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RESUMO 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista econômico, a metalurgia do pó (MP) é uma técnica bastante usada para 
a produção de peças de pequeno porte. É possível, através da MP e de uma prévia cominuição de 

resíduos sólidos tais como cavacos ferrosos, produzir peças sinterizadas altamente densas e de 
interesse para a indústria automotiva, eletrônica e aeroespacial. No entanto, sem essa prévia 
cominuição dos cavacos, a produção de corpos com densidade igual a densidade teórica por técnicas 
convencionais de sinterização necessitaria do uso de aditivos ou de temperaturas significativamente 
maiores do que 1250ºC. Uma rota alternativa para a fabricação de corpos sinterizados com alta 
densidade a partir de compactação de cavacos ferrosos (≤ 850 µm) e sinterização em fase sólida é a 
técnica de compactação sob alta pressão (AP). Nesse trabalho, foram usadas diferentes pressões de 

compactação para a produção de sinterizados de cavacos de aço carbono SAE 1050.  Especificamente, 
foi investigado o efeito da alta pressão de compactação no comportamento da densificação das 
amostras sinterizadas. Portanto, amostras de cavacos do aço carbono SAE 1050 foram compactadas 
uniaxialmente a frio sob pressões de 500 e 2000 MPa, respectivamente. Os corpos verdes obtidos 
foram sinterizados sob atmosfera carbonetante a 1100 e 1200ºC por 90 minutos. A taxa de 
aquecimento usada foi de 20ºC/min. Os materiais de partida e os corpos sinterizados foram 
caracterizados por microscopia óptica, MEV, DRX, medidas de densidade (geométrica: massa/volume, 

e picnometria) e medidas de microdureza Vickers e dureza Rockwel. Os resultados obtidos mostraram 
que os compactos produzidos sob 2000 MPa apresentaram valores de densidade relativa de 93% a 
100% da densidade teórica e microdureza entre 150 HV e 180 HV, respectivamente. Diferentemente, 
os compactados sob 500 MPa apresentaram uma microestrutura bastante heterogênea, valor de 
densidade abaixo de 80% da densidade teórica e condições estruturais das amostras inadequadas para a 
realização das medidas de microdureza e dureza. Os resultados obtidos indicam que utilização da 
compactação sob alta pressão de cavacos ferrosos é uma rota bastante promissora para melhorar as 
condições de sinterabilidade deste tipo de material, pois, além de promover uma maior compactação 

do material de partida, a tensão externa atua, juntamente com a tensão superficial, funcionando como 
força motriz para o processo de sinterização. Adicionalmente, pressões extremamente elevadas 
permitem a deformação plástica dos materiais, promovendo um contato íntimo e extenso das partículas 
e eliminando poros e trincas. Isso tende a diminuir o tempo e/ou a temperatura necessárias para uma 
boa sinterização, evitando-se o crescimento excessivo de grãos, sem o uso de aditivos. Além disso, as 
pressões elevadas provocam fratura nos grãos em materiais frágeis ou dúcteis altamente encruados, o 
que propicia um pó de partida, para a sinterização, mais fino, sem os riscos de contaminação presentes 

quando são usados métodos de cominuição prévia do pó. 
 
Palavras-chave: Compactação sob alta pressão, cavacos de aço SAE 1050, sinterização, densificação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 
 

From an economic standpoint, the powder metallurgy (P/M) is a technique widely used 
for the production of small parts. It is possible, through the P/M and prior comminution of solid waste 
such as ferrous chips, produce highly dense sintered parts and of interest to the automotive, electronics 
and aerospace industries. However, without prior comminution the chip, the production of bodies with 
a density equal to theoretical density by conventional sintering techniques require the use of additives 
or significantly higher temperatures than 1250ºC. An alternative route to the production of sintered 
bodies with high density compaction from ferrous chips (≤ 850 microns) and solid phase sintering is a 

compression technique under high pressure (HP). In this work, different compaction pressures to 
produce a sintered chip of SAE 1050 carbon steel were used. Specifically, the objective was to 
investigate them, the effect of high pressure compression in the behavior of densification of the 
sintered samples. Therefore, samples of the chips from the SAE 1050 carbon steel were uniaxially 
cold compacted at 500 and 2000 MPa, respectively. The green compacts obtained were sintered under 
carbon atmosphere at 1100 and 1200°C for 90 minutes. The heating rate used was 20°C/min. The 
starting materials and the sintered bodies were characterized by optical microscopy, SEM, XRD, 

density measurements (geometric: mass/volume, and pycnometry) and microhardness measurements 
Vickers and Rockwell hardness. The results showed that the compact produced under 2000 MPa 
presented relative density values between 93% and 100% of theoretical density and microhardness 
between 150 HV and 180 HV, respectively. In contrast, compressed under 500 MPa showed a very 
heterogeneous microstructure, density value below 80% of theoretical density and structural 
conditions of inadequate specimens for carrying out the hardness and microhardness measurements.  
The results indicate that use of the high pressure of ferrous chips compression is a promising route to 
improve the sinterability conditions of this type of material, because in addition to promoting greater 

compression of the starting material, the external tension acts together with surface tension, 
functioning as the motive power for sintering process. Additionally, extremely high pressures allow 
plastic deformation of the material, providing an intimate and extended contact of the particles and 
eliminating cracks and pores. This tends to reduce the time and / or temperature required for good 
sintering, avoiding excessive grain growth without the use of additives. Moreover, higher pressures 
lead to fracture the grains in fragile or ductile materials highly hardened, which provides a starting 
powder for sintering, thinner, without the risk of contamination present when previous methods are 

used comminution of the powder. 
 
Key Words: Compaction under high pressure, steel chips SAE 1050, sintering, densification. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na indústria em geral, até pouco tempo atrás, os resíduos sólidos tais como 

cavacos ou pós grosseiros, de materiais ferrosos produzidos em processos de usinagem, eram 

considerados como sobras dos processos que deveriam ser descartados, sem maiores 

preocupações quanto à sua destinação (HÖGANÄS PRESS, 2008). Porém, sabe-se que cada 

tonelada de aço reciclado representa uma economia de 1.140 kg de minério de ferro, 154 kg 

de carvão e 18 kg de cal. Por isso, os metais ferrosos são geralmente direcionados para as 

usinas de fundição, onde a sucata é colocada em fornos elétricos e aquecidos à temperatura de 

aproximadamente 1.550ºC. Desta forma, após atingir o ponto de fusão e chegar ao estado 

líquido, o material é moldado em tarugos e placas metálicas, que serão cortados na forma de 

chapas de aço. A sucata demora somente um dia para ser reprocessada e transformada 

novamente em lâminas de aço usadas por vários setores industriais, desde montadoras de 

automóveis até as fábricas de latinhas em conserva (AMBIENTE BRASIL, 2006). 

Os resíduos sólidos ou sucatas tais como os cavacos resultantes do processo de 

usinagem variam de acordo com o material usinado. Eles podem ser classificados por tipos, 

tais como o cavaco contínuo, de cisalhamento e de ruptura (DINIZ et al., 2000). Normalmente 

na reciclagem, os cavacos de aço resultantes das operações de usinagem são coletados, 

subsequentemente fundidos e transformados em lingotes com composição química muito bem 

redimensionada, para finalmente serem retrabalhados e transformados em produtos acabados 

ou semiacabados por conformação plástica, usinagem, fundição ou outros processos de 

fabricação (DELFORGE, 2007). A preocupação mundial com a reciclagem de resíduos tem 

levado indústrias a buscar alternativas para o destino final dos mesmos. A metalurgia do pó é 

uma delas, pois é possível, por seu intermédio, transformar esses resíduos, ou cavacos, em pó 

e a partir das demais etapas de processamento fabricar peças de grande interesse para diversos 

setores da indústria, tais como: a automobilística, eletrodomésticos, ferramentaria e de metal 

duro, aeroespacial, e uma infinidade de outras aplicações (DELFORGE, 2007). 

A tecnologia do pó é, na maioria das vezes, uma rota alternativa na confecção de 

produtos, e em outras, é a única alternativa de produção. Esta rota compete com a técnica de 

fundição convencional e possui como vantagem a economia de energia, por ser realizada a 

uma temperatura inferior ao ponto de fusão de todos ou de alguns dos componentes, por obter 

produtos semiacabados, pela facilidade de automação do processo, pela economia de matéria -

prima, além da possibilidade de controle da porosidade e da estrutura de grão, de acordo com 
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a finalidade e emprego do produto final. As principais desvantagens com relação à técnica de 

fundição convencional estão ligadas, principalmente, ao maior custo do maquinário e à 

limitação de tamanho e formas das peças obtidas (COSTA, 2004). 

Dentro desse contexto, pesquisas vêm sendo realizadas a fim de dar um destino 

aos resíduos sólidos. Como exemplos, Delforge (2007) utilizou o cavaco de aço inoxidável na 

rota para o reaproveitamento de materiais metálicos; os pesquisadores Enayati, Bafandeh e 

Nosohians (2007) utilizaram a moagem para produzir pós nanocristalinos a partir de cavacos 

de aço inoxidável; Gronostajski, Marciniak e Matuszak (2000) produziram um compósito de 

alumínio-ferro-cromo através da reciclagem de cavacos de alumínio; e Torkar, Lamut e 

Millaku (2010) reciclaram cavacos de aço por meio de refusão. A metalurgia do pó está 

presente nesses estudos, confirmando a preocupação com a reciclagem de resíduos. Além 

dela, técnicas que também podem ser associadas a ela, tais como a sinterização via plasma 

(COBOS, 2003; LOURENÇO et al., 2004), via laser (MAHMOOD; SYED; PINKERTON, 

2011; NAKAMOTO et al., 2009), via alta pressão (RESENDE, 2011), também têm sido 

utilizadas para a reciclagem de ferrosos. 

Na metalurgia do pó, a compactação representa uma das fases mais importantes na 

produção de componentes de engenharia usando a rota do pó. Propriedades físicas, como a 

densidade e a distribuição de tensões no compacto verde, são determinadas não somente pelas 

propriedades dos constituintes dos pós, mas também pela pressão aplicada. Uma melhor 

compreensão da resposta mecânica dos pós submetidos a diferentes estados de tensão e 

deformação é necessária para a otimização do processo de compactação em termos de 

controlar as propriedades do produto final (SINKA et al., 2000). 

A compactação a frio sob altas pressões (P>1,0 GPa) é uma etapa bastante 

promissora para melhorar as condições de sinterabilidade de materiais, porque além de 

promover uma maior compactação do pó de partida, uma tensão externa aplicada irá somar-se 

à tensão superficial funcionando como força motriz para o processo de sinterização. 

