configuração cátodo (BATISTA ET AL., 1998). Neste caso, conforme a Figura 15, a amostra 

funciona como cátodo da descarga (eletrodo A), polarizado negativamente, enquanto as 

paredes do reator e/ou um eletrodo envolvente (eletrodo B) atuam como ânodo aterrado. 
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Figura 15. Desenho esquemático do sistema de sinterização em descarga luminescente 

anormal. 

 

Devido ao forte campo elétrico formado entre o cátodo e a região luminescente a 

amostra sofre o bombardeamento de íons e átomos neutros rápidos, provocando uma série de 

reações, dentre elas o aquecimento da amostra a temperaturas usuais de sinterização (1150ºC). 

Neste caso algumas características do produto sinterizado se apresentam de modo distinto 

quando comparadas àquelas produzidas por aquecimento em forno resistivo. O selamento 

parcial da porosidade superficial pode ser citado como uma destas características principais. 

Este fenômeno pode ser atribuído ao bombardeamento íons e neutros rápidos, produzindo 

ativação dos mecanismos de evaporação, recondensação, assim como na produção de defeitos 

cristalinos (densidade de vacâncias) e conseqüente ativação da difusão volumétrica localizada 

próximo à superfície (MALISKA ET AL., 2003). 

No caso da amostra ser não-condutora ou de não se desejar que esta sofra o 

bombardeamento de íons e neutros rápidos, utiliza-se uma configuração de eletrodos 

polarizada de maneira inversa à anterior, sendo esta conhecida como ânodo-cátodo confinado. 

Nesta configuração a amostra é colocada como ânodo aterrado (eletrodo A da Figura 15). A 

amostra é envolvida por um cátodo de material conveniente (eletrodo B da Figura 15), que 

sofre bombardeamento das espécies energéticas produzindo o calor, que é transmitido à 

amostra principalmente por radiação térmica.  A pulverização catódica torna-se interessante 

quando se deseja adicionar elementos de liga à amostra durante a sinterização (LAWAL, 

2001). 
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2.3 - Compósito de matriz metálica (CMM) 

 

Na busca constante pela melhoria do desempenho, que pode ser avaliada sob vários 

aspectos como redução de peso, maior resistência mecânica, maior resistência ao desgaste e 

melhor estabilidade térmica, os materiais normalmente usados já alcançaram o limite de suas 

aplicações (LEMSTER ET AL., 2005).  

Neste sentido, cientistas, engenheiros e pesquisadores da área de materiais estão 

constantemente trabalhando para melhorar o desempenho dos materiais tradicionais ou 

desenvolver materiais completamente novos.  

Recentemente, uma nova geração de materiais conhecido como compósitos de matriz 

metálica (CMM) têm sido desenvolvidos (TRUMPER, 1987), para satisfazer a demanda para 

uma alta resistência e dureza do material, capaz de operar efetivamente sob condições 

adversas. Os CMMs são materiais em que as propriedades de um material metálico são 

modificadas pela adição de uma segunda fase (cerâmica, polimérica, etc.). 

Os CMMs são materiais produzidos de uma matriz metálica baseada em ferro, níquel 

ou cobalto (dentre outras) e fases duras dispersas, tais como carbetos, nitretos ou boretos. Isto 

oferece mais liberdade para projetar materiais com propriedades específicas, particularmente a 

resistência ao desgaste ou dureza. Além disso, técnicas de metalurgia do pó podem ser usadas 

para adaptar o tamanho da partícula, a distribuição e o teor das fases duras para o sistema de 

desgaste em grande escala. 

O desenvolvimento destes materiais iniciou nos anos 60 com a introdução de boro, 

grafite e fibras de aramida. Entretanto, interesse em CMMs diminuíram no princípio dos anos 

70, devido os compósitos de matriz polimérica se tornarem um material dominante. As 

introduções de novas fibras como materiais de reforço nos finais dos anos 80 encorajaram 

mais uma vez o desenvolvimento de novos CMMs (IULIANO ET AL., 1998). Materiais 

compósitos de matriz metálica é um exemplo de novos materiais concebidos dentro desta 

filosofia. 

Um compósito é um material consistindo de duas ou mais fases distintas fisicamente 

e/ou quimicamente. O compósito geralmente tem propriedades superiores quando comparado 

a cada um dos constituintes individualmente. As fases de reforço se dão na forma de 

partículas, whiskers, fibras curtas ou fibras contínuas. O uso de partículas apresenta a 

vantagem de produzir compósitos muito mais isotrópicos. 
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Compósito de matriz metálica idealmente combina a alta dureza de cerâmicas com a 

ductilidade de metais. Apresenta uma extensa faixa de aplicações, como uso em componentes 

automotivos e aeroespaciais, materiais para uso em produção farmacêutica e alimentar 

(LEMSTER ET AL., 2005). 

Compósitos de matriz metálica contendo determinada fração de carbeto, nitreto, 

boreto, ou partículas óxidas são materiais escolhidos frequentemente para aplicações que 

requerem boa resistência ao desgaste. O tamanho das partículas de reforço pode influenciar o 

comportamento ao desgaste do compósito (SHANG-PING ET AL., 2009). A presença de 

partículas finas como segunda fase também melhora a dureza, inércia a alta temperatura e 

resistência à corrosão. Essas propriedades aliada a alta resistência ao desgaste, baixo custo e 

inércia química de cerâmicas óxidas, carbetos e nitretos têm levado ao uso generalizado 

dessas fases dispersas nos compósitos (SRIVASTAVA ET AL., 2007). 

O início das pesquisas no campo de materiais compósitos foi marcado em particular 

por um grande número de estudos e aplicações em compósitos de matriz polimérica (décadas 

de 70 e 80). A ideia evoluiu, e com o passar do tempo intensificou-se também o número de 

pesquisas e aplicações em compósitos de matriz metálica e cerâmica, devido à possibilidade 

de poderem ser usados a temperaturas mais elevadas (Figura 16) (COELHO 1996). 

 

 

Figura 16. Mapa de desempenho de vários materiais de engenharia, em termos de temperatura 

de operação e relação de resistência/peso (COELHO 1996). 
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Dependendo das partículas de segunda fase, os materiais compósitos de matriz 

metálica têm muitas vantagens sobre os materiais convencionais, tais como: maiores limites 

de resistência mecânica e módulo de elasticidade, melhores propriedades a altas temperaturas, 

baixo coeficiente de expansão térmica e melhor resistência ao desgaste. Por apresentar tais 

propriedades, estes materiais podem ser usados em um grande número de aplicações. 

Cronjägen e Meister (1989) subdividem os CMMs de acordo com os tipos de 

reforços que os constituem, que podem ser contínuos (fibras longas), descontínuos (fibras 

curtas e “whiskers”) e particulados (Figura 17). Acrescentam ainda que outras distinções 

possam ser feitas com base no diâmetro das fibras, orientação e distribuição do reforço. 

 

 

Figura 17. Descrição esquemática dos três tipos de CMM, classificados de acordo com o tipo 

de reforço (CRONJÄGEN E MEISTER 1989). 

 

Na produção de CMMs, três principais rotas são comumente usadas: a metalurgia do 

pó, onde partículas metálicas e cerâmicas são misturadas, moldadas e sinterizadas; síntese a 

alta temperatura, em que uma mistura de pós reage resultando em um compósito e por último, 

a rota por infiltração, em que um metal fundido recobre um corpo cerâmico poroso 

(LEMSTER ET AL., 2005). 

A metalurgia do pó (MP) é um conveniente e eficaz modo para produzir esses 

compósitos de matriz metálica (CMMs). A mistura de diferentes pós em MP pode prover uma 

larga faixa de seleção de composição nos CMM´S. O maior problema na elaboração destes 

compósitos está nas distribuições das partículas de reforço na matriz. As diferentes partículas 

cerâmicas reforçando CMM via MP têm sido estudadas (OLIVEIRA E BOLTON, 1996). A 

introdução de partículas cerâmicas em pós metálicos inevitavelmente diminuirá a 
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compressibilidade da mistura de pós devido às propriedades físicas e mecânicas das partículas 

duras (ZHI-YU ET AL., 2007). 

Uma boa distribuição de partículas de reforço e a boa ligação entre as partículas e a 

matriz são elementos essenciais para obter compósitos com boa propriedade mecânica e 

comportamento tribológico. Carbetos, óxidos e nitretos são comumente usados em 

compósitos de matriz metálica (ZHI-YU ET AL., 2007). 

 

2.4 - Inserção de carbetos em matriz metálica 

 

Os carbetos dos metais de transição (TmC, Tm=Nb, Ta, Ti, etc.) são um grupo 

especial de componentes. Eles exibem algumas propriedades extraordinárias tais como, alta 

dureza e excelente resistência a alta temperatura (XIANG ET AL., 2006). A dispersão destas 

partículas duras protege o compósito de matriz metálica contra abrasão e melhora a dureza. 

Os carbetos de nióbio e de tântalo são materiais cerâmicos que devido às suas propriedades, 

podem ser utilizados para fins estruturais, em componentes de motores a combustão, 

refratários, dentre muitas outras aplicações (PAULO, 2003). 

O carbeto de tântalo (TaC) é um composto cristalino refratário com estrutura 

empacotada e o carbono ocupa sítios intersticiais específicos dentro da estrutura cristalina. A 

natureza intersticial da estrutura leva a uma combinação de ligações metálica, covalente e 

iônica. Como resultado, este carbeto exibe as propriedades físicas de cerâmicas e as 

propriedades eletrônicas de metais, ou seja, alta dureza e resistência com alta condutividade 

térmica e elétrica. Além disso, ele apresenta altíssimo ponto de fusão (aproximadamente 3880 

°C), alta dureza (9-10, dureza Moh a 25 °C), resistência a choque térmico, excelente 

resistência à oxidação e alta estabilidade térmica e química (SILVESTRONI ET AL., 2012). 

