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RESUMO 

O sistema Mo-Cu é um compósito usado na indústria eletroeletrônica como material 

para contato elétrico e resistência de eletrodo de solda assim como dissipador de calor e 

absorvedor de microondas em dispositivos microeletrônicos. O emprego desse material em 

tais aplicações se deve as excelentes propriedades de condutividade térmica e elétrica e a 

possibilidade de ajuste do seu coeficiente de expansão térmica para satisfazer aqueles dos 

materiais usados como substratos dos semicondutores na indústria microeletrônica. A 

metalurgia do pó através dos processos de moagem, conformação por prensagem e 

sinterização é uma técnica viável para consolidação desse tipo de material. Entretanto, a 

mútua insolubilidade de ambas as fases e a baixa molhabilidade do Cu líquido sobre o Mo 

dificultam a sua densificação. A moagem de alta energia é uma técnica de preparação de pós 

usada para produzir pós compósitos nanocristalinos, com fase amorfa ou solução sólida 

estendida, os quais aumentam a sinterabilidade de sistemas imiscíveis como o Mo-Cu. Este 

trabalho investiga a influência do heptamolibdato de amônia (HMA) e da moagem de alta 

energia na preparação de um pó compósito HMA-20%Cu assim como o efeito desta 

preparação na densificação e estrutura do compósito Mo-Cu produzido. Pós de HMA e Cu na 

proporção de 20% em massa de Cu foram preparados pelas técnicas de mistura mecânica e 

moagem de alta energia em um moinho planetário. Estes foram moídos por até 50 horas. Para 

observar a evolução das características das partículas, amostras de pós foram colhidas após 2, 

10, 15, 20, 30 e 40 horas de moagem. Amostras cilíndricas com 5 e 8 mm de diâmetro e 3 a 4 

mm de espessura foram obtidas por prensagem a 200 MPa tanto para os pós misturados como 

para os moídos. Tais amostras foram sinterizada a 1200 
o
C por 60 minutos sob uma atmosfera 

de H2. Para verificar o efeito da taxa de aquecimento na estrutura do material durante a 

decomposição e redução do HMA, foram usadas as taxas de 2, 5 e 10 
o
C/min.. Os pós e as 

estruturas dos corpos sinterizados foram caracterizados por DRX, MEV e EDS. A densidade 

dos corpos verdes e sinterizados foi medida usando o método geométrico (massa/volume). 

Medidas de microdureza vickers com carga de 1 N durante 15 s foram efetuadas nas 

estruturas sinterizadas. A densidade das estruturas sinterizadas a uma taxa de aquecimento de 

10 
o
C/min. alcançou 99 % da densidade teórica, em quanto a densidade das estruturas 

sinterizadas a 2 
o
C/min. atingiu somente 90 % da densidade teórica.  

 

Palavras-Chaves: Moagem de alta energia; compósito Mo-Cu; pó compósito Mo-Cu 

nanocristalino; sinterização; compósito de heptamolibdato e cobre. 
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ABSTRACT 

The Cu-Mo system is a composite used in the electrical industry as material for 

electrical contact and resistance welding electrode as well as the heat sink and microwave 

absorber in microelectronic devices. The use of this material in such applications is due to the 

excellent properties of thermal and electrical conductivity and the possibility of adjustment of 

its coefficient of thermal expansion to meet those of materials used as substrates in the 

semiconductor micoreletrônic industry. Powder metallurgy through the processes of milling, 

pressing shaping and sintering is a viable technique for consolidation of such material. 

However, the mutual insolubility of both phases and the low wettability of liquid Cu on Mo 

impede its densification. However, the mutual insolubility of both phases and the low 

wettability of liquid Cu on Mo impede its densification. The mechanical alloying is a 

technique for preparation of powders used to produce nanocrystalline composite powder with 

amorphous phase or extended solid solution, which increases the sinterability immiscible 

systems such as the Mo-Cu. This paper investigates the influence of ammonium 

heptamolybdate (HMA) and the mechanical alloying in the preparation of a composite 

powder HMA-20% Cu and the effect of this preparation on densification and structure of Mo-

Cu composite produced. HMA and Cu powders in the proportion of 20% by weight of Cu 

were prepared by the techniques of mechanical mixing and mechanical alloying in a planetary 

mill. These were milled for 50 hours. To observe the evolution of the characteristics of the 

particles, powder samples were taken after 2, 10, 15, 20, 30 and 40 hours of milling. 

Cylindrical samples 5 to 8 mm in diameter and 3 to 4 mm thickness were obtained by 

pressing at 200 MPa to the mixed powders so as to ground. These samples were sintered at 

1200 ° C for 60 minutes under an atmosphere of H2. To determine the effect of heating rate 

on the structure of the material during the decomposition and reduction of HMA, rates of 2, 5 

and 10 ° C / min were used .. The post and the structures of the sintered samples were 

characterized by SEM and EDS. The density of the green and sintered bodies was measured 

using the geometric method (weight / volume). Vickers microhardness with a load of 1 N for 

15 s were performed on sintered structures. The density of the sintered structures 10 ° C / min. 

reached 99% of theoretical density, how the density of sintered structures to 2 ° C / min. 

reached only 90% of the theoretical density. 

 

Key Words: mechanical alloying; composite Cu-Mo; sintering;; composite heptamolybdate 

and copper composite Mo-Cu nanocrystalline powder. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Mo-Cu é um material compósito onde a fase mole de cobre (Cu) é reforçada pela 

fase dura do refratário molibdênio (Mo). A alta resistência ao desgaste do Mo aliada à alta 

condutividade térmica do Cu torna o compósito Mo-Cu atrativo para uso como dissipador de 

calor e absorvedor de microondas em empacotamento microeletrônico (German et al., 1994), 

(Uphadhyaya et al., 1995). Neste caso, além da alta condutividade térmica, é exigido que o 

material apresente uma expansão térmica igual ou próxima à dos semicondutores aos quais 

são acoplados. Além disso, a forma desses dispositivos é mais complexa.  

O coeficiente de expansão térmica desejado para materiais usados nesse tipo de 

aplicação pode ser obtido com um simples ajuste de composição quando a rota de 

processamento por prensagem de pó e sinterização com fase líquida é empregada, assim 

como, dispositivos de Mo-Cu com forma mais complexa podem ser produzidos usando 

moldagem por injeção de pó associada à sinterização com fase líquida Charles Jr (2001), 

Yang e German (1997). Entretanto, a densificação desse material é dificultada pela baixa 

solubilidade do Mo no Cu e o alto ângulo de contato do Cu líquido sobre o Mo.  

Segundo Johnson e German (2001) em virtude da falta de solubilidade do Mo no Cu, 

apenas dois estágios (rearranjos de partículas e sinterização em estado sólido na presença de 

um líquido) atuam durante a sinterização com fase líquida. A sinterização em estado sólido 

contribui com uma pequena parcela para densificação desse compósito. Adicionalmente, esse 

estágio de sinterização é responsável pelo crescimento dos grãos através do processo de 

coalescência da fase sólida (Mo). Estruturas com grãos muito grandes são muitas vezes 

indesejadas, pois exibem propriedades inferiores. O rearranjo de partícula é o estágio 

responsável por praticamente toda densificação do compósito Mo-Cu. 

 Durante o aquecimento antes da formação do líquido, fortes vínculos Mo-Mo ou W-

W são formados na estrutura dos compósitos Mo-Cu e W-Cu. Isto cria um rígido esqueleto 

sólido que limita a contribuição dos mecanismos de densificação assistida pelo líquido, 

incluindo ambos: rearranjo de partícula e transporte de massa do sólido através da fase 

líquida. Esses vínculos são dissolvidos quando do surgimento do líquido em sistemas como 

W-Ni, porém isso não ocorre com Mo-Cu e W-Cu (Johnson e German, 1999; Johnson e 

German, 2001). 

A completa densificação do compósito Mo-Cu através de sinterização com fase líquida 

é alcançada com o uso de agentes (Ni, Fe, Pd e Co) auxiliadores de sinterização. Entretanto, a 

adição desses ativadores de sinterização deteriora a condutividade térmica do material, 
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propriedade fundamental para aplicação em empacotamento eletrônico (Kothari, 1982; 

Botcharova, Freudenberg, 2006). As Pesquisas recentes (German e Hens., 1994; Gomes 2001) 

mostram que compactos de pós de sistemas imiscíveis (W-Cu e W-Ag) sinterizados com fase 

líquida alcançam densidade próxima da densidade teórica quando tais pós são preparados por 

moagem de alta energia (MAE). Esse aumento de densidade pode ser alcançado sem adição 

de impurezas prejudiciais à condutividade térmica.  

A MAE é hábil para produzir fases nanocristalinas ou amorfas, assim como aumento 

de solubilidade sólida (Botcharova et al., 2003) e formação de partículas compósitas em 

sistemas imiscíveis (Kim, 1997). No sistema W-Cu, essas partículas são formadas pela fase 

sólida (W) finamente dispersa em uma matriz de Cu. Tais partículas, além de promover o 

aumento de Sinterabilidade produzem estruturas homogêneas com grãos de W 

submicrometricos.  

Assim como os sistemas W-Cu e W-Ag, o compósito Mo-Cu é usado largamente 

como material para contatos elétricos (Johnson e German, 2001). Neste caso, a forma desses 

dispositivos é muito simples. Em virtude disso, os processos de laminação de chapas e de 

infiltração com Cu liquido em um esqueleto de Mo pré-sinterizado são as rotas de 

processamento normalmente utilizadas. Aqui uma alta fração de volume de Cu é requerida. 