Adicionalmente, pressões extremamente elevadas permitem a deformação plástica, mesmo de 

materiais de baixa ductilidade, promovendo um contato íntimo e extenso das partículas e a 

eliminação de poros e trincas. Isso tende a diminuir o tempo e/ou a temperatura necessária 

para a obtenção da completa densificação do corpo sinterizado, evitando o crescimento 

excessivo dos grãos, sem o uso de aditivos. Além disso, as pressões elevadas provocam 

fratura nos grãos em materiais frágeis ou dúcteis altamente encruados, o que propicia um pó 
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de partida, para a sinterização, mais fino, sem os riscos de contaminação presentes, quando 

são usados métodos de cominuição prévia do pó (SOARES, 2003). 

Dentro deste contexto, estudou-se, nesse trabalho, a possibilidade de sinterização 

de cavacos de aço médio carbono SAE 1050, de tamanho menor ou igual a 850 µm sem uso 

de aditivos, previamente compactados em alta pressão, e avaliou-se, de uma forma rigorosa e 

sistemática, a sua densificação. Dentre os objetivos específicos, podem-se destacar: 

 Em função das pressões de compactação usadas no presente trabalho, a 

investigação das possíveis transformações de fases e/ou produção de defeitos 

microestruturais nas amostras produzidas; 

 Estudo do efeito do tamanho de cavaco no comportamento da compactação e 

sinterização dos corpos de prova produzidos;  

 Investigação da correlação entre o processo evolutivo da microestrutura com 

as propriedades sinterizadas e mecânicas obtidas nas amostras; 

 Através da técnica de alta pressão, o desenvolvimento de uma nova rota de 

obtenção de sinterizados a partir de cavacos sob controle e reprodutivo; 

 Uso de temperaturas de sinterização de compactos de cavacos ferrosos 

menores que aquelas usadas por técnicas convencionais de sinterização, e seu 

efeito na microestrutura e propriedades dos sinterizados. 

Para apresentar o trabalho em uma sequência lógica e dentro das normas, o texto 

foi organizado da seguinte forma. Uma introdução a respeito do tema encontra-se no capítulo 

1. O capítulo 2, expõe uma breve revisão sobre os cavacos ferrosos (seção 2.1), uma 

explanação sobre fases ferrosas (seção 2.2) e sobre a utilização das técnicas da metalurgia do 

pó (seção 2.3) para reaproveitamento desses cavacos. O capítulo 3 apresenta o material de 

partida, o procedimento de obtenção e a caracterização do mesmo (seção 3.1), a compactação 

dos cavacos (seção 3.2), a sinterização (seção 3.3), e as técnicas de caracterização (seção 3.4).  

Os resultados e as discussões deste trabalho são apresentados no capítulo 4. São 

apresentados os padrões de difração de raios-x, na seção 4.1; a microscopia eletrônica de 

varredura, na seção 4.2; os valores de medida de densidade à verde, sinterizada e relativa, na 

seção 4.3; e os valores de microdureza das amostras compactadas e sinterizadas, e os valores 

de dureza das amostras sinterizadas, na seção 4.4. No capítulo 5, das conclusões, é realizado o 

fechamento do trabalho, com uma análise global dos resultados obtidos para as amostras 

compactadas e sinterizadas de cavacos de um aço SAE 1050. 
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CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão sobre cavacos ferrosos e a viabilidade de seu 

reaproveitamento para a fabricação de peças pequenas através das etapas de processamento da 

metalurgia do pó, particularmente da compactação sob alta pressão e sinterização. 

 

2.1 Cavacos Ferrosos 

 

O cenário mundial da produção de aço e suas ligas tem mostrado o aumento da 

dependência destes quanto aos seus resíduos reciclados. A cada ano que passa milhões de 

toneladas de produtos desses materiais, tais como cavacos resultantes de usinagem, latas, 

dispositivos eletrônicos e automóveis, vem sendo reciclados (FENTON, 1998). Nesse 

subcapítulo são apresentados alguns tópicos relacionados a cavacos metálicos. Na subseção 

2.1.1, descreve-se, brevemente, sobre o cavaco e seus mecanismos de formação; na subseção 

2.1.2, são comentados aspectos gerais sobre a classificação desses materiais, e na subseção 

2.1.3, são apresentados tópicos sobre a reciclagem de cavacos de aço. 

 

2.1.1 Cavacos e seus Mecanismos de Formação 

 

Os processos de usinagem envolvem operações de corte que permitem remover 

excessos de um material bruto com auxílio de uma ferramenta, até que este resulte em uma 

peça pronta. Esta peça poderá compor algum engenho mecânico que, por sua vez, farão parte 

de bens duráveis. Nestas operações de corte são geradas aparas que se costumam chamar de 

cavacos. E isso indica que os processos de usinagem são grandes geradores de cavacos 

(SOUZA, 2011).  

Em geral, os mecanismos de formação dos cavacos ocorrem em quatro etapas, 

quando produzidos nas condições normais de usinagem com ferramental de metal duro ou aço 

rápido. Estas etapas são: 

 Uma pequena parte do material é recalcada, devido à penetração da 

ferramenta; 

 O material que foi recalcado sofre uma deformação plástica, que aumenta 

progressivamente, até que as tensões de cisalhamento se tornem o 

suficientemente grandes para que se comece o deslizamento; 
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 Com a continuação da penetração da ferramenta na peça, haverá uma ruptura 

parcial ou completa na região de cisalhamento, dando origem a diversos tipos 

de cavacos; 

 Devido o movimento entre a ferramenta e a peça, tem início o escorregamento 

da porção de material deformada e cisalhada (cavaco) sobre a superfície de 

saída da ferramenta. Enquanto isso se tem início, em uma nova porção do 

material, o mesmo processo. 

Na usinagem de materiais dúcteis, estas quatro fases são bem pronunciadas, 

devido sua grande zona plástica, o que permite que estes materiais deformem bastante antes 

de romper. Para materiais frágeis, acontece o contrário, pois estes possuem uma zona plástica 

bem pequena e, por isso, rompem-se com pouca deformação plástica quando submetidos à 

tensão. Assim, as duas primeiras etapas são bem curtas, e na terceira, a ruptura do cavaco é 

total, e na quarta, é praticamente inexistente, já que o pequeno cavaco formado pula para fora 

da região de corte, não atritando com a superfície de saída da ferramenta (DINIZ et al., 2000). 

 

2.1.2 Classificação dos Cavacos 

 

Segundo Diniz et al. (2000), a forma mais convencional para classificação dos 

cavacos é em tipos e formas apresentadas, como pode ser visto nas Figuras 2.1 e 2.2, 

respectivamente. 

Quanto aos tipos, os cavacos podem ser classificados como: 

 Cavaco contínuo – apresenta-se constituído de lamelas justapostas numa 

disposição continua. A distinção das lamelas não é nítida. Formam-se na 

usinagem de materiais dúcteis (o aço, por exemplo); 

 Cavaco de cisalhamento – apresenta-se constituído de lamelas justapostas bem 

distintas; 

 Cavaco de ruptura – apresenta-se constituído de fragmentos arrancados da 

peça usinada. A superfície de contato entre o cavaco e a superfície de saída da 

ferramenta é reduzida, assim como a ação do atrito. 

Quanto à sua forma, os cavacos podem ter a seguinte classificação: em fita, 

helicoidais, em espiral, em lascas ou pedaços. Entretanto, a norma ISO 3685 (1993) 

classificou mais detalhadamente a forma dos cavacos (SOUZA, 2011). 
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Figura 2. 1 - Tipos de cavaco: (a) contínuo; (b) lamelar; (c) cisalhado. 

 
Fonte: Adaptado de Souza (2011). 

 

Figura 2. 2 - Formas de cavacos produzidos na usinagem dos metais. 

 
Legenda: 1 Cavaco em fita; 1.1 Longo; 1.2 Curto; 1.3 Emaranhado. 2 Cavaco tubular; 2.1 Longo; 2.2 Curto; 2.3 

Emaranhado.3 Cavaco espiral; 3.1 Plano; 3.2 Cônico. 4 Cavaco helicoidal tipo arruela; 4.1 Longo; 4.2 Curto; 4.3 

Emaranhado. 5 Cavaco helicoidal cônico; 5.1 Longo; 5.2 Curto; 5.3 Emaranhado. 6 Cavaco em arco; 6.1 

Conectado; 6.2 Solto; 7 Cavaco fragmentado. 8 Cavaco tipo agulha. Fonte: ISO 3685 (1993). 

 

2.1.3 Reciclagem de Cavacos de Aço  

 

Uma característica importante do aço que merece destaque perante a sociedade, 

principalmente quando se busca práticas mais sustentáveis nos processos produtivos, é sua 

capacidade de ser reaproveitado: ele é 100% reciclável. Assim, ele é um dos materiais mais 

reciclados do mundo, devido a sua capacidade de retorno permanente à cadeia produtiva 

como matéria prima, sem perder a qualidade. Sua transformação atende demandas em 

diferentes setores, como automotivo, construção civil, máquinas e equipamentos, cutelaria, 
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entre outros. A reciclagem na indústria do aço apresenta amplos benefícios, principalmente 

ambientais, como a redução do uso de matérias-primas não renováveis e redução das emissões 

de gases de efeito estufa, além de promover um impacto social positivo, devido à geração de 

empregos na coleta e processamento das sucatas (NEVES; CAMISASCA, 2013). 

As empresas associadas têm procurado assegurar melhoria contínua no processo 

de produção do aço. Nesse sentido, soluções têm sido implementadas para tornar menos 

intensivo o consumo de recursos naturais. Mundialmente, duas principais rotas tecnológicas 

(unidades industriais integradas e unidades industriais semi-integradas) segmentam os 

processos de produção de aço. Nas usinas integradas, a produção de aço ocorre a partir da 

fabricação de ferro-gusa nos altos-fornos. Na maior parte dessas unidades industriais o coque 

é utilizado como elemento redutor. Mas, o Brasil tem uma particularidade em relação a esse 

aspecto, já que parte da produção de aço resulta do uso do carvão vegetal como redutor. O 

processo tem vantagens ambientais como a redução das emissões globais de gases de efeito 

estufa, devido ao plantio de florestas. No entanto, na rota integrada, o carvão vegetal possui 

limitações técnicas e operacionais que restringem a produção de aço em larga escala. Quanto 

às usinas semi-integradas, a produção de aço é realizada por meio da fusão de metálicos, 

incluindo sucata, gusa e/ou ferro-esponja, em aciaria elétrica (NEVES; CAMISASCA, 2013). 