O TaC é obtido pelo aquecimento à temperatura de 1540ºC de misturas de pentóxido 

de tântalo e carbono. Como não há qualquer objeção à presença de nióbio, podem-se utilizar 

misturas de carbono com liga ferro-tântalo-nióbio ou ácido tantálio-nióbico, resultando uma 

solução sólida de carbeto de tântalo com carbeto de nióbio, com proporções variadas. Em 

pequenas porcentagens, restringe o crescimento do grão, aumentando a tenacidade e a 

resistência do metal (FERRARESI, 1970). 
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O carbeto de nióbio tem recebido grande atenção devido suas propriedades únicas, tais 

como alto ponto de fusão (3610 °C), microdureza (acima 235 GPa), módulo de Young (3,38 x 

10
-5

 N/mm
2
), coeficiente de expansão térmica (6,65 x 10

-6
 k

-1
), excelente estabilidade química 

e boa resistência ao desgaste. Muito utilizado como fase dura para melhoria das propriedades 

de material sinterizado.  

O NbC por apresentar propriedades como elevada dureza e alto ponto de fusão 

(3610°C), tem se destacado na indústria mecânica, microeletrônica e na área química, por sua 

elevada condutividade térmica, grande estabilidade química e até resistência à radiação. 

Geralmente é produzido com o aquecimento do metal puro, ou de seu óxido, com carbono. 

Essa reação ocorre no estado sólido e requer altas temperaturas (1600-1800°C). Muito 

utilizado como inibidor de crescimento de grão, possui efeito semelhante ao TaC (MARTINS, 

2010).  

 

2.5 - Níquel 

 

Em 1751 Axel Frederik Cronstedt tentando extrair o cobre da niquelina, obteve um 

metal branco que chamou de níquel. É encontrado nos minerais nicolita (NiAs), pentlandita 

((Fe, Ni)9S8), pirrotita (Fe, NiS) e garnierita ((Ni, Mg)6(OH)6Si4O10.H2O). Os principais 

minerais de níquel são sulfetos sendo a pentlandita o principal sulfeto de níquel. É um metal 

de transição de coloração branco-prateada, bom condutor de eletricidade e calor, dúctil e 

maleável, porém não pode ser laminado, polido ou forjado facilmente e apresenta certo caráter 

ferromagnético (PAGANINI, 2007 APUD MARTINS, 2010). 

Em seu estado de oxidação aparece de cor verde em soluções de sais de níquel. É 

resistente a corrosão e como revestimento só pode ser utilizado por eletrodeposição. O Níquel 

é encontrado numa estimativa de 1609 metros de profundidade da crosta terrestre. O níquel e 

algumas de suas ligas metálicas, como o Monel (65Ni-35Cu), são utilizados para manejar o 

flúor e alguns fluoretos porque tem pouca reatividade com estas substâncias. A liga de níquel-

cobre (25%Ni e 75% Cu) é utilizada para produzir os cuproníqueis, que são usadas em 

moedas. A coloração amarela é removida por adição de pequenas quantidades de Co 

(PAGANINI, 2007 APUD MARTINS, 2010). 
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A maior parte da produção mundial de níquel é proveniente de depósitos sulfetados. 

Alguns depósitos sulfetados mais conhecidos são: Jinchuan, China; Kambalda e Mount Keith, 

Australia; Sudbury, Canadá; e depósitos de Russian Kola (GOONAN, 2009). No Brasil a 

Mineração Mirabela, Bahia, e Fortaleza de Minas, Minas Gerais, são exemplos de depósitos 

de minério de níquel sulfetado. 

O forte crescimento econômico mundial até 2007 implicou no aumento da produção 

do metal níquel: a produção mundial chegou a 1,416 milhões de toneladas. Em 2005, a China 

começou a produzir Nickel Pig Iron (NPI), uma categoria de ferroníquel como uma 

alternativa mais barata ao níquel puro para a produção de aço inoxidável, para consumo 

interno.  

Além da nova produção de NPI na China, vários projetos de níquel iniciaram em todo 

o mundo: são exemplos os projetos Barro Alto e Onça Puma, no Brasil, com uma capacidade 

combinada de mais de 100.000 toneladas por ano, quando em plena produção. No entanto, no 

período de 2008 a 2009 a crise econômica levou a uma menor produção de níquel em todo o 

mundo, quando a produção caiu para 1,32 milhões de toneladas. A produção aumentou para 

1,589 milhões de toneladas em 2011 e a média anual do crescimento da produção entre 2001 e 

2011 foi de 3,7%. Na Figura 18 é mostrado o gráfico da evolução do preço do níquel por 

tonelada dos anos de 2008 até 2013 (IMBELLONI, 2013). 

 

 

Figura 18. Gráfico do histórico do preço do níquel nos últimos 5 anos (London Metal 

Exchange, 2013). 
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Níquel (Figura 19) é um elemento relativamente abundante (24°) encontrado na crosta 

terrestre, tendo um teor médio de 0,016% nos 10 Km do exterior da crosta. Percentual maior 

do que o valor total para os elementos cobre, zinco e chumbo. Apesar de poucos desses 

depósitos serem de importância comercial (BASSFORD E HOSIER, 2002). É um metal 

bastante interessante quando é necessário certo nível de resistência à oxidação. Também, 

possui boas características mecânicas, sendo interessante como material estrutural (DUTEL 

ET AL., 2013). 

Além disso, também são de muito interesse na área da Metalurgia do pó devido sua 

elevada pureza, podendo chegar a valores acima de 99,95% no caso do níquel carbonila, 

propriedades magnéticas, alta condutividade térmica e elétrica, baixo nível de oxidação e alta 

área superficial específica. Os produtos sinterizados obtidos podem apresentar uma 

porosidade de aproximadamente 10%. 

 

 

Figura 19 - Níquel na forma de metal puro (International Nickel Study Group, 2013 APUD 

IMBELLONI, 2013). 

 

2.5.1 – Obtenção do pó de níquel 

 

A obtenção de pós metálicos finos tem atraído bastante interesse na última década. A 

habilidade para produzi-los com um custo razoável é um importante desafio na área da 

Engenharia de materiais (CARNEY ET AL., 2006). 
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Os dois principais processos para produção de pós finos de níquel são o processo 

carbonila e a técnica hidrometalúrgica. Na técnica hidrometalúrgica, a principal etapa de 

separação metal-parte não aproveitável da massa de uma jazida mineral envolve reações de 

dissolução do mineral-minério, onde a redução de uma solução de um sal de níquel com 

hidrogênio sobre pressão é realizado (chamado processo Sherritt) (NABOYCHENKO ET AL. 

2004). 

Entretanto, apesar desse processo produzir níquel com alta pureza, o tamanho do pó 

produzido por essa redução é tipicamente grande (na ordem de 100m). O processo comercial 

preferível para produção de pós finos é o método carbonila, o qual é um método altamente 

seletivo e capaz de produzir pós uniformes de tamanho de partículas de 4 m  (CARNEY ET 

AL., 2006). 

 

2.5.2 – O processo carbonila 

 

Em 1889, Ludwig Mond e colaboradores desenvolveram a manufatura de pós de 

níquel. Observaram que monóxido de carbono na pressão atmosférica e em temperatura entre 

40 e 100ºC reage com níquel ativo para formar um gás incolor e níquel tetracarbonila 

(Equação 5) (NABOYCHENKO ET AL. 2004). 

 

                                                                        Equação 5 

 

A reação de formação do níquel tetracarbonila é altamente exotérmica, com valor de 

entalpia da reação ΔH = - 160,4 kJ/(g.mol). Também, a conversão do níquel para níquel 

tetracarbonila depende primariamente da pressão parcial de monóxido de carbono presente 

(Figura 20). Por conseguinte, uma alta taxa de conversão do níquel comercial requer um 

sistema de remoção de calor grande. 
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Figura 20. Dependência da pressão e temperatura na taxa de reação de formação de níquel 

tetracarbonila (NABOYCHENKO ET AL. 2004).  

 

Além disso, mostraram que a reação é facilmente reversível pelo aquecimento do 

níquel tetracarbonila em temperaturas na faixa de 150-300ºC, de acordo com a equação 6. 

 

                                                                                 Equação 6 

 

Assim, o níquel formado quando em contato com o ar não reage com monóxido de 

carbono. Por isso, os carbonilas não foram descobertos antes. 

Condições que afetam a formação das partículas de níquel durante a decomposição 

carbonila (tais como: a temperatura de processamento, a concentração e a taxa de alimentação 

do níquel tetracarbonila para ser decomposto) podem variar significamente. Estas influenciam 

as propriedades físicas e técnicas dos pós. Adições realizadas ao níquel tetracarbonila durante 

decomposição pode mudar o mecanismo de formação do pó, bem como a morfologia das 

partículas. 
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O grande interesse na utilização de pó de níquel carbonila na área da metalurgia do pó 

está em suas qualidades, como alta pureza e alta taxa de difusão. Além disso, maior área 

superficial específica e uma razoável estreita faixa de distribuição de tamanho de partículas. 

Adicionalmente, estes pós são finos, regulares e apresentam uma forma quase cúbica. 

 

2.6 - Granulação  

 

O processo de granulação é utilizado em uma larga faixa de indústrias, incluindo 

mineração, produtos da agricultura, detergentes, fármacos e metalurgia. Pós muito finos são 

aglomerados para formar partículas maiores, ou grânulos; os quais apresentam uma variedade 

de vantagens quando comparados com os pós muito finos: eles fluem melhor, apresentam 

menos riscos ambientais e dissolvem ou dispersam melhor (REYNOLDS ET AL., 2005). 

Ainda, o aumento do tamanho de pós por granulação melhora as estruturas 

macroscópicas e microscópicas, densidade e aparência das peças (HASSANPOUR ET AL., 

2009). 