Diferentemente, a fração de volume de Mo desejada para aplicações do compósito Mo-Cu em 

empacotamento microeletrônico é de 80 a 85% em massa de Mo (Uphadhyaya et al., 1995; 

Johnson e German,199). Essa alta fração em volume de Mo dificulta ainda mais a sinterização 

do compósito Mo-Cu devido à formação de um esqueleto sólido Mo-Mo. 

Nos compactos de pós W-Cu formados por partículas compósitas, os contatos 

interpartículas acontecem entre a fase Cu da superfície de uma partícula com a fase Cu da 

superfície da outra partícula (Costa, 2003). Então, durante a sinterização por fase sólida, uma 

rede de Cu interliga toda a estrutura. Além disso, durante a sinterização com fase líquida, o 

líquido surge uniformemente por toda estrutura. Isto produz um rearranjo homogêneo dos 

finos grãos de W pela estrutura. Com W-Cu, segundo (Costa et al.,2004 e 2008) mostraram o 

refino e a dispersão da fase sólida W na matriz dúctil de Cu são mais importantes para a 

densificação que a quantidade de líquido do compósito W-Cu. Pesquisas recentes (Costa et 

al., 2010), com um compósito Nb-20%Cu, semelhante ao compósito em discussão, mostram 

que quanto mais fina a fase dura (Nb) e maior a dispersão dessa fase na matriz de Cu, maior a 

densificação do sistema. Isto ocorre mesmo quando se eleva a pressão de compactação de 200 

MPa até 600 MPa. Este resultado indica que a formação do esqueleto sólido mencionada na 
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literatura (Johnson e German, 1999; Johnson e German 2001; Uphadhyaya, 1998 ), não 

acontece quando pós compósitos são usados e a sinterização ocorre de forma diferente 

daquela observada para os pós preparados pelo método convencional de mistura de pós. 

O compósito Mo-Cu é um material que concorre com os compósitos W-Cu e W-Ag 

em aplicações como contatos elétricos, absorvedor de microondas e dissipador de calor. Há 

muitas pesquisas envolvendo diferentes aspectos dos sistemas compósitos W-Cu e W-Ag, 

principalmente do primeiro (Kim et al., 2002; Costa, 2000). Por outro lado, sobre o compósito 

Mo-Cu existem poucos trabalhos de pesquisa tanto a respeito da preparação dos pós por 

moagem de alta energia quanto sobre a sinterização de pós formados por partículas 

compósitas Mo-Cu.  

Este trabalho investiga a influência do heptamolibdato de amônia (HMA) e da 

moagem de alta energia na preparação de um pó compósito HMA-20%Cu e na sua redução 

por hidrogênio, assim como o efeito desta preparação na densificação e estrutura do 

compósito Mo-Cu produzido. 

Assim, podemos citar os dois objetivos principais desse estudo: 

 

1ª) Desenvolver uma rota de preparação de pós compósitos Mo-Cu simples, 

ambientalmente sustentável e capaz de aumentar a sinterabilidade do material sem causar 

danos as suas propriedades de condutividade térmica e elétrica usando, para isso, a moagem 

de alta energia. Além disso, usar esse tipo de moagem para produzir pós nanocristalinos, 

amorfos ou com solubilidade sólida estendida.  

2ª) Investigar o efeito da moagem de alta energia e do pó de heptamolibidato de 

amônia na preparação e redução por hidrogênio dos pós compósitos de heptamolibidato de 

amônia e cobre  na obtenção dos pós compósitos Mo-Cu. 

Mais especificamente, este estudo  tem como finalidade: 

 

a) Compreender a influência das condições de moagem de alta energia 

sobre a  formação de pós compósitos. 

b)  Comparar a microestrutura das amostras sinterizadas dos pós 

preparados pela técnica convencional de mistura mecânica e por moagem de alta 

energia 

c) Comparar a densidade relativa obtida para as amostras sinterizadas. 

d) Relacionar as propriedades mecânicas com a microestrutura dos 

sinterizados. 
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No capitulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica realizada neste trabalho. No 

capitulo 3 são descritos os materiais e equipamentos utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho, como também, os métodos para a analise e formação do compósito Mo-Cu. No 

capítulo 4 tem-se os resultados obtidos, e, no capítulo 5 a conclusão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão sobre os materiais e processos de obtenção do 

compósito Mo-Cu pela rota da Metalurgia do Pó. Enfatizam-se as técnicas de sinterização 

com e sem fase liquida. Todavia, antes de tratarmos sobre o compósito Mo-Cu, faz-se uma 

breve descrição a respeito das características do Mo e Cu individualmente. 

2.1 Molibdênio 

O molibidênio pertence a um grupo de elementos metálicos chamados de metais 

refratários, juntamente com o tungstênio (W), tântalo (Ta) e rênio (Re). Este grupo de 

materiais tem resistência ao calor (resistência em alta temperatura), desgaste e corrosão. Estas 

propriedades os tornam desejáveis em aplicações para metais da indústria elétrica e eletrônica. 

As principais aplicações dos metais refratários são como elementos de liga nos aços 

(formando carbetos muito duros), filamentos para iluminação, eletrodos de soldagem, 

lubrificantes, catalisadores, dissipadores de calor, contatos elétricos, peças de sistemas de 

usinas nucleares, entre outras (CHIAVERINI, 1986).  

Elemento relativamente raro, o molibdênio não se encontra em estado livre na 

natureza. A molibdenita é sua principal fonte comercial. Também pode ser obtido da vulfenita 

e da bowelita, ou como subproduto nas minerações e do cobre. Componente essencial das 

plantas, atua como catalisador nas leguminosas e auxilia as bactérias a fixar nitrogênio. 

Alguns compostos são usados como micronutrientes. Entre os compostos, o mais importante é 

o trióxido de molibdênio (MoO3), a partir do qual se preparam outros. Como o dissulfeto de 

molibdênio (MoS2), Outros compostos são amplamente empregados na indústria eletrônica e 

na produção de pigmentos para tintas e cerâmica. A tabela 1 apresenta as propriedades físicas 

e químicas do molibdênio 

Suas maiores reservas se encontram na China e nos Estados Unidos, respectivamente 

No nordeste brasileiro, particularmente na Província Scheelitífera do Seridó, que envolve os 

estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a molibdenita foi produzida como subproduto 

da scheelita, associada a rochas calciossilicáticas e/ou escarnitos nas minas de Brejuí e Barra 

Verde, em Currais Novos (RN) e Timbaúda em Frei Martinho (PB).  

O heptamolibidato de amônia (HMA) é um precursor do molibdênio, cuja formula 

química é [(NH4)6Mo7O244H2O], a partir deste material se produz o molibdênio metálicos, 

depois da sua decomposição e redução por hidrogênio. 
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Tabela 1- Propriedades físicas e químicas do molibdênio 

 

Propriedades físicas e químicas do molibdênio: 

Número atômico:                                              42     

 

Peso atômico:                                                    95,94 g/mol 

 

Ponto de fusão:                                                 2.610º C 

 

Ponto de ebulição:                                            5.560º C 

 

Densidade:                                                        10,2 g/cm
3
 (20º C) 

 

2.2 Cobre 

O cobre é um dos metais não-ferrosos mais utilizados na indústria, depois do alumínio, 

por ser excelente condutor elétrico e térmico. Ele é encontrado em minerais como cuprita 

(óxido de cobre, Cu2O), malaquita calcopirita, bornita (sulfeto de cobre e ferro), calcosita 

(sulfeto de cobre, Cu2S) e covelita (sulfeto de cobre com mica). O enxofre é removido por 

calcinação do minério de calcopirita ou calcosita, resultando em cobre bruto que pode ser 

refinado em fornos para obter o cobre metalúrgico ou submetido à eletrólise para um maior 

grau de pureza (cobre eletrolítico). No processo eletrolítico, cobre puro é depositado no 

cátodo (ANDRADE et al., 1997). 

O cobre possui coloração marrom com tonalidade avermelhada. É brilhante, se 

lustrado, maleável e dúctil, e é bom condutor de calor e eletricidade. Este metal é resistente à 

corrosão em muitos meios (algumas atmosferas industriais, água do mar, soluções salinas em 

geral, solos, ácidos orgânicos, etc). É atacado pelo ácido nítrico, halogênios, amônia com água 

e sulfitos. Ele é um metal bastante dúctil tendo como temperatura de fusão 1084,62 ºC e 

densidade de 8,92 g/cm³. A Tabela 2 apresenta as propriedades físicas e químicas do cobre.  

A condução de eletricidade é a aplicação mais utilizada para o cobre. Desde cabos e 

transformadores de linhas de transmissão, instalações prediais a aparelhos elétricos, até 

eletrônicos e seus componentes. A facilidade de soldagem e/ou a resistência à corrosão em 

alguns meios fazem do cobre o metal apropriado também para certos tipos de tubulações e 

trocadores de calor (ANDRADE et al., 1997). 

 As jazidas cupríferas de maior destaque se encontram no Arizona, no Utah, no Novo 

México, em Montana, em Michigan. Na Alemanha, a mina de Mansfeld, no maciço de Harz, 

está em atividade desde o ano de 1200. As principais jazidas brasileiras estão situadas no 
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Carajás – PA e Vale do Curuçá – BA, e as maiores empresas produtoras do cobre são a Vale e 

a Mineração Caraíba S/A. 