Na indústria em geral, até pouco tempo atrás, os resíduos sólidos, tais como 

cavacos ou pós grosseiros de materiais ferrosos produzidos em processos de usinagem, eram 

considerados como sobras dos processos, que deveriam ser descartados, sem maiores 

preocupações quanto a seu destino (HÖGANÄS PRESS, 2008). Geralmente, os metais 

ferrosos são direcionados para as usinas de fundição, onde a sucata é colocada em fornos 

elétricos ou a oxigênio, e aquecidos à temperatura de aproximadamente 1.550ºC. O material 

fundido após resfriado é disponibilizado como matéria-prima para a manufatura de peças 

através de processos convencionais de fabricação, tais como fundição, conformação 

mecânica, soldagem e usinagem. Para a escolha do processo de fabricação devem-se 

considerar alguns fatores como o formato da peça, as exigências de uso e o material a ser 

empregado (AMBIENTE BRASIL, 2006). 

 

2.2 Aspectos Gerais Relacionados às Fases Ferrosas 

 

Nesse tópico é apresentado de uma forma introdutória aspectos gerais 

relacionados tanto com as fases ou microconstituintes que normalmente encontram-se 

presentes nos aços carbono, como com outras que geralmente podem ser produzidas sob 
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elevados níveis de deformação. Para tanto será apresentado, na subseção 2.2.1, as fases 

ferrosas não induzidas e induzidas por deformação plástica e, na subseção 2.2.2, os 

mecanismos de deformação plástica. 

 

2.2.1 Fases Ferrosas Não Induzidas e Induzidas por Deformação Plástica 

 

O aço é uma liga metálica onde o carbono está presente junto com o ferro num 

percentual em massa que varia desde 0,008 até 2,14%. Dentro deste intervalo, o aço pode ser 

classificado como de baixo carbono se o seu percentual estiver entre 0,008 a 0,25%, médio 

carbono de 0,25 a 0,60%, e alto carbono de 0,60 a 2,14%. Com valores superiores a estes, a 

liga passa a ser chamada de ferro fundido (CALLISTER, 2002). 

A mudança no teor de carbono afeta algumas das principais propriedades 

mecânicas do aço ou, mais especificamente, sua dureza, resistência, tenacidade e ductilidade. 

A dureza e a resistência estão diretamente relacionadas entre si, enquanto que tenacidade e 

ductilidade estão inversamente relacionadas com as duas primeiras. Ou seja, materiais duros 

são resistentes, embora pouco dúcteis e tenazes. Aços de baixo carbono são macios e pouco 

resistentes, mas dúcteis e tenazes. Já aços com alto teor de carbono, ao contrário, são duros e 

resistentes, porém frágeis (VAN VLACK, 1984). 

Para a obtenção de uma boa combinação entre resistência e ductilidade, o aço 

deve possuir microestrutura constituída de diferentes fases, coexistindo em aproximado 

equilíbrio termodinâmico (WANG et al., 1995; ALI et al., 1993). Para aprimorar as 

propriedades mecânicas de maior interesse, o percentual de cada fase é parâmetro relevante, 

pois cada uma preserva suas características dentro da microestrutura e, consequentemente, 

exerce influência nas propriedades resultantes (ABDALLA et al., 2008; CABALLERO et al., 

2001). Portanto, é de grande importância uma compreensão da natureza e das propriedades de 

cada fase. 

São fases típicas presentes em um aço a ferrita, a austenita retida, a cementita, a 

perlita e a martensita. A ferrita, também chamada de ferro alfa (α), apresenta uma estrutura 

cúbica de corpo centrado (CCC) e baixa solubilidade ao carbono (máximo de 0,02% em 

massa a 727ºC). Apresenta como características a estabilidade na temperatura ambiente, 

ductilidade e ferromagnetismo. Também existe o ferro delta, igualmente CCC, mas que só 

existe com temperatura acima de 1400ºC (CALLISTER, 2002). Ela apresenta-se com 
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morfologias distintas, como a poligonal, plaqueta de Widmanstätten e a acicular (HUME-

ROTHERY, 1968). 

A austenita, fase γ ou ferro gama, apresenta uma célula cúbica de face centrada 

(CFC), que permite assim uma maior solubilidade do carbono (máximo de 2,14 % em massa a 

1147ºC). Sua estabilidade acima de 727ºC e seu comportamento paramagnético são algumas 

de suas características. 

A cementita (Fe3C) é um carboneto de ferro que apresenta célula ortorrômbica e 

percentual de carbono em massa da ordem de 6,7% (VAN VLACK, 1984).  Além disso, 

caracteriza-se por ser quebradiça (COLPAERT, 1974), ferromagnética (HUME-ROTHERY, 

1968) e tão dura quanto o feldspato na escala Moh's (CHIAVERINI, 1984). 

A perlita é um microconstituinte formado por ferrita e cementita dispostos em 

lamelas alternadas e paralelas entre si. Sua formação ocorre durante o resfriamento, a partir da 

austenita, quando a rede passa da forma CFC para CCC. Devido ao surgimento dos grãos 

ferríticos, os átomos de carbono são recusados, difundindo-se até se concentrarem nos 

contornos de grãos. Trata-se de uma fase que requer resfriamento controlado, devido ao 

processo difusional necessário para sua ocorrência (CALLISTER, 2002). 

A martensita é uma fase ferromagnética muito dura e frágil, além de muito 

resistente. Pode ser formada por dois processos, sendo o primeiro, um resfriamento brusco do 

aço a partir do campo austenítico até a temperatura ambiente. O segundo processo envolve a 

aplicação de um esforço mecânico sobre o aço na temperatura ambiente, desde que exista 

austenita presente na microestrutura. A transformação dessa fase em martensita pode ser 

caracterizada por três formas diferentes, sendo elas: transformação espontânea (térmica), 

nucleação assistida por tensão e nucleação induzida por deformação (LICHTENFELD; 

MATAYA; VAN TYNE, 2006).  

Entende-se por TRIP (Transformation Induced Plasticity) como o nome dado aos 

aços que podem apresentar aumento da resistência mecânica via transformação induzida por 

deformação da austenita em martensita (ε) e martensita (α’) (SPENCER et al., 2004). A 

martensita ε possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta e a martensita α’, uma 

estrutura cúbica de corpo centrada. A fase ε foi descoberta, primeiramente, no ferro puro sob 

alta pressão, em baixas temperaturas. Em deformações mais elevadas, a martensita ε pode 

cisalhar novamente, transformando-se em estrutura cúbica de corpo centrada, a martensita α’ 

(DE et al., 2006).  

De acordo com a literatura, a presença de martensita α’ causa considerável 

aumento de resistência mecânica (PADILHA e GUEDES, 1994). Este aumento de resistência 
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mecânica pode ser notado no aumento do limite de escoamento, aumento na taxa de 

encruamento e aumento de dureza. 

Segundo Padilha e Guedes (1994), a ocorrência e a quantidade das fases ε e α’ 

dependem da composição do aço, da quantidade, temperatura, taxa e modo de deformação. Além 

disso, a quantidade de martensita aumenta com o aumento do grau de deformação, com a 

diminuição de temperatura de deformação e com o aumento da taxa de deformação. 

A taxa de deformação tem um grande efeito na fração volumétrica da martensita, 

ao contrário do aumento da temperatura, provocado pelo trabalho de deformação, que diminui 

a taxa de formação da martensita. Pode-se evitar a influência deste calor pela diminuição da 

taxa de deformação ou por resfriamento adequado de uma determinada peça ferrosa 

(RINTAMAA E SULONEN, 1982).  

 

2.2.2 Mecanismos de Deformação Plástica 

 

Considerando as condições de compactação sob alta pressão usada no presente 

trabalho e a sua possível associação com a produção de martensita assistida por tensão ou 

induzida por deformação a partir de uma microestrutura encruada, será descrito nessa 

subseção, de uma forma mais detalhada, aspectos gerais da relação da densidade de 

discordâncias com os mecanismos de aumento da resistência mecânica presente na 

microestrutura do material. 

Os mecanismos de aumento de resistência dos aços têm sido muito estudados e 

podem ser classificados em refino de grão, endurecimento por solução sólida ou precipitação, 

aumento de resistência por transformação de fase (formação de martensita) e encruamento 

pela formação de martensita induzida por deformação, entre outros (MURATA; OHASHI; 

UEMATSU, 1993).   

Os materiais reais têm constituintes microestruturais, como fases e inclusões, além 

de apresentarem também os defeitos cristalinos. Por meio da deformação plástica é possível 

introduzir mais defeitos cristalinos no material, principalmente devido à multiplicação de 

discordâncias. Com a aplicação de tensões suficientemente altas, planos preferenciais se 

deslizam, contribuindo para a referida multiplicação (PADILHA e SICILIANO, 2005a). 

Diante do que foi exposto, entende-se por encruamento o conjunto de modificações estruturais 

e correspondentes mudanças que ocorrem nas propriedades de um material, em virtude da 

aplicação de deformação plástica.  Peças encruadas apresentam um aumento significativo de 

densidade de discordâncias. Geralmente, um metal recozido apresenta um valor de densidade 
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de discordâncias entre 106 e 108 d/cm2 (densidades por centímetro quadrado), mas, quando 

fortemente encruado, um valor na ordem de 1012 d/cm2 (NOVIKOV,1994).  

A maior facilidade em se deformar um material real, quando comparado com os 

valores calculados para um cristal perfeito, se dá em virtude da presença das discordâncias, 

que possuem um efeito facilitador da deformação (PADILHA e SICILIANO, 2005a). A 

forma de distribuição das discordâncias dentro de um grão está intimamente ligada à estrutura 

cristalina e à energia de defeito de empilhamento do material. Os materiais que possuem 

estrutura cúbica de face centrada e baixa energia de defeito de empilhamento, como exemplo, 

a fase austenítica de um aço, têm distribuição homogênea das discordâncias. Já os materiais 

com alta energia de defeito de empilhamento e com estrutura cúbica de corpo centrado, como 

é o caso da fase ferrítica de um aço, têm distribuição heterogênea das discordâncias, formando 

um arranjo celular (PADILHA e SICILIANO, 2005b). Pela Figura 2.3 é possível observar 

estes tipos de distribuição.  

Independente do que foi abordado anteriormente, é sabido que vários são os 

processos de conformação responsáveis pelas deformações plásticas nos materiais. Dentre 

eles, citam-se os processos de produção de cavaco por limagem ou moagem de alta energia, 

ou ainda, pelos processos convencionais de conformação mecânica, tais como laminação a 

frio e a quente, forjamento a quente e a frio, trefilação a frio e a morno, extrusão a quente, 

estampagem, compactação de particulados sob alta pressão, entre outros (PADILHA e 

SICILIANO, 2005 b). 

 

Figura 2. 3 - Representação esquemática da distribuição de discordâncias em grãos encruados: A) arranjo plano 

de discordâncias homogeneamente distribuídas, como num grão austenítico; B) arranjo celular de discordâncias, 

como num grão ferríticos. 

