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RESUMO 

 

            Existe uma grande dificuldade na formação de um compósito do metal refratário 

de nióbio com o cobre. Isto se deve ao fato de que o sistema Nb-Cu é quase mutuamente 

imiscível, podendo ser desprezada a solubilidade entre eles. Estas propriedades 

dificultam ou impedem a obtenção de estruturas homogêneas e de alta densidade, 

convencionalmente preparadas. Este trabalho tem por objetivo analisar a utilização do 

processo de moagem de alta energia (MAE) para transpor estas dificuldades naturais, 

no que se refere à densificação dos corpos sinterizados. A MAE e a prensagem foram 

utilizadas na preparação dos pós, para a obtenção de uma fina e homogênea distribuição 

do tamanho dos grãos. Quatro cargas de pós de Nb e Cu contendo 15% em massa de Cu 

foram então moídos por MAE em um moinho de bolas tipo planetário, sob diferentes 

períodos e velocidades de moagem. Os resultados obtidos pela MAE foram analisados 

através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), de acordo com os parâmetros de 

tempo e velocidade de moagem. As amostras foram compactadas sob pressão de 200 

MPa, em seguida foram sinterizadas por fase líquida em um forno à vácuo nas 

temperaturas de 1100ºC/60 min e 1200ºC/60 min.  Depois foi utilizada a técnica de 

caracterização de difração de raios-X para a identificação das fases. As microestruturas 

das amostras sinterizadas foram observadas e avaliadas através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Ensaios de Microdureza Vickers foram realizados, 

obtendo maiores valores para os corpos sinterizados nos maiores tempos de moagem 

dos pós e para as maiores velocidades de moagem. Foi verificado que a sinterização por 

fase líquida das amostras que foram processadas por MAE, produziu no final uma 

estrutura homogênea e densificada em 77,4% em relação ao valor da densidade teórica 

do compósito. 

 

Palavras Chave: Compósito metálicos, Moagem de Alta energia, Nióbio-Cobre. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

             There is great difficulty in forming a composite refractory metal niobium with 

copper. This is due to the fact that Nb-Cu system is almost mutually immiscible and may 

be neglected solubility between them. These properties hinder or prevent obtaining 

homogeneous and high-density structures, conventionally prepared. This study aims to 

analyze the use of high-energy milling process (MAE) to implement these natural 

difficulties, with regard to the densification of the sintered bodies. The MAE and the press 

were used in the preparation of powders, to obtain a fine and homogeneous distribution 

of the grain size. Four loads Nb and Cu powders containing 15% by weight of Cu were 

then milled for MAE in a planetary type ball mill under various milling times and speeds. 

The results obtained by MAE were analyzed by scanning electron microscopy (SEM), 

according to the parameters of time and grinding speed. The samples were compacted 

under pressure of 200 MPa, were then sintered in liquid phase in a vacuum furnace at 

temperatures of 1100 ° C / 60 min and 1200 ° C / 60 min. Then it was used to characterize 

diffraction of X-rays to identify the phases. The microstructures of the sintered samples 

were observed and evaluated using scanning electron microscopy (SEM). Vickers 

Microhardness tests were performed, obtaining higher values for the sintered bodies in 

the largest of the post milling times and the larger grinding speeds. It was found that the 

liquid phase sintering of the samples that were processed by MAE produced at the end of 

a homogeneous and densified structure in 77,4% relative to the value of the theoretical 

density of the composite. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A combinação de materiais e melhoria de variáveis de processo visando o aumento 

das propriedades mecânicas têm sido motivo de muito estudo pela comunidade cientifica, 

seja pelo interesse no desenvolvimento tecnológico dos materiais seja pela busca da 

diminuição dos custos produtivos.  

A obtenção de uma propriedade almejada a partir de dois materiais distintos pode 

ser feita de várias formas: blendas, soluções sólidas e compósitos por exemplo. Os 

compósitos metálicos têm sido muito estudado pela comunidade científica, haja vista que 

tem alcançado excelentes propriedades quando combinados. 

A indústrias eletroeletrônica, eletromecânica, militar, aeroespacial e outras, 

utilizam materiais que são bons condutores, bons dissipadores de energia e que absorvam 

energia na forma de microondas acoplados em dispositivos eletrônicos. 
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Assim, sistemas como W-Cu e W-Ag são empregados em diversas áreas, como 

militar, aeroespacial e outras, uma vez que apresentam propriedades importantes, citando 

por exemplo, alta resistência à erosão por arco elétrico e ao desgaste por atrito, inclusive 

em temperaturas elevadas. Eles são a junção de uma fase dura, com alto ponto de fusão e 

resistência ao desgaste, e uma fase dúctil, com ponto de fusão mais baixo e de elevada 

condutividade elétrica (GILBERTO, 2011). 

O sistema Nb-Cu também possui propriedades como boa condutividade elétrica e 

térmica e com alto ponto de fusão. Isto se deve a propriedade do cobre, em possuir elevado 

valor de condutividade, e ao nióbio, em ser um material refratário como também bom 

condutor elétrico e térmico, resultando assim nas propriedades mencionadas. 

O nióbio e o cobre pertencem ao grupo de transição da tabela periódica e, desta 

forma possuem muitas propriedades físicas e químicas parecidas. O nióbio possui um 

importante papel para o desenvolvimento de novas tecnologias, isto se deve às 

características que o mesmo possui, como ser um metal refratário. Muitas aplicações 

podem ser atribuídas ao nióbio quando quanto a sua participação em ligas como em aços 

inoxidáveis de alta resistência, em supercondutores na indústria nuclear aeroespacial, na 

fabricação de bobinas que geram campos magnéticos de grande intensidade utilizadas em 

aparelhos de ressonância magnética nuclear, trens bala, dentre outros. 

           Recentes trabalhos mostram que o cobre exerce um importante papel durante a 

sinterização do sistema W-Cu. Ele é o principal agente responsável pela densificação 

tanto em sinterização no estado sólido como em presença de fase líquida. O cobre é o 

responsável pela alta densificação durante a sinterização em estado sólido e pela dispersão 

e homogeneização da fase sólida no estágio de sinterização com fase líquida (COSTA, 

2002). 

            Pode-se verificar que existe uma pequena quantidade de estudos referente à 

produção do compósito Nb-Cu e da dificuldade da obtenção deste compósito pelas 

técnicas convencionais. Assim, este trabalho tem como objetivo geral utilizar a moagem 

de alta energia e a compactação dos pós, para conseguir por sinterização em fase líquida, 

a densificação das amostras de Nb-15%p Cu, para posteriormente ser analisado o 

comportamento dos pós e da estrutura sinterizada. 

          Outro fato importante sobre este compósito, em termos de futuras aplicabilidades, 

é o fato do Brasil possuir cerca de 98% da reserva mundial do nióbio em nosso território, 

como pode ser visto na revisão bibliográfica, capítulo 2 deste trabalho. Por outro lado, o 
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Brasil possui apenas 3% das reservas mundiais de cobre. Ele é responsável pela 

densificação deste compósito durante a sinterização em estado sólido e pela dispersão e 

homogeneização da fase sólida no estágio de sinterização com fase líquida (COSTA, 

2002). 

      A moagem de alta energia (MAE) é utilizada para melhorar as condições iniciais 

do pó, como homogeneidade e redução no tamanho dos grãos, para que assim seja feita a 

sinterização dos compósitos e desta forma diminuir a barreira de dificuldade na 

densificação do material por sinterização. A moagem de alta energia pode conseguir pós-

compósitos nanoescalares, proporcionado assim grandes densificações a partir da 

sinterização. No capítulo 3 deste trabalho, estão os materiais e métodos que foram 

utilizados nos processos de obtenção dos pós de Nb-15%p Cu, na sinterização, nas 

medidas das densidades e nas medidas das condutividades elétricas do material. Neste 

capítulo também são mostradas como foram realizadas as medidas de Microdureza 

Vickers. 

    Este trabalho tem como objetivo específico analisar por imagens de MEV, a 

evolução do tamanho das partículas dos pós, na forma e homogeneidade dos mesmos, 

considerando a influência do efeito da velocidade e do tempo da moagem, como também 

verificar como os parâmetros da moagem de alta energia influenciam na sinterização do 

material, na sua microdureza e na condutividade elétrica das amostras. Os resultados e 

discursões, onde serão discutidos os resultados deste trabalho, estão inseridos no Capítulo 

4, assim como encontram-se no capítulo 5 as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros.  
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Compósitos 

 

A consolidação de uma propriedade desejada a partir de dois materiais distintos 

pode ser feita de diversas maneiras. A classe de materiais que vem desenvolvendo estudos 

e aprimorando as tecnologias no segmento da junção das propriedades de dois ou mais 

materiais é denominado compósito. Os compósitos podem ser obtidos a partir de 

materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos (MENDONÇA, 2003). 

Os compósitos começaram a ser usados em larga escala de produção a partir da 

primeira metade do século vinte, e atualmente vem ganhando bastante ênfase na produção 

de materiais para indústria automobilística, aeroespacial e naval (MENDONÇA, 2003). 

Podemos agrupar os materiais compósitos em quatro classes: compósitos de 

particulados como no caso do betão e asfalto; compósitos fibrilares no caso de fibras de 

carbono, e epóxi; compósitos laminares e compósitos naturais como exemplo MDF e 

MDP advindos da madeira. A figura 1 apresenta a representação de algumas das classes 

das fibras descritas acima. (CALLISTER, 2002). 
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Figura 1 -  Representação esquemática dos compósitos particulados (a) e compósitos 

fibrilares, orientados (b) ou aleatórios (c). 

Fonte: CALLISTER, 2002 

 

 

 

Materiais compósitos são constituídos por uma mistura de dois ou mais 

constituintes que podem ser miscíveis ou imiscíveis de acordo com a forma, distribuição, 

e afinidade química dos materiais. O principal objetivo é a obtenção de uma propriedade 

que espera ser atingida pela combinação dos dois materiais (ZABOTTO, 2011). 

Os compósitos são compostos de duas fases, uma é geralmente descontínua, mais 

forte e resistente, denominada fase dispersa ou carga de reforço, e outra é contínua e 

denominada matriz e, sendo usualmente usada como carga de enchimento, fase contínua. 

A função da fase dispersa é oferecer resistência e rigidez ao compósito, enquanto a matriz 

tem a função de envolver o reforço protegendo contra ataques químicos, umidade, além 

de transferir os esforços para a fase reforçadora (CALLISTER, 2002). 