Tabela 2- Propriedades físicas e químicas do cobre 

 

Propriedades físicas e químicas do cobre: 

Número atômico:                                               29  

 

Peso atômico:                                                     63,546 g/mol 

 

Ponto de fusão:                                                  1.084º C 

 

Ponto de ebulição:                                             2.595º C 

 

Densidade:                                                         8,9 g/cm
3
 (20º C) 

 

2.3 Processamento de materiais pela metalurgia do pó 

A metalurgia do pó pode ser uma rota alternativa para a produção de determinados 

materiais e, em outros casos, a única rota de produção possível. O sistema Mo-Cu é um 

compósito constituído por uma fase refratária (Mo) de alto ponto de fusão (2.610 ºC) e uma 

fase de metal de transição interna (Cu) de mais baixo ponto de fusão (1.084 ºC). Em virtude 

do alto ponto de fusão do metal refratário e da diferença de temperatura de fusão das duas 

fases constituintes deste material compósito, a metalurgia do pó torna-se a única forma de 

produção de peças deste tipo de material. Todavia, como ambas as fases são completamente 

imiscíveis, a sua densificação, através dos processos de simples mistura de pós e sinterização, 

é difícil de ser alcançada. Isto causa a diminuição das suas propriedades mecânicas e físicas, 

em especial, das propriedades térmicas e elétricas que são as de maiores interesses para 

aplicação deste compósito. 

O processamento de materiais via metalurgia do pó é dividido em varias etapas que 

vão desde a preparação do pó até a obtenção do produto final, todavia, do produto que se 

deseja obter nem todas as etapas são necessárias. Desta forma, para produzir peças do 

composto Mo-Cu, três etapas são fundamentais: a preparação do pó, a conformação mecânica, 

seja através de compactação ou de moldagem por injeção de pós, e a sinterização com fase 

líquida.  
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2.4 Técnicas de processamento dos pós Mo-Cu 

Nos últimos anos, a moagem de alta energia tem sido utilizada para preparar materiais 

compósitos com alta homogeneidade microestrutural. As propriedades elétricas dos materiais 

compósitos usados para contato elétrico, assim como a alta condutividade térmica gerada pelo 

arco elétrico e a passagem de corrente elétrica dos dissipadores de calor; a alta resistência ao 

arco voltaico e a estabilidade química deste tipo de material são fortemente influenciadas pela 

microestrutura do material. A moagem de alta energia também produz um alto refinamento da 

microestrutura, melhorando o desempenho da resistência mecânica e da condutividade elétrica 

(Chen et al., 2005) dos materiais, principalmente, dos materiais usados como contato elétricos 

e dissipadores de calor. 

A preparação dos pós compósitos de metal refratário e um metal de transição interna 

através de moagem/mistura é geralmente realizada via úmida usando ciclohexano, álcool 

industrial, heptano, etc., ou com uma atmosfera protetora de gás inerte assim como argônio, 

nitrogênio, etc. Isto é feito com a finalidade de evitar a oxidação dos pós durante o 

processamento. Em seguida, o pó é conformado/compactado e sinterizado.  

2.5 Caracterização dos pós 

A caracterização dos pós é de fundamental importância devido à relevância das 

propriedades dos pós durante o processamento por metalurgia do pó. Pois, as características 

dos pós determinam a escolha da sua rota de obtenção (ARUNACHALAM et al., 1991). 

Todavia, a caracterização de pós é, portanto, um procedimento muito complexo (KIM et al., 

1997), visto que as propriedades dos pós são diretamente dependentes das características das 

suas partículas individuais, além daquelas características dos seus agregados e dos vazios 

existentes nesses agregados de partículas. 

O comportamento dos pós metálicos durante o seu processo de consolidação por 

sinterização depende das características do pó inicial. Dessa forma, o tamanho de partícula, a 

distribuição do tamanho de partícula, a forma da partícula, a estrutura do pó, o grau de 

agregação e aglomeração das partículas exercem uma profunda influência na densificação e 

desenvolvimento da microestrutura de tais materiais (LENEL et al.,1980; GERMAN et al., 

1985 e LEE et al., 1994).  
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2.6 Mistura e homogeneização de pós 

A etapa de mistura e homogeneização de pós depende muito do material com o qual se 

está trabalhando e o que se deseja produzir. Tal etapa de processamento de pós tem duas 

finalidades básicas: dar ao pó as condições necessárias ao processamento posterior e produzir 

pós com boa dispersão dos constituintes (SILVA et al., 1996). 

A mistura é uma operação na qual se procura dispersar pós de diferentes espécies 

químicas. Por outro lado, a homogeneização tem o propósito de misturar intimamente os pós 

para resultar numa composição nominal idêntica em todas as partes do pó (GOMES et al., 

1995). 

2.7 Moagem de alta energia (MAE) 

A técnica de processamento de materiais sólidos envolvendo repetidos ciclos de 

deformação, soldagem a frio e fratura realizada em moinhos de bolas de alta energia é 

geralmente denominada de moagem de alta energia (MAE). (SURYANARAYANA et al., 

1998; KOCH et al., 1991; BENJAMIN et al., 1976). 

Durante a moagem de alta energia, partículas de pós com tamanho nanométrico (muito 

finas) são produzidas devido, principalmente, aos processos de deformação plástica (que gera 

o encruamento do material) e fratura das partículas causados pela alta energia de impacto dos 

corpos de moagem. Isto conduz, entre outros efeitos, a cominuição de grãos grosseiros assim 

como o refinamento dos seus cristalinos (MEYERS, MISHRA e BENSON, 2005). A 

preparação de pós através desta técnica de processamento de pós em estado sólido que 

envolve repetidos ciclos de deformação, soldagem a frio, fragmentação e resoldagem á frio 

das partículas ocorre até que o pó alcance um estado de equilíbrio das suas características 

(SURYANARAYANA, 1998; SURYANARAYANA, 2001). 

A MAE também tem sido usada para se conseguir sintetizar vários materiais que são 

difíceis ou impossíveis de produzir pelos métodos de processamento convencionais, além de 

melhorar a produção de outros materiais. Assim, sistemas sólidos imiscíveis tais como Nb-

Cu, Nb-Ag, W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, WC-Cu, Cu-Fe e Ag-Fe, que são difíceis e frequentemente 

impossíveis de se processar por técnicas convencionais, podem ser obtidos em fase sólida 

com distribuição homogênea da segunda fase através da MAE (BAIKALOVA, 2000; 

LOMOVISKY, 2000; BENJAMIN 1990; CORNEJO 2001; MARTINEZ, 

2001;ORDONEZ,2001). 
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 2.7.1 Variáveis do processamento por moagem de alta energia 

O processamento de pós pela técnica de moagem de alta energia envolve a otimização 

de um numero de variáveis para se alcançar a fase, a dispersão e/ou a microestrutura do 

produto desejado. Assim, os componentes importantes do processo de MAE são os materiais 

de partida, o moinho e as variáveis do processo. As variáveis do processo são 

interdependentes, de forma que elas podem atuar simultaneamente e o efeito de cada uma 

delas durante o processamento é influenciado pelas demais (SURYANARAYANA et al., 

1998; KOCH et al., 1991). Alguns dos parâmetros mais importantes, que podem influenciar 

nas características finais dos pós são: 

 

• Recipiente de moagem; 

• Velocidade de processamento; 

• Tempo de processamento; 

• Meios de moagem; 

• Razão entre a massa de bola / massa de pó; 

• Atmosfera de processamento; 

• Temperatura de processamento; 

• Agente de controle do processo 

• Tipos de moinhos 

 

2.7.2 Mecanismos de Obtenção de Pós Compósitos por MAE 

Na moagem de alta energia, as constantes colisões entre as esferas - pó - paredes do 

recipiente, produzem deformação, soldagem á frio, fratura e resoldagem á frio das partículas  

de pó. Esses processos de deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a 

homogeneização das fases e a microestrutura final do pó. A natureza desses processos 

depende do comportamento mecânico dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e do 

estado de tensão durante a moagem (SURYANARAYANA et al., 1998-2001). A MAE pode 

ser realizado com três diferentes categorias de componentes de pós metálicos ou ligas, assim 

como:  

 

• dúctil-dúctil;  

• dúctil-frágil e  
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• frágil-frágil. 

 

Por ser o mais estudado e de interesse neste trabalho de pesquisa, o comportamento da 

categoria de componentes de pós metálicos dúctil-frágil é a seguir abordado. 

2.7.2.1 Componentes dúctil-frágil 

A evolução microestrutural da MAE de componentes dúctil-frágil também foi descrita 

fenomenologicamente por BENJAMIN e VOLIN (1974). No estágio inicial da moagem, as 

partículas dúcteis são deformadas ficando com forma de finas placas e os constituintes frágeis 

ou partículas intermetálicas são fragmentadas devido às contínuas colisões entre as esferas e 

as partículas de pós. Com o prosseguimento da moagem e a atuação do fenômeno de 

soldagem a frio, as partículas frágeis além de serem fragmentadas vão também sendo 

incorporadas a fase dúctil deformada. 