 
Fonte: PADILHA e SICILIANO, 2005b. 
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Um material quando está encruado, diz-se que ele está termodinamicamente 

instável. Então, o principal potencial termodinâmico para que a recristalização ocorra é o 

nível de deformação do material, ou seja, a energia interna armazenada no material pelos 

defeitos cristalinos, principalmente na forma de discordâncias. À medida que é fornecida 

temperatura suficiente para difusão dos átomos, essa energia é diminuída pelo rearranjo e 

diminuição na quantidade de defeitos (DOHERTY et al., 1997; HAESSNER, 1979). Quando 

há a formação de uma região livre de defeitos circundada por um contorno de alto ângulo, a 

recristalização prossegue por um crescimento desse núcleo sobre a matriz encruada  

(PADILHA e SICILIANO, 1996). O crescimento das regiões recristalizadas pela migração de 

contornos de alto ângulo continua até que os grãos recristalizados se toquem mutuamente, 

como apresentado na Figura 2.4. 

O que difere fenômenos de recuperação e recristalização é a migração de 

contornos de alto ângulo que ocorre na recristalização, diferentemente da recuperação, onde 

não há essa migração. Dessa forma, a recristalização ocorre em temperaturas mais elevadas, 

ou seja, é um processo que necessita de maior ativação térmica (JENSEN, 2007; DOHERTY 

et al., 1997). 

 

Figura 2. 4 - Representação esquemática da recristalização. (a) início da recristalização; (b) 50% recristalizado; 

(c) recristalização completa. 

 
Fonte: Padilha e Siciliano, 1996. 

 

A recristalização está intimamente ligada a outros fatores, tais como as “leis” que 

Burke e Turnbull (1952) sintetizaram a respeito do conhecimento disponível sobre esse 

fenômeno. São elas: 

1) Para que a recristalização ocorra é necessária uma deformação plástica mínima; 

2) Quanto menor o grau de deformação, mais alta é a temperatura para início da 

recristalização; 

3) Quanto mais longo o tempo de recozimento, menor é a temperatura necessária 

para que ocorra a recristalização; 
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4) O tamanho de grão final depende, fortemente, do grau de deformação e, 

fracamente, da temperatura de recozimento. Quanto maior o grau de deformação e/ou menor a 

temperatura de recozimento, menor será o tamanho de grão final; 

5) Quanto maior o tamanho de grão original, maior é o grau de deformação 

necessário para que a recristalização se complete no mesmo tempo e temperatura de 

recozimento; 

6) Para uma dada grande redução, quanto maior a temperatura de deformação, 

maior é a temperatura de recristalização e maior é o tamanho do grão final; 

7) O aquecimento continuado após o término da recristalização causa o 

crescimento de grão. 

Completando estas “leis”, acrescentam-se mais duas importantes observações 

(CAHN, 1970): 

a) Deslizamento uniforme, mesmo em grande proporção, deixa os cristais de um 

metal imune à nucleação. A presença de desorientações localizadas (gradiente de 

deformação), dentro do cristal, é um pré-requisito essencial para a nucleação da 

recristalização; 

b) Os núcleos se formam em regiões de máximo gradiente local de deformação, as 

quais são também regiões de máxima desorientação. Estes dois fatos estão sempre juntos, 

porque grandes gradientes de deformação implicam em alta concentração de discordâncias do 

mesmo sinal, o que implica em grandes desorientações. 

Um fator importante a se observar é que os fenômenos de recristalização e 

recuperação podem competir entre si. A recuperação geralmente tende a retardar a 

recristalização, pois necessita de uma menor energia, ocorrendo, então, em temperaturas mais 

baixas. Além disso, tende a diminuir a densidade de discordâncias, servindo como exemplo, a 

recuperação da ferrita dos aços. Há casos em que a temperatura de recuperação situa-se numa 

faixa de temperatura em que o processo de difusão é dificultado, como exemplo a austenita 

dos aços, sendo a recristalização o fenômeno mais evidente neste caso (STUWE; PADILHA; 

SICILIANO, 2002). 

Após completar a recristalização de uma estrutura, os grãos livres de deformação 

continuarão a crescer se a amostra de metal for deixada principalmente em temperatura 

elevada – um fenômeno denominado crescimento de grão. Crescimento de grão não precisa 

ser precedido por recuperação e recristalização; ele pode ocorrer em todos os materiais 

policristalinos, metais e cerâmicas igualmente. 
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O crescimento de grão pode ser entendido como um processo envolvendo a 

migração de contornos de grão onde, para que isso ocorra, o potencial termodinâmico é 

apenas a redução de energia superficial desses contornos. O que rege o mecanismo de 

crescimento de grão é o desaparecimento dos grãos menores, numa distribuição normal. Mas, 

em processos de tratamentos mais longos, alguns poucos grãos podem crescer 

exageradamente em relação à distribuição normal, o que é chamado de crescimento anormal 

dos grãos (também conhecido como recristalização secundária) (DOHERTY et al., 1997). 

 

2.3 Metalurgia do Pó 

 

A Metalurgia do Pó (MP) é um processo de manufatura de produtos metálicos 

ferrosos e não ferrosos e de materiais cerâmicos, que os transformam, sem fusão, em peças ou 

componentes acabados. Distingue-se dos processos convencionais pela ausência de fase 

líquida ou presença parcial de fase líquida durante o processamento. No caso dos materiais 

metálicos, essa técnica de fabricação se caracteriza pela possibilidade de interações 

metalúrgicas no estado sólido. Pela metalurgia do pó é possível a produção, na maior parte 

das vezes, de peças com formas definitivas ou praticamente definitivas dentro de tolerâncias 

bastante apertadas, e de componentes com certas características estruturais e físicas 

impossíveis de serem obtidas através de qualquer outro processo metalúrgico (KEMPTON, 

1988). Isso se reflete na redução de custos (menor perda de material) para a indústria. 

A preocupação mundial com a reciclagem de resíduos tem levado indústrias a 

buscarem alternativas para o destino final dos mesmos e a metalurgia do pó é uma delas. 

Através dessa técnica é possível fabricar peças em grandes quantidades para setores tais 

como: o automobilístico, eletrodomésticos, ferramentaria e de metal duro, aeroespacial, entre 

outros existentes (DELFORGE, 2007). 

De acordo com German (1996), a metalurgia do pó é uma técnica conhecida há 

mais de 5000 anos, onde nesta época, tanto os egípcios quanto os incas já produziam 

utensílios a partir do pó de ferro e ouro, respectivamente. Esta técnica se tornou um 

processamento importante no início do século XVII quando foram produzidos componentes a 

partir do pó de platina e moedas a partir do pó de cobre, prata e chumbo. O interesse por esta 

técnica teve uma grande expansão no século XX produzindo-se uma infinidade de 

componentes, tais como: filamentos de lâmpada de tungstênio, mancais porosos de bronze, 

contatores elétricos, metais refratários e suas ligas (Nb, W, Mo, Zr, Ti e Re). 
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Para a fabricação de peças via Metalurgia do Pó, são necessárias algumas etapas 

básicas de processamento, segundo German (1996), descritas abaixo e apresentadas de uma 

forma esquemática na Figura 2.5: 

 Produção dos pós; 

 Escolha e mistura dos pós; 

 Compactação/moldagem dos pós; 

 Sinterização do compactado. 

 

Figura 2. 5 - Fluxograma do processo da metalurgia do pó. 

 
Fonte: Loberto, 2009. 

 

2.3.1 Produção dos Pós 

 

De acordo com Lenel (1980), existem três categorias básicas de fabricação de pós, 

sendo elas baseadas em métodos mecânicos (atomização de metal fundido, quebra e moagem), 

métodos químicos (reações de redução) e métodos eletrolíticos (deposição eletrolítica). A 

escolha do processo depende de suas possibilidades em transformar um dado material inicial 
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com determinadas propriedades mecânicas, físicas e químicas, no produto final desejado. São 

importantes para definir a rota a ser seguida a morfologia e área superficial do pó e 

propriedades relacionadas a essas características, tais como escoabilidade, densidade aparente 

e compressibilidade (THÜMMLER; OBERACKER, 1993).  

 

2.3.2 Escolha e Mistura dos Pós 

 

Essa etapa consiste em misturar homogeneamente materiais na forma particulada 

que formarão a peça após a sua compactação. Geralmente os fabricantes fazem essas 

operações através de misturadores mecânicos ou compram as misturas já homogeneizadas 

diretamente dos fabricantes do pó base. 

São propriedades importantes das misturas: a homogeneidade, com a finalidade de 

uniformizar isotropicamente as propriedades da peça acabada, e o escoamento, que permite a 

transferência da mistura para a cavidade onde será prensada de forma uniforme e 

relativamente rápida, para bom preenchimento dos contornos e pequenos espaços dentro da 

matriz (LENEL, 1980). 

 

2.3.3 Conformação dos Pós 

 

A etapa de conformação é responsável por dar forma ao volume de pó. Nesta 

etapa deseja-se obter as peças nas dimensões próximas das finais e de forma íntegra. Ela é 

realizada através da aplicação de força mecânica sobre um material particulado alocado no 

interior de matrizes rígidas e pode ser realizada através de técnicas, tais como: a compactação 

uniaxial em matriz (de simples ou dupla ação); compactação isostática; laminação de pós; 

extrusão de pós; forjamento de pré-sinterizados; injeção de pós; enchimento por vibração 

(THÜMMLER; OBERACKER, 1993) e compactação a alta pressão. 

Independente da técnica usada, o comportamento das partículas quando 

submetidas à pressão pode ser identificado através de três estágios, descritos abaixo, e 

apresentados esquematicamente na Figura 2.6 (SEELIG e WULFF, 1946; CHIAVERINI, 

1992): 

 No primeiro estágio, uma pequena pressão é aplicada ao pó, tendo como 

resposta o deslizamento e rearranjo das partículas, sem ocorrência de 

deformação plástica ou fratura, com subsequente preenchimento dos poros 
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grandes. Isso faz com que ocorra um aumento no empacotamento do material 

particulado;  

 No segundo estágio, que pode ocorrer simultaneamente com o primeiro 

(FISCHMEISTER; ARZT; OLSON, 1978), o aumento da pressão produz um 

melhor empacotamento do material e uma diminuição da porosidade do pó 

compactado devido ao aumento da área de contato entre partículas (GERMAN, 

1994). Nos pós dúcteis, a área de contato das partículas aumenta com a 

deformação plástica, ao passo que nos pós frágeis, ocorre fragmentação 

massiva nos pontos de contato, onde as pressões locais são elevadas. Além 

disso, a deformação plástica das partículas e a profundidade dessa deformação 

dependem da ductilidade do pó e de outras características. Existe uma relação 

entre a profundidade de deformação plástica do pó e a sua compressibilidade. 