Granulação ocorre por colisão e aderência de partículas em grânulos discretos e/ou por 

crescimento a partir de um núcleo e formação de uma camada ao seu redor. As forças 

envolvidas durante o processo podem ser fornecidas por forças eletrostáticas ou de Van der 

Waals ou pelas ligações desenvolvidas através da sinterização, cristalização ou adicionando 

um ligante seco ou líquido (HASSANPOUR ET AL., 2009). 

O comportamento global de um sistema granular é governado pelas seguintes 

características: intrínsecas das partículas do material no estado sólido (tamanho, forma, 

porosidade, cristalinidade, etc.); propriedades das partículas (distribuição de tamanho de grão, 

homogeneidade, habilidade para segregar, etc.); propriedades macroscópicas dos pós em 

massa criada pela interação entre as próprias partículas ou entre as partículas e o ambiente ao 

seu redor (umidade, temperatura, etc.) (TRAINA ET AL., 2013). 
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Bernardes (2006), explica detalhadamente algumas das razões para realização da 

granulação: a) prevenir segregação dos componentes da mistura, b) melhorar propriedades de 

fluidez da mistura dos pós e c) melhorar as características de compactação da mistura dos pós. 

 

a) Prevenir segregação dos componentes da mistura 

 

A segregação pode ocorrer devido a diferenças nos tamanhos de partículas ou 

densidades de componentes da mistura. Uma granulação ideal conterá todos os componentes 

da mistura na proporção correta em cada grânulo, dificultando a segregação dos constituintes 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21. Granulação previne a segregação de pós (GRANTEC TECNOLOGIAS APUD 

BERNARDES, 2006). 

 

 

Também é muito importante controlar a distribuição do tamanho dos grânulos, pois, 

embora os componentes individuais não apresentem segregação, se ocorrer uma larga 

distribuição granulométrica na massa granulada, pode ocorrer segregação. 
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b) Melhorar propriedades de fluidez da mistura dos pós 

 

Muitos pós, devido a seu tamanho pequeno, forma irregular ou características de 

superfície, são muito aderentes (coesivos) e não permitem uma boa fluidez. Baixa fluidez 

resultará, frequentemente, em gradiente de densidade no produto final. A granulação da 

mistura desses pós, em determinadas faixas granulométricas, permite uma melhoria 

significativa nas propriedades de fluidez desses materiais. 

 

c) Melhorar as características de compactação da mistura dos pós 

 

Alguns pós, ou misturas de pós, são difíceis de compactar, mesmo quando um bom 

ligante é incluído na mistura. Porém, grânulos desses pós ou misturas de pós são mais 

facilmente compactados e produzem peças mais resistentes. Essa propriedade está associada 

com a distribuição do polímero dentro do grânulo e em função do método empregado para 

produzir o mesmo. 

  

2.6.1 Granulação via seca 

 

A granulação por via seca tem aplicação frequente na indústria farmacêutica. 

Partículas finas com tamanhos menores que alguns micrometros, são na sua maioria, coesas e 

são prontamente aglomeradas quando pressão é exercida sobre elas. Granulação a seco utiliza 

estas características coesivas para formar grânulos maiores sem usar qualquer ligante, mas 

com pressão, seja por prensagem, extrusão, rotação ou fluidização (Figura 22) (NISHII E 

HORIO, 2007). 
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Figura 22.  Métodos típicos de granulação a seco (NISHII E HORIO, 2007). 

 

Dentre os métodos citados os dois processos principais são a prensagem e o uso de 

rolos compactadores. A prensagem pode ser realizada mecanicamente ou pneumaticamente. A 

mistura de pós é compactada dentro de um molde por uma prensa, formando um briquete. No 

processo utilizando rolos compactadores a mistura de pós é comprimida entre dois rolos para 

produzir uma folha laminada de material (escamas). 

Em ambos os casos, no passo seguinte, utilizam-se técnicas de desintegração desses 

materiais compactados (procedimentos de moagem) para a obtenção de grânulos que, 

normalmente, são peneirados (classificação granulométrica) para separar a fração de tamanho 

desejada. O material, fino e indesejado, via de regra, retorna ao processo de mistura e 

compactação (BERNARDES, 2006). 

Esse método, por via seca, é utilizado para formulações de produtos que não 

comprimem bem após a granulação via úmida ou quando as formulações são sensíveis à 

umidade. 

Na indústria da metalurgia do pó, granulação com ligante de pós (via úmida) é 

realizado antes da prensagem para obter grânulos de fluxo livre (NISHII E HORIO, 2007). 

 

2.6.2 Granulação via úmida 

 

Esse método envolve a aplicação de um líquido sobre o pó, ou mistura de pós secos, 

resultando numa massa úmida ou em grânulos com uma adequada umidade. O líquido de 

granulação pode ser usado sozinho ou, mais comumente, com aditivos dissolvidos em seu 

meio – binder – (também chamado de adesivo, ligante ou agente de ligação) e que são 
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utilizados para promover uma adesão entre as partículas quando ocorrer a secagem dos 

grânulos (BERNARDES, 2006). 

Solventes orgânicos são utilizados quando as formulações processadas são sensíveis à 

água, como uma alternativa da granulação via seca, ou quando se necessita de um tempo de 

secagem muito rápido. 

Granulação a úmido é um processo complexo com vários fenômenos físicos 

ocorrendo, que leva à formação de grânulos. Este fenômeno divide-se em três grupos de 

processos: a) Umidificação, nucleação e distribuição de ligante; b) Consolidação e 

crescimento e c) Atrito e ruptura (Figura 23) (HAPGOOD ET AL., 2007). 

         

Figura 23. Processos em granulação (HAPGOOD ET AL., 2007). 

 

 

Consolidação e coalescência 

Umidificação e nucleação 

Atrito e ruptura 
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a) Umidificação, nucleação e distribuição de ligante 

 

O primeiro estágio em qualquer processo de granulação via úmido é a distribuição do 

líquido sobre o pó, no qual é importante por várias razões: uma umidificação inadequada leva 

a formação de grandes núcleos, e em casos extremos, a uma mistura de material não 

granulado; distribuição preferencial de líquido entre os materiais individualmente pode causar 

segregação de componentes. 

A maioria dos dados experimentais na literatura é difícil de interpretar devido 

nucleação, crescimento e talvez ruptura dos pós ocorrerem simultaneamente. Entretanto, eles 

geralmente concordam que uma distribuição de líquido inadequada pode mudar o tamanho do 

grão e criar grandes aglomerados. 

 

 b) Consolidação e crescimento 

 

Como grânulos colidem com outros grânulos e com as superfícies de equipamentos, 

eles gradualmente consolidam. Com relação ao processo de crescimento, há duas formas 

principais de o grânulo crescer. Em alguns sistemas, grânulos crescem, mais ou menos 

constantemente com o tempo (Figura 24). Entretanto, em outros sistemas pode haver um 

longo período de tempo em que não há crescimento. Durante este período os grânulos 

consolidam. 
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Figura 24. Granulação de areia de sílica 67 m com variação no teor de umidade (HAPGOOD 

ET AL., 2007). 

 

c) Atrito e ruptura 

 

Os fenômenos físicos que controlam estes processos são os mesmos, independente do 

tipo de granulação usada (seca ou úmida): tamanho do grânulo, distribuição de tamanho e 

porosidade, bem como muitos outros atributos de produtos. 

A ruptura dos grânulos influenciará e poderá controlar a distribuição do tamanho final 

do grânulo. Em algumas circunstâncias, a ruptura pode ser usada para limitar o tamanho 

máximo do grânulo ou para ajudar a distribuir um ligante viscoso. 

Adicionalmente, pode-se realizar a granulação por pulverização. Durante a granulação 

via úmida o líquido (com ou sem aditivos) é adicionado à mistura de pós, geralmente através 

de aparatos que permitem a pulverização (spray), e será distribuído como um filme ao redor e 

entre as partículas. Esse líquido adicionado deve ser suficiente a ponto de exceder a 

quantidade mínima necessária para a formação de uma camada imóvel e produzir um filme 

móvel. Há três estágios de distribuição de líquido entre partículas, que são ilustrados na 

Figura 25 (BERNARDES, 2006). 
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Figura 25. Desenho esquemático da granulação via úmida por pulverização (GranTec 

Tecnologias APUD BERNARDES, 2006).  
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3. Metodologia experimental 

 

3.1 – Matérias – primas  

 

Os materiais utilizados foram pó de níquel carbonila fornecido pela empresa Epson 

Atmix Corporation com tamanho médio de partícula de 6 m e carbetos de tântalo e nióbio 

fornecidos pela empresa H.C.Starck. As características químicas dos carbetos podem ser 

visualizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas dos carbetos de Tântalo e Nióbio.  

Características químicas 

 C total (% massa) 

TaC 6,15 +/- 0,15% 

NbC 11,20 +/- 0,20% 

Clivre Máx. 0,15% 

O Máx. 0,35% 

Al, Ca, Fe, Si, cada Máx. 100 ppm 

S Máx. 30 ppm 
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3.1.1 Caracterização dos pós de partida 

 

3.1.1.1 Distribuição de tamanhos de partículas 

 

Para mensuração dos valores de diâmetro médio de partícula dos carbetos de tântalo e 

nióbio utilizou-se um analisador a laser da marca CILAS 1064 do Laboratório de Pesquisas 

em Petróleo – LAPET da UFRN. 

 

3.1.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Para captação das imagens o microscópio eletrônico de varredura utilizado foi o 

modelo JEOL JSM-6390LV do Laboratório central de microscopia eletrônica – UFSC.  

 

3.1.1.3 Picnometria 

 

Utilizou-se o Gas Pycnometer com gás Hélio de modelo Accupyc 1340 para mensurar 

a densidade real dos pós de Ni carbonila, TaC e NbC. 