Com o avanço da moagem e dos processos de deformação da fase dúctil, fratura da 

fase frágil e inserção dessa fase na fase na matriz dúctil, além da soldagem á frio, fratura e 

resoldagem a frio dessas fases; uma nova partícula constituída por uma fase dúctil lamenar e 

finas partículas da fase frágil é formada. O contínuo processo de moagem encrua a fase dúctil 

dessas partículas diminuindo o seu tamanho e aumentando o refino das suas lamelas. Isto 

causa uma diminuição da distância interlamelar e produz uma dispersão mais uniforme das 

partículas frágeis na matriz dúctil, caso essas sejam insolúveis; ou a formação de liga entre os 

componentes frágil e dúctil e alcançar uma homogeneização química, caso a fase frágil seja 

solúvel. Dessa forma, o ligamento de componentes dúctil-frágil durante a MAE requer não 

somente a fragmentação de partículas frágeis para facilitar a diminuição da faixa de difusão, 

mas também de uma razoável solubilidade dos componentes da matriz dúctil 

(SURYANARAYANA et al., 2001). Os sistemas W-Cu, W-Ag, WC-Cu, WC-Ag, Mo-Cu, 

Mo-Ag, Ta-Cu, Ta-Ag, Nb-Cu e Nb-Ag são exemplos de materiais que possuem mútua 

imiscibilidade entre os seus elementos constituintes e que não apresentam formação de liga. 

2.7.3 Aumento de Solubilidade Sólida de Sistemas Imiscíveis 

Pós obtidos por MAE podem exibir limites de solubilidade sólida aumentados. 

Adicionalmente, essa técnica de processamento de pós possibilita que alguns sistemas de ligas 

atinjam a supersaturação, o que não é possível de ser alcançar pelo processamento de 
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solidificação rápida. Isto é realmente mais notável em sistemas imiscíveis solido/liquido que 

em sistemas imiscíveis sólidos (GENTE et al., 1993 e HUANG et al., 1994). 

O aumento de solubilidade sólida proporcionado pela MAE acontece, principalmente, 

pela formação de fases nanocristalinas durante a moagem (HUANG et al., 1994). Esses 

materiais são obtidos pela deformação mecânica introduzida no pó, a qual produz refino dos 

cristalitos e deformação da rede cristalina de ambas as fases. A deformação da rede causa 

diminuição do tamanho médio coerente dos cristalitos e aumento de tensão na rede cristalina 

do material. Uma grande fração em volume de átomos presentes nos contornos de grãos 

desses materiais com grãos ultrafinos é esperada para aumentar a difusão e, 

consequentemente, a solubilidade sólida de sistemas imiscíveis ou com baixa miscibilidade 

(HUANG et al., 1994 e  SURYANARAYANA et al., 1990, 1995, 2001). 

Os pós formados por nanocristalitos apresentam um maior volume de contornos de 

grãos. Além disto, a difusividade dos átomos componentes é aumentada devido a grande 

quantidade de defeitos da estrutura e tensões na rede de tais materiais. Por estas razões, os 

átomos do soluto substituem os átomos do solvente nos contornos de grãos e vice-versa. A 

rápida difusão dos átomos de um grão no outro conduz a uma rápida homogeneização e 

resulta na formação de solução sólida (SURYANARAYANA et al., 1995, 2001).  

Outros parâmetros, assim como tamanho do raio atômico, eletronegatividade, 

composição (quantidade de soluto presente no sistema), ativação térmica e agentes 

controladores do processo também são responsáveis pelo aumento de solubilidade sólida. 

Todavia, a explicação para o aumento de solubilidade sólida descrita acima, a qual foi 

baseada em observações de alguns exemplos, e as várias teorias existentes na literatura a este 

respeito não são capazes de explicar como isto ocorre em todos os sistemas de liga 

(SURYANARAYANA et al., 1998, 2001). 

2.7.4 Moagem de alta energia nos sistemas imiscíveis, assim como Mo-Cu 

Os sistemas imiscíveis, assim como: W-Cu, WC-Cu, W-Ag, WC-Ag, Mo-Cu, Mo-Ag, 

Al-In, Pb-Bi, Cu-Cr e Cu-Pb-Sn, são de difícil densificacao devido a sua mútua insolubilidade 

e o seu alto angulo de contato, o qual diminui a molhabilidade do líquido sobre a fase sólida. 

A solubilidade de um sistema pode ser medida através da regras de Hume-Rothery que 

relaciona o tamanho dos átomos, a estrutura cristalina e a eletronegatividade do solvente e do 

soluto (HUME-ROTHERY; RAYNOR, 1962). Para que haja solubilidade sólida em um 

sistema é necessário que o soluto e o solvente satisfaçam as três condições: a) o raio atômico 
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do soluto não pode diferir mais de 15% do raio do solvente; b) a estrutura cristalina seja 

similar; e c) o soluto e o solvente possuam valores de eletronegatividade o mais próximo 

possível (ALAM, 2006; SURYANARAYANA; IVANOV; BOLDYREV, 2001). 

O molibdênio e o cobre são dois elementos imiscíveis em condições de equilíbrio. 

Duas das três regras de Hume-Rothery são violadas para o sistema Mo-Cu. Primeiro o 

molibdênio possui estrutura cristalina cubica de corpo centrado (CCC) e o cobre possui 

estrutura cristalina cubica de face centrada (CFC). Os valores de eletronegatividade também 

são distantes (Mo = 2,16 e o Cu =1,90), segundo a escala de Linus Pauling (PAULING, 1960; 

JAMES; LORD, 1992). A diferença de raio atômico é baixa para o Mo e o Cu, sendo esta 

diferença de raio atômico cerca de 8%. 

O desenvolvimento de materiais com pós de sistemas imiscíveis cada vez mais finos 

através de processo de não equilíbrio de fases em estado sólido assim como a MAE, tem sido 

apontado por várias pesquisas. Tal processo contribui para elevação da sinterabilidade e, 

consequentemente, para produção de estruturas com densidade teórica ou próxima da 

densidade teórica quando a técnica de sinterização com fase líquida é usada para consolidar 

estruturas de sistemas imiscíveis (GAFFET et al., 1991 e RAGHU et al., 2000).  

 

2.8 Sinterização 

 

A sinterização é um processo termodinamicamente irreversível e de não equilíbrio. Ela 

possui um excesso de energia livre, onde um sistema de partículas (agregado de pó ou 

compacto de pó) adquire uma estrutura sólida coerente. Isto ocorre através da redução de área 

superficial específica resultando da formação de contornos de grãos e crescimento de 

pescoços de união interparticular. Normalmente isso conduz o sistema a densificação e 

contração volumétrica (GOMES, 1995). Durante a solidificação dos metais, seus átomos são 

rearranjados de forma a produzir sua estrutura cristalina. Dependendo da forma como o 

liquido se transforma em sólido, defeitos de empacotamento e na organização dos átomos 

podem surgir. Isto produz imperfeições estruturais. O tipo e a quantidade destas imperfeições 

afetam decisivamente algumas propriedades e o comportamento dos materiais cristalinos. 

No processamento de materiais através de metalurgia do pó, a sinterização é uma das 

etapas mais importantes. Nesta etapa a massa de partículas já conformadas ganha resistência 

mecânica e adquire quase todas as suas propriedades finais sendo, portanto, considerada como 
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o processo responsável pela densificação (eliminação da porosidade) do agregado de pó em 

contato físico. 

A sinterização como a etapa mais complexa na rota da tecnologia do pó é influenciada 

por diversos parâmetros (tais como as autodifusividades e as interdifusividades, a solubilidade 

mútua e a molhabilidade, etc.) que atuam simultaneamente no processo e os sistemas são tão 

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

de atender os mais variados e possíveis sistemas. Logo, o mais racional é elaborar um modelo 

para cada sistema a ser estudado. Mediante o tipo de sistema e a fase, na qual há a 

sinterização do sistema, podem-se classificar dois tipos de sinterização: sinterização em fase 

sólida e sinterização com fase líquida. 

2.8.1 Sinterização com fase sólida 

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

sistema atinge o ponto de fusão. Ela é realizada com transporte de material, por exemplo, 

difusão atômica. Com o intuito de promover uma maior força motriz, a sinterização em fase 

sólida é efetuada, às vezes, com adições de elementos reativos que alteram o equilíbrio entre a 

energia superficial das partículas e a energia de contorno de grão, favorecendo a sinterização 

(COSTA, 2004) Este tipo de sinterização pode ser dividido em três estágios: 

1.  O estagio inicial é caracterizado pela formação de contornos de grãos na área de 

contato entre partículas ou formação e crescimento de pescoços entre as partículas, a 

partir dos contatos estabelecidos durante o processo de compactação conduzido até o 

instante onde estes começam a se interferir; 

2. O estagio intermediário é caracterizado pela densificação do compacto e pelo 

decréscimo dos diâmetros dos poros interligados; 

3. O estágio final exibe o isolamento dos poros da região de contornos de grão e 

eliminação gradual da porosidade por difusão de vacâncias dos poros ao longo dos 

contornos de grão com somente uma pequena densificação da estrutura (GOTOH; 

MASUDA; HIGASHITANI, 1997; GERMAN, 1990). A Figura 1 mostra um esquema 

das etapas de sinterização em fase sólida. 
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Figura 1- Esquema representativo dos estágios de sinterização em fase sólida de (GOMES, 

1995 e LEE; REINFORTH, 1994). 

 

2.8.2 Sinterização com Fase liquida 

A sinterização com fase líquida é caracterizada pelo aparecimento de uma fase líquida 

a determinada temperatura de sinterização. Esse tipo de sinterização pode ocorrer por dois 

processos diferentes: um quando o líquido permanece presente durante todo o tempo e o 

compacto se mantém na temperatura de sinterização. O outro, também chamado de 

sinterização com fase líquida transiente, ocorre quando o líquido é formado durante o 

aquecimento do compacto à temperatura de sinterização e desaparece por interdifusão durante 

a sua temperatura de sinterização (COSTA, 2004). 