A deformação é mais profunda em particulados dúcteis. Contudo, mesmo 

nesses materiais a compressibilidade ou a densidade verde (obtida no 

compactado verde) pode variar muito. Outro fator interessante a considerar 

nesse estágio, e relacionado a compressibilidade, é a porosidade do material 

particulado. Os pós obtidos por redução de óxidos quando comparados com 

aqueles produzidos via atomização ou eletrolíticos se mostram bastante 

porosos e possuem baixa compressibilidade;  

 Por último, sob pressões elevadas às partículas de pó que ficaram frágeis 

devido ao encruamento adquirido nos estágios anteriores, quebram e formam 

fragmentos menores. Isso aumenta o contato superficial entre elas e 

consequentemente a densidade do compacto (ARUNACHALAN e 

SUNDARESAN, 1991). 

 

2.3.3.1 Alta Pressão 

 

Em geral, são aceitas como altas pressões aquelas que tenham magnitude superior 

a 1,0 GPa (aproximadamente 10000 atm), podendo fazer algumas comparações de situações 

representativas: a pressão estimada no centro da Terra é por volta de 5x106 atm. (~5000 kbar 

ou 500 GPa); a 10000 m da superfície, numa fossa submarina, a pressão é de apenas 0,1 GPa, 

que também equivale a pressão de pico em um tiro de canhão (SASSO, 2008). 
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Figura 2. 6 - Mecanismo de compactação e preenchimento do molde. 

 
Fonte: Adaptado de Arunachalan e Sundaresan (1991). 

 

Para a geração de altas pressões, usam-se pressões estáticas. Nesse caso, utiliza-se 

um dispositivo conhecido como câmaras de alta pressão, cujo princípio de funcionamento 

consiste em aplicar uma força a um meio transmissor de pressão. Nesse contexto, as escolhas 

das configurações experimentais de câmaras de alta pressão variam e dependem da pressão 

desejada na amostra, do volume de material a ser processado, da temperatura a ser usada e das 

técnicas de análise para o tratamento em alta pressão (SASSO, 2008). 

As dificuldades de sinterização de materiais de alta dureza têm levado muitos 

pesquisadores a buscarem o uso da pressão como força auxiliar para a sinterização desses 

materiais. A aplicação de uma pressão externa à amostra durante a sua sinterização pode ser 

feita através de técnicas tais como compressão a quente, compressão isostática a quente, ou 

forjamento a quente (SOARES, 2003). 

No processo de sinterização, em particular a baixas temperaturas, a pressão se 

comporta como uma variável importante não somente pelo aumento da força motriz. Sob alta 
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pressão, as partículas fragmentam, são deformadas plasticamente, e deslizam umas sobre as 

outras assumindo uma nova posição no sólido deformado. Com isso, ocorre uma maior 

compactação das partículas do pó de partida, pois estas estão com um contato mais intenso 

entre si, permitindo se ligarem mais fortemente. Isso tende a diminuir o tempo e/ou a 

temperatura necessárias para uma boa sinterização, evitando-se o crescimento excessivo de 

grãos, e também aumenta significativamente a taxa de densificação do material.  Além disso, 

as pressões elevadas provocam fratura nos grãos em materiais frágeis, o que propicia um pó 

de partida para a sinterização mais fino, sem os riscos de contaminação presentes quando são 

usados métodos de cominuição prévia do pó (SOARES, 2003). 

A geração de alta pressão pode ser feita de uma maneira estática ou dinâmica. A 

dinâmica envolve geralmente o uso de explosivos, enquanto que a estática, usada no presente 

trabalho, é obtida pela aplicação direta de força mecânica a um meio transmissor de pressão, 

em cujo interior encontra-se o material a ser processado. Um dos sistemas mais simples para 

gerar altas pressões estáticas usado no presente trabalho é a câmara pistão cilindro (Figura 

2.7). Ela consiste de um cilindro (matriz) onde são alojados os pistões que, ao serem 

acionados por uma força externa “F”, comprimem um volume “V” colocado entre eles. 

Embora o volume de amostra produzido seja grande, a pressão gerada neste sistema limita -se 

a valores de 4,0 GPa, porque os componentes mais exigidos, o cilindro e o pistão, tem baixa 

resistência às tensões tangenciais de tração desenvolvidas em cargas mais elevadas. Uma 

alternativa usual para se gerar pressões acima de 4,0 GPa é o uso de outras geometrias, tais 

como Bigornas de Bridgman (BRADLEY, 1969; STEWARD, 1971). 

 
Figura 2.7 - Esquema de um Sistema Pistão-Cilindro. 

 
Fonte: Soares (2003). 

 



 

 

38 

 

O sistema pistão-cilindro mostrado na figura anterior consiste de um cilindro de 

parede espessa, geralmente em aço e furado em seu centro, desde a base até o topo, por onde 

passam os pistões. Eles geralmente são fabricados com seção circular no intuito de suavizar os 

pontos concentradores de tensão (SOARES, 2003). No presente trabalho, foi utilizado este 

sistema pistão-cilindro, para pressões de compactação de até 2000 MPa. Para alcançar tal 

ordem de pressão, um dos principais esforços experimentais é a construção da câmara de alta 

pressão, que envolve o domínio de uma tecnologia de uso bastante restrito, como a construção 

de um cintamento em torno dos pistões, com o objetivo de mantê-los sob uma prévia 

compressão e impedir a sua ruptura quando submetidos às altas pressões de serviço. 

O cintamento é uma das questões técnicas mais importantes na construção de 

câmaras de alta pressão. A tensão compressiva imposta pelo cintamento é que gera a 

sustentação lateral responsável pelo aumento do limite de força aplicável sobre os elementos, 

elevando a capacidade de geração de pressão internamente na câmara, devido à restrição ao 

surgimento de tensões trativas nos mesmos, as quais sujeitam as partes do dispositivo à 

tensões de ruptura. A pré-compressão no material através do cintamento é obtida montando 

anéis concêntricos aos pistões com interferência, que é um ajuste forçado, onde uma peça é 

inserida dentro de outra, que tem um diâmetro interno menor que o diâmetro externo da peça 

a ser embutida (FÉODODIEV, 1977; TIMOSHENKO, 1973; JUVINAL, 1967; NOVIKOV; 

LEVITAS; SHESTAKOV, 1986;). 

Nesse ponto é importante que faça uma distinção entre a compactação em baixa e 

alta pressão. Embora seja possível a partir de cavacos metálicos se produzirem peças 

pequenas através dessas técnicas, a rota de sinterização adotada por cada uma delas para isso 

é bastante diferente. Enquanto a compactação em baixa pressão exige a prévia moagem dos 

cavacos metálicos a fim de viabilizar a sua densificação através de rotas convencionais de 

sinterização, a alta pressão não necessita disto e viabiliza a obtenção de sinterizados altamente 

densificados a partir de compactos de cavacos com tamanho ≤ 850 m. 

 

2.3.4 Sinterização 

 

Sinterização é o processo pelo qual partículas se unem em temperaturas abaixo do 

ponto de fusão pelo transporte de átomos (GERMAN, 1996). Já Gomes (1995) diz que a 

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

(agregado de pó ou compacto) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, através da redução 

da área superficial específica. O resultado desse processo é a formação de contornos de grãos 
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e crescimento de pescoços, a combinação da remoção dos poros entre as partículas de partida 

com o fortalecimento das ligações entre as partículas adjacentes, levando normalmente o 

sistema a densificação e a contração volumétrica (GOMES, 1995). 

De acordo com Thümmler e Oberacker (1993), a sinterização também pode ser 

entendida como um transporte de matéria prima ativada termicamente, em uma massa de pó 

ou um compacto poroso, pela diminuição da superfície livre, pelo crescimento de contato 

entre as partículas, pela contração do volume e pela mudança da geometria dos poros.  

Materiais e pós com diferentes características sinterizam de diferentes formas, 

porém, podem-se agrupar todos estes tipos em duas classes: a sinterização por fase sólida e a 

sinterização por fase líquida. 

Na sinterização via fase sólida à força motriz necessária para este fim é o ganho 

que será obtido, pela diminuição da energia total do sistema de partículas, com a diminuição 

da área livre total do sistema e a consequente minimização da alta energia associada às 

interfaces sólido-gás. Apesar desse ganho, usualmente quando duas partículas sólidas são 

postas em contato, o coalescimento não acontece (pelo menos em curtos espaços de tempo), 

por causa da barreira energética imposta pela ausência de mecanismos de transporte de 

material. Ou seja, existe uma dificuldade de se romper as ligações e transportar átomos para 

outras regiões. Isto normalmente gera a necessidade da aplicação de temperatura elevadas 

para ser observada uma ligação extensiva entre as partículas (SOARES, 2003). 

Em geral, para sinterização sem fase líquida é necessário o uso de temperaturas na 

ordem de 70% da temperatura de fusão (temperatura absoluta). Sob estas condições, como as 

partículas estão em contato uma com as outras, com o aumento da temperatura e/ou tempo de 

sinterização ocorre um coalescimento e a formação de uma ponte de ligação entre elas 

chamada pescoço. A formação deste pescoço, que caracteriza o primeiro estágio de 

sinterização, pode ser vista nas Figuras 2.8 e 2.9, onde é representado o desenvolvimento de 

ligações entre partículas esféricas de uma microestrutura cerâmica. Os estágios seguintes são 

em função do tempo de sinterização, onde com tempos mais longos ocorre o fechamento 

progressivo dos poros (vazios existentes entre as partículas). No estágio intermediário os 

poros perdem gradativamente sua identidade, sendo caracterizado pela densificação e 

crescimento dos grãos, apresentando a ocorrência da maior parte da retração. No estágio final, 

onde a área de contato entre os grãos é máxima, ocorre o isolamento e arredondamento dos 

poros, definindo o tamanho final dos grãos (GERMAN, 1996; ZORZI, 1996). 

Ainda sobre as etapas do processo de sinterização via fase sólida, na etapa inicial 

as partículas formam muitos contatos entre si. Quando a ligação entre elas cresce, a 
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microestrutura varia conforme as Figuras 2.9(a) e 2.9(b). Geralmente, durante esta etapa, o 

tamanho dos pescoços e o encolhimento são pequenos, o tamanho dos grãos não é muito 

maior do que a partícula de partida, e a forma dos poros, que formam uma estrutura aberta e 

amplamente interconectada, é bastante heterogênea e irregular (Figura 2.10(a)). Na etapa 

intermediária, os poros assumem uma forma cilíndrica interconectada (Figura 2.9(c)) e a sua 

estrutura apresenta-se bem mais homogênea e regular. 

 

Figura 2. 8 - Micrografia da formação do pescoço entre partículas esféricas induzidas por sinterização. 

 

Fonte: German (1996). 