 

3.2 Otimização da granulação de pós, peneiramento e do processo de 

mistura 

 

Apesar da metalurgia do pó ser bastante útil na elaboração de compósitos de matriz 

metálica, muitas vezes não se consegue uma boa dispersão dos carbetos na matriz, 

principalmente se a diferença no tamanho dos pós a serem misturados for grande.  

A proposta inicial deste trabalho era a inserção de partículas de carbetos de tântalo e 

nióbio com D50 na faixa de 2 m em matriz base FeASC 100.29. O pó de ferro utilizado 

apresentava um tamanho médio de partículas de 27 m, conforme pode ser visto no 

histograma da Figura 26 e na imagem obtida por MEV (Figura 27). 

 



Metodologia Experimental                                                                                                                                     63 

Maria Roseane de Pontes Fernandes, Março/2014                                                                                           

 

 

Figura 26. Distribuição de tamanhos de partículas de pó de Ferro. 

 

 

Figura 27. MEV do pó FeASC 100.29 peneirado (400 mesh). 

 

Entretanto, não houve uma boa dispersão dos carbetos na matriz do Ferro, conforme 

pode ser visto na microestrutura da Figura 28. Houve formação de clusters com tamanho na 

faixa de 100 m. 
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Figura 28. MEV do compósito sinterizado Fe – 20% TaC. 

 

Assim, tendo em vista que a granulação tem por finalidade unir pós com tamanhos de 

partículas muito pequeno em grânulos, e assim, proporcionar uma melhor escoabilidade dos 

pós na matriz de compactação; também, é utilizada como alternativa para eliminar o problema 

de aglomeração de carbetos em matriz metálica. Foi sugerida então no presente trabalho a 

utilização de pó mais fino, a aplicação da técnica de granulação, peneiramento e o método 

mais adequado de mistura dos pós. Como mencionado no item 3.1, fixou-se o uso do níquel 

carbonila e os carbetos utilizados foram os mesmos (em menores concentrações 5, 10 e 15% 

em massa). 

 

3.2.1 Definição dos parâmetros de granulação 

 

Inicialmente, foi avaliada a granulação mais adequada para o pó de níquel puro 

carbonila. A descrição de cada técnica será explanada a seguir: 

 

 

 

 

Cluster 
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a) Granulação utilizando EVA (Etileno Acetato de Vinila) diluído em Tolueno no Bécker 

 

Com o auxílio do agitador magnético e banho maria (~80°C), o EVA nas 

concentrações de 1,0 e 2,0% foi dissolvido em 40 ml de Tolueno em recipiente fechado. 

Depois, essa solução foi adicionada em 50g de pó de níquel. Então, essa mistura ficou em 

repouso na capela até completa evaporação do tolueno. 

 

b) Granulação utilizando EVA diluído em Tolueno no recipiente giratório 

 

Também, com o auxílio de agitador magnético e banho maria (~80°C), 1,0% de EVA 

foi dissolvido em 40 ml de Tolueno. Posteriormente, pesou-se 50g de pó de Ni em um 

recipiente de vidro giratório (Figura 29). Então, a solução foi adicionada ao pó e o recipiente 

ficou girando por ~2h (35 rpm), tempo suficiente para completa evaporação do tolueno. 

 

 

Figura 29. Recipiente utilizado para realizar a granulação utilizando EVA diluído em 

Tolueno.  
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c) Granulação utilizando Parafina diluída em Hexano no bécker 

 

Diluiu-se 1,0% de parafina em 15 ml de hexano com o auxílio do ultrasom por 30 min 

em recipiente fechado. Então, essa solução foi acrescentada em 50g de pó de níquel.  

Mudou-se a metodologia aplicada nos casos anteriores. Ao adicionar a solução no pó 

de níquel, misturaram-se os mesmos com o auxílio de uma espátula, e quando quase todo o 

hexano foi evaporado, fez-se novamente a mistura dos pós e ao mesmo tempo realizando o 

fracionamento de grânulos maiores em grânulos menores. No final girou-se o bécker 

(granulação em tambor) e os grânulos já se apresentaram com aspectos de escoabilidade. 

  

3.2.1.1 Teor adequado de parafina e do peneiramento 

  

Após a definição da metodologia adequada para granular o pó, foi realizado um estudo 

para adequar a melhor concentração de parafina e faixa granulométrica dos pós. Inicialmente, 

foram testados diferentes teores de parafina para averiguar qual a concentração adequada para 

melhor granulação do pó de níquel puro, para depois serem utilizados nas misturas com a 

adição dos carbetos. Para isto, variaram-se os percentuais de parafina (0,5%, 1,0% e 1,5% em 

massa). Com o auxílio do ultrassom diluiu-se a parafina em 25 ml de hexano durante 30 min. 

Então, a mistura líquida foi acrescentada ao bécker com 100g de pó e fez-se a chamada 

granulação em tambor.  

Posteriormente, após completa evaporação do hexano (dia seguinte), os pós foram 

peneirados para definir a faixa de peneiras mais adequada. Os pós foram passados pelas faixas 

de peneiras de 850-180 micrometros e 500-90 micrometros. 
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3.2.2 Mistura 

 

Após análise de MEV, densidade e microestrutura e, consequentemente do teor 

adequado de parafina iniciaram-se os processos de misturas dos pós. Foram realizados 

diferentes processos de mistura para averiguar qual a mais adequada para a dispersão dos 

carbetos na matriz de níquel (Tabela 2). 

Tabela 2. Diferentes processos de mistura dos pós. 

Mistura Características 

NT10 Mistura à seco utilizando o misturador Y 

sem adição de esferas - 45 min de mistura. 

NT10U Mistura à úmido adicionando o álcool 

etílico no pó (100g esferas 0,3cm para 

100g pó) – 45 min de mistura.  

NT10S1 Suspensão do pó no álcool etílico (100g 

esferas 0,3cm para 100g pó) – 45 min 

mistura. 

NT10S2 Suspensão do pó no álcool etílico (150g 

esferas 0,6cm para 100g pó) – 3h mistura. 

NT10S3 Suspensão do pó no álcool etílico (300g 

esferas 0,6cm para 150g pó) – 2h mistura. 

NT10S4 Suspensão do pó no álcool etílico (200g 

esferas 0,3cm para 150g pó) – 1h mistura. 

 

 

Na Figura 30 pode ser visto o aparato utilizado para realização das misturas e na 

Figura 31 a visão interna dos pós misturados com as esferas de aço de 0,3 cm. 
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Figura 30. Aparato utilizado para realização das misturas. 

 

 

 

Figura 31. Vista interna dos pós misturados e esferas. 

 

Para todas as composições avaliadas fixou-se 10% em massa de TaC (NT10) e após 

mistura realizou-se a granulação com 1,5% de parafina e peneiramento na faixa 

granulométrica entre 500-90 micrometros. 
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3.3 Composições definidas 

 

Após definição das condições de granulação e mistura dos pós, partiu-se para a etapa 

das misturas dos carbetos de tântalo e nióbio com o pó de níquel (Tabela 3). Após mistura e 

granulação das composições definidas realizou-se os ensaios de acordo com o fluxograma da 

Figura 32. 

 

Tabela 3. Composições estudadas variando a concentração de carbetos. 

 N NT5 NT10 NT15 NN5 NN10 NN15 NTN2,5 NTN5 NTN7,5 

TaC (%) 0 5 10 15 0 0 0 2,5 5 7,5 

NbC (%) 0 0 0 0 5 10 15 2,5 5 7,5 

 

 

 

Figura 32. Fluxograma dos ensaios realizados após definição de todas as composições. 
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3.3.1 Teste de escoabilidade e medida da densidade aparente 

 

A escoabilidade é uma propriedade na qual se mede o tempo necessário para escoar 

50g de pó através de um Funil, indicando o tempo necessário para o preenchimento da matriz 

de compactação. Quanto menor esse tempo, mais rápido será a produção de peças. Os ensaios 

de escoabilidade foram realizados utilizando funil com diâmetro do orifício de 0,20” 

(5,08mm) e seguindo a Norma ASTM B213 − 13.  

A importância do conhecimento da densidade aparente de pós reside no fato de que ela 

determina o verdadeiro volume ocupado por uma massa solta de pó e em consequência, 

determina a profundidade da cavidade da matriz. Para as medidas de densidade aparente 

utilizou-se o cilindro de 25 cm
3
 de volume (Figura 33).  

 

 

Figura 33. Funil de Hall para medida da escoabilidade dos pós granulados. 

 

3.3.2 Compactação 

 

Utilizou-se uma prensa manual de duplo efeito com pressão de compactação aplicada 

de 600 MPa (4,7 ton). Para melhor extração do compactado verde aplicou-se Amida Wax 

embebida com álcool nas paredes da matriz de 10 mm de diâmetro. As medidas de densidade 

foram realizadas utilizando o método geométrico, com auxílio de micrômetro e balança 

digital. 
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3.3.3 Sinterização em forno convencional 

 

Foi realizada em forno tubular convencional nas seguintes condições de sinterização: 

taxa de aquecimento de 3°C/min, 30 min patamar na temperatura de 500 °C, para extração da 

parafina e 8°C/min, 1h patamar na temperatura de 1150 °C, durante a etapa de sinterização e 

mistura padrão de gases 95% Ar + 5% H2, para limitar a formação de óxidos superficiais nas 

peças. No gráfico da Figura 34 estão presentes as variáveis tempo versus temperatura do ciclo 

térmico de sinterização. 
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Figura 34. Ciclo térmico de sinterização em forno tubular convencional. 

 

3.3.4 Sinterização PADS (Plasma Assisted Debinding and Sintering) 

 

Utilizou-se o reator do Labmat – UFSC na configuração cátodo-ânodo (Figura 35). As 

peças a serem sinterizadas foram posicionadas sobre uma placa de Alumina e dispostas na 

condição de potencial flutuante. 
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Figura 35. Reator a plasma do Labmat. 