A densificação via sinterização com fase líquida geralmente requer transporte de uma 

quantidade substancial de sólido dissolvido através do líquido, entretanto, a quantidade de 

fase líquida deve ser pequena o suficiente para que o compacto mantenha sua forma durante a 

sinterização. Quando surge a fase líquida, a tendência desta é cobrir as partículas sólidas, 

eliminando à interface sólido-vapor. Tal eliminação é dependente da molhabilidade entre os 

componentes da mistura. 

A sinterização com fase liquida depende significantemente da molhabilidade entre o 

liquido formado e a parcela do material que permaneceu solido. Se a molhabilidade, medida 

pelo angulo de contato entre uma gota do liquido e uma superfície plana do solido, é superior 

a 90
°
, a estrutura não sinteriza. Ao invés disto, o liquido tende a sair da estrutura e o corpo, 

muitas vezes, se desfaz. Se o angulo é inferior a 90
°
, ocorre sinterização. A rapidez com que 
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esta ocorre e o nível final de sinterização são expressos por este ângulo. Quanto menor ele for, 

mais rápida é a densificação da estrutura e mais densa ela fica. 

A teoria geral descreve a sinterização com fase líquida ocorrendo em três estágios: 

 

1. Estagio de rearranjo ou de fluxo líquido é marcado pelo espalhamento do líquido 

recém formado ao redor das partículas sólidas. Isto conduz ao rearranjo dessas 

partículas e a densificação da estrutura. 

 

2. Estágio de solução-reprecipitação só ocorre se houver solubilidade da fase sólida no 

líquido. Quando isto acontece, uma fração de partículas da fase sólida é dissolvida 

pelo liquido e se difundirá neste, precipitando-se posteriormente sobre outras 

partículas sólidas em locais energeticamente mais favoráveis. 

 

4. Estágio de sinterização em estado sólido consiste no crescimento de pescoço entre as 

partes sólidas que estão em contato. Ele só ocorre se a estrutura não estiver ainda 

completamente densa. Neste estágio, ocorre o fechamento dos poros e a contração da 

estrutura. Como na sinterização em fase sólida convencional, as partículas tendem a se 

aproximar e a estrutura a contrair, promovendo o fechamento dos poros residuais e 

conduzindo à densificação final da estrutura (LENEL, 1980; GERMAN, 1997; 

TANDON; JOHNSON, 1998). A Figura 2 mostra um esquema das etapas de 

sinterização com fase liquida. 
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Figura 2- Esquema representativo dos estágios de sinterização com fase líquida 

(GERMAN,1998). 

 

2.8.3 Densificação 

No presente trabalho, a densificação tem grande importância, pois com o seu aumento, 

conseguiremos obter uma melhora das propriedades térmicas e elétricas como também 

mecânicas.  

Para pós dúcteis, a principal etapa de densificação é a compactação, mas para 

materiais duros (cerâmica, tungstênio e ligas, compósitos particulados) a principal etapa de 

densificação é a sinterização. Assim, é necessário maior sinterabilidade dos materiais duros, 

devendo-se adaptar com as elevadas variações dimensionais que ocorrem durante a 

sinterização (Galiotto, 2005)  

Materiais compósitos, tais como W-Cu,W-Ag, Mo-Cu, W-Cu-Ni e W-Cu-Ag são 

obtidos geralmente pela metalurgia do pó através das técnicas de infiltração, prensagem a 

quente (HIP) e sinterização com fase líquida (ASLANOGLU; MARTINEZ; ORDONEZ, 

2001 e LU; TANG, 1992). O comportamento de densificação durante a sinterização com fase 

líquida de sistemas imiscíveis tais como W-Cu e Mo-Cu tem como mecanismo dominante a 

sinterização em estado sólido do Mo na presença do Cu líquido, de acordo com modelos 

propostos (JOHNSON e GERMAN, 1994, 2001; UPADHYAYA e GERMAN, 1998). Da 



32 

 

 

mesma forma que o sistema W-Cu, espera-se que o sistema Mo-Cu tenha o mesmo 

comportamento.  

Assim como W-Cu, os pós de Mo-Cu não apresentam o mecanismo dissolução-

reprecipitação devido à mútua insolubilidade dos seus constituintes. Dessa forma, 

microestruturas com densidade teórica ou próxima da teórica são difíceis de serem 

produzidas. Todavia, o comportamento de densificação dos pós compósitos W-Cu 

nanoestruturados produzidos por MAE é diferente daquele pó W-Cu produzido pelos métodos 

convencionais de mistura mecânica ou de moagem em moinho de bolas convencional 

(COSTA, SILVA e GOMES, 2003; KIM, RYU e MOON, 2000; COSTA, ABROZIO e 

SILVA, 2004). 

Trabalhos realizados com pós compósitos W-Cu preparados por moagem de alta 

energia (MAE) propõem um novo modelo de densificação por sinterização com fase líquida 

para o sistema W-Cu (KIM e MOON, 1998; KIM et al. 1998, 1999; LEE e KIM, 1995). 

Talvez, tal modelo possa ser estendido para o sistema Mo-Cu. Uma esquematização do 

comportamento microestrutural durante a sinterização dos pós W-Cu compósitos 

nanocristalinos é mostrada na Figura 3. 

 



33 

 

 

 

 

Figura 3- Comportamento da microestrutura do compósito W-Cu produzido por moagem de 

alta energia durante a sinterização (KIM et al., 1998). 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Os procedimentos adotados neste trabalho consistiram na caracterização dos pós-

iniciais, preparação dos pós através da moagem de alta energia (MAE) e mistura mecânica, 

bem como sua caracterização, compactação, sinterização e caracterização das estruturas 

sinterizadas. A figura 4 ilustra detalhadamente todos os procedimentos e condições de 

processamento usados para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Sequência de desenvolvimento experimental empregado na preparação dos pós e na 

obtenção do compósito Mo-Cu.  
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3.1 Matérias primas 

As materiais primas usadas para obtenção do compósito Mo-20%Cu foram um pó de 

heptamolibdato de amônia [(NH4)6Mo7O244H2O], material precursor do molibdênio metálico, 

e um pó de cobre, conforme são apresentados a seguir. 

3.1.1. Pó de Heptamolibdato de Amônia 

O pó de heptamolibdato de amônia de composição [(NH4)6Mo7O244H2O] usado neste 

trabalho foi caracterizado através das técnicas de difração de raios-x (DRX), microscopia 

ótica (MO) e eletrônica de varredura (MEV) e a microanálise química por energia dispersiva 

(EDS). A figura 5 mostra o difratograma de raios x do pó de heptamolibdato de amônia. Esta 

figura mostra que o pó é constituído de uma estrutura cristalina formada por vários picos que 

designam os seus planos cristalinos. 

 

 

Figura 5- Difratograma de raios-x do pó de heptamolibdato de amônia comercial. 

 

 A figura 6 mostra uma micrografia eletrônica de varredura do referido pó onde a 

forma, o tamanho, a distribuição de tamanho das partículas e o estado de aglomeração das 

suas partículas podem ser observados. As partículas deste pó possuem superfície lisa e densa 

com formas poliédricas. A figura 7 mostra a análise de EDS do pó de heptamolibdato de 

amônia. Apenas os elementos (Mo, N e O) constituintes do pó de heptamolibdato de amônia 
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foram detectados, o que indica a inexistência de contaminantes ou sua presença é muito 

pequena e não pode ser detectada por tal técnica de análise química. 

 

Figura 6 - Micrografia eletrônica de varredura do pó de Heptamolibdato de Amônia (HMA). 

 

 

Figura 7 – Análise de EDS do pó de heptamolibdato de amônia comercial. 

 

3.1.2. Pó de Cobre 

 Um pó de cobre com pureza de 99,64 % e tamanho médio de partícula de 27,43 μm 

produzido por atomização foi empregado na preparação de todas as composições de HMA-Cu 

utilizadas para se obter o compósito Mo-20%Cu. O pó foi fornecido pela Metalpó Indústria e 

Comércio Ltda (Brasil). Ele também foi caracterizado com relação as mesmas técnicas 

empregadas no pó de heptamolibdato de amônia. A figura 8 mostra o difratograma de raios x 

(a) 
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do pó de cobre. Intensos picos de cobre, vistos nesta figura, mostram o quanto cristalino se 

encontra o pó cobre. A figura 9 mostra a sua micrografia eletrônica de varredura exibindo a 

forma típica, a distribuição de tamanho de partícula e o estado de aglomeração do pó como 

fornecido. 
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Figura 8 - Difratograma de raios-X do pó de cobre comercial. 

 

 

Figura 9 - Micrografia eletrônica de varredura do pó de cobre comercial. 
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A figura 10 mostra a análise de EDS do pó de cobre. Nesta figura, apenas o elemento 

cobre foi detectado. Isto indica que os contaminantes presentes não podem ser detectados por 

tal técnica devido a sua ínfima quantidade presente. 

 

Figura 10 – Análise de EDS do cobre comercial. 