 

Figura 2. 9 - Estágios principais do processo de sinterização. 

 

Fonte: German (1996). 

 

Normalmente, no final desta etapa, ocorre um crescimento dos grãos, que ficam 

com um tamanho maior do que as partículas de partida (Figura 2.10(b)). Além disso, quando a 

densidade atinge 92% da densidade teórica, ocorre uma mudança relativamente brusca na 

geometria dos poros. De cilíndricos interconectados mudam para esféricos isolados. Os poros 

esféricos não são muito efetivos para retardar o crescimento de grão, sua eliminação não é 

muito fácil e o seu surgimento é um sinal do início da última etapa de sinterização. Na etapa 

final de sinterização, onde a taxa de densificação é baixa, ocorre basicamente o fechamento 
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dos poros esféricos, que encolhem lentamente pelo preenchimento das vacâncias nos 

contornos de grãos. O crescimento de grão é claramente observado como pode ser visto nas 

Figuras 2.9(d) e 2.10(c) (GERMAN,1996). 

 

Figura 2. 10 - Densificação progressiva e crescimento de grão em várias etapas de sinterização: (a) etapa inicial; 

(b) etapa intermediária; (c) etapa final. 

 

Fonte: German (1996). 

 

Na sinterização com fase líquida, a presença dessa fase facilita o transporte de 

material. Além disso, a sinterização ocorrerá pela ação de forças termodinâmicas que atuam 

para minimizar a energia livre interfacial de um sistema sólido-líquido-vapor. A variação de 

energia livre (G) deste sistema é expressa pela Equação 2.1 abaixo: 

 

∆𝐺 = ∆𝐴𝑠𝑣 . 𝛾𝑠𝑣 + ∆𝐴𝑠𝑠 . 𝛾𝑠𝑠 + ∆𝐴𝑠𝑙 . 𝛾𝑠𝑙 + ∆𝐴𝑙𝑣 . 𝛾𝑙𝑣                 (2.1), 

 

onde os sub-índices s, l e v representam respectivamente sólido, líquido e vapor; os ∆𝐴𝑠𝑣, 

∆𝐴𝑠𝑠 , ∆𝐴𝑠𝑙  e ∆𝐴𝑙𝑣  são as variações das áreas interfaciais; e os 𝛾𝑠𝑣 , 𝛾𝑠𝑠 , 𝛾𝑠𝑙  e 𝛾𝑙𝑣  são as 

respectivas energias interfaciais (GERMAN, 1996). 

Também na sinterização com fase líquida podem-se considerar três estágios. O 

primeiro estágio, que tem sido denominado “rearranjo” ou “fluxo líquido”, se caracteriza por 

um grande movimento de partículas no interior da fase líquida e o consequente rearranjo delas 

no compacto. A força motora nesse estágio pode ser devido à ação de energias ou tensões 

superficiais. Admite-se que, quanto menor o decréscimo na energia livre, tanto maior a força 

motora que leva a densificação, ou seja, maior será a tendência para o líquido molhar o sólido. 

O segundo estágio tem sido chamado “acomodação” ou “dissolução e precipitação” e 

acontece apenas se houver uma solubilidade limitada do sólido na fase líquida. Este estágio 

provoca igualmente densificação, embora a uma velocidade menor que no primeiro estágio. O 
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terceiro estágio é chamado “coalescência” ou “ligação de fase sólida”. Se não houve uma 

umidificação completa, pode ocorrer um rápido crescimento de grão na fase sólida. Por outro 

lado, a presença de poros isolados no compactado verde pode impedir a densificação pela fase 

líquida, pois o gás preso nos poros terá dificuldade de escapar em direção a superfície externa 

do compactado (CHIAVERINI, 1992). 

Na Figura 2.11 é possível verificar as etapas da sinterização com fase líquida, 

onde a etapa inicial consiste do rearranjo de partículas, a etapa intermediária envolve o 

processo de solução-precipitação e a etapa final é a remoção dos poros. 

 
Figura 2. 11 - Típica microestrutura e tamanho de poro para as três etapas de sinterização com fase líquida: (a) 

Rearranjo de partículas; (b) Solução-Precipitação e (c) Remoção dos poros. 

 
Fonte: Kwon (1991). 

 

Segundo a discussão feita por German (1996), os mecanismos pelos quais ocorre 

transporte de material durante a sinterização podem atuar simultaneamente, e enquadram-se 

em duas classes distintas e conhecidas como transporte através das superfícies e transporte 

pelo volume. O transporte através das superfícies geralmente envolve o crescimento do 

pescoço sem a mudança de espaço entre as partículas (não há densificação), pois o fluxo de 

material origina-se e termina nas superfícies das partículas.  

Durante o processo de sinterização, a difusão superficial e a evaporação-

condensação são os mecanismos que mais contribuem para transporte de material através das 

superfícies. A difusão superficial predomina na sinterização da maioria dos sólidos 

covalentes, enquanto a evaporação-condensação se sobressai na sinterização de cerâmicas de 

baixa estabilidade, tais como o cloreto de sódio. O processo de transporte associado à 

evaporação-condensação é muito parecido ao que ocorre no mecanismo solução-precipitação 

em sinterização com fase líquida. A diferença básica é que na sinterização com fase líquida, 

esse mecanismo contribui para um aumento significativo da densidade (KINGERY e 

NARASIMHAN, 1959; KINGERY, 1959). 
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O transporte de massa através do volume, por sua vez, geralmente produz, durante 

a sinterização, um encolhimento do compacto alterando os espaços entre as partículas (há 

densificação). Isso ocorre, porque a massa migra do interior das partículas para o pescoço 

(região de contato), que cresce durante a sinterização, de modo que o ângulo de contato (ϕ) 

entre as superfícies adjacentes de duas partículas aumente até um tamanho estável (ϕe), 

conhecido como ângulo diedro, e definido pela Equação 2.2: 

 

cos (𝜙𝑒/2) = (𝛾𝑠𝑠/(2𝛾𝑠𝑣  ))                  (2.2), 

 

onde ss , sv são as energias de interface do contorno de grão e da superfície do poros, 

respectivamente (GERMAN, 1996). 

Os principais mecanismos de transporte pelo volume são a difusão através do 

volume e pelo contorno de grão, e, eventualmente, o fluxo viscoso e o escoamento plástico. A 

difusão através do volume será usualmente restringida pela estrutura de defeitos dos grãos. A 

difusão pelo contorno de grão é usualmente o mecanismo mais importante para a densificação 

da maioria dos cerâmicos cristalinos. O fluxo viscoso é importante em sinterização de 

materiais amorfos ou com fase vítrea nos contornos de grão. A contribuição do escoamento 

plástico normalmente não é muito significativa, quando apenas as tensões superficiais são 

atuantes para induzir a sinterização (SOARES, 2003). 

No entanto, quando o material é processado em altas pressões, como no presente 

trabalho, as regiões de contato entre partículas podem ser submetidas a altos níveis de tensões, 

o que pode determinar uma produção significativa de densidade de discordâncias. 

Relacionando isso a produção de peças via metalurgia do pó esse fato é de grande 

importância, pois, através dela é inviável sinterizar compactos de cavacos ferrosos com 

tamanho ≤ 850 m. 

Do ponto de vista econômico, a metalurgia do pó é uma técnica bastante usada 

para a produção de peças de pequeno porte. É possível por seu intermédio a partir de uma 

prévia cominuição de resíduos sólidos, tais como cavacos ferroso (≤ 850 m), se produzir 

peças sinterizadas altamente densas e de interesse para a indústria automotiva, eletrônica e 

aeroespacial. No entanto sem essa prévia cominuição dos cavacos a produção de corpos bem 

sinterizados através de técnicas convencionais de sinterização necessitaria ou do uso de 

aditivos ou de temperatura significativamente maiores do que 1250ºC. Uma rota alternativa 

para se produzir amostras sinterizadas altamente densas sem fase líquida de sinterização a 
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partir da compactação de cavacos ferrosos (≤ 850 m) é a técnica de Alta Pressão (AP) que 

será usada no presente trabalho. 

Paralelamente a isso, um aspecto importante, segundo Furukava (2007), é a 

escolha adequada de parâmetros que influenciam significativamente no processo de 

sinterização, tais como tamanho de partículas, sua distribuição, morfologia, estrutura, 

composição química e densidade aparente. Além disso, são também importantes a escolha 

apropriada de temperatura, tempo e atmosfera de sinterização. Essa última, segundo 

Chiaverini (1992), tem como principais objetivos os seguintes tópicos: 

 Evitar ou minimizar qualquer reação química entre o compacto verde e o meio 

ambiente; 

 Remover impurezas presentes, principalmente películas de óxidos existentes 

não só na superfície como igualmente no interior do compactado, devido sua 

porosidade intrínseca;  

 Fornecer, eventualmente, um ou mais elementos químicos para se ligarem 

com o metal do compacto. 

Segundo Gomes (1995), as atmosferas de sinterização usadas são a de vácuo, 

hidrogênio, nitrogênio, argônio e hélio com o propósito de evitar a oxidação, reduzir óxidos, e 

controlar a carbonetação e descarbonetação nas peças sinterizadas. Segundo Wilyman e 

Vandermeiren (1991), a oxidação e a descarbonetação dos compactos de aço e de ferro são 

causadas pelo oxigênio, vapor d’água e dióxido de carbono, presentes em proporções 

superiores aos teores de hidrogênio e monóxido de carbono na atmosfera de sinterização. 

Dentro desse contexto, a proposta deste trabalho é explorar a possibilidade de 

sinterização de cavacos de aço com tamanho ≤ 850 m, sem o uso de aditivos, previamente 

compactados em alta pressão e caracterizar de uma forma rigorosa e sistemática a sua 

densificação. De particular interesse é a correlação entre o processo evolutivo da 

microestrutura sinterizada com as suas propriedades sinterizadas e mecânicas obtidas. Com 

isso desejam-se, além de explorar a sinterização em alta pressão como uma técnica para 

produção de sinterizados de metais com propriedades mecânicas superiores, ter um melhor 

entendimento dos fatores que determinam a sua densificação. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos experimentais utilizados neste 

trabalho, conforme figura 3.1, cujo uso combinado permitiu a produção e caracterização dos 

sinterizados de cavacos de um aço SAE 1050. Na seção 3.1 é apresentado o material de 

partida, com o procedimento de obtenção e a caracterização do mesmo. Na seção 3.2 são 

abordados os procedimentos adotados para a compactação dos cavacos, onde a alta pressão é 

apresentada de uma forma mais detalhada, em função da importância que esta tem no presente 

trabalho e do grande esforço de aprendizado e desenvolvimento instrumental para sua 

utilização. Nas demais seções são abordadas, de uma forma mais geral e resumida, outros 

procedimentos e técnicas usadas no decorrer deste trabalho: na seção 3.3 é mostrado o 

procedimento de sinterização e na seção 3.4, as técnicas de caracterização. 