 

Para sinterização no forno PADS, as amostras foram submetidas à duas condições 

particulares: 

  

a) Extração da parafina e sinterização no próprio PADS  

 

As condições de extração e sinterização constam no gráfico da Figura 36, ou seja, taxa 

de 3°C/min (500°C) com patamar de 30 min e taxa de 8°C/min (1150°C) com patamar de 1h. 

Atmosfera padrão 95% Ar e 5% H2, TAP de 400V, pressão de 1 Torr e fluxo de 250 sccm. O 

ton utilizado foi de 75 s durante a etapa de extração e 50 s na etapa de sinterização. 

 

Cátodo  

Ânodo 

Termopar  

Placa Alumina 

Câmara 
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Figura 36. Ciclo térmico de sinterização das amostras submetidas à extração da parafina e 

sinterizadas em PADS. 

 

b) Extração da parafina em forno tubular e sinterização no PADS  

 

Na segunda condição estudada, as amostras foram submetidas ao processo de extração 

da parafina em forno tubular convencional a uma taxa de aquecimento de 3°C/min (até 

500°C) com patamar de 30 min. A sinterização foi realizada em reator PADS com taxa de 

aquecimento de 8°C/min (até 1150°C) com patamar de 1h. Utilizou-se atmosfera padrão 95% 

Ar e 5% H2, TAP de 400V, pressão de 1 Torr, fluxo de 250 sccm e ton de 50 s. 

 

3.3.5 Averiguação da extração da parafina 

 

Para comprovar se realmente toda a parafina foi extraída foi realizado o estudo de 

perda de massa das amostras após condição de extração mencionada no item 3.3.4 (b). As 

amostras foram pré-sinterizadas em forno tubular convencional a uma taxa de aquecimento de 

3°C/min até a temperatura de 500°C, com patamar de 30 min, utilizando uma mistura padrão 

de gases. 
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3.3.6 Preparação Metalográfica 

 

Após sinterização as amostras foram cortadas utilizando um disco compósito de latão 

mais partículas de diamante e embutidas com baquelite. Foram lixadas nas sequências de lixas 

80, 120, 240, 400, 600 e 1200 mesh. O polimento foi realizado com alumina de 1,0 e 0,3 m. 

O ataque químico foi realizado com o reagente Marble. Após ataque as amostras foram 

colocadas em ultrasom por aproximadamente 5 min para retirada do ácido. 

 

3.3.7 Dilatometria 

   

O dilatômetro utilizado para a realização das análises foi o modelo NETZSCH DIL 

402C de módulo informatizado. Utilizou-se uma taxa de aquecimento de 10 ºC/minuto até 

temperatura de 1200 ºC com patamar isotérmico de 1 hora e fluxo contínuo de 95% Ar + 5% 

H2.  

As amostras antes de serem ensaiadas foram pré-sinterizadas em forno resistivo 

convencional (3°C/min a 500°C com patamar 30 min e mistura padrão de gases 95% Ar + 5% 

H2) para extração da parafina, as amostras apresentaram dimensões de aproximadamente 

9 mm de altura e 10 mm de diâmetro. 

 

3.3.8 Dureza HB 

 

Utilizou-se o durômetro EMCOTEST, com aplicação de carga principal de 306,56 N e 

tempo de carga principal de 5s.  

 

3.3.9 Resistência à Flexão 

 

O ensaio de resistência à flexão pelo método dos três pontos foi realizado na máquina 

universal de ensaios AUTOGRAPH da marca Shimadzu AG-I 100 kN. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1 Caracterização das Matérias-primas 

 

4.1.1  Distribuição de tamanhos de partículas dos pós de partida NbC e 

TaC 

 

Nas Figuras 37 e 38 estão presentes os histogramas dos carbetos refratários utilizados 

como reforço da matriz de níquel. Os valores obtidos de diâmetro médio para o NbC e TaC 

foram de 2,26 m e 2,18 m, respectivamente. 

 

 

Figura 37. Distribuição de tamanhos de partículas do pó de NbC. 
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Figura 38. Distribuição de tamanhos de partículas do pó de TaC. 

 

4.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

4.1.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura do pó de níquel carbonila 

 

Na Figura 39 pode ser observada a morfologia por MEV do pó níquel carbonila 

utilizado. O mesmo, por ser um pó de injeção, apresenta determinadas características: possui 

tamanho de partícula pequena, favorecendo uma rápida sinterização; apresenta forma esférica 

e uma larga distribuição do tamanho de partícula (menor contração durante sinterização). 

 

Figura 39. Micrografia obtida por MEV da amostra em pó de níquel carbonila. 
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4.1.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura do pó de TaC 

 

Na Figura 40 pode ser visto a imagem obtida por MEV do pó de TaC. Com relação ao 

pó de níquel, o tamanho médio de partícula do pó de TaC é três vezes menor que o tamanho 

médio de partículas do pó de Níquel. Apesar da diferença de tamanho, a mistura de pós, 

correspondentes as frações de tamanho distintas, é interessante para otimizar a densidade final 

dos materiais sinterizados. 

 

 

 

 

Figura 40. Análise obtida por MEV com EDS do pó de TaC. 

 

 

 



Resultados e Discussão                                                                                                                                        79 

Maria Roseane de Pontes Fernandes, Março/2014                                                                                         

 

4.1.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura do pó de NbC 

 

O pó de carbeto de nióbio possui características e morfologia semelhante ao pó de 

carbeto de tântalo, como pode ser visto na Figura 41. 

 

 

 

Figura 41. Análise obtida por MEV com EDS do pó de NbC. 

 

4.1.3 Picnometria 

 

Com relação aos resultados relacionados à Picnometria, os valores de densidade 

obtidos constam na Tabela 4. Foram realizadas dez medições, tendo como valores de desvio 

padrão 0,0131 g/cm
3
, 0,0246 g/cm

3
 e 0,0239 g/cm

3
, para o Ni, TaC e NbC, respectivamente. 

Os valores obtidos da densidade medida estão próximos dos valores de densidade teórica. 
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Tabela 4. Valores de densidade medida e densidade teórica dos pós de Ni, TaC e NbC. 

 

 

Densidade medida 

(g/cm
3
) 

Densidade teórica 

(g/cm
3
) 

Ni 8,8 8,9 

TaC 14,3 14,5 

NbC 7,6 7,8 

 

 

4.2 Otimização da granulação de pós, peneiramento e do processo de 

mistura 

 

Antes de realizar as misturas com diferentes concentrações de carbetos, foi necessário 

definir os parâmetros adequados para granular o pó, peneiramento e adequar o processo de 

mistura dos mesmos. Uma vez que cada pó possui sua particularidade, ou seja, o mesmo pode 

ser compatível com um determinado ligante ou não, favorecendo assim uma granulação mais 

ou menos adequada. 

O estudo do processo adequado de mistura foi necessário porque se buscou uma 

microestrutura mais uniforme com relação à dispersão dos carbetos na matriz de níquel.  

 

4.2.1 Definição dos parâmetros de granulação 

 

Há diversas maneiras de realizar a granulação de pós muito finos, como explicado no 

item 2.5. Para o presente trabalho a técnica mais adequada foi utilizando a denominada 

granulação em tambor por via úmida. Já que a granulação utilizando EVA diluído em Tolueno 

não favoreceu a formação dos grânulos. 

Na Figura 42 pode ser visualizado o aspecto do pó de níquel após a granulação 

realizada em bécker utilizando EVA diluído em Tolueno. Na concentração de 2% de EVA 

(Figura 42 (a)) formou um filme polimérico encobrindo o pó de níquel. Concluiu-se que o 

percentual de ligante utilizado foi muito elevado. Então, decidiu-se diminuir a concentração 
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do polímero para 1%. Mesmo assim, o pó aderiu completamente nas paredes do bécker e não 

formou grânulos. 

  

    

Figura 42. Granulação em bécker utilizando EVA diluído em Tolueno (a) 2% EVA e (b) 1,0% 

EVA. 

 

Como pode ser observada na Figura 43, mesmo com o movimento do pó juntamente 

com a solução do EVA diluído em tolueno, a granulação também não foi possível. Uma vez 

que o pó de níquel também ficou aderido na superfície interna do vidro. 

 

 

Figura 43. Aspecto do pó após realização da granulação utilizando EVA diluído em Tolueno 

em sistema giratório. 

 

 

(a) (b) 
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Mesmo tentando raspar o pó aderido na parte interna do vidro, para averiguar se os 

grânulos não se formariam, os mesmos apresentaram-se em formato de “lascas”, conforme 

pode ser visualizado na Figura 44. 

 

     

Figura 44. Aspecto no pó de níquel após granulação utilizando EVA diluído em Tolueno no 

recipiente giratório. 

 

Ainda, persistindo em utilizar uma concentração menor de EVA para granular os pós 

(0,5% em massa), os resultados não foram positivos. Tal fato pode ter ocorrido devido à 

incompatibilidade entre o pó de níquel carbonila e o EVA. Desta forma, decidiu-se utilizar a 

parafina como ligante para produzir os grânulos. Na primeira tentativa de granular o pó com 

parafina, após completa evaporação do hexano, o pó ficou com o aspecto como pode ser 

observado na Figura 45. Ou seja, não formou os grânulos e o pó também ficou aderido na 

superfície interna do bécker. Entretanto, quando comparado aos casos anteriores, é perceptível 

visualmente (Figura 45) certa tendência de formação de grânulos, apesar do pó ainda está 

aderido no bécker. 

 

Figura 45. Aspecto do pó de níquel após tentativa de granular o pó com parafina sem misturar 

os mesmos com o auxílio da espátula. 
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Entretanto, ao misturar o pó com o auxílio da espátula e girar o bécker quando os pós 

estavam quase secos, os mesmos já se apresentavam como grânulos e com aspecto de 

escoabilidade (Figura 46). Assim, a nova metodologia aplicada com a parafina teve eficiência 

ao granular os pós de níquel. 