Alguns fatores são fundamentais para as propriedades desejadas para este tipo de 

material: propriedade e composição dos componentes individuais, interação entre as 

fases, razão de aspecto e porosidade da carga, e dispersão do reforço (FACTORI, 2009). 

Para o material ser classificado como compósito, é necessário satisfazer três 

critérios: os constituintes devem estar presentes em proporções maiores que 5%; as fases 

constituintes devem ter propriedades diferentes; as propriedades do compósito devem ser 

notoriamente diferentes daquelas dos materiais constituintes (SILVA, 2011).  

Os compósitos de matriz metálicas em sua grande maioria, têm o objetivo de 

combinar a excelente ductilidade e maquinabilidade da matriz, com a resistência e 

capacidade de carga do reforço, ou talvez, unir a alta condutividade térmica da matriz 

com a baixa expansão térmica do reforço (ROTA, 2005) 
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Segundo ROTTA (2005), existem três tipos usuais para o processo de fabricação 

dos compósitos metálicos: Reofusão, que consiste na adição de partículas a uma liga em 

fase liquida ou pastosa; Metalurgia do pó, processo em estado sólido, com ou sem fase 

liquida presente e processos de deposição por pulverização, que frequentemente são 

seguidos por processos de ligas em estado sólido (soldagem por difusão). 

Os compósitos a partir de nióbio e cobre tem obtido importância nos diferentes 

segmentos industriais, sendo estudados para as mais diversas aplicações. 

 

2.2 Nióbio 

 

 

O nióbio foi descoberto por Charles Hatchett em 1801 no mineral columbita que 

foi enviado do estado de Connecticut nos Estados Unidos para a Inglaterra e por isso foi 

primeiramente chamado de columbio. O que Hatchett fez foi aquecer o mineral com 

carbonato de potássio e em seguida dissolveu o produto em água e neutralizou a solução 

com ácido, fazendo precipitar um óxido. Esse óxido ele deduziu que continha um novo 

metal e anunciou a sua descoberta mesmo não conseguindo o elemento na forma pura 

(SOUZA, 2013). 

Nos últimos quarenta anos, o nióbio e ligas de Nióbio têm sido utilizadas nos mais 

diversos âmbitos produtivos, principalmente em aplicações industriais, elétricas 

eletrônica, aeroespaciais e atualmente na saúde, no segmento de odontologia (RICHARD, 

2005).  

Essas aplicações incluem aços e metais reativos, anodos para proteção catódica, 

supercondutores, turbinas de foguetes, rebites de aeronaves, lâmpadas de Sódio a vapor, 

joias, lanças de oxigênio para oxidação sob pressão de minérios, assim como aplicações 

em processamentos químicos (MARIANO, 2008). 

Durante os últimos 15 anos, o Nióbio tem sido considerado e aplicado em cada 

vez mais processos químicos devido à sua excelente resistência à corrosão em muitos 

ambientes. Importantes aplicações químicas do Nióbio incluem ácido hidroclórico, ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, ácido crômico, ácidos orgânicos, sais e metais líquidos. 

Atualmente, o uso de Nióbio como elemento de liga em aços, superligas, e ligas não 

ferrosas somam aproximadamente 98% da produção, mostrado na figura 2. O consumo 

de Nióbio e ligas a base de Nióbio somam os 5% restantes. O nióbio está em terceiro 
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lugar na produção de metais refratários, atrás do Molibdênio e Tungstênio (MARIANO, 

2008). 

 

Figura 2 – Reservas minerais brasileiras 

Fonte: http://www. fernandonogueiracosta.wordpress.com 

 

 

 

 

Em sua forma natural, é encontrado na forma de óxidos e quase sempre em 

conjunto com o tântalo. Os principais minérios de nióbio são o pirocloro e a columbita. 

Há grandes reservas minerais de pirocloro no Brasil e no Canadá (MELCHIORS, 2011). 

Aproximadamente 98% das reservas mundiais de nióbio encontram-se no Brasil, 

em reservas de tantalita e columbita. Dessa maneira ele tornado-se relativamente raro no 

restante do mundo. Há muitos depósitos de óxido de nióbio pequenos, e encontrados em 

várias partes do globo, e que são obtidos como subproduto na mineração de outros metais. 

No Brasil, o nióbio é explorado comercialmente pela CBMM em Araxá, Minas Gerais. 

Na Nigéria e no Congo também são encontrados grandes depósitos de columbita 

(CERNIAK, 2011). 

No Rio Grande do Norte, existem reservas de columbita, presentes nos municípios 

de Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Acari, São 

Tomé e Santa Cruz. 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/niobio
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Ffernandonogueiracosta.wordpress.com%2F2014%2F06%2F05%2Fmineracao-no-brasil%2F&ei=C1lBVIfsMs-RgwSj6IK4Cw&bvm=bv.77648437,d.eXY&psig=AFQjCNHhmttkKJoEaTIMVudWGiuW3HzKAg&ust=1413655170159531
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O Nióbio pertence ao grupo de elementos metálicos denominados metais 

refratários, juntamente com o tungstênio (W), molibdênio (Mo), tântalo (Ta) e rênio (Re). 

A figura 3 apresenta o minério de nióbio e nióbio metálico. 

 

Figura 3 – Minério de nióbio e nióbio metálico 

Fonte: http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/niobio 

 

 

 

O nióbio tem muitas das mesmas propriedades de tântalo, como exemplo, a sua 

interação com oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio e elementos reativos. Apresenta 

densidade 8,57 g/cm³, quase a metade do tântalo (16,65 g/cm³). Uma característica 

comum entre ambos é a interação com o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e 

elementos reativos e químicos, devido sua excelente resistência a corrosão (RICHARD, 

2005). 

O nióbio tem número atômico 41 e sua massa atômica é 92.9064. Seu ponto de 

fusão é de 2465°C, e ebulição entre 4740-4930°C. Apresenta estrutura cristalina do tipo 

cúbica de corpo centrado (CCC) e raio atômico de 0,198 nm. Apresenta calor especifico 

de 265J/Kg/C, condutividade térmica de 53,7W/m°C e condutividade elétrica de 

6,579x10-6 Ω.m (MELCHIORS, 2011). 

Apresenta o menor módulo elástico entre os metais refratários atingindo 102GPa. 

É um metal macio e dúctil que pode ser trabalhado a frio até 90% antes que o tratamento 

de recozimento seja necessário. Pode ser endurecido com a adição de Zr, Ti e Hf. Com o 

tratamento térmico de recozimento, atinge tensões de tração final na marca de 195MPA, 

e 105 MPA no cisalhamento, e quando trabalhado a frio chega a atingir tensões finais de 

tração em torno de 585MPa (ASM, 2010).  

 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/niobio
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2.3 Cobre 

 

O cobre foi o primeiro metal usado pelo homem. Acredita- se que por volta de 

13.000 a.C. foi encontrado na superfície da Terra em forma de "cobre nativo", o metal 

puro em seu estado metálico. Usado inicialmente como substituto da pedra como 

ferramenta de trabalho, armas e objeto de decoração, o cobre tornou-se, pela sua 

resistência, uma descoberta fundamental na história da evolução humana, conforme a 

figura 4 (SILVA,2006). 

 

Figura 4 – Ferramentas de trabalho de cobre 

Fonte: http://www.mundoeducacao.com/historiageral/idade-dos-metais.htm 

 

 

 

Os Romanos designaram o cobre com o nome de "Aes Cyprium", o Metal de 

Cyprus, já que a Ilha de Cyprus (Chipre) foi uma das primeiras fontes do metal. Com o 

tempo, o nome se transformou em Cyprium e depois em Cuprum, originando o símbolo 

químico "Cu". A figura 5 ilustra o minério de cobre (SILVA,2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundoeducacao.com/historiageral/idade-dos-metais.htm
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Figura 5 – Minério de cobre 

Fonte: http://rochasmineraisgemasfosseis.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html  

 

 

 

O cobre é um dos metais menos abundantes da crosta terrestre, e de fácil obtenção, 

entretanto devido à escassez do metal nos minerais, só é considerado economicamente 

rentável se suas percentagem ultrapassar 0,5%, e muito rentável a partir de 2,5% 

(BARCELOS, 2010). 

O cobre é normalmente utilizado em sua forma pura, mas também pode ser 

combinado com outros metais para produzir uma enorme variedade de ligas. Cada 

elemento adicionado ao cobre permite obter ligas com diferentes características tais 

como: maior dureza, resistência a corrosão, resistência mecânica, usinabilidade ou até 

para obter uma cor especial para combinar com certas aplicações (LOSEKANN, 2003). 

O cobre é um elemento metálico com número atômico 29 e pertencente aos metais 

de transição na tabela periódica. Apresenta peso atômico de 63,546, e o símbolo que o 

represente é Cu, tem valência de são +1 e +2 e apresenta estrutura cristalina do tipo cúbica 

de face centrada (BARCELOS, 2010). 

O cobre tem densidade 8,96g/cm³, bem mais denso que o ferro e o alumínio, com 

ponto de fusão de 1083°C e ebulição de 2595°C. Apresenta uma condutividade térmica 

de 400 W/m.K, condutividade elétrica de 1,7x10-7 Ω.m de. Apresenta eletronegatividade 

de 1,95, sendo assim, não é magnético e pode ser utilizado puro ou em ligas com outros 

metais que lhe conferem excelentes propriedades químicas e físicas (NOBRE, 2006). 

O cobre permite aplicações nos diversos segmentos de produtos tanto pelas 

propriedades que apresenta puro quanto combinado com diversos elementos ligas, que 

permitem uma maior gama para aplicação. O cobre é utilizado na indústria bélica 

http://rochasmineraisgemasfosseis.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html
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(cartuchos de armas), em moedas, na joalheria, nos trocadores de calor, evaporadores, na 

indústria elétrica (cabos, capsulas de lâmpadas, construção civil (parafusos, pregos, hastes 

de aterramento) e objetos decorativos. 

O cobre apresenta ductilidade na ordem de 0,23-0,25 %, com módulo de 

cisalhamento entre 45,1-47,4 GPa, limite elástico de 28 a 40 Mpa, dureza entre 430-

460MPa e tensão de ruptura por tração atinge valores de 145 a 160 Mpa. Os resultados se 

apresentam em faixas devido a combinação do cobre com os elementos ligas desejados 

para a aplicação desejada (LOSEKANN, 2003). 