 

3.1 Material de Partida 

 

3.1.1 Procedimento para Obtenção do Material de Partida 

 

O material de partida, um aço médio carbono SAE 1050, foi fornecido na forma 

de tarugo, o qual foi usinado a seco para obtenção dos cavacos utilizados neste trabalho. Uma 

fresa de topo de metal duro foi utilizada para produzir tais cavacos. Nesse intuito, a fresa 

trabalhou sob uma rotação de 67 rpm, uma velocidade de corte de 5 m/min e de avanço de 26 

mm/min e uma profundidade de corte de 0,02 mm.  

Os tamanhos médios dos cavacos após peneiramento foram de: 20 mesh (≤ 850 

µm), 48 mesh (≤ 300 µm) e 80 mesh (≤ 180 µm). O tarugo de aço como recebido e os cavacos 

provenientes do processo de usinagem são mostrados na figura 3.2. 

Além dos cavacos, uma amostra cilíndrica do material de partida, denominada de 

amostra original (AM00), também foi usinada com as mesmas dimensões dos compactados 

sinterizados, ou seja, com 8 mm de diâmetro e 3 mm de altura, com a finalidade de servir de 

referência para a análise e discussão dos resultados. 
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Figura 3.1 - Fluxograma do procedimento experimental. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.2 - Tarugo de aço SAE 1050 e cavacos provenientes do processo de remoção de material do tarugo por 

fresamento. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.2 Caracterização do Material de Partida 

 

A figura 3.3 mostra a análise química de EDS realizada na amostra AM00. Os 

picos de carbono e ferro identificados mostram que o material analisado se trata de um metal 

ferroso cuja composição química é basicamente composta por esses dois elementos e coerente 

com aquela esperada para um aço carbono.  

 
Figura 3.3 - Espectro de EDS do aço SAE 1050 como recebido do fabricante. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra análise utilizada para caracterizar o aço de partida é a difração de raios-x, 

apresentada na figura 3.4. De acordo com as condições disponíveis e usadas para a aquisição 

dos padrões de raios-x e a carta ICSD 64795, cujo código de referência é 00-006-0696, foram 

identificados os picos de ferrita (ferro α), que é uma das fases constituintes do aço SAE 1050. 
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Figura 3.4 – Padrão de difração de raios-x do aço SAE 1050 como recebido do fabricante. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As figuras 3.5 e 3.6 apresentam a microestrutura sem ataque e atacada com Nital 

2%, da amostra original (AM00) e de um aço SAE 1050 obtido na literatura, respectivamente. 

Alguns pontos pequenos escuros são observados na microestrutura do aço vista na figura 3.5 

(a). Tais pontos estão relacionados as inclusões do tipo silicatos, sulfetos, óxidos globulares e 

óxidos, segundo Colpaert (1974). As figuras 3.5 (b) e 3.5 (c) mostram as fases constituintes 

da estrutura do aço, identificadas por uma região escura e outra mais clara, como fases 

perlítica e ferrítica, respectivamente. A distribuição destas fases apresentadas na figura 3.5 (b) 

concorda com aquelas típicas de um aço 1050, apresentadas na figura 3.6 (COLPAERT, 

1974). 

 

Figura 3.5 - Microestrutura do aço SAE 1050 fornecido na forma de tarugo: (a) sem ataque (tamanho da barra = 

1000 µm); (b) atacado com Nital 2% (tamanho da barra = 400 µm); (c) um detalhe ampliado da região atacada 

circulada na figura 3.5 (b) (tamanho da barra = 20 µm). 

 

a 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 3.6 - (a) Aço com cerca de 0,5% de carbono resfriado lentamente. Perlita e grãos de ferrita pró-eutetóide 

em rede; (b) aspecto com um maior aumento da área indicada na Figura (a). Ataque: Nital.  

 
Fonte: Colpaert (1974). 

 

3.2 Procedimento de Compactação  

 

O domínio da tecnologia de geração de alta pressão nos níveis exigidos no 

presente trabalho não é trivial. Um dos principais esforços experimentais é a construção de 

câmaras de alta pressão, pois envolve uma tecnologia de uso bastante restrito. Neste trabalho 

foram utilizadas duas câmaras: uma para aplicação de baixas pressões, fabricada a partir de 

um aço ferramenta D6; e outra para aplicação de altas pressões, onde também foi utilizado o 

aço ferramenta D6 e o aço ABNT 4340. Este último foi utilizado para a fabricação de anéis de 

cintamento, com a finalidade de produzir uma pré-compressão lateral nos pistões de aço D6. 

Este cintamento gera uma sustentação lateral responsável pelo aumento do limite de força 

b c 
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aplicável aos pistões (elevando a capacidade da câmara de gerar pressão) e restringe o 

surgimento de tensões trativas que levariam os pistões à ruptura.  

Durante a fabricação das peças buscou-se um controle dimensional rigoroso para 

que as peças usinadas ficassem dentro da tolerância de projeto especificada (± 0,1 mm). 

Buscou-se também o mesmo controle dimensional para o acabamento superficial externo dos 

pistões e interno no furo do cilindro, feito por torneamento e alargador, respectivamente, para 

que apresentassem a menor rugosidade superficial possível. Além disso, foi necessário que se 

desenvolvesse no laboratório, o procedimento de tratamento térmico para a têmpera dos 

pistões, cilindro e anéis de cintamento. O tratamento foi feito para cada peça e o controle o 

mais rigoroso possível, para que as peças ficassem com a dureza projetada e uniformemente 

distribuída. 

Na figura 3.7 são apresentadas as câmaras de baixa e alta pressão utilizadas no 

presente trabalho. Como pode ser visto, há uma diferença de tamanho entre elas com a 

finalidade de atender a faixa de pressão em que cada uma será usada e, consequentemente, as 

exigências de projeto necessárias para as suas construções respectivas. Dentro desse contexto, 

o processo de compactação foi desenvolvido da seguinte forma: todos os compactos obtidos 

foram pré-compactados a baixa pressão (500 MPa) e, dentre esses, metade foi submetido a 

alta pressão (2000 MPa). 

 

Figura 3.7 - Câmaras pistão-cilindro utilizadas para compactação dos cavacos: (a) câmara de alta pressão e (b) 

câmara de baixa pressão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para gerar as pressões de 500 MPa e 2000 MPa, comprimindo um determinado 

volume de metal ferroso contido no interior das câmaras pistão-cilindro, foi usado uma 

máquina de ensaios DL-60000 da marca EMIC (figura 3.8) que permite uma aplicação de 

carga de até 600 kN, com alta estabilidade e rigidez mecânica. 
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A força necessária para a geração das altas pressões foi aplicada pela máquina de 

tração (figura 3.8), equipada com um sistema de controle que permite registrar tanto a força 

como a pressão de carregamento de uma forma uniforme, reprodutível e tipicamente mostrado 

na figura 3.9. Desta forma, as forças geradas pela máquina para atingir as pressões de 500 

MPa e 2000 MPa foram de 2600 kgf e 10700 kgf, respectivamente. 

Uma quantidade de 0,97 gramas de cavacos de aço SAE 1050 com três diferentes 

granulometrias ou tamanhos foi usada no sistema de pressão pistão-cilindro descrito acima 

para a produção dos compactos obtidos sob baixa pressão (500 MPa) e alta pressão (2000 

MPa). A partir desse sistema, foi possível, como pode ser visto na figura 3.10, obter de uma 

forma reprodutível, compactos cilíndricos e íntegros. A altura dos corpos compactados sob 

baixa e alta pressão alcançaram 3,9 ± 0,2 mm e 2,85 ± 0,10 mm, respectivamente. Para ambas 

as pressões, a dimensão diametral dos compactados foi de 8 mm.  

 

Figura 3.8 - Máquina de ensaios DL-60000 EMIC com o detalhe da disposição do sistema pistão-cilindro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.9 - Curva de carregamento constante da força informada pelo sistema de controle da máquina de 

ensaios. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 3.10 - Compactos de cavacos de aço prensados no sistema pistão-cilíndrico sob 500 MPa (a) e 2000 MPa 

(b). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 Procedimento de Sinterização 

 

O desenho esquemático da figura 3.11 mostra o sistema de aquecimento sob 

atmosfera carbonetante que foi usado para sinterizar as amostras compactadas. A fim de evitar 

a descarbonetação das amostras e uniformizar a taxa de difusão do carbono e de aquecimento, 

elas foram introduzidas em um forno cilíndrico de grafite e também recobertas por grafite em 

pó, que, por sua vez, foi inserido no interior de um forno elétrico mufla, cuja temperatura 

máxima de operação é de até 1200ºC. 

 

A B 
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Figura 3.11 - Sistema de aquecimento sob atmosfera carbonetante: (a) desenho esquemático e (b) forno 

construído. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A medida de temperatura foi feita através do próprio termopar do forno mufla, 

juntamente com um termopar auxiliar ligado a um equipamento de leitura de temperatura, 

segundo a posição do cilindro de grafite, apresentada de uma forma mais detalhada na figura 

3.12.  

 

Figura 3.12 - Desenho esquemático apresentando o procedimento adotado para as medidas de temperatura nas 

amostras sinterizadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As amostras compactadas foram sinterizadas segundo o procedimento de 

sinterização descrito anteriormente. Elas foram sinterizadas a 1100ºC e 1200ºC por 90 

minutos e sob uma taxa de aquecimento de 20ºC/min. A partir desse procedimento de 

sinterização adotado foi possível obter típicos sinterizados cilíndricos, como está apresentado 

na figura 3.13. 

 

Figura 3.13 - Compacto de cavaco de aço sinterizado a 1100ºC por 90 min sob uma atmosfera carbonetante. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nas tabelas 3.1 e 3.2 são apresentadas as relações das amostras que foram 

somente compactadas e das amostras que foram compactadas e sinterizadas, respectivamente, 

com suas siglas e nomes. 

 

Tabela 3.1 – Relação de siglas das amostras em função do tamanho de cavaco e da pressão de compactação. 

Siglas Amostras Compactadas e Sinterizadas 
 

 

AM00 
Amostra original do aço médio carbono (não passou por 

compactação e sinterização). 

AM20-BP Amostra do cavaco de 20 MESH compactada em baixa pressão. 

AM48-BP Amostra do cavaco de 48 MESH compactada em baixa pressão. 

AM80-BP Amostra do cavaco de 80 MESH compactada em baixa pressão. 

AM20-AP Amostra do cavaco de 20 MESH compactada em alta pressão. 

AM48-AP Amostra do cavaco de 48 MESH compactada em alta pressão. 