 

 

Figura 46. Grânulos formados na denominada granulação em tambor. 

 

4.2.1.1 Teor adequado de parafina e do peneiramento  

 

Após resultado positivo da granulação, o próximo passo foi definir a concentração 

ótima de parafina e a faixa granulométrica adequada, já que visualmente (Figura 46) os 

grânulos se apresentaram com tamanho relativamente grande. 

O teor de parafina utilizado para granular o pó influenciará na microestrutura final do 

material e nas propriedades dos mesmos, uma vez que pós granulados fluem melhor na matriz 

de compactação. Na Figura 47 podem ser vistas as características dos pós sem granular e 

granulados. 

 

Figura 47. Pó sem granular (a), pó granulado com 1,5% de parafina retida entre as peneiras 

850-180 micrometros (b) e pó granulado com 1,5% de parafina retida entre as peneiras 500-90 

micrometros (c).  

(a) (b) (c) 
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De acordo com a Figura 48, amostras sinterizadas em forno convencional, a melhor 

microestrutura obtida foi utilizando 1,5% de parafina e pós retidos entre as peneiras de 500 e 

90 micrometros. Percebe-se qualitativamente a redução na porosidade. Fato comprovado pelo 

aumento na densidade do material para a amostra (c) (Tabela 5).  

 

 

Figura 48. Micrografias de amostras sinterizadas, granuladas com (a) 0,5% parafina, (b) 1,0% 

parafina e (c) 1,5% parafina retidas 500-90 micrometros; (d) 0,5% parafina, (e) 1,0% parafina 

e (f) 1,5% parafina retidas 850-180 micrometros. 
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Tabela 5. Valores de densidade do sinterizado para diferentes concentrações de parafina e 

faixas de peneiras. 

Concentração  

de parafina (% massa) 

ρsinterizado (g/cm
3
) 

850-180 microns 

ρsinterizado (g/cm
3
) 

500-90 microns 

0,5 8,4 (5,6% poros) 8,5 (4,5% poros) 

1,0 8,5 (4,5% poros) 8,5 (4,5% poros) 

1,5 8,5 (4,5% poros)  8,6 (3,4% poros) 

 

 

Adicionalmente, as diferentes concentrações de parafina provocaram diferentes formas 

de porosidades nas amostras. A adição de 0,5% de parafina favoreceu o surgimento de poros 

na faixa de tamanho de até 10 micrometros. Na concentração de 1,0% de parafina apareceu 

porosidade intergranular e na composição de 1,5% de parafina quantidade e tamanho de poros 

menores quando comparado com as demais concentrações (Figura 49). 

 

 

   Figura 49. Pós granulados com adição de (a) 0,5% de parafina, (b) 1,0% de parafina e (c) 

1,5% de parafina. 

 

Ainda, pela análise obtida por MEV dos pós granulados (Figura 50) percebe-se que a 

concentração de 1,5% de parafina favoreceu o surgimento de grânulos mais uniformes. As 

concentrações de 0,5 e 1,0% propiciaram a presença de grânulos pequenos juntamente com os 

grânulos maiores. Essa não uniformidade pode acarretar o surgimento de mais poros após 

(a) (b) (c) 
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sinterização, uma vez que ao realizar a compactação um não rearranjo adequado poderia 

acontecer e após a sinterização os vazios transformarem-se em poros. 

     

        

Figura 50. Pós granulados com diferentes percentuais de parafina (a) 0,5%, (b) 1,0% e (c) 

1,5%. 

 

Na Figura 51 pode ser visto o aspecto microestrutural de um grânulo individualmente 

após granulação com 1,5% de parafina. O mesmo apresenta-se com o aspecto de “bola de 

neve” (GRANTEC TECNOLOGIAS APUD BERNARDES, 2006). 

 

 

Figura 51. MEV do pó níquel puro granulado com 1,5% de parafina. 

 

O estudo do processo de mistura dos pós será explicado no item 4.2.2, mas para 

complementar que a melhor concentração de parafina utilizada foi de 1,5% e que a melhor 

faixa granulométrica foi de 500-90 m, na Figura 52 são mostradas as micrografias da 

mistura de 10% de TaC com o pó de níquel misturados à seco.  

(a) (b) (c) 
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É visível uma distribuição não uniforme dos carbetos para a amostra retida na peneira 

de 180 m (Figura 52 (a)). A matriz de níquel é a região escura da micrografia e os carbetos 

mais claros. Os grânulos retidos na peneira de 90 m favoreceram uma melhor distribuição 

dos carbetos na matriz do níquel. Segundo a literatura, uma das características da granulação é 

proporcionar uma não segregação das partículas, fato comprovado pela imagem da Figura 52 

(b). 

 

Figura 52. Amostras com 10% TaC misturadas à seco (a) 850-180 m e (b) 500-90m. 

 

4.2.2 Definição dos parâmetros de mistura dos pós 

 

Inicialmente, realizou-se a mistura a seco dos pós de níquel com 10% TaC. Mas, como 

pode ser visto na Figura 53 (a), houve a formação de pequenos clusters em torno de 7 m. 

Então, decidiu-se realizar a mistura à úmido (NT10U), a qual o álcool etílico PA foi 

adicionado aos pós, com o intuito de maximizar a dispersão das fases cerâmicas no 

compósito. 

 

(a) (b) 
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Figura 53. Micrografia obtida por MEV dos diferentes métodos de mistura dos pós (a) NT10 e 

(b) NT10U. 

 

Mesmo assim, apesar da ótima homogeneização da microestrutura, os carbetos de 

tântalo não ficaram bem distribuídos na matriz de níquel. Ainda é perceptível a presença de 

clusters bem pequenos. Partiu-se então, para o uso de suspensão, os pós foram adicionados ao 

álcool etílico PA aos poucos e misturados com o auxílio de espátula para melhor dispersão 

dos pós. 

Analisando-se a Figura 54, é perceptível, visualmente, uma melhor dispersão dos 

carbetos para as condições de misturas NT10S2 e NT10S4. Nas demais misturas há maiores 

volumes de carbetos aglomerados na matriz (clusters). Ainda, para a mistura NT10S2 é 

perceptível um maior livre caminho entre partículas dos carbetos na matriz de níquel, apesar 

(a) 

(b) 

Clusters de TaC 

(a) 
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de um tempo relativamente maior de mistura (3h) quando comparado com a condição 

NT10S4 (1h).  

A melhor dispersão desta última pode está relacionado com o uso de esferas de 

diâmetro menor durante o processo de mistura (esferas de 0,3cm) quando comparado com a 

NT10S2 (esferas de 0,6cm). Desta forma, esferas menores, por possuírem maior área 

superficial específica, favorecem uma melhor inserção das partículas de carbetos ao pó de 

níquel durante o processo de mistura dos pós. Portanto, para todas as demais composições 

desenvolvidas neste trabalho o processo de mistura foi realizado utilizando-se a condição 

NT10S4.  

 

 

Figura 54. Microestruturas obtidas por MEV dos diferentes métodos de mistura dos pós (a) 

NT10S1 (b) NT10S2 (c) NT10S3 e (d) NT10S4. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Na Figura 55 está o gráfico dos valores de Dureza Brinell para as diferentes misturas 

estudadas anteriormente. De acordo com o gráfico, a dureza dobrou quando comparando as 

amostras sinterizadas de níquel puro com o níquel adicionado com 10% de carbeto de tântalo. 

Entretanto, não houve representativa mudança nos valores de durezas HB quando 

comparando as amostras submetidas aos diferentes processos de mistura. Tal fato é devido ao 

mesmo percentual de carbeto adicionado na mistura e a porosidade similar. Ainda, é 

perceptível pequena diferença nos valores de desvio padrão, sugerindo uma boa dispersão dos 

carbetos na matriz de níquel. 
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Figura 55. Dureza Brinell de amostras sinterizadas das diferentes misturas estudadas. 

 

4.3 Composições definidas 

 

Após definição da melhor concentração de parafina para granular os pós, do 

peneiramento e do processo de mistura mais adequado, partiu-se para o estudo da 

interferência da adição de diferentes percentuais de carbetos na matriz do níquel.  
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4.3.1 Teste de escoabilidade e medida da densidade aparente 

 

No gráfico da Figura 56 são apresentados os valores de tempo de escoabilidade das 

diferentes composições estudadas. De maneira geral, a escoabilidade ficou em torno de 

6,5-7,7s. Também pode ser observada a interferência nos valores do tempo de escoabilidade 

quando da adição de carbetos. O carbeto de tântalo diminui um pouco o tempo de 

escoabilidade e o carbeto de nióbio aumentou. Tal comportamento é devido a diferença de 

volume dos carbetos nas misturas, o NbC, por sem menos denso apresenta um maior volume 

de partículas. 

Ainda, durante a realização do teste de escoabilidade foi perceptível que para todas as 

amostras com concentrações de carbetos de 15% em massa o pó apresentou certa dificuldade 

em escoar. Isso ocorre porque quanto maior o volume de pó a ser granulado, maior a área 

superficial específica a ser encoberta pela solução da parafina em hexano. Como para todas as 

concentrações o percentual de parafina foi fixado em 1,5%, as formulações NT15, NN15 e 

NTN7,5 foram prejudicadas. Já que algumas partículas de pó poderiam não ter sido 

granuladas. 
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Figura 56. Dados de escoabilidade das composições avaliadas. 
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Na Tabela 6 constam os valores de densidade aparente dos pós granulados. A adição 

de 10% em massa de carbetos diminuiu a densidade aparente quando comparado com o pó de 

níquel puro, significando que para o enchimento de um mesmo volume de matriz necessita-se 

de uma quantidade menor de pó misturado do que o pó puro de níquel. 