Atualmente, a técnica de metalurgia do pó utilizando a moagem de alta energia 

tem sido muito utilizada para a maioria das aplicações industriais, devido a sua 

viabilidade econômica, inclusive nas ligas de nióbio e cobre (ROTA, 2005). 

 

2.4 Metalurgia do Pó 

 

A metalurgia do pó consiste no processo metalúrgico de fabricação de peças 

metálicas diferente dos processos metalúrgicos convencionais, por utilizar pós metálicos 

e não metálicos como insumos para produção de produtos com características estruturais 

e físicas que dificilmente podem ser obtidas por qualquer outro processo metalúrgico. A 

figura 6 ilustra alguns produtos obtidos através da utilização da metalurgia do pó 

(ESPINOZA, 2010). 

 

Figura 6 – Pinos, juntas metálicas, bielas, obtidas através da metalurgia do pó. 

Fonte: DELFORGE, 2007. 

 

 

Segundo ESPINOZA 2010, algumas características diferenciam o processo de 

metalurgia do pó dos processos convencionais: ausência de fase líquida ou presença 
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parcial durante o processo; possibilidade de produzir peças com formas definitivas, dentro 

de tolerâncias muito estreitas; possibilidade de produzir peças com características 

estruturais especiais, como de porosidade controlada e características físicas impossíveis 

de serem obtidas por qualquer outro processo metalúrgico.  

As técnicas de produção de pós são divididas em processos químicos, físicos e 

mecânicos. Os processos químicos são produzidos pela decomposição química de um 

composto envolvendo uma serie de reações de reduções. Os processos físicos e mecânicos 

estão relacionados uns com os outros na produção dos pós, ou seja, a atomização do metal 

líquido (físico) e a quebra dos mesmos (mecânico). Dentre os processos mecânicos 

destacam-se a atomização e a moagem. A obtenção por atomização produz maiores 

quantidades de pós, sendo mais utilizada na indústria (DELFORGE, 2007). 

As três principais etapas que envolvem o processo de produção por metalurgia do 

pó são: mistura dos pós, compactação e sinterização. A compactação consiste na 

aplicação de pressão em matrizes para compactação de pós com formatos definidos, e a 

sinterização como um processo físico, termicamente ativado, fazendo com que um 

conjunto de partículas de determinado material, inicialmente em contato, adquira 

resistência mecânica (CHIAVERINI, 2001). 

Devemos levar em consideração um fator relevante nas matérias-primas que serão 

submetidas as técnicas de metalurgia do pó: a presença de porosidades no material, 

característica intrínseca dos processos de metalurgia do pó. Podemos minimizar este 

problema utilizando compressão isostática a quente, alta pressão na compactação 

convencional e/ou processamentos mecânicos que levem a uma diminuição deste 

inconveniente (CHIAVERINI, 2001). 

O controle exato da composição química desejada do produto final, a redução ou 

eliminação das operações de usinagem, o bom acabamento superficial, a pureza dos 

produtos obtidos e a facilidade de automação do processo produtivo são fatores que 

tornaram a metalurgia do pó uma fonte produtora de peças para todos os ramos da 

indústria (DELFORGE, 2007). 

Levando em consideração o elevado crescimento da metalurgia do pó, a 

comunidade científica motivou-se a estudar a fundo as técnicas e parâmetros envolvidos 

nos diversos processos, buscando um melhor aproveitamento das matérias-primas 

utilizadas. Para isso o tipo de processo, seus parâmetros e o grau de homogeneização dos 

pós submetidos ao processo, devem ser controlados (DELFORGE, 2007). 
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2.5 Mistura e homogeneização 

 

A mistura consiste em um processo no qual favorece à distribuição ao acaso das 

diferentes partículas do sistema, diferenciando-se de um sistema ordenado nos quais as 

partículas estão dispostas de acordo uma interação aleatória que forma um padrão 

repetitivo. É importante que se tenha controle do tamanho de partículas das matérias-

primas ideal e que os pós tenham características semelhantes. (BRITTES et al, 2006) 

 Uma mistura adequada é essencial para obtenção das propriedades desejadas após 

a sinterização. Uma mistura uniforme proporciona uma microestrutura homogênea, 

minimizando a incidência de imperfeições no produto acabado. Além disto deve ser 

levado em conta a homogeneização (COBOS, 2003). 

A homogeneização consiste na uniformização da mistura, objetivando misturar 

intimamente os pós, resultando em uma composição idêntica com boas propriedades de 

escoamento e compactação. Nesta, procura-se assegurar ao pó uniformidade e facilitar a 

compactação. Sendo assim, o tamanho de partícula, a forma das partículas e a distribuição 

de tamanho de partícula do pó tem que ser semelhante, de forma a evitar a segregação 

(COSTA, 2004). 

Para melhorar a homogeneização, podemos adicionar elementos ligas para 

facilitar o processo bem como lançar mão dos aditivos de processamento, e assim garantir 

uma maior homogeneidade da microestrutura (COBOS, 2003). 

Os principais fatores que interferem no processo de mistura e homogeneização de 

dois ou mais materiais utilizando a metalurgia do pó são: a tenuidade, densidade e a 

proporção de cada componente. Uma mistura sem homogeneidade contribui para 

variações na quantidade de princípio ativo, isso favorece um produto final de baixa 

qualidade, e riscos aos usuários do produto (BRITTES, 2006). 

 

2.6 Moagem de Alta Energia (MAE) 

 

A moagem de alta energia (MAE) tem seu significado da derivação de algumas 

frases inglesas como “mechanical alloying”, “mechanical milling” e “high energy milling 

ball”.  Foi desenvolvida por John Beijamin na década de 60 para produção de ligas de 

superníquel, entretanto, nos anos 80 que começou a obter importância no âmbito 

comercial para a produção dos diversos tipos de materiais. Os compósitos, compostos 
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intermetálicos e soluções sólidas amorfas, tem utilizado esta técnica como boa alternativa 

para a produção de matérias-primas para os diversos produtos existentes no mercado. 

(TORRES, 2009)  

A MAE é uma técnica na qual pode-se obter produtos que contém fases em 

equilíbrio ou não equilíbrio, a partir de pós. É uma excelente alternativa, uma vez que se 

usa matéria-prima no estado sólido na forma de pós, em materiais que convencionalmente 

seriam imiscíveis (segundo seu diagrama de fases) podem ser misturados (AGUIAR, 

2008) 

Para o processamento da MAE, existem alguns moinhos dentre os quais os mais 

usados são o vibratório, Planetário e moinhos atritores, possuindo um recipiente no qual 

os meios de moagem (bolas, barras e aletas) atuarão sobre a massa de pó. A Figura 6 

apresenta ilustrações dos três moinhos citados (SALGADO, 2002). 

 

Figura 7 – Representação do moinho vibratório, planetário e atritores, respectivamente 

Fonte: Salgado, 2002 

 

 

 

Segundo SALGADO 2002, O processo de moagem de alta energia é subdivido 

em etapas. Inicialmente, ocorre a mistura e, paralelamente, a deformação do material 

seguida de fratura e soldagem das partículas. O mecanismo de deformação e soldagem dá 

origem à formação de partículas achatadas contendo camadas dos componentes da liga. 

Em seguida, o processo de soldagem é predominante, de maneira que há um aumento do 

tamanho de partícula e diminuição na sua quantidade. As duas etapas seguintes 

caracterizam-se pela formação de partículas equiaxiais e pela soldagem das partículas em 

camadas, produzindo orientações ao acaso. Nestas etapas ocorre diminuição da 

quantidade de partículas na forma de escamas, além da estrutura lamelar não somente 
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tomar-se mais fina como também marmorizada. A dureza continua aumentando, o que 

eleva a tendência à fratura das partículas.  

A última etapa corresponde a um estado estacionário de processamento, no qual a 

composição de cada partícula converge para a do material como um todo. Nesta etapa é 

atingido um equilíbrio entre as frequências de fratura e soldagem. Segue a Figura 8 

representando esquematicamente a deformação do material no processo de moagem de 

alta energia. 

 

Figura 8 – Deformação de partículas no processo de Moagem de alta energia 

Fonte: MAURICE e COURTNEY, 1995. 

 

 

 

Segundo SURYANARAYANA 2001, o processo de moagem de alta energia 

apresenta variáveis e parâmetros que influenciarão no produto e microestrutura desejada, 

como: tipo de moinho, revestimento do moinho, rotação, tempo de moagem, tipo, 

tamanho e distribuição dos meios de moagem, relação massa de bolas/ massa de pó, 

enchimento do vaso de moagem, atmosfera, agente de controle e temperatura de moagem 

(TORRES, 2009). 

A combinação das variáveis de processos citadas acima irão favorecer o tamanho 

e forma de partícula desejado, ao término do processo de moagem. É imprescindível a 

combinação das variáveis e parâmetros.  

Na moagem de alta energia, as colisões entre as esferas, pó e paredes do recipiente, 

produzem deformação, soldagem à frio, fratura e re-soldagem à frio das partículas do pó. 

Esses processos de deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a 
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homogeneização das fases e a microestrutura final do pó. (SURYANARAYANA et al., 

1998).  

A MAE pode ser realizada com três diferentes categorias de componentes de pós 

metálicos: dúctil-dúctil; dúctil-frágil e frágil-frágil. 

 

2.7 MAE Ductil-frágil  

 

Na moagem de alta energia utilizando a categoria de componentes metálicos do 

tipo dúctil-frágil, pode-se constatar que no início da moagem, as partículas dúcteis tendem 

a formar plaquetas, ocasionada das colisões entre as esferas de moagem e o pó. As 

partículas frágeis fraturam e são distribuídas ao longo das plaquetas de material dúctil 

(PINTO, 2008) 

Dando continuidade ao processo de moagem, pode-se perceber que as plaquetas 

dúcteis tornam-se aglomerados duros e frágeis, portanto, as plaquetas tornam-se uma 

mistura de componentes, ocorrendo o processo de difusão de curto alcance e a formação 

de uma solução sólida de matriz dúctil (PINTO, 2008).  

Nesta etapa, ocorre uma diminuição da distância inter-lamelar e uma boa 

dispersão das partículas frágeis na matriz dúctil. No caso de partículas insolúveis, ocorre 

apenas um ligamento entre os componentes dúcteis e frágeis, ocorrendo homogeneização 

apenas se a fase frágil apresentar solubilidade (CARVALHO, 2008). 

As partículas obtidas por este processo, tendem a apresentar uma composição 

homogênea, entretanto em caso de materiais imiscíveis, não ocorre a formação de liga. 

(SURYANARAYANA, 2001).  