 

3.2. Preparação dos pós compósitos 

Para obtenção dos compósitos Mo-Cu com 20% em massa de cobre, pós compósitos 

de heptamolibdato de amônia (HMA) e 12,066% em massa Cu foram preparados por moagem 

de alta energia e mistura mecânica convencional. As cargas de pós HMA-12,066%Cu usadas 

na preparação dos pós moídos foi de 40 gramas. Por outro lado, apenas 20 gramas foram 

utilizadas para preparar os pós misturados mecanicamente. 

3.2.1. Preparação dos pós compósitos por moagem de alta energia 

Um moinho planetário Fritsch Pulverisette 7 foi utilizado para preparar os pós 

compósitos de HMA-Cu. O recipiente e os corpos de moagem (bolas com 14,8 mm de 

diâmetro) usados são de metal duro. O recipiente de moagem era completado com 

ciclohexano na abertura e coleta de amostra de pós durante a moagem dos pós com o intuito 

de evitar a sua oxidação. Uma velocidade de 400 rpm e uma razão em massa de pó para bolas 

de 5:1 foram utilizadas em todas as moagens. Os pós de HMA-20%Cu foram moídos por 50 

horas e amostra coletadas após 2, 10, 20, 30 e 40 horas de moagem. Todos os pós moídos 

foram caracterizados por DRX, MEV e EDS.  
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3.2.2. Preparação dos pós por mistura mecânica 

Os pós de HMA e Cu na razão em massa de 12,066 % de Cu foram colocados em um 

recipiente de plástico o qual foi fechado e os pós agitados manualmente durante cinco 

minutos.  

3.3. Decomposição e redução por H2 dos pós compósitos 

Os pós de HMA-20%Cu moídos por 50 horas e misturados mecanicamente foram 

decompostos e reduzidos por hidrogênio. Uma quantidade 2 gramas de pós foi colocada em 

uma barquinha de alumina que foi introduzida em um forno resistivo tubular usado para 

realização dos processos de decomposição e redução. Este processo foi efetuado a 800 °C sob 

uma isoterma de 30 minutos e um fluxo de hidrogênio de 20 ml/s. A taxa de aquecimento 

usada foi de 10 °C/min. O fluxo de hidrogênio era substituído pelo fluxo de gás argônio 

durante o resfriamento quando a temperatura do forno alcançava 500 °C. Estes pós também 

foram caracterizados com relação as técnicas DRX e MEV. A figura 11 mostra uma ilustração 

dos parâmetros usados para efetuar a decomposição e redução dos pós de HMA-12,066%Cu.  
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Figura 11 – Parâmetros usados para decomposição e redução dos pós de HMA-12,066%Cu. 
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3.4. Análise de Difração de Raios-X (DRX) 

As analises DRX dos pós foram realizadas em um difratômetro de Raios-X do tipo 

DRX - 7000 da SHIMADZU, sob uma radiação de Cu-Kα, uma tensão de 40 KV, uma 

corrente de 30 mA e uma faixa de varredura (2θ) de 10° a 90°. 

 

3.5. Análise Morfológica dos Pós  

A morfologia das partículas de pós e a forma e o tamanho dos grãos bem como a 

dispersão das fases vistas nas microestruturas sinterizadas foram observadas em um 

microscópio eletrônico de varredura, modelo TM-3000, que opera com elétrons 

retroespalhados. 

Tanto para as amostras de pós como para as estruturas sinterizadas foram realizadas 

análises químicas por energia dispersiva (EDS) acoplado ao referido microscópio eletrônico 

de varredura, modelo TM-3000. A técnica de microanálise por EDS foi utilizada para 

identificar possível contaminantes advindos possivelmente do processo de moagem. 

3.6. Conformação/compactação dos pós compósitos 

Corpos verdes de ambos os pós apenas moídos e misturados, assim como, dos pós 

decompostos e reduzidos, com forma cilíndrica, de 5 e 8 mm de diâmetro e 3 a 4 mm de 

espessura foram obtidas a 200 MPa por prensagem uniaxial. As dimensões dos corpos 

compactados foram medidas usando um micrômetro analógico com precisão de ± 0,01 mm. A 

massa dos compactados foi medida antes e depois da sinterização em uma balança analítica 

padrão com uma precisão de ± 0,001g. A densidade a verde ρv e a densidade dos sinterizados 

ρs foram calculadas usando o método geométrico massa/volume, conforme a equação 1. As 

medidas das dimensões dos corpos verdes e sinterizados foram efetuadas 10 vezes por 

amostra e o valor final obtido pela média aritmética. 

   
     

      
       (1) 

Onde:   ρ é o valor da densidade geométrica. 
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3.7. Consolidação dos corpos verdes  

Os corpos verdes dos pós HMA-12,066%Cu moídos e misturados assim como dos pós 

Mo-20%Cu obtidos por decomposição e redução dos pós moídos e misturas foram 

sinterizados em forno resistivo tubular. As sinterizações foram executadas em um forno 

tubular com resistência de SiC e controle de temperatura efetuado com um controlador 

WEST-6400 da ANALOGICA INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE. 

Para cada tipo de pó preparado (moído, misturado e moído ou misturado, decomposto 

e reduzido), quatro compactadas de pós foram obtidos e sinterizados. Os compactados de pós 

HMA-12,066%Cu moídos e os misturados foram sinterizados com diferentes taxas de 

aquecimento (2, 5 e 10 
o
C/min.) até 800 ºC. Uma isoterma de 30 minutos foi utilizada para 

esta temperatura. A finalidade de tal isoterma a 800 ºC é garantir a redução do óxido de 

molibdênio. Após esse tempo de isoterma, a taxa de aquecimento usada para alcançar a 

temperatura de sinterização final de 1200 
o
C foi de 10 

o
C/min.. O tempo de isoterma de 60 

minutos foi usado para essa temperatura de sinterização final em todos os experimentos de 

sinterização. As figuras 12 (a-c) mostram esquemas das condições e dos parâmetros usados 

para efetuar a decomposição, redução e sinterização dos compactados de pós HMA-

12,066%Cu moídos e misturados mecanicamente. 

Assim como feito nos processos de redução dos pós HMA-12,066%Cu, durante o 

resfriamento dos corpos sinterizados, o fluxo de hidrogênio foi substituído por um fluxo de 

argônio quando a temperatura atingia 500 °C. O fluxo de argônio foi mantido até o forno 

atingir a temperatura ambiente. 
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Figura 12 - Condições e parâmetros de sinterização dos compactos de pós HMA-12,066%Cu 

moídos e misturados mecanicamente com taxa de aquecimento 2 (a), 5 (b) e 10 ºC/min. (c). 

 

 Os compactados de pós Mo-20%Cu obtido pela decomposição e redução dos pós 

HMA-12,066%Cu moídos e misturados foram sinterizados a 1200 
o
C por 60 minutos sob uma 

atmosfera de hidrogênio passante. A taxa de aquecimento usada foi de 10 
o
C/min.. A figura 

13 mostra o esquema das condições e dos parâmetros usados para efetuar a sinterização dos 

compactados de pós Mo-20%Cu moídos e misturados mecanicamente. 
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Figura 13 - Condições e parâmetros de sinterização dos compactos de pós Mo-20%Cu 

obtidos por decomposição e redução dos pós moídos e misturados mecanicamente. 
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3.8. Caracterização estrutural dos corpos sinterizados 

Todos os corpos sinterizados foram caracterizados por MO, MEV e EDS. Além disso, 

medidas de densidade foram efetuadas nos corpos verdes e sinterizados e medidas de 

microdureza vickers foram executadas nas microestruturas dos corpos sinterizados. 

3.8.1. Medidas de densidade 

A densidade teórica do compósito Mo-20%Cu foi calculada usando a equação 2 

mostrada abaixo, assim como, a densidade relativa dos corpos verdes e sinterizados foi 

efetuada através das medidas de massa, de suas dimensões e da utilização da expressão 3. 

 
      

 

[(
    
   

)] [(
    
   

)]

      (2) 

Onde:  

ρT é a densidade teórica da composição Mo-Cu; 

P%Mo é a quantidade percentual em massa de molibdênio da composição usada; 

P%Cu é a quantidade percentual em massa de cobre da composição usada; 

ρMo é a densidade teórica do molibdênio 

ρCu é a densidade teórica do cobre 

 

 
      

  
   

           (3) 

Onde:  

ρR é a densidade relativa dos corpos sinterizados do compósito Mo-20%Cu; 

ρS é a densidade dos corpos sinterizados do compósito Mo-20%Cu 

ρT é a densidade teórica do compósito Mo-20%Cu 

 

3.8.2. Medidas de microdureza 

As medições de microdureza vickers foram efetuadas em duas amostras de cada um 

dos três tipos de pós compósitos preparados. Em cada microestrutura sinterizada, foram 

realizadas 10 medidas com uma carga de 1 newton durante 15 segundos. O resultado final das 

medidas de microdureza foi obtido pela média aritmética das medidas efetuadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para apresentar os resultados numa sequência lógica e organizada, os resultados foram 

discutidos na seguinte ordem: 

1. Quais os efeitos da moagem de alta energia na formação das partículas 

compósitas do HMA-Cu. 

2. O efeito da moagem de alta energia nas cacteristicas dos pós compósitos de 

Mo-20%Cu após a decomposição e redução por H2 do pó compósito HMA-

12,066%Cu. 