 

Tabela 6. Valores de densidade aparente dos pós granulados. 

Composição Densidade aparente (g/cm
3
) 

N 2,76 

NT10 2,64 

NN10 2,52 

NTN5 2,56 

 

 

4.3.2 Densidade 

 

Na Figura 57 podem ser visualizados os valores de densidade à verde das composições 

definidas. Os mesmos ficaram na margem de 7,0-7,4 g/cm
3
. A adição do carbeto de tântalo 

não interferiu muito nos valores de densidade, diferentemente da adição do carbeto de nióbio, 

que diminuíram bastante a densidade do compósito. Isso acontece devido ao maior volume e a 

baixa densidade do pó de NbC quando comparado ao pó de TaC e ao pó de níquel puro.  
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Figura 57. Densidade à verde das composições avaliadas. 

 

Entretanto, ao avaliar os valores de densidade relativa das amostras não houve 

mudança significativa ao comparar a adição dos carbetos de tântalo e/ou carbetos de nióbio 

(Figura 58). Mas, houve uma redução nos valores de densidade relativa das composições 

quando comparado ao níquel puro e com o aumento da concentração dos carbetos. 
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Figura 58. Densidade relativa das amostras à verde. 
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Os valores de densidade do sinterizado podem ser visualizados no gráfico da 

Figura 59. Podem ser vistos os valores obtidos de densidade das amostras sinterizadas em 

forno tubular convencional, sinterizadas em reator PADS (extração da parafina no mesmo) e 

sinterizadas em reator PADS (extração da parafina em forno tubular). De maneira geral, os 

valores de densidade obtidos ficaram na margem de 8,2-8,9 g/cm
3
. Muitos dos quais bem 

próximos do valor da densidade teórica do níquel puro: 8,9 g/cm
3
. 
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Figura 59. Densidade do sinterizado das composições avaliadas. 

 

Ainda, analisando o gráfico da Figura 59, observa-se uma pequena tendência do 

aumento de densidade para as amostras sinterizadas em reator PADS (extração da parafina em 

forno tubular) quando comparado com as demais condições de sinterização. A resposta mais 

plausível para tal comportamento seria pela presença de uma atmosfera mais pura durante a 

sinterização. Ainda, além do aquecimento das amostras favorecido pelo aquecimento 

resistivo, há o bombardeamento de íons na superfície das amostras. Ativando a sinterização na 

superfície das mesmas. 

Os percentuais de densidade relativa das amostras submetidas às três condições 

diferentes de sinterização podem ser vistos no gráfico da Figura 60. Os menores valores 

obtidos foram para as composições com 15% TaC e 7,5% TaC e 7,5% NbC quando 

sinterizadas em forno convencional e no PADS com extração da parafina no mesmo.  
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Já as amostras que foram sinterizadas no PADS com extração da parafina em forno 

tubular, apresentaram valores relativamente altos de densidade relativa, 50% das composições 

apresentaram densidade acima de 96,5%. As amostras N e NT5 obtiveram valores de 

densidade relativa de quase 98%.  
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Figura 60. Densidade relativa das composições definidas. 

 

4.3.3 Averiguação da extração da parafina 

 

De acordo com a Tabela 7, toda a massa da parafina foi extraída durante o ciclo de 

extração de 3°C/min até 500 °C com patamar de 30 min. Todos os valores de perda de massa 

ficaram bem próximos, confirmando que o uso do forno convencional foi viável para essa 

etapa do processamento. Os valores de perda de massa foram maiores do que a massa da 

parafina devido a alguma umidade presente nas amostras. 

 

Tabela 7. Valores de perda de massa da parafina durante ciclo de extração. 

 

 

NP2 NT5P2 NT10P2 NT15P2 NN5P2 NN10P2 NN15P2 NTN2,5P2 NTN5P2 NTN7,5P2

Massa parafina (g) 0,0758 0,0753 0,0754 0,0760 0,0737 0,0753 0,0757 0,0727 0,0754 0,0743

Perda massa (g) 0,0854 0,0851 0,0914 0,0877 0,0838 0,0833 0,0872 0,0820 0,0884 0,0800

NP2 NT5P2 NT10P2 NT15P2 NN5P2 NN10P2 NN15P2 NTN2,5P2 NTN5P2 NTN7,5P2

Massa parafina (g) 0,0758 0,0753 0,0754 0,0760 0,0737 0,0753 0,0757 0,0727 0,0754 0,0743

Perda massa (g) 0,0854 0,0851 0,0914 0,0877 0,0838 0,0833 0,0872 0,0820 0,0884 0,0800
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4.3.4 Análise Microestrutural 

 

4.3.4.1 Sinterização em forno convencional 

 

As análises por MEV das amostras sinterizadas em forno convencional podem ser 

visualizadas nas Figuras 61, 62 e 63. A adição de 5% de carbetos tanto separadamente (NT5 e 

NN5) quanto juntos (NTN2,5) favoreceram, qualitativamente, o aparecimento de um maior 

volume de poros na microestrutura. Já nas concentrações de 15% a quantidade de carbetos foi 

tão elevada que propiciaram o surgimento de vários clusters. 

Os percentuais de 10% de carbetos foram os que favoreceram a melhor dispersão na 

matriz metálica, principalmente a composição NT10, além de quantidades de poros menores. 

 

 

Figura 61. Microestruturas obtidas por MEV das composições sinterizadas em forno 

convencional NT5 (a), NN5 (b) e NTN2,5 (c). 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 62. Microestruturas obtidas por MEV das composições sinterizadas em forno 

convencional NT10 (a), NN10 (b) e NTN5 (c). 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 63. Microestruturas obtidas por MEV das composições sinterizadas em forno 

convencional NT15 (a), NN15 (b) e NTN7,5 (c). 

 

4.3.4.2 Sinterização em forno convencional e assistida por plasma 

 

 Nas imagens obtidas por MEV da Figura 64 percebe-se claramente a diferença nas 

microestruturas ao comparar o método de sinterização aplicado. Ainda, se a extração da 

parafina foi realizada em forno convencional ou no próprio PADS, mudanças também 

ocorreram. 

  A amostra que foi submetida ao processo de extração da parafina em forno tubular e 

posteriormente sinterizada em reator PADS (Figura 64 (c)) apresentou-se com um aspecto 

mais denso quando comparada com a amostra que foi submetida tanto ao processo de 

extração quanto de sinterização em forno convencional (Figura 64 (a)). 

 

(b) 

(c) 

(a) 
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Figura 64. Microestruturas obtidas por MEV do níquel puro em sinterização convencional (a), 

sinterização PADS (extração da parafina no mesmo) (b) e sinterização PADS (extração da 

parafina em forno convencional) (c). 

 

Entretanto, ao analisar a amostra que foi sinterizada em reator PADS com extração da 

parafina no mesmo, é claramente perceptível uma microestrutura um pouco mais porosa do 

que as outras duas amostras (Figura 64 (b)). 

Segundo Remor (2010), a extração de ligante em sinterização assistida por plasma está 

relacionada com a temperatura e com a relação da área catódica por volume útil. Segundo o 

autor, a área catódica, assim como a quantidade de elétrons, influi na velocidade de 

dissociação dos polímeros, sendo que alterações na área catódica implicarão em alterações na 

cinética da perda de massa durante a extração assistida por plasma. Para uma maior área 

catódica há uma maior taxa de extração de ligantes de baixa massa molar, pois há uma maior 

emissão de elétrons secundários por bombardeamento iônico do cátodo. 

 

(c) 

(b) (a) 
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Ainda segundo o autor, a temperatura também tem influência sobre a cinética do 

processo de extração térmica assistida por plasma. Isto ocorre devido ao fato de o polímero 

ligante apresentar viscosidade gradativamente menor à medida que aumenta a temperatura, o 

que influi na velocidade do escoamento do polímero ligante no interior das peças, via poros, 

para a superfície. Além disso, a taxa de sublimação e de evaporação do polímero aumenta 

com a temperatura. Os resultados dos testes realizados por ele demonstraram que, ao alcançar 

temperaturas superiores aos 160 ºC sem ter ocorrido à remoção de pelo menos 75% dos 

componentes de baixa massa molar das amostras, perde-se a integridade das amostras. 

O que pode ter ocorrido para o surgimento da grande quantidade de poros (presentes 

também nas composições da Figura 65) é que tanto a área catódica poderia ter sido 

insuficiente para a extração de toda a parafina quanto à temperatura mais elevada 

(aquecimento resistivo + plasma) acarretaria um montante de ligante fundido no interior da 

amostra. Favorecendo aumento da pressão interna e, conseqüentemente, aparecimento de 

vazios. Outra possibilidade poderia está relacionada com o fluxo de gás no interior da câmara 

de sinterização. O qual poderia não ter sido eficiente para realizar o completo arraste da 

parafina nas amostras. 
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Figura 65. Microestruturas obtidas por MEV das amostras submetidas tanto ao processo de 

extração da parafina quanto de sinterização em reator PADS (a) NT10, (b) NN10 e (c) NTN5. 

 

Já as amostras que foram submetidas ao processo de extração da parafina em forno 

tubular e a sinterização em reator PADS (Figura 66) apresentaram-se com aspecto 

microestrutural um pouco diferente quando comparado com as imagens da Figura 65. Ou seja, 

a quantidade de poros foi reduzida. Nesse caso, a parafina foi totalmente extraída das 

amostras e o processo de sinterização assistida por plasma realizado perfeitamente. 
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Figura 66. Microestruturas obtidas por MEV das amostras submetidas ao processo de 

extração da parafina em forno tubular e sinterização em reator PADS (a) NT10, (b) NN10 e 

(c) NTN5. 