Segundo MELCHIORS (2011), 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 elementos constituintes e não apresentando a formação de liga. 
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2.8 Aumento da solubilidade sólida nos compósitos metálicos 

 

Podemos aumentar o aumento da solubilidade sólida dos pós utilizando a moagem 

de alta energia. Essas técnicas possibilitam que o compósito atinja a supersaturação, fato 

não atingido pelos processamentos de solidificações convencionais (MURADAS, 2007). 

Esse aumento da solubilidade sólida utilizando a moagem de alta energia é 

decorrente da formação de fases nanocristalinas durante a deformação mecânica sofrida 

no pó durante a moagem. A distorção da rede corrobora para diminuição do tamanho dos 

cristalitos e a distorção das fases da rede cristalina. A formação de grãos granulometria 

ultrafina contribui para o aumento da difusão que afeta diretamente na solubilidade sólida 

(CARVALHO, 2008). 

A partícula obtida na forma de nanocristalitos ocasiona um aumento nos contornos 

de grão e contribui para um aumento da difusividade, assim, os átomos do soluto, 

substituem os átomos do solvente nos contornos de grão promovendo uma rápida 

homogeneização, resultando na formação de uma solução sólida (CARVALHO, 2008). 

Alguns parâmetros são necessários para ocorrência da solubilidade sólida: relação 

entre os tamanhos dos raios atômicos (menor que 15%), eletronegatividade, composição 

e ativação térmica (COSTA, 2004). 

 O compósito de Nb-Cu constitui um sistema imiscível, e apresenta difícil 

densificação por sinterização, tanto pela insolubilidade entre os componentes, quanto pelo 

alto ângulo de contato entre os mesmos, diminuindo a molhabilidade sobre a fase sólida 

(MELCHIORS, 2011). 

O nióbio e o cobre possuem uma diferença entre raios atômicos na ordem de 36%, 

e um eletronegatividade não muito próxima (Nb – 1,6 e Cu – 1,9). O Cobre apresenta 

estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada (CFC) e o nióbio cúbica de corpo 

centrado (CCC). Trata-se são dois elementos imiscíveis em condições de equilíbrio, onde 

as três regras de Hume-Rothery são violadas no sistema Nb-Cu. Pelo diagrama de fases, 

podemos observar a imiscibilidade entre o nióbio e Cobre, Figura 9. 
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Figura 9 – Diagrama de fases do sistema Nb-Cu. 

(adaptado de BAKER, 1992) 

. 

 

 

 

2.9 Compactação de pós 

 

 A compactação dos pós é caracterizada pelo aumento da densidade de uma massa 

de pó ao se aplicar um determinada pressão/tensão. Tem por finalidade fornecer formato 

e dimensão a peça o mais próximo do seu formato final, além de fornecer resistência 

mecânica suficiente para o manuseio da mesma, não deixando de ressaltar a densificação 

marcante contração e fechamento da porosidade alcançada durante esse processo 

(COSTA, 2004). 

 A compactação pode ser influenciada por fatores extrínsecos relativos ao tipo de 

prensa, matriz e ação de compactação (uniaxial, biaxial, isostática), e intrínseca 

concernente à característica do material a sofrer compactação. 

 A compactação consiste basicamente de uma compactação inicial a baixas 

pressões objetivando a compressão do pó solto e a distribuição do pó nos vazios da matriz, 

arranjando o pó de forma homogênea. O aumento da pressão de compactação favorece 
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um melhor empacotamento de partículas e diminuição da porosidade, e aumentando a 

densidade pela ampliação do contato entre as partículas e pó, tornando o sistema mais 

isotrópico (COSTA, 2004). 

 Segundo MELCHIOR 2011, as etapas da compactação compreendem o rearranjo 

e o escorregamento das partículas; seguido de deformações elásticas locais e fraturas das 

partículas nos pontos de contato. 

A compressibilidade do pó é uma propriedade inerente a cada material, sendo um 

método muito utilizado no controle de qualidade e produtividade de pós metalicos, por 

meio de construção de curvas de compressibilidade, segundo a norma ASTM B 331 

(AGUIAR, 2008). 

O esquema de compactação de pó é mostrado na figura 10 e serve de base para 

definir os estágios de compactação. No início da compactação, o pó é submetido a baixas 

pressões. Antes da aplicação da pressão o pó solto possui um excesso de espaços vazios,  

Nenhuma resistência e um baixo número de coordenação, tomando sua densidade 

aproximadamente igual à densidade aparente. Quando uma pequena pressão é aplicada 

ao pó, a primeira resposta é o deslizamento e rearranjo das partículas, sem ocorrência de 

deformação plástica ou fratura, com subsequente e preenchimento dos poros (COSTA, 

2004). 

 

Figura 10 – Simplificação dos estágios de compactação de pós metálico sem matriz  

unidirecional' 

Fonte: COSTA, 2004. 

 

Isso faz com que se obtenha um mais alto empacotamento de coordenação. O 

rearranjo é auxiliado pelo acabamento e dureza da superfície de partícula, onde a 
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consolidação é portanto, controlada pelo aspecto geométrico do aglomerado de pó. U m 

aumento de pressão produz um melhor empacotamento das partículas e conduz a uma 

diminuição da porosidade do pó compactado de vido ao aumento da formação de novos 

contatos e, consequentemente, a um aumento da área de contato entre partículas. Os 

pontos de contatos sofrem deformação elástica e uma energia elástica residual é 

armazenada em todos os pontos dentro do compacto durante o ciclo de compactação. Sob 

alta pressão, o compacto aumenta sua densidade por ampliação dos contatos através de 

deformação plástica e as forças transmitidas dentro do compacto se tomam mais 

isotrópicas (COSTA, 2004). 

 

2.10 Sinterização 

 

A sinterização consiste em um fenômeno termodinâmico irreversível, que 

transforma um compacto de pó estável, com excesso de energia livre, em um sólido que 

apresenta resistência mecânica. Este fenômeno pode provocar a redução de volume, 

diminuição da porosidade e aumento no tamanho de grão (COSTA, 2004) 

Segundo UMBELINO (2005), a sinterização é um processo termodinâmico de não 

equilíbrio e irreversível, onde um sistema de partículas adquire uma estrutura sólida 

coerente.  

A sinterização compreende uma das etapas mais complexas e importantes da 

metalurgia do pó.  É influenciada pela autodifusividade, interdifusividade, solubilidade 

mútua e molhabilidade, que conjuntamente atuam no processo (COSTA, 2004). 

Com uma pequena quantidade de materiais consolidados por sinterização, todos 

os materiais metálicos passam pelo processo de solidificação em alguma etapa do 

processo produtivo de fabricação.  

Segundo CARVALHO (2008), no processo de sinterização, a força motriz para 

densificação, é a redução da energia livre superficial do pó compactado, provocada pela 

diminuição da área superficial específica que ocorre pela eliminação da fase sólido-vapor. 

Essa interface desaparece e surge ao mesmo tempo novas fases sólido-sólido de menor 

energia, levando a uma redução da energia total do sistema. A taxa de sinterização 

diminui ao longo do processo, visto que a sua força motriz (excesso de energia livre) é 

reduzida ou eliminada. 
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De acordo com os estado físico das fases do sistema, a sinterização é classificada 

em sinterização por fase sólida e sinterização por fase líquida. 

A sinterização por fase sólida ocorre em temperaturas na qual nenhum dos 

elementos do sistema atinge seu ponto de fusão. É realizada com transporte de material, 

utilizando difusão atômica, por exemplo. Com o intuito de promover uma maior força 

motriz, a sinterização por fase sólida ocorre, 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). 

           A temperatura de sinterização é uma variavel de extrema importância pois 

determina a fusibilidade dos materiais, em contrapartida, a velocidade de rotação do 

moinho e tempo de moagem afetam na microestrutura final, uma vez dependendo da 

condição de processo afetam a compatação e homogenização da matéria prima a ser 

sinterizada 

 

A sinterização por fase sólida é subdividida em três estágios:  

 Estágio inicial: 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, 

conduzindo até o instante onde estes começam a se interferir.  

 Estágio intermediário: Marcado pela grande densificação do compacto pelo 

decréscimo das dimensões dos poros interligados.  

 Estágio Final: onde há um isolamento dos poros na região dos contornos de grão 

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

dos contornos de grão. Uma pequena densificação da estrutura é observada nesse 

estágio (SURYANARAYANA et al., 2001) A Figura 11, ilustra 

esquematicamente as etapas de sinterização por fase sólida. 
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Figura 11 – Representação esquemática da sinterização por fase sólida. 

Fonte: GOMES, 1995 

 

 

 

A sinterização com fase líquida consiste em um processo de densificação utilizado 

na produção de materiais, cujas características apresentam dificuldade para sua 

sinterização em fase sólida. Nesse tipo de sinterização, o sistema consiste de pelo menos 

dois componentes. Um deles é uma fase líquida que surge a dada temperatura, sendo 

consequência da fusão de um dos componentes ou resultado de uma reação entre eles. 

Essa fase líquida é a responsável pela densificação da estrutura (COSTA, 2004). 

A teoria geral descreve a sinterização em fase líquida como ocorrendo em três 

estágios: estágio de rearranjo ou de fluxo líquido, estágio de solução e reprecipitação ou 

acomodação e estágio de sinterização em estado sólido. Na figura 12 é esquematizada a 

alteração sofrida por uma mistura de pós durante os estágios de sinterização em fase 

líquida (COSTA, 2004). 
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Figura 12 – Representação esquemática da sinterização por fase líquida. 

Fonte: COSTA, 2004 

 

 

 

 

Segundo MELCHIOR 2011, a sinterização por fase líquida depende 

significativamente da molhabilidade entre o líquido formado e a parcela do material que 

permaneceu sólido. Se a molhabilidade, medida pelo ângulo de contato entre uma gota 

do líquido e uma superfície plana do sólido, é superior a 90º, a estrutura não sinteriza. 