AM80-AP Amostra do cavaco de 80 MESH compactada em alta pressão. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 3.2 - Relação de siglas das amostras em função do tamanho de cavaco, da pressão de compactação e da 

temperatura de sinterização. 

Siglas Amostras Compactadas e Sinterizadas 
 

 

AM00 
Amostra original do aço médio carbono (não passou por 

compactação e sinterização). 

AM2011-BP 
Amostra do cavaco de 20 MESH compactada em baixa pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM4811-BP 
Amostra do cavaco de 48 MESH compactada em baixa pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM8011-BP 
Amostra do cavaco de 80 MESH compactada em baixa pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM2011-AP 
Amostra do cavaco de 20 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM4811-AP 
Amostra do cavaco de 48 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM8011-AP 
Amostra do cavaco de 80 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1100°C. 

AM2012-AP 
Amostra do cavaco de 20 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1200°C. 

AM4812-AP 
Amostra do cavaco de 48 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1200°C. 

AM8012-AP 
Amostra do cavaco de 80 MESH compactada em alta pressão e 

sinterizada na temperatura de 1200°C. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Técnicas de Caracterização 

 

3.4.1 Microscopia ótica (MO) 

 

As amostras sinterizadas foram cortadas e a seção de corte (transversal) de cada 

uma delas foi submetida ao ensaio metalográfico. A análise microestrutural das amostras 

sinterizadas foi realizada através de um microscópio óptico modelo Olympus BX60M com 

ampliação de imagem até 1000 vezes. Com essa técnica foi possível identificar 

qualitativamente os estágios de sinterização, o grau de porosidade e o tamanho dos cavacos de 

partida das estruturas polidas das amostras sinterizadas. 

 

3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O modelo do microscópio de varredura utilizado, acoplado com análise química 

(EDS), foi o TM-3000, da empresa Hitachi High Technologies, disponível no Departamento 

de Engenharia dos Materiais (DEMat/UFRN). 
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A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para caracterizar de forma 

qualitativa o comportamento da microestrutura dos cavacos de partida e das amostras 

compactadas e sinterizadas. No caso dos cavacos, o equipamento permitiu identificar a sua 

morfologia, dispersão e distribuição de tamanho. Nas amostras compactadas e sinterizadas foi 

possível associar o efeito da pressão e/ou temperatura com o comportamento estrutural dos 

cavacos compactados e posteriormente sinterizados. 

 

3.4.3 Difração de raios-x (DRX) 

 

Um difratômetro de raios-x de marca SHIMADZU, modelo XRD-6000, operado 

com um tubo de Cu, cuja linha Kα possui um comprimento de onda de 1,5418 Å, foi utilizado 

para caracterizar as estruturas cristalinas dos materiais estudados neste trabalho. Os padrões 

de difração foram obtidos dentro de uma faixa angular (θ) de 30 a 90 graus com um passe de 

0,02 graus/seg. Como as amostras eram pequenas, foi construído pelo operador do 

equipamento um porta amostra, no qual a amostra foi fixada para a realização das medidas de 

difração de raios X. Para a identificação das fases, foi usado um programa comercial chamado 

“PANanalyticalX’PertHighScore Plus 2.0a (2.0.1)”. Com o auxílio de um programa e das 

cartas encontradas no PowderDiffraction File (PDF), os picos associados as fases das 

amostras estudadas foram identificadas.  

No presente trabalho, de acordo com as condições disponíveis e usadas para 

aquisição dos padrões de raios-x, foi possível identificar as fases cristalinas e outras alterações 

estruturais presentes no material em estudo nas mais variadas etapas de seu processamento. 

 

3.4.4 Medidas de microdureza e dureza 

 

As medidas de microdureza Vickers foram feitas usando um microdurômetro 

DIGIMESS HV-1000, selecionando um intervalo de 10 s de repouso da ponteira sobre a 

amostra. Embora esse equipamento permitisse a obtenção de impressões nas amostras com o 

uso de cargas de 1 kgf, uma carga de 0,5 kgf foi suficiente para produzir determinada 

impressão na amostra e para se avaliar, inicialmente, o comportamento microestrutural das 

amostras sinterizadas. O valor médio de microdureza foi obtido a partir da medida de 10 

impressões realizadas em cada amostra. 

Nas amostras apenas compactadas foram realizadas impressões aleatórias, no 

interior dos cavacos e no contorno ou superfície de contato entre eles. Para as amostras 
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sinterizadas, as impressões foram realizadas aleatoriamente, sem escolher regiões e nem fases. 

Todas as impressões aleatórias foram executadas conforme o desenho esquemático da figura 

3.14. A amostra do material original também foi submetida ao ensaio de microdureza para 

posteriores fins comparativos durante a análise dos resultados. 

 

Figura 3.14 - Esquema representando a distribuição aleatória das impressões de microdureza na superfície das 

amostras. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A fim de avaliar o grau de sinterização e a uniformidade de sua distribuição, bem 

como o efeito da alta pressão na microestrutura sinterizada das amostras, foi realizado 

também o ensaio de dureza. Para este ensaio, foi utilizado o durômetro digital de bancada 

modelo DB-300, da marca INSTRUTHERM, com um intervalo de repouso da ponteira sobre 

a amostra de 5 s. Para as medidas realizadas na escala HRB, utilizou-se uma ponteira esférica 

de aço de 1/16” e uma carga de aplicação de 100 kgf. Com isso, realizou-se 10 impressões de 

dureza em cada amostra e obteve-se a média delas de forma similar ao procedimento adotado 

para as medidas de microdureza. 

 

3.4.5 Medidas de densidade 

 

Inicialmente, foram realizadas medidas de densidade de compactação (densidade 

à verde) nas amostras compactadas tanto em baixa como em alta pressão. As dimensões das 

amostras compactadas foram medidas usando um micrómetro com ±0,01 mm de precisão para 

todas as amostras. A massa das amostras compactadas foi medida em uma balança analítica 

padrão com uma precisão de ± 0,0001 g. Dez medidas em cada dimensão do compacto 

(diâmetro e altura) e de massa foram realizadas. A partir dos valores médios obtidos por cada 

uma dessas variáveis é que foram determinados os valores de densidade verde de cada 
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compacto. A densidade verde ρi foi medida pelo método geométrico (massa/volume), usando 

a equação 3.1 como base de cálculo: 

 

𝜌𝑖 = 𝑀𝑎/𝑉𝑎  = (4 ∗ 𝑀𝑎)/(𝜋 ∗ 𝐷^2 ∗ 𝐻)             (3.1) 
 

Na equação anterior, 𝜌𝑖  é a densidade à verde da amostra, 𝑀𝑎  é a massa da 

amostra, 𝑉𝑎  é o volume da amostra, e  𝐷  e 𝐻  são o diâmetro e a altura da amostra, 

respectivamente. 

Em amostras pequenas, as medidas precisas de densidade tornam-se difíceis. No 

presente trabalho, as amostras produzidas tinham uma massa entre 0,70 e 0,77 g e um volume 

entre 0,13 e 0,18 cm3. Para permitir a realização de medidas de densidade dos sinterizados em 

amostras com essas características, com uma incerteza de 0,05 g/cm3, foi desenvolvido um 

procedimento baseado na técnica de picnometria (REILLY e RAE, 1954; PRATTEN, 1981). 

Nesse método, a massa da amostra é obtida diretamente de sua pesagem e o seu 

volume, indiretamente, pela variação no peso de um recipiente totalmente preenchido, com 

um líquido de densidade conhecida. Neste caso, a amostra também deve ser inserida dentro do 

recipiente junto com o líquido. Usando-se água deionizada para realizar as medidas da massa 

do recipiente com água e da massa do recipiente com água e amostra, pode-se, juntamente 

com as medidas de massa da amostra seca, determinar a densidade da mesma. 

O picnômetro e a sequência esquemática de medidas adotadas podem ser vistos 

nas figuras 3.15 e 3.16, respectivamente, e a expressão usada para o cálculo de densidade na 

equação 3.2. Para cada amostra foram realizadas 10 medidas para cada etapa descrita na 

figura 3.15. 

 
Figura 3.15 - Imagem do picnômetro usado para medir a densidade das amostras investigadas no presente 

trabalho: (a) amostra; (b) picnômetro com água; (c) picnômetro com água e amostra. 

 
(a)                             (b)                          (c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3.16 - Sequência de medidas adotada para determinar a densidade das amostras: (a) Medida da massa da 

amostra; (b) Medida da massa do picnômetro com água; (c) Medida da massa do picnômetro com água e 

amostra. 

 
Fonte: Soares (2003). 

 

𝜌 = (𝑀𝑎 ∗ 𝜌𝐻2𝑂)/(𝑀𝑝 + 𝑀𝑎 − 𝑀𝑝𝑎)  (3.2) 

 

Na equação anterior, 𝜌 é a densidade da amostra, 𝜌𝐻2𝑂 é a densidade da água em 

função da temperatura, 𝑀𝑎 é a massa da amostra, 𝑀𝑝 é a massa do picnômetro com água e 

𝑀𝑝𝑎 é a massa do picnômetro com água e amostra. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como já exposto, este trabalho tem como principal objetivo explorar a 

possibilidade de sinterização de cavacos de aço de médio carbono SAE 1050, com tamanho 

menor ou igual a 850 µm e sem aditivos, compactados sob alta pressão, e posteriormente 

sinterizados em temperaturas até 1200ºC. A partir disso os resultados obtidos serão 

apresentados da seguinte forma. Os resultados dos padrões de difração de raios-x dos cavacos, 

das amostras compactadas sob baixa e alta pressão e das amostras sinterizadas a 1100ºC e 

1200ºC são apresentados e discutidos na seção 4.1. Da mesma forma, os resultados de 

microscopia eletrônica de varredura das microestruturas das amostras também são 

apresentados e discutidos na seção 4.2. Na seção 4.3, são expostos os resultados das medidas 

de densidade à verde, sinterizada e relativa obtidos, e na seção 4.4, são apresentados os 

valores de microdureza das amostras compactadas e sinterizadas, assim como os valores de 

dureza das amostras sinterizadas. 

 

4.1 Estrutura Cristalina do Material 

 

A figura 4.1 apresenta os padrões de difração de raios-x da amostra original e dos 

cavacos com diferentes tamanhos usados no presente trabalho. Nesta figura, é possível 

identificar a presença dos picos característicos da ferrita, como foi observado no difratograma 

do material original mostrado na figura 3.4.  

Pela análise dos padrões de difração de raios-x, houve um pequeno deslocamento 

dos picos para a direita que pode ser associado a presença de um nível de deformação nos 

cavacos. Isso provavelmente ocorreu devido as tensões produzidas durante a sua obtenção por 

fresamento do aço na forma de tarugo (SOUZA, 2011). Por esta razão, os cavacos 

apresentam–se soltos e com