 

Por fim, analisou-se a superfície externa das amostras sinterizadas NN10 quando 

submetidas à sinterização convencional (Figura 67 (a)) e à sinterização em reator PADS 

(extração em forno tubular). Na amostra sinterizada assistida por plasma é visível uma quase 

completa eliminação da porosidade e maior proximidade dos contornos de grãos. Isso ocorre 

pela presença do plasma na superfície da amostra que favorece uma melhor densificação, caso 

que não ocorre quando as amostras são sinterizadas em forno convencional. 

 

(c) 

(a) (b) 
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Figura 67. Microestrutura obtida por MEV da superfície das amostras sinterizadas em forno 

convencional (a) e sinterizadas em reator PADS (extração em forno tubular) (b). 

 

4.3.5 Dilatometria 

 

O ensaio de dilatometria foi realizado para as composições N, NT10, NN10 e NTN5 

(Figura 68) para verificar a evolução da cinética de retração durante o ciclo de sinterização. 

Com relação à retração linear, o compósito NTN5 foi o que apresentou o maior 

percentual de retração, 5,5%. Já os compósitos NT10 e NN10 obtiveram valores de retração 

inferiores ao do níquel puro (4,0%), ou seja, 2,5% e 3,5%, respectivamente. A partir desses 

resultados, é perceptível que o carbeto de nióbio favorece maiores valores de retração quando 

comparado ao carbeto de tântalo. Ainda, a maior expansão foi também para a composição 

com carbeto de nióbio, quase 8%.  

  

(a) (b) 



Resultados e Discussão                                                                                                                                        104 

Maria Roseane de Pontes Fernandes, Março/2014                                                                                         

 

Figura 68. Gráficos de dilatometria retração linear versus tempo para as composições N, 

NT10, NN10 e NTN5. 

 

 

Na Figura 69 estão presentes os gráficos de dilatometria de retração linear versus 

temperatura e patamar isotérmico das quatro composições avaliadas. A amostra de níquel 

puro (a) começa a retrair em um tempo e temperatura bem inferior às demais composições 

(~80 min / ~900°C). Isso ocorre pela rápida formação dos pescoços interpatículas do níquel 

puro. 

Já a introdução dos carbetos nos compactados favorece o aumento do tempo e da 

temperatura de início de retração, acentuando-se para a amostra NT10 (~100min / ~1180 °C). 

As composições NN10 e NTN5 apresentaram basicamente o mesmo valor de tempo e 

temperatura de início da sinterização (~95min / ~1100 °C). A justificativa mais plausível para 

tais comportamentos estaria relacionada com o retardamento da formação dos pescoços 

interpatículas quando da adição de carbetos na matriz do níquel puro. Muitos desses carbetos 
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estariam presentes entre os contornos de grãos do níquel, dificultando o contato entre as 

partículas. 

 

 

Figura 69. Gráficos de dilatometria retração linear versus temperatura e tempo de patamar 

isotérmico para as amostras (a) N (b) NT10 (c) NN10 (d) NTN5. 

 

4.3.6 Dureza HB 

 

A dureza é uma propriedade que se relaciona diretamente com a resistência mecânica 

do material, mede a resistência do material a deformação plástica localizada. Quanto maior o 

limite de resistência de um material metálico, maior a sua dureza. Daí a importância da 

medida dessa propriedade na área de Ciência e Engenharia de Materiais.  

Na Figura 70 estão presentes os valores de dureza Brinell das composições avaliadas 

nas três condições de sinterização. Os maiores valores de dureza foram para as amostras 

submetidas à sinterização PADS com a extração da parafina em forno tubular.  

N NT10 

NN10 NTN5 
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A adição dos carbetos também favoreceu aumento nos valores da dureza, como 

esperado. Uma vez que os carbetos refratários de TaC e NbC apresentam elevada dureza, 

principalmente quando comparado ao níquel puro. Os valores de durera Vickers para o Ni 

puro, NbC e TaC são de <100, 2000 e 1800, respectivamente.     
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Figura 70. Valores de dureza Brinell das composições avaliadas. 

 

 

4.3.7 Resistência à Flexão 

 

Na Figura 71 estão presentes os valores de tensão máxima do ensaio de resistência à 

flexão. Percebe-se que a adição de carbetos aumentou consideravelmente a resistência à 

flexão dos compósitos, mais ainda para o TaC. Resultados também em concordância com as 

características dos carbetos, ou seja, elevada dureza. Os valores mais que dobraram quando da 

adição de 10% TaC ou 10% NbC. Adicionalmente, tendo em vista os baixos valores de desvio 

padrão, sugere-se uma boa dispersão dos carbetos na matriz de níquel.  
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  Figura 71. Valores de tensão máxima obtidos no ensaio de resistência à flexão. 

 

Nos gráficos tensão versus deformação das Figuras 72, 73, 74 e 75 pode ser observado 

o comportamento mecânico das amostras ensaiadas por resistência à flexão. A inserção de 

carbetos na matriz de níquel favoreceu o surgimento de uma maior zona elástica quando 

comparado com o níquel puro, consequentemente, um maior limite de proporcionalidade. Tal 

comportamento é característico de materiais frágeis. Como os carbetos de tântalo e nióbio são 

cerâmicas refratárias, proporcionou esse comportamento. Ainda, apesar da maior zona elástica 

para os compósitos, em todos os casos o material apresentou qualitativamente uma boa 

tenacidade. Desta forma, possuindo maior capacidade de absorver energia até a ruptura. 
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Figura 72. Gráfico do ensaio de resistência à flexão para a amostra de níquel puro. 

 

 

Figura 73. Gráfico do ensaio de resistência à flexão para a amostra de níquel com 10% de 

carbeto de tântalo. 
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Figura 74. Gráfico do ensaio de resistência à flexão para a amostra de níquel com 10% de 

carbeto de nióbio. 

 

 

 

Figura 75. Gráfico do ensaio de resistência à flexão para a amostra de níquel com 5% de 

carbeto de tântalo e 5% de carbeto de nióbio.
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5. Conclusões 

 

- Com o uso da técnica da metalurgia do pó foi possível a fabricação dos compósitos de 

matriz metálica com boa dispersão dos carbetos, elevada dureza e resistência mecânica. 

 

- A granulação dos pós só foi possível utilizando a parafina diluída em hexano. O teor de 

parafina adequado foi de 1,5% em massa e com tamanho de pós na faixa granulométrica 500-

90 microns. 

 

- A suspensão de pós que favoreceu uma melhor dispersão dos carbetos em matriz de níquel 

foi a NT10S4 (200g esferas 0,3cm para 150g pó– 1h mistura). 

 

- Comparando-se as amostras sinterizadas em forno convencional, sinterização em reator 

PADS (extração da parafina no mesmo) e sinterização em reator PADS (extração da parafina 

em forno tubular), nesse último os valores obtidos de densidade do sinterizado foram maiores. 

 

- Os menores valores de densidade relativa foram para as composições com 15% TaC e 7,5% 

TaC e 7,5% NbC quando sinterizadas em forno convencional e no PADS com extração da 

parafina no mesmo. As amostras N e NT5 obtiveram os maiores valores de densidade relativa, 

quase 98%. 

- O ciclo de extração de 3°C/min até 500 °C com patamar de 30 min em forno convencional 

foi eficiente para completa extração da parafina das amostras. 

 

- Com relação às imagens obtidas por MEV de amostras sinterizadas em forno convencional, 

as amostras com 10% de carbetos foram as que apresentam melhor aspecto microestrutural. 

As composições com 5% apresentaram-se com microestrutura mais porosa e as com 15% 

presença maior de “clusters”. 

 

- As amostras que foram submetidas ao processo de extração da parafina em forno tubular e 

posteriormente sinterizada em reator PADS apresentaram-se com um aspecto mais denso 
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quando comparada com as amostras que foram submetidas tanto ao processo de extração 

quanto de sinterização em forno convencional. 

 

- Já na análise superficial da composição NN10 quando submetida tanto à sinterização 

convencional quanto à sinterização em reator PADS (extração em forno tubular), nesta última 

a microestrutura apresentou-se com significativa eliminação da porosidade e maior 

proximidade entre os contornos de grãos.  

 

- Portanto, o melhor tipo de forno utilizado para sinterizar os compósitos foi o reator a plasma 

com a extração da parafina em forno tubular. 

 

- A introdução dos carbetos nos compactados favoreceu o aumento do tempo e da temperatura 

de início de retração, mais ainda para a composição NT10. 

 

- A adição de carbetos aumentou consideravelmente a dureza e a resistência à flexão dos 

compósitos, acentuando-se para o TaC. 

 

- A inserção de carbetos na matriz de níquel favoreceu o surgimento de uma maior zona 

elástica quando comparado com o níquel puro, apesar dessa maior zona, em todos os casos o 

material apresentou qualitativamente uma boa tenacidade. 
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Sugestões para trabalhos futuros 

 

- Substituir a matriz base níquel pela matriz de ferro e dispersar partículas cerâmicas 

diferentes, além do TaC e NbC. 

- Utilizar carbetos nanométricos como material de reforço dos compósitos. 

- Utilizar outras técnicas para melhorar a dispersão das partículas cerâmicas na matriz durante 

a etapa de mistura dos pós. 

- Avaliar a estabilidade dos carbetos de Tântalo e Nióbio e verificar o percentual final dos 

mesmos no compósito através das técnicas de caracterização: EDS, DRX e GDOES. 

- Sinterizar os compósitos em outras condições de temperaturas, além da temperatura de 

1150°C. 

- Estudar melhores condições de extração da parafina em reator PADS aprimorando a técnica 

no próprio reator com ciclo único de extração e sinterização sem provocar o surgimento de 

grande quantidade de poros na microestrutura. 

- Realizar ensaio de desgaste das composições definidas. 

- Aplicar a técnica de moldagem de pós por injeção para produção de compósitos com 

geometrias mais complexas. 
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