A sinterização por fase líquida também se subdivide em três estágios:  

 rearranjo ou fluxo líquido: marcado pelo espalhamento do líquido recém formado 

ao redor das partículas sólidas, que conduz ao rearranjo dessas partículas e a 

densificação da estrutura.  

 solução-reprecipitação: que só ocorrerá se houver solubilidade da fase sólida no 

líquido.  

 sinterização em estado sólido: que só ocorre se a estrutura ainda não estiver 

completamente densa, e que consiste no crescimento de pescoço entre as partes 
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sólidas que estão em contato. Neste estágio, ocorre o fechamento dos poros e a 

contração da estrutura.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E 

MÉTODOS 
 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Preparação e Compactação dos pós 

 

          Dois pós, um de nióbio e outro de cobre, foram utilizados para preparar os pós 

compósitos Nb-Cu através da moagem em moinho planetário de alta energia. O pó de 

nióbio, com tamanho médio de partícula de 75 µm, foi fornecido pela Escola de 

Engenharia de Lorena/USP-SP. Já o pó de cobre com tamanho médio de 28 µm foi 

adquirido da Metalpó Ind. e Comércio Ltda. 

        Antes da moagem, os pós de Nb e Cu foram pesados com 15% em massa de Cu (Nb 

- 15%p Cu). Com o intuito de diminuir o tamanho das partículas, os pós foram moídos 

em um moinho de bola do tipo planetário, da marca Fritsch Pulverisette 7, utilizando 4 

esferas de metal e o álcool ciclohexano. As velocidades de rotação usadas neste trabalho 
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foram 200 rpm, 400 rpm e 500 rpm. Nos tempos de 2, 10 e 20 horas de moagem, foram 

retiradas as amostras do pó, para avaliação da evolução do processamento de moagem. 

O pó moído foi compactado unixialmente numa prensa hidráulica, modelo 

Amsler, aplicando sobre a matriz cilíndrica de aço (8,1 mm de diâmetro e 2,5 mm de 

altura) uma pressão de compactação de 200 MPa. No intuito de melhorar a compactação 

do pó e reduzir o atrito entre as partículas do pó e as paredes do molde foi utilizado 

estearato de zinco.   

 

3.2 Sinterização 

 

As amostras compactadas de Nb-15%p Cu foram sinterizadas em fase líquida em 

forno resistivo a alto vácuo, da  marca Vacuum Centorr, com vácuo em torno de 10-4 Torr. 

As temperaturas foram de 1100 e 1200°C, com tempo de  patamar de 60 min e taxa de 

aquecimento de 10°C. A taxa de resfriamento utilizada foi 25ºC/min. 

 

3.3 Técnicas de caracterização dos pós  

 

          A seguir temos são apresentadas as técnicas que foram utilizados neste trabalho 

para caracterizar os pós de partida, os pós moídos e as amostras sinterizadas. 

 

3.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

As micrografias dos pós e dos corpos sinterizados foram obtidas em um 

microscópio eletrônico de varredura HITACHI TM 3000. A partir das imagens foram 

observados os tamanhos de grãos das amostras. A análise qualitativa e semiquantitativa 

dos pós e dos corpos sinterizados foram realizadas utilizando o detector de EDS instalado 

no interior do microscópio HITACHI TM 3000. 

Inicialmente, foi realizado o MEV dos pós de partida, depois nos pós que foram 

moídos em MAE, e finalmente, realizamos MEV nas amostras sinterizadas. 
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Figura 13 - Micrografias dos pós de nióbio(a) e cobre(b) como recebidos 

 

               
 

 

          A imagem 13(a e b) mostra os pós de partida que foram usados para preparar os 

pós compósitos Nb-Cu através da moagem em moinho planetário de alta energia. As 

partículas de nióbio(a) apresentam-se na forma irregular, com partículas maiores com 

tamanho médio em torno de 75 μm. Já as partículas de cobre possuem partículas com 

formas irregulares e esferoidais com tamanho médio de 80 µm.  Abaixo, a figura 14(a-b) 

mostra as micrografias da figura anterior ampliadas em 450 vezes. 

 

Figura 14 -  Micrografias dos pós de partida de nióbio(a) e cobre(b), da imagem anterior, 

ampliadas 450 vezes 

 

                                                                                              

 

 

            

 

 

a) b) 

a) b) 
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3.3.2 Análise de distribuição de tamanho de partículas 

 

As análises de distribuição de tamanho de partículas foram feitas por um 

Granulômetro a laser modelo 920 L, do fabricante CILAS, existente no NUPRAR, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O software The Particle Expert, forneceu o resultado da análise, obtendo o 

tamanho das partículas dos pós moídos a 200, 400 e 500 rpm, durante 10 e 20 horas, seus 

diâmetros médios e as curvas de distribuição granulométrica. 

 

3.3.3 Difração de raios-X 

 

Os padrões de difração de raios-X das amostras sinterizadas foram medidos por 

um difratômetro da marca SHIMADZU, modelo XRD 7000, configurado numa 

geometria do tipo Bragg-Brentano tendo como fonte de radiação Kα do elemento Cu (30 

kV e 30 mA). O intervalo angular (em 2θ) utilizado foi de 10° a 80° com uma velocidade 

de varredura de 2°/min; a temperatura que se encontrava a amostra foi de 24C°. 

 

3.3.4 Ensaio de Microdureza Vickers  

 

 

O ensaio de microdureza Vickers foi realizado utilizando 8 amostras cilídricas. 

Utilizou-se uma carga de 25 gF (0,25 N) durante 20 segundos em cada amostra com 

microdurômetro digital PANTEC, modelo MV2000A. As medições foram realizadas na 

seção longitudinal da amostra num formato diagonal perfeito, possibilitando futuramente 

a determinação da média das 30 medições. Antes foi realizada a preparação da amostra, 

fazendo inicialmente o polimento até a lixa 1.000 e depois com alumina, em seguida a 

fixação da amostra na máquina de ensaio para selecionar a carga a ser aplicada e o tempo 

de duração desta carga. Logo após foi feito o acionamento do dispositivo para aplicar a 

carga e obter as medidas das microdurezas. 
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A microdureza Vickers (HV) das amostras foi calculada utilizando o comprimento 

médio da diagonal das indentações de acordo com a seguinte expressão:  

 

 

             Onde L é a carga da indentação em Newton e d é o comprimento médio da 

diagonal em metros.  

 

3.3.5 Densidade teórica 

 

         Para encontrar a densidade teórica do compósito Nb-15%p Cu foi utilizada a 

expressão abaixo: 

 

        ρT =  

𝟏

[(
𝛒%𝐍𝐛 

𝛒𝐍𝐛 
)]+⌊(

𝛒%𝐂𝐮

𝛒𝐂𝐮
)⌋

 

 

         Onde: 

        ρT – densidade teórica do compósito Nb-Cu  

        ρ%Nb – percentual em massa do nióbio no compósito 

        ρ%Cu – percentual em massa do cobre no compósito 

        ρNb – densidade teórica do nióbio 

        ρCu – densidade teórica do cobre  

 

                  Desta forma, aplicamos a equação e encontramos o valor para a densidade 

teórica do compósito Nb-15%%p Cu é de 8,627 g/cm³. Com este valor de densidade do 

compósito podemos avaliar a evolução da densificação do material que foi sinterizado. O 

sinterizado teve sua densidade medida pelo método geométrico. 
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3.3.6 Medidas elétricas 

 

         As medidas elétricas foram realizadas no LMCME da UFRN. As medidas de 

condutividade elétrica σ para as amostras cilíndricas de Nb - 15%p Cu sinterizadas, 

foram feitas com 4 pontos e feitas a 25 ° C. 

          A condutividade σ em S. mm2/m das amostras foram obtidas como o inverso dos 

valores da resistividade ρ destas amostras, mostrado na equação abaixo: 

                                                       

                   

 

                                 

 

           A resistividade por sua vez foi calculada pela expressão: 

                                    

 

 

 

 

                  Onde  R é  a resistência entre os pontos de medida de voltagem  na  amostra                  

                             S é a área da seção da amostra  

                             L a distância entre os pontos  

 

          As medidas foram realizadas nas amostras de Nb-15%p Cu sinterizadas a 1100 e 

1200°C.  

 

 

 

σ =  
𝟏

𝛒
 

ρ =  R .  
𝑺

𝑳
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 
 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
4.1 Resultados das Microscopias Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós de partida 

 

           A figura 13(a-b) apresentada nos materiais e métodos mostram as micrografias 

referentes as amostras de pós de partida de Nb e Cu. 

            Ainda no capítulo anterior, a figura 14(a-b) mostra as micrografias dos mesmos 

pós de partida, porém com aumento de 450 vezes. Desta forma, é possível ver mais 

precisamente as irregularidades das partículas como a variação da distribuição dos seus 

tamanhos, podendo-se notar também outras partículas menores.   

              Na figura 15(a-b) são apresentados os pós de partida de nióbio e cobre moídos 

com velocidades de 200 e 500 rpm durante 20 hs. Isto para ser possível observar a redução 

no tamanho médio das partículas e uma homogeneização quanto às suas formas. Estas 
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mudanças serão fundamentais para melhorar as condições necessárias para a densificação 

do material no processo sinterização. 

 

Figura 15 (a-b) - Micrografias dos pós de partida de nióbio(a) e cobre(b) ampliadas 100 

vezes 

 

     

 

4.2 Resultado da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós moídos 

 

              Todas as amostras foram moídas a 200, 400 e 500 rpm, durante 2, 10 e 20 horas  

e em seguida foram feitas suas imagens no microscópio eletrônico de varredura. 

              Inicialmente a figura 16 (a-b) apresenta as micrografias referentes as amostras 

de pós de Nb - 15%p Cu moídas a 200 rpm, nos dois tempos de moagem ( 2 e 20 horas). 

 

 

Figura 16 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 200 rpm durante 2(a), 

e 20(b) horas.  

 

     

a) b) 

a) b) 
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Na moagem, a deformação, soldagem a frio e fratura são causadas pelas sucessivas 

colisões entre as partículas das duas fases e pelos próprios corpos de moagem. Pode-se 

observar que a eficiência da fragmentação do material com o aumento do tempo de 

moagem. Nas figura 16 (a-b) podemos verificar uma morfologia de partículas irregulares 

com tamanhos bastante variados. Após duas horas de moagem, verifica-se a formação de 

grandes partículas de nióbio e cobre deformadas. A medida que se aumenta o tempo de 

realização da moagem, pode-se verificar que a morfologia das partículas modificam-se 

em formas irregulares, notando-se o surgimento de partículas em formas de lamelas, 

como na figura 16(b). 

Devido ao aumento do tempo de moagem, ocorre uma maior fragmentação dos 

pós do compósito, o número de partículas na forma de chapas finas aumenta, lamelas que 

surgem devido à soldagem a frio, ocorrendo uma redução no tamanho delas, dificultando 

assim a identificação visual das fases Nb e Cu (Fig. 16(b)). A medida que aumenta-se o 

tempo no qual o material é submetido, o tamanho das partículas diminui. 

A figura 17(a- c) abaixo apresenta as microscopias referente aos pós do compósito 

de nióbio-cobre submetidos a moagem por 400 rpm durante 2,10 e 20 horas. 

 

Figura 17 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 400 rpm durante 2(a), 

10(b) e 20(c) horas. 

   

a) b) 

c) 



46 
 

 

 A Figura 17 (a-c) apresenta a evolução da moagem com a variação do tempo. 

Pode-se perceber em relação a figura 16 (a-b) um avanço no tocante a eficiência do 

processo na diminuição do tamanho das partículas, pois nas imagens da figura 17(a-c), 

utilizou-se uma rotação de 400 rpm, enquanto que nas amostras da figura 16 (a-b) uma 

rotação de 200rpm.  

Aumentando do tempo de moagem para 20 horas, pode-se comparar e afirmar que 

o tamanho e a forma das partículas que foram produzidas são muito diferentes do tamanho 

e da forma das partículas elementares iniciais de Nb e Cu, isto tanto para os pós moídos 

com 200 rpm, como para os pós moídos com 400 rpm.  

A figura 18 abaixo apresenta micrografias referente aos pós do compósito de 

nióbio-cobre submetidos a moagem de alta energia com velocidade de 500 rpm e com 

duração de 2,10 e 20 horas. 

 

 

Figura 18 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 500 rpm durante 2(a), 

10(b) e 20(c) horas. 

 

        

 

 

 

a) b) 

c) 
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As partículas do compósito de nióbio-cobre continuaram diminuindo seu tamanho 

médio. Estes resultados serão mostrados nos resultados da granulometria realizada. Sendo 

assim, as amostras que foram submetidas a maior velocidade de rotação do moinho por 

um maior tempo de moagem apresentaram uma melhor distribuição do tamanho das 

partículas e com menores diâmetros. 

            Agora é feita uma avaliação da evolução dos pós moídos considerando as 

velocidades de moagem como parâmetro, assim será utilizada  as diferentes velocidades 

de moagem de 200, 400 e 500 rpm, utilizadas neste trabalho. Na figura 19(a-b), 

apresentamos os pós moídos durante 20 horas com velocidades de 200(a) e 500 rpm(b). 

 

Figura 19 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 200(a) e 500(c) rpm 

durante 20 horas. 

 

     

 

           As micrografias da figura 19(a-b), mostram que a medida que se aumenta a 

velocidade da moagem, pode-se perceber um pó mais finamente distribuído, com 

partículas de formas irregulares. É possível verificar na figura 19(b), moído com maior 

velocidade, um pó mais refinados quanto ao tamanho das partículas. 

 

           A figura 20 (a-c) mostram micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 

200(a), 400(b) e 500(c) rpm durante 10 horas. Esta análise tem por objetivo mostrar a 

eficiência da moagem para maiores velocidades de moagem. 

 

 

 

  

a) b) 
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Figura 20 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 200(a), 400(b) e 500(c) 

rpm durante 10 horas. 

 

   

 

 

                As micrografias da figura 20 (a-c), indicam que a medida que se aumenta a 

velocidade da moagem, pode-se perceber deformações plásticas nas imagens a e b. Já na 

imagem c percebe-se uma predominância nas fraturas das partículas, resultado da 

sucessivas colisões. Desta forma, com a continuidade das fraturas, ocorre uma saturação 

na geração de discordância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 21 - Micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 200(a), 400(b) e 500(c) 

rpm durante 20 horas. 

 

     

 

 

 Na imagem a, percebe-se a deformação plástica do pó, que posteriormente é 

quebrado e saturado, como mostrado na imagem b. 

           Percebe-se na imagem c o refinamento do pó moído, assim resulta um pó mais 

finamente distribuído e mais homogênio com o aumento da velocidade da moagem. A 

evolução apresentada será fundamental nas propriedades dos corpos a serem sinterizados 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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4.3 Análise de distribuição de tamanho de partículas 

 

Nas figuras 22 - 27 são apresentados os gráficos que mostram como se comportam 

as curvas de tamanho e distribuição das partículas dos pós moídos com velocidades de 

400 e 500 rpm, durante 10 e 20 horas. De acordo com os gráficos, observamos uma 

redução no tamanho médio das partículas com o aumento do tempo de moagem. Esta 

redução ocorre devido à quantidade de colisões entre os corpos de moagem, como 

também a intensidade com que elas acontecem. 

 

Figura 22 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 200 rpm durante 10 horas 

 

 

Figura 23 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 200 rpm durante 20 horas 
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Figura 24 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 400 rpm durante 10 horas 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 25 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 400 rpm durante 20 horas 
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Figura 26 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 500 rpm durante 10 horas 

 

 

 

Figura 27 – Curva da distribuição de tamanho de partículas do pó Nb-15%p Cu moído a 

úmido por 500 rpm durante 20 horas 

 

 

 

Nos gráficos das figuras 22 e 23, as curvas de distribuição de tamanho de partículas 

dos pós Nb-15%p Cu, moídos com 200 rpm durante 10 e 20 horas, tendem de uma 

distribuição bimodal para modal e o gráfico desloca discretamente para a esquerda. Esta 

mudança é bem menor comparada aos pós moídos a 400 e 500 rpm. Aumentando o tempo 

de moagem de 10 horas para 20 horas, observa-se uma discreta diminuição no tamanho 

das partículas, constatando que D50 vai de 40,82 m para 33,69 m.  
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Nas figuras 24 e 25, as curvas de distribuição e tamanho de partículas dos pós Nb-

15%p Cu que foram moídos com 400 rpm durante 10 e 20 horas, tendem de uma 

distribuição bimodal para modal. Ao elevarmos o tempo de moagem de 10 horas para 20 

horas, observamos uma diminuição no tamanho de partículas, constatando que D50 vai de 

34,15 m para 14,48 m. Neste caso, a curva de distribuição bimodal tende a uma 

distribuição normal, com deslocamento para a esquerda. 

Nas figuras 26 e 27, as curvas de distribuição e tamanho de partículas dos pós Nb-

15%p Cu moídos com 500 rpm durante 10 e 20 horas, também possuem uma tendência a 

uma distribuição bimodal para modal. A curva também se desloca para a esquerda e como 

anteriormente foi constatado, tem-se uma redução no tamanho das partículas, em que D50 

diminui de 33,25 m para 11,04 m.  

Pode-se agora comparar a distribuição dos tamanhos das partículas para o mesmo 

tempo de moagem de 20 horas, mas para velocidades de 400 e 500 rpm. Neste caso, temos 

que para a velocidade de 400 rpm, moídas durante 20 horas, o diâmetro médio das 

partículas é de 18,84 m e para velocidade de moagem de 500 rpm o diâmetro médio foi 

de 15,54 m. Desta forma, percebe-se que a velocidade com que os pós foram moídos, 

influenciaram no sentido de reduzir o tamanho das partículas. 

Pode-se observar estes resultados nas micrografias dos pós Nb-15%p Cu moídos a 

úmido por 400 rpm durante 2(a), 10(b) e 20(c) horas, apresntadas anteriormente na figura 

17. 

 

As figuras 28 e 29 mostram as curvas de declive do tamanho das partículas em 

função do tempo de moagem. Desta forma podemos confirmar as interpretações 

colocadas anteriormente. 
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Figura 28 – Curva do tamanho médio de partícula dos pós-compósitos Nb-15%p Cu, 

moídos a 200, 400, e 500 rpm durante 10 e 20 horas. 

 

 

 

Figura 29 – Curva do tamanho médio de partícula dos pós-compósitos Nb-15%p Cu, 

moídos a 200, 400, e 500 rpm durante 10 e 20 horas. 
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4.4 Resultados das Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - Compósitos 

Sinterizados 

 

 As micrografias abaixo apresentadas foram avaliadas quanto ao tempo e 

velocidade de moagem dos pós de Nb-15%p Cu e às temperaturas de sinterização das 

mesmas. As temperaturas utilizadas na sinterização foram de 1100 e 1200°C, durante 60 

min. As amostras sinterizadas foram as moídas com velocidades de 200 e 500 rpm com 

tempos de 2 e 20 horas para cada amostra. 

           Inicialmente observa-se na fig.30 as microestruturas dos sinterizados à 

temperatura de 1200°C/60 min,  moídos com tempos diferentes, de 2 e 20 horas. 

 

 

Figura 30 - Micrografias das estruturas dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido com 200 

rpm por 2(a) e 20(b) horas, sinterizadas a 1200ºC/60 min minutos sob um vácuo de 4x10-4 

Torr.

           

 

 
  

              Os pós de Nb-15%p Cu que foram moídos por tempo maiores e que depois foram 

sinterizados, resultaram numa estrutura mais homogênea e com uma melhor dispersão 

desta fase na matriz de Cu resultante.  Assim, os pós formados por partículas compósitas 

onde a fase Nb são mais finamente dispersada na fase Cu, o que é fundamental para uma 

melhor sinterização. Desta forma, a micrografia da fig. 30(b), indica um resultado melhor 

nestas características, que são de uma estrutura mais homogênia e melhor dispersão da 

fase Nb na matriz de cobre.  

a) 
b) 
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              As imagens da figura 31(a-b) mostram as micrografias das amostras sinterizadas 

com temperaturas diferentes de 1100°C/60 min e 1200°C/60 min, dos pós de Nb-15%Cu 

que foram moídos por 2 horas. 

 

Figura 31 - Micrografias das estruturas dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido com 200 

rpm por 2 horas e sinterizadas a 1100°C/60 min (a) e 1200ºC/60 min (b) durante 60 

minutos sob um vácuo de 4x10 -4 Torr.

 

       

 

 

               Na sinterização ocorrem mudanças microestruturais identicas nas amostras de 

pós Nb-15%p Cu, tanto para as amostras sinterizadas a 1100ºC como a 1200ºC. Pode-se 

perceber a presença maior de lagos de cobre envolvendo os grãos de Nb na microestrutura 

sinterizada com maior temperatura de 1200ºC. Este resultado comprova que a 

sinterização foi mais eficiente para a maior temperatura. 

Como foi mencionado antes, sabemos que o nióbio não é solúvel na fase de cobre, 

desta forma há um aumento no tamanho do grão através da coalescência das partículas, 

justificando assim o crescimento dos mesmos nas amostras. 