3. A influência da taxa de aquecimento na microestrutura dos corpos sinterizados. 

4. O efeito da taxa de aquecimento na densidade dos corpos sinterizados. 

5. O efeito da taxa de aquecimento na microdureza dos corpos sinterizados. 

4.1. Efeito da moagem de alta energia na formação das partículas compósitas de HMA-

12,066%Cu 

A figura 14 mostra os difratogramas de raios-x dos pós compósitos de HMA-

12,066%Cu moídos por diferentes tempos. Após duas horas de moagem, observa-se uma 

mudança na forma e intensidade dos picos de difração. À medida que o tempo de moagem 

aumenta de 2 para 50 horas, uma mudança mais significativa ocorre no padrão de difração 

desses pós compósitos. Todavia, ambas as fases permanecem cristalinas após as 50 horas de 

intensa moagem em moinho planetário de alta energia.  

Durante a moagem, a alta energia de impacto transferida as partículas de pós pelas 

colisões dos corpos de moagem contra essas partículas causa grande distorção na rede 

cristalina dos materiais. Essa distorção da rede cristalina pode ser analisada através do 

alargamento do pico de difração a meia altura. O alargamento do pico de difração está 

relacionado com a redução dos cristalinos e a tensão de deformação imposta a rede cristalina 

dos materiais moídos. A moagem também pode produzir transformação de fase ou solução 

sólida, dependendo dos materiais sob moagem. As mudanças dos picos de difração vistas nos 

difratogramas da figura 14, em princípios, indica que o heptamolibdato de amônia muda de 

fase com o prolongamento da moagem. Porém, os padrões de difração analisados indicam que 

ambas as fases (HMA e Cu) continuam presentem após 50 horas de moagem. 
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Figura 14- Difratograma de raios-x dos pós compositos de HMA-12,066%Cu moídos a 400 

rpm durante 2, 10, 15, 20, 30, 40 e 50 horas. 

 

Os pós compósitos HMA-20%Cu foram observados através da Microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), mostrados na figura 15. Com o aumento do tempo de moagem as 

partículas vão alterando suas formas e tamanhos, a partir de 10 horas moagem (B) as 

partículas ainda se encontram com tamanho elevado, porem percebe-se uma redução com o 

aumento do tempo de moagem, após 15, 20, 30 horas ainda é possível detectar perfeitamente 

quais fases estão presentes, ao atingir 50 horas de moagem, encontram-se regiões com um 

refinamento elevado, onde não é possível a identificação das fases presentes. 
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Figura 15 – Micrografias dos pós HMA-12,066%Cu moidos com ciclohexano por 400 rpm 

durante 2 (a), 10 (b), 15 (c), 20 (d), 30 (e) e (f) 50 horas em moinho planetário. 

 

As figuras 16 e 17 mostram análises de EDS dos pós HMA-12,066%Cu moídos por 2 

e 50 horas, respectivamente. Não foi detectado nenhuma impureza (WC e Co) advinda dos 

corpos e do recipiente de moagem. Porém, tais impurezas podem estar presente no material, 

mas em quantida que a técnica utilizada não consegue detectar. Os elementos (Oxigênio, 

Nitrogênio e Molibdênio) vistos nos EDS pertencem a molécula de heptamolibdato de amônia 

e o elemento carbono que aparece na figura 17 é do material usado para fixar o pó sob análise. 
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Figura 16 -Espectro de EDS dos pós HMA-12,066%Cu moidos com ciclohexano por 400 

rpm durante 2 horas em moinho planetário. 

 

Figura 17 -Espectro de EDS dos pós HMA-12,066%Cu moidos com ciclohexano por 400 

rpm durante 50 horas em moinho planetário. 

 

4.1. Efeito da moagem de alta energia nas características do pó Mo-20%Cu após a 

decomposição e redução por H2 do pó compósito HMA-12,066%Cu 

As figuras 18 e 19 mostram os difratogramas de raios-x dos pós Mo-20%Cu 

preparados por moagem e mistura mecânica, respectivamente, após a sua decomposição e 

redução por H2. Apenas picos de molibdênio e cobre são identificados no difratograma de 

raios-x do pó moído (Figura 18). Isto mostra que as condições de decomposição e redução 

usadas foram suficientes para eliminar a água, amônia e o oxigênio da molécula de 

heptamolibdato de amônia. Diferentemente, picos de óxido de cobre e molibdênio são 

identificados no difratograma de raios-x do pó misturado (Figura 19). Isto indica que as 

condições de decomposto e reduzido, embora tenham sida as mesmas empregadas para os pós 

moídos, não foram suficientes para produzir redução total de ambas as fases. Além disso, 

observa-se que a intensidade do maior pico de molibdênio, visto no difratograma do pó moído 
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(Figura 18), é maior que a apresentada pelo difratograma do pó misturado (Figura 19). O 

alargamento do pico de molibdênio do pó moído em relação ao pó misturado também é maior. 

Isto indica que os cristalinos da fase molibdênio do pó moído são mais finos que os cristalinos 

do pó misturado. Os pós moídos sofrem um intenso refino, o que os tornam mais reativos. 

Isto, portanto, contribui para uma mais rápida e completa redução do óxido de molibdênio do 

pó moído. 
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Figura 18- Difratograma de raios-x dos pós moidos por 50 horas que foram decompostos e 

reduzidos por H2 a 800 ºC por 30 minutos.  
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Figura 19- Difratograma de raios-x dos pós misturados que foram decompostos e reduzidos 

por H2 a 800 ºC por 30 minutos. 
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A figura 20 mostra a micrografia do pó composito Mo-20%Cu moído e reduzido por 

H2. O pó é formado por finas partículas de molibdênio e aglomerados de partículas de cobre e 

molibdênio. Análise de EDS (Figura 21) feita em um aglomerado de partícula vista na figura 

19 do pó moído detectou apenas as fases cobre e molibdênio. 

 

Figura 20 - Micrografia do pó compósito Mo-20%Cu obtido pela decomposto e reduzidos 

por H2 do pó de HMA-12,066%Cu moído a 400 rpm durante 50 horas. 

 

 

Figura 21 -Espectro de EDS do pó compósito Mo-20%Cu obtido pela decomposto e 

reduzidos por H2 do pó de HMA-12,066%Cu moído a 400 rpm durante 50 horas. 
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A figura 22 mostra a forma e a distribuição de tamanho de partícula de um pó 

compósito Mo-20%Cu obtido pela decomposição e reduzção por H2 do pó de HMA-

12,066%Cu preparado por mistura mecânica manual. As partículas da fase cobre (de forma 

arredonda e/ou irregular), bem como da fase molibdênio (grandes partículas e de forma 

facetadas) são facilmente identificadas e possuem tamanho muito superior ao obtido pelas 

partículas do pó moído por 50 horas (figura 21). Além disso, observa-se que há uma pobre 

dispersão de ambas as fases. Essa baixa dispersão das fases contribui para a produção de 

microestruturas heterogêneas e dificulta a sinterização desse tipo de material, conforme 

veremos mais a frente.  

 

Figura 22 – Micrografia do pó compósito Mo-20%Cu obtido pela decomposto e reduzidos 

por H2 do pó de HMA-12,066%Cu preparado por mistura mecânica convencional. 

 

4.3 Efeito da taxa de aquecimento na microestrutura dos corpos sinterizados 

A figura 23 (a-c) apresenta as micrografias de corpos de Mo-20%Cu obtidos a partir 

da decomposição, redução e sinterização de compactos de pós HMA-12,066%Cu moídos 

usando diferentes taxas de aquecimento. Uma microestrutura formada por pequenos e poucos 

poros isolados, bem como por várias trincas preenchidas com cobre são observadas nas 

figuras 22. Tais trincas são causadas pela volatilização e desprendimento da água e da amônia 

da molécula de heptamolibdato de amônia do compactado de HMA-Cu. A saída da água na 

forma de vapor d’água advinda da redução do óxido de molibdênio por H2 também é 
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responsável pelas trincas vistas nestas microestruturas. Todavia, a quantidade de trincas da 

microestrutura diminui com o aumento da taxa de aquecimento (figura 22(c)). Quanto maior a 

velocidade de aquecimento, maior a saída da água e da amônia da estrutura dos compactados. 

O aumento dos mecanismos de sinterização também ocorre com o aumento da velocidade de 

sinterização. Isto induz a uma melhor densificação da estrutura.  

 

 

 

Figura 23 - Micrografias dos compactados de Mo-20%Cu obtidos com a decomposição e 

redução de compactos de pós HMA-12,066%Cu moídos por 50 horas ocorrendo durante a 

sinterização e sob diferentes taxas de aquecimentos 2 (a), 5 (b) e 10°C/min. (c). 

Diferentemente, quando a velocidade de aquecimento diminui, a amônia e o vapor 

d’água saem mais lentamente da estrutura e formam trincas sem que os processos de contatos 

de partículas que levam a densificação por contração da estrutura possam atuar mais 

significativamente fechando tais trincas e produzindo uma estrutura mais homogênea. Esta é 
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uma explicação para o desaparecimento das trincas nas estruturas dos corpos sinterizados sob 

maior taxa de aquecimento (10 ºC/min.) com decomposição e redução ocorrendo durante a 

sinterização dos compactos de pós HMA-12,066%Cu. 

 A figura 24 (a-c) apresenta as micrografias dos corpos de Mo-20%Cu obtidos através 

da decomposição e redução dos compactos de pós HMA-12,066%Cu misturados durante a 

sinterização e diferentes taxas de aquecimentos. Neste tipo de estrutura, observa-se a 

inexistência de trincas preenchidas com cobre, conforme visto na figura 22, e a presença de 

uma grande quantidade poros. Percebe-se também que o número e o tamanho dos poros vistos 

na estrutura diminui com o aumento da taxa de aquecimento de 2 para 10 ºC/min. 