 

As imagens da figura 32(a-b) mostram as micrografias das amostras sinterizadas 

com temperaturas diferentes de 1100 e 1200ºC, durante 60 min, dos pós de Nb-15%p Cu 

que foram moídos por 20 horas. 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 32 - Micrografias das microestruturas dos pós Nb-15%p Cu moídos a úmido por 

200 rpm (a) e 500 rpm(b) durante 20 horas, sinterizadas a 1100 ºC/60 min (a) e 1200ºC/60 

min (b) durante 60 minutos sob um vácuo de 4x10-4 Torr.   

          

 

               A figura 32 é utilizada para compara as amostras sinterizadas com o efeito de 

dois parâmetros, a velocidade e a temperatura. Pode-se afirmar que os pós de Nb-15%p 

Cu que foram moídos por tempo maiores e depois de sinterizados, resultam numa 

estrutura mais homogênea, com finos grãos de Nb e com uma melhor dispersão desta fase 

na matriz de Cu resultante. Estes resultados também foram observados para os 

sinterizados obtidos por moagem de alta energia com maior velocidade. Logo, pode-se 

afirmar que a micrografia da fig. 32(b) quando comparada com a micrografia da fig. 32(a), 

resulta numa estrutura mais homogênia, com grãos mais finos e melhor dispersão da fase 

Nb na matriz de cobre. 

 

Figura 33 - Micrografias das microestruturas dos pós Nb-15%Cu moídos a úmido por 200 

rpm (a) e 500 rpm(b) durante 20 horas, sinterizadas a 1100 ºC /60 min (a) e 1200ºC/60 min 

(b) durante 60 minutos sob um vácuo de 4x10-4 Torr. 

          

a) b) 

a) b) 
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             As micrografias da figura 33 são as mesmas amostras da figura 33, mas com 

ampliação de 1000 vezes. Assim é possível vermos de forma mais clara a homogeneidade 

das fases e uma microestrutura mais refinada para o compósito sinterizado com maior 

temperatura.  

             As imagens da figura 35(a-b) mostram as micrografias da amostra sinterizada 

com temperatura de 1200ºC, durante 60 min, dos pós de Nb-15%Cu que foram moídos 

por 2 horas. 

 

Figura 34 - Micrografias da microestrutura do pó Nb-15%Cu moído com 200 rpm (a) a 

úmido por 2 horas, sinterizadas a 1200ºC/60 min sob um vácuo de 4x10-4 Torr. 

     

 

          Na borda da amostra, podemos observar uma região com grande número de poros 

no sentido da sinterização. É possível identificar lagos de cobre em torno dos grãos de 

niobio. Essa porosidade se deve a volatização do cobre quando a amostra está sendo 

sinterizada. Tais poros podem ser preenchidos com a fusão do cobre e pela ação da 

gravidade.  

 

a) b) 
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4.5 Resultados das Densidades do sinterizado 

 

          Nas tabelas 1 e 2 estão os valores das densidades dos corpos sinterizados nas 

temperaturas de 1100 e 1200ºC durante 60 min. As medidas foram feitas pelo método 

geométrico. Os dados das tabelas foram utilizados para a construção de gráficos que serão 

mostrados a seguir nas figuras. 

 

 

        Tabela 1 – Dados das densidades das amostras de Nb - 15%p Cu, sinterizadas a 

1100ºC/60 min e dos parâmetros de velocidade e tempo de moagem dos pós. 

 

AMOSTRA 
PARÂMETROS DA 

MOAGEM 
DENSIDADE 

AMOSTRA 1 V =200 rpm 10 hs 6,6701 g/cm³ 

AMOSTRA 2 V =200 rpm 20 hs 6,3342 g/cm³ 

AMOSTRA 3 V =400 rpm 10 hs 6,1986 g/cm³ 

AMOSTRA 4 V =400 rpm 20 hs 6,1024 g/cm³ 

AMOSTRA 5 V =500 rpm 10 hs 5,6567 g/cm³ 

AMOSTRA 6 V =500 rpm 20  hs 5,1103 g/cm³ 

 

      Tabela 2 – Dados das densidades das amostras de Nb - 15%p Cu, sinterizadas a 

1200ºC/60 min e dos parâmetros de velocidade e tempo de moagem dos pós. 

 

 

AMOSTRA 
PARÂMETROS DA 

MOAGEM 
DENSIDADE 

AMOSTRA 1 V =200 rpm 10 hs 6,7175 g/cm³ 

AMOSTRA 2 V =200 rpm 20 hs 6,0775 g/cm³ 

AMOSTRA 3 V =400 rpm 10 hs 6,5237 g/cm³ 

AMOSTRA 4 V =400 rpm 20 hs 6,4044 g/cm³ 

AMOSTRA 5 V =500 rpm 10 hs 6,5144 g/cm³ 
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              De acordo com as tabelas 1 e 2 foram construídos dois gráficos, mostrados nas 

figuras 35 e 36, que indicam como se comporta as densidades das amostras em função 

dos dados coletados. Para todas os corpos foi exercido um mesmo valor de pressão de 

compactação de 200 MPa. Observa-se que, de uma forma geral, tiveram maiores valores 

de densidade as amostras que foram moídas com menor velocidade de 200 rpm e com o 

menor tempo de moagem utilizado de 10 hs. 

                 Pode-se verificar na figura 35 a evolução da densidade dos corpos de Nb-15%p 

Cu sinterizados a 1100ºC, moídos a 200, 400 e 500 rpm durante 10 e 20 horas. Esta 

diminuição de densidade pode ser atribuída ao aumento de incompressibilidade desses 

pós e a formação de trincas durante a sua compactação. Este fato dificulta a formação de 

contatos das partículas na compactação e trincas são produzidas durante a ejeção das 

peças compactadas. As trincas são fraturas produzidas devido a algum esforço ou 

carregamento imposto sobre o material e fazem diminuir a densidade das amostras. 

Durante a compactação, partículas menores ocupam espaços que ficam entre as partículas 

maiores, um processo de acomodação ocorre então nos espaços existentes, que tem um 

limite de acordo com o valor da pressão e com o tamanho das partículas do pó. Estes fatos 

fazem aumentar a densidade para menores velocidades e tempos de moagem.  

 

Figura 35 – Gráfico das densidades dos corpos sinterizados a 1100ºC/60 min, moídos 

durante 10 e 20 horas 
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Figura 36 – Gráfico das densidades dos corpos sinterizados a 1100 ºC/60 mim e 1200 ºC, 

moídos a 200,400 e 500 rpm, durante 10 horas 

 

 

 

 

 

              No gráfico da figura 36, observa-se a densidade dos corpos de Nb-15%p Cu 

sinterizados a 1100 e 1200ºC, moídos a 200, 400 e 500 rpm, durante 10 horas. 

Verificamos que as amostras moídas por mais tempo tiveram, como antes colocamos, 

melhores densificações. Neste gráfico pode-se observar que os corpos sinterizados com a 

maior temperatura de 1200ºC, tiveram maiores densidades. A sinterização com fase 

líquida ocorreu nas duas temperaturas, mas a densidade foi maior em 1200ºC. A 

temperatura de sinterização na fase líquida proporciona o rearranjo das partículas, 

possibilitando uma melhor densificação dos corpos. 
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4.6 Resultados das Densidades Relativas 

 

A partir do valor da densidade teórica do Nb-15%p Cu e dos valores das 

densidades dos corpos sinterizados, foram calculadas as suas respectivas densidades 

relativas e os resultados foram mostrados nos gráficos das figuras 37 e 38. Estes gráficos 

mostram a densificação dos corpos com relação ao valor da densidade teórica. 

 

 

Figura 37 – Curvas das densidades relativas dos corpos sinterizados a 1100ºC/60min, 

moídos a 200, 400 e 500 rpm durante 10 e 20 horas  
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Figura 38 – Curvas das densidades relativas dos corpos sinterizados a 1200ºC/60min, 

moídos a 400 rpm e 500 rpm durante 10 e 20 horas. 

 

 

4.7 Resultado da Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

 Foi utilizada a técnica de EDS com o objetivo de averiguar a composição química 

das amostras de Nb-15%Cu sinterizadadas, a 1100 e 1200ºC. Realizamos EDS nas 

amostras 3 e 4, sinterizadas a 1200 ºC e nas amostras 5, 6 e 8, sinterizadas a temperatura 

de 1100ºC. As condições de moagem das amostras sinterizadas estão colocadas na tabela 

3 abaixo. 

 

Tabela 3 – EDS das amostras sinterizadas nas temperatura  

de 1100 ºC/60 min e 1200ºC/60 min 

 

Amostra Condição 
 

Composição (%) 

Nióbio Cobre Oxigênio 

AMOSTRA 3 V = 200 rpm 2 hrs 84.541 13.292 2.167 

AMOSTRA 4 V = 500 rpm 2 hrs 83.311 13.800 2.889 

AMOSTRA 5 V = 500 rpm 20 hrs 77.014 12.503 10.483 

AMOSTRA 6 V =200 rpm 20  hrs 81.679 18.321  

AMOSTRA 8 V =500 rpm 2 hrs 82.481 15.581 1.938 
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Pode-se verificar na tabela 3 a presença em sua grande totalidade de apenas nióbio 

e cobre, e na amostra 3 a presença de uma quantidade de oxigênio, seja pela reação dos 

componentes químicos durante a sinterização ou pelo recobrimento metálico. 

Nas quatro amostras de pó observamos que as amostras 3, 4, 6 e 8, apresentaram 

composição de nióbio e cobre relativamente iguais (~85Nb-15Cu). A amostra 5 

apresentou uma relativa variação na composição, uma vez que os resultados são obtidos 

a partir do ponto escolhido de uma amostra, sendo assim, este ponto escolhido para esta 

composição química, provavelmente apresentava maior quantidade de cobre. Desta 

forma, a localização escolhida para composição química, sendo uma região pontual, 

implica na variação da porcentagem dos seus componentes. 

 

4.8 Resultado da Difração de Raios-x (DRX) 

 

           Foram realizadas difrações de raios-x nas amostras 1 e 2 de Nb-15%Cu, que foram 

moídas com 500 rpm e 400 rpm durante 20 horas e sinterizadas com temperatura de 

1200ºC, com o objetivo de comprovar picos referentes a estrutura do nióbio e do cobre e 

o grau de cristalinidade. As Figuras 39 e 40 apresentam os difratogramas. 

 

Figura 39 – Difratograma da amostra 1 de Nb-15%p Cu moída com 500 rpm durante 2 

horas E sinterizadas com temperatura de 1200ºC/60 min. 
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              Na figura 39, além dos picos de Nb e Cu, podemos verificar picos de WC. A 

contaminação do pó durante a moagem com WC é devido ao recipiente e aos corpos de 

moagem. Podemos observar pelo difratograma a presença de um pico de grande intensidade entre 

37-40° correspondente a presença do nióbio na microestrutura da amostra, predominando no 

plano cristalográfico (011) e (020), bem como os ângulos em 56° (correspondente ao plano 002) 

e próximo aos 70°(220). O pico correspondente a presença do cobre apresentou baixa intensidade, 

podendo verificar entre 42-45°.  

 

Figura 40 – Difratograma da amostra 2 de Nb-15%p Cu, moída com 200 rpm durante 20 

horas, sinterizadas com temperatura de 1200ºC/60 min. 

 

 

             Depois das 2 horas de moagem, na amostra 2 da figura 40, além dos picos de Nb 

e Cu, podemos verificar também picos de WC devido a contaminação do pó durante a 

moagem. 

 Os picos referentes a presença do nióbio aparece no difratograma da amostra 2 

nos ângulos de 37-40° com a grande intensidade, e em 56° e 70°, apresentando uma menor 

intensidade. Em contrapartida o pico entre 42-45° correspondente a presença do cobre 

aumentou sua intensidade de forma significativa, e um pico aproximadamente a 51°, 

também correspondente à presença do cobre apresentou-se no difratograma 

correspondente ao plano (002).  
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4.10 Resultados da Microdureza Vickers 

 

   Oito amostras de Nb-15%p Cu foram sinterizadas com temperaturas de 1100 e 

1200ºC. As amostras 1,2,3 e 4 foram sinterizadas com 1200ºC/60 min e as amostras 5,6,7 

e 8 foram sinterizadas com 1100ºC.  

 

            Foi utilizado os gráfico da figura 41e 42 para melhor observar o comportamento 

em relação à microdureza das amostras colocadas na tabela 4. O gráfico mostra as 

medidas de dureza das amostras com a variação da velocidade e do tempo de moagem. 

Quando o tempo de moagem aumenta de 2 para 20 horas, ocorre um aumento na dureza, 

chegando a um valor médio de 280 Hv. O motivo pelo qual isto ocorre é inserção da fase 

dura na fase mole. Este comportamento também foi representado nos gráficos das figuras 

42 e 43, colocados em seguida. 

 

 

Figura 41 – Curva da microdureza vickers dos corpos de Nb-15%p Cu sinterizados a 

1100ºC/60 min, moídos a 200 e 500 rpm durante 2 e 20 horas 
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Figura 42 – Gráfico da microdureza vickers dos corpos de Nb15%p Cu sinterizados a 

1200ºC/60 min moídos a 200 e 500 rpm durante 2 e 20 horas em função do tempo de 

moagem. 

 

 

A temperatura de sinterização é um fator de grande influência nos resultados de 

microdureza dos materiais. Podendo perceber que nas amostras 1 e 4, as quais foram 

submetidas a uma temperatura de sinterização de 1200°C, apresentaram, 

respectivamente, os maiores valores de mircrodureza (281HV – 1200°C, 500rpm, 20hr) 

em relação as amostras sinterizadas a 1100°C (279HV - 1100°C, 500rpm, 20hr). 

Desta forma, pode-se concluir, de acordo com os gráficos, que a dureza aumenta 

com o tempo de moagem na qual o pó da amostra sinterizada foi moído, considerando 

para esta afirmação uma mesma temperatura de sinterização. A amostra 1, moída com 

500 rpm e com 20 horas teve o maior valor de dureza (281 HV) em relação a amostra 3 

que foi moída durante 2 horas com 500 rpm (112 HV). Acontece o mesmo 

comportamento com as amostras moídas a 200 rpm. 

Outro fator que aumentou a dureza foi a velocidade com que os pós foram moídos, 

tendo como resultado maiores durezas para as amostras moídas com maiores velocidades. 

A amostra 1, moída com 500 rpm e com 20 horas teve o maior valor de dureza, de 281 

HV, enquanto que a amostra 2, moída com 200 rpm, também por 20 horas, teve dureza 

de 123,5 HV. Acontece o mesmo comportamento com as amostras moídas a 200 rpm. 
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Percebe-se também que a temperatura influenciou na dureza, sendo que as 

amostras sinterizadas com maior temperatura tiveram maiores valores na dureza, para as 

mesmas condições de moagem. Pode-se também acrescentar que neste caso, a diferença 

nos valores são mais discretos que para as condições de tempo e velocidade. 

 

4.11 Resultados das Medidas Elétricas 

 

            As medidas de condutividade elétrica σ das amostras cilíndricas de Nb15%p Cu, 

foram feitas em 4 pontos e os seus resultados foram utilizados para avaliar o 

comportamento elétrico dos corpos sinterizados a 1100 e 1200ºC, moídos a 200, 400 e 

500 rpm, durante 10 e 20 horas.  

                Os dados utilizados para construção do gráfico da figura 44 estão na tabela 7, 

trazendo os valores das resistências e das medidas geométricas das amostras. 

 

Tabela 4 – Medidas de condutividade elétrica σ para amostras cilíndricas de Nb15%p Cu 

realizadas a 4 pontos. 

Amost

ra 

Resistencia 

Elétrica 

R(ohms) 

Distancia L 

entre   

pontos (mm) 

Corrente 

Elétrica 

I(ampére

s)  

Área da 

seção      

S (mm2 )  

Condutividade   

Elétrica 

      σ (S.mm2/m) 

   A 2,28   x 10-5 1.1       30     20,4      2,36 

   B 1,90  x  10-5 0.8       30     20,4      2,06 

   C 1,30  x  10-5 0.8       30     20,4      3,01 

   D 3,60  x  10-5 0.8       30     19,6      1,13 

   E 2,33  x  10-5 0,7       30     20,4      1,47 

   F 2,96  x  10-5 0,7       28     18,9      1,25 

 

              Neste caso, as resistividades para o cobre recozido é de 0,0173 e para o nióbio é 

de 0,1500.  Neste caso as resistividades são para o cobre recozido ρCu  = 0 .0173  e  para  

o nióbio ρNb = 0.1500. Como temos a mistura 15% de Cu + 85% de Nb , então ρCompósito 

= 0,1301.  

                Como referência, o valor teórico dda condutividade σ Compósito = 1 / ρCompósito = 

7,69   S.mm2/m. A temperatura de referência para estes valores são de 20° C, como as 

medidas foram realizadas a 25 ° C, o erro foi desprezado. 
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                Na figura 43, tem-se o gráfico construído para mostrar o comportamento das 

condutividades dos corpos sinterizados a 1100ºC/60 min, moídos a 200, 400 e 500 rpm, 

em função dos tempos de moagem de 10 e 20 horas. Pode-se perceber que as maiores 

condutividades foram para os corpos sinterizados moídos com menores tempos e menores 

velocidades de moagem, como observamos gráfico 44. Este comportamento se deve às 

melhores densidades dos mesmos, resultado mostrado nos gráficos 35 e 36. Uma maior 

quantidade de Cu livre é também um motivo importante para o aumento da densidade 

para uma maior temperatura de sinterização. Mas é importante ressaltar que estas 

condutividades estão bem menores que o valor teórico do compóstito. 

 

 

Figura 43 – Medidas   de   Condutividade Elétrica σ dos corpos de Nb-15%p Cu, 

sinterizados a 1100ºC/ 60 min, moídos durante 10 e 20 horas. 

 

 

 

 

                Na figura 44, o gráfico mostrar o comportamento das condutividades dos 

corpos sinterizados a 1100 e 1200ºC/60 min, moídos a 400 rpm em função dos tempos de 

10 e 20 horas de moagem. Podemos perceber que as maiores condutividades foram para 

os sinterizados com maior temperatura de 1200ºC. Este resultado se deve também às 
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melhores densidades obtidas para os corpos sinterizados com maior temperatura, 

mostrado no gráfico da figura 36. Para este gráfico, utilizamos os dados para a amostra 

sinterizada a 1100ºC e 1200ºC/ 60 min, com velocidade de 400 rpm, durante 10 e 20 

horas. 

 

 

 

Figura 44 – Medidas de condutividade elétrica σ dos corpos de Nb-15%p Cu, sinterizados 

a 1100/ 60 min e 1200ºC/ 60 min moídos a 400 rpm, durante 10 e 20 horas. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES E 

SUGESTÕES 

 
 

 

 

 

 
 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 
         Os pós compósitos Nb-Cu nanométricos são produzidos quando pós de Nb e 

Cu na razão de 15 % em massa de Cu foram moídos em moinho planetário de alta 

energia. 

Com relação aos efeitos da moagem na microestrutura, destacam-se as seguintes 

conclusões: 

 

 Com o aumento do tempo de moagem verificamos redução do tamanho das 

partículas; 

 A velocidade de moagem tem forte efeito, tanto na forma, no tamanho e na 

homogeneidade dos aglomerados. 
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        Com relação aos efeitos da sinterização na microestrutura e nas 

propriedades avaliadas dos compósitos obtidos, destacam-se as seguintes 

conclusões: 

 O aumento do tempo de moagem aumenta o encruamento das partículas e a 

incompressibilidade dos pós, dificultando a compactação desses pós e 

consolidação durante a sinterização. 

 A densidade das estruturas dos pós de Nb-Cu diminui com o aumento do tempo 

de moagem; 

 Os maiores valores de microdureza foram para as amostras sinterizadas com 

maior tempo de moagem; 

 Podemos perceber que os maiores valores de microdureza foram para as 

amostras sinterizadas com maior temperatura (1200°C); 

 Para um mesmo tempo de moagem e para uma mesma temperatura de 

sinterização, o aumento da velocidade de moagem provoca uma elevação na 

microdureza dos corpos sinterizados; 

 A densidade dos corpos sinterizados aumenta para menores tempos de moagem; 

 A densidade também aumenta para menores velocidades de moagem; 

 O comportamento elétrico foi reflexo da densidade do material sinterizado, que 

obteve melhor densificação para menores velocidades e tempo de moagem, mas 

maior valor de temperatura de sinterização; 

 As amostras sinterizadas com maior temperatura de 1200°C, apresentaram 

maiores valores de condutividade elétrica em relação as amostras sinterizadas a 

1100°C. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 
 Acrescentar o tempo de moagem dos pós para 50 e 100 horas; 

 

 Sinterizar utilizando não só o efeito da temperatura, mas também da pressão 

simultaneamente( Hot Pressing ). 
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