     

 

Figura 24 - Micrografias dos compactados de Mo-20%Cu obtidos com a decomposição e 

redução de compactos de pós HMA-12,066%Cu misturados ocorrendo durante a sinterização 

e sob diferentes taxas de aquecimentos 2 (a), 5 (b) e 10°C/min. (c). 

A figuras 25 (a-b) apresenta as micrografias dos compactos de pós Mo-20%Cu 

sinterizados a 1200 ºC por 1 hora com taxa de 10°C/min. Neste caso, os pós de Mo-20%Cu 
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foram obtidos pela decomposição e redução do pó HMA-12,066%Cu moído e misturado por 

H2 a 800 ºC por 30 minutos. Uma microestrutura com alta homogeneidade, finos grãos de 

molibdênio e pequeno número e tamanho de poros isolados foi produzida quando o pó de Mo-

20%Cu usada foi obtido pela decomposição e redução do pó HMA-12,066%Cu moído por 50 

horas. Essa microestrutura apresenta algumas características semelhantes as observadas nas 

microestruturas dos compactos de pós Mo-20%Cu onde a decomposição e redução dos pós de 

HMA-12,066%Cu moídos e misturados ocorre durante a sinterização (figura 23-24). Porém, 

quase nenhuma trinca é observada nesta microestrutra (figura 23(C)). Como esperado, a 

microestrutura do pó somente misturado apresentou um grande número de poros e uma 

grande heterogeneidade microestrutural. 

   

Figura 25 - Micrografias dos compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados a 1200 ºC por 1 hora 

com taxa de 10°C/min. Os pós de Mo-20%Cu foram obtidos pela decomposição e redução do 

pó HMA-12,066%Cu moído (a) e misturado (b) por H2 a 800 ºC por 30 minutos.  

 

4.4 - Efeito da taxa de aquecimento na densidade dos corpos sinterizados 

A figura 26 mostra um gráfico da taxa de aquecimento em função da densidade das 

estruturas Mo-20%Cu sinterizadas. Nesta figura, observa-se que a densidade aumenta com a 

elevação da taxa de aquecimento de 2 para 10 ºC/min.. Isto acontece tanto para os pós moídos 

quanto para os misturados, nos quais a decomposição e redução por H2 ocorreram durante o 

processo de sinterização do material. Todavia, os corpos dos pós moídos alcançam maiores 

densidades.  
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A maior densidade dos corpos sinterizados preparados com pós moídos está relacionada 

ao fino tamanho de partícula, mais a alta homogeneidade e interação entre as fases do 

compósito Mo-20%Cu. Quanto mais finas as partículas, mais reativas e, consequentemente, 

maior a contribuição dos mecanismos de sinterização para a densificação da microestrutura do 

compósito Mo-Cu. Além disso, a maior dispersão das fases Mo e Cu produzida pela moagem 

permite que o surgimento da fase líquida de Cu ocorra uniformemente por toda a estrutura. 

Isto permite que o rearranjo de partícula (principal mecanismo de densificação dos materiais 

imiscíveis assim como o compósito Mo-Cu) ocorra homogeneamente por toda estrutura do 

material.  

Diferentemente, quando os pós são apenas misturados, as partículas permanecem com 

seu tamanho original e não há uma boa dispersão das fases. O cobre líquido surge de forma 

heterogênea pela estrutura do compósito, o que causa rearranjos de partículas localizados e 

durante a fusão do cobre, este se infiltra por entre as partículas de molibdênio e deixa um 

vazio no local antes ocupado por ele. Tal vazio não será fechado durante a sinterização 

fazendo com que uma grande quantidade de poros seja formada pela microestrutura do 

compósito Mo-Cu, conforme visto na figura 25(B). 

A estrutura sinterizada do pó moído alcançou densidade muito próxima da densidade 

teórica (99%), enquanto a dos pós misturados atingiu algo em torno de 95% da densidade 

teórica do compósito (figura 26). Isto quando a decomposição e redução do compactado de pó 

misturado ocorreu durante o processo de sinterização, pois quando o compactado de pó 

misturado foi preparado com pós de Mo-Cu obtido pela decomposição e redução de pós 

HMA-Cu, a densidade da estrutura sinterizada alcançou apenas 90% da densidade teórica. 

Todavia, não houve diferença de densidade entre as estruturas sinterizadas de pós moídos com 

decomposição e redução antes e durante a sinterização dos compactos de pós HMA-Cu. 

Porém, uma estrutura mais homogênea e sem de trincas preenchidas por cobre, conforme 

visto na microestrutura da figura 23, é obtida pela sinterização de compactados de pós Mo-Cu 

preparados pela decomposição e redução de pós de HMA-Cu moídos. 
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Figura 26 – Influência da taxa de aquecimento na densidade dos corpos Mo-20%Cu 

sinterizados onde a decomposição e redução dos pós HMA-12,066%Cu moídos e misturados 

ocorre antes e durante a sinterização a 1200 ºC por 1 hora. 

4.5 – Efeito da taxa de aquecimento na microdureza dos corpos sinterizados de 

Mo-Cu 

A propriedade de dureza está diretamente relacionada com a densidade do material. 

Então, como a densidade dos corpos sinterizados do compósito Mo-Cu aumento em função da 

elevação da taxa de aquecimento, os resultados de microdureza da figura 27 também 

apresentaram comportamento semelhante. Como esperado, os resultados de microdureza dos 

compactados de pós misturados também obtiveram menores valores de microdureza, bem 

como valores de microdureza idênticos foram alcançados pelos compactados de pós Mo-Cu 

sinterizados preparados com pós de HMA-Cu decompostos e reduzidos antes e durante a 

sinterização. 
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Figura 27 - Influência da taxa de aquecimento na propriedade de dureza dos corpos Mo-

20%Cu sinterizados onde a decomposição e redução dos pós HMA-12,066%Cu moídos e 

misturados ocorre antes e durante a sinterização a 1200 ºC por 1 hora. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES  
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

Após a análise dos resultados da moagem de alta energia dos pós de HMA-Cu e da sua 

decomposição e redução antes e durante a sinterização, bem como do efeito da moagem na 

sinterização do compósito Mo-Cu podemos concluir que: 

 A moagem de alta energia de pós HMA-Cu por 50 horas produziu partículas 

compósitas Mo-Cu, mas não foi hábil para amorfizar o heptamolibdato de amônia nem 

o cobre. 

 A rota de preparação de pós compósitos Mo-20%Cu a partir da moagem de alta 

energia de pós de HMA-Cu durante 50 horas e da redução por H2 aumenta a 

sinterabilidade do compósito Mo-20%Cu; 

 Uma microestrutura com 99 % da densidade teórica e finos grãos de molibdênio 

distribuídos uniformemente na matriz de cobre é produzido quando pós compósitos de 

Mo-20%Cu foi preparado pela moagem de alta energia de pós de HMA-Cu durante 50 

horas, decomposto e redução por H2 a 800 ºC por 30 minutos; 

 A estrutura dos corpos sinterizados preparados com pós de HMA-Cu moídos e 

reduzidos com H2 durante a sinterização alcança densidade e microdureza muito 

próxima a dos pós reduzidos antes do processo de sinterização. Todavia, ela é 

constituída por várias trincas produzidas pela eliminação da água e amônia da 

molécula de heptamolibdato, mas tais trincas são preenchidas com cobre durante o 

processo de sinterização. 

 Compósitos de Mo-20%Cu com densidade próxima da teórica podem ser produzidos 

se pós de HMA-12,066%Cu forem moídos em moinho planetário de alta energia e 

reduzidos antes ou durante a sinterização a 1200 ºC por 1 hora sob um fluxo de H2. 

 A taxa de aquecimento de 10˚C/mim. foi a que produziu melhores resultados em 

termos de densidade (99 e 97 % da densidade teórica), microdureza vickers (448 e 425 

HV), tamanho de grãos e homogeneidade microestrutural do compósito Mo-Cu, tanto 

para os corpos preparados com pós de HMA-Cu moídos e reduzido por H2 quanto para 

aqueles que foram obtidos com pós moídos, mas com a redução ocorrendo durante a 

sinterização, respectivamente. 

 Como esperado, os compósitos Mo-Cu sinterizados preparados a partir da mistura 

convencional de pós HMA-Cu com decomposição e redução antes e durante a 

sinterização apresentaram uma microestrutura heterogênea com grandes poros e 

“lagos” de cobre e menor densidade (90 e 94 % da densidade teórica) e microdureza 
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(265 e 350 HV) que os obtidos com pós moídos. Todavia, as propriedades destes 

compósitos alcançaram resultados melhores que os apresentados quando a mistura de 

pós é efetuada a partir de molibdênio e o cobre metálico. 

 

 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

O presente estudo abre a possibilidade para diversos trabalhos futuros, o qual é possível 

prever algumas caracterizações a serem realizadas para os pós preparados por esta rota. 

 

a) Preparação de outras composições tais como: HMA70%Cu30%, HMA85%Cu15%; 

b) Estudar a variação dos parâmetros de moagem na preparaçãos destes pós; 

c) O estudo da influencia da compactação nas medições de densidade dos pós e dos 

corpos sinterizados; 

d) Alterar os parâmetros de compactação e de sinterização com objetivo de se obter 

melhores resultados; 

e)  Analise de outras propriedades além das mecânicas, como por exemplo: térmicas e 

elétricas.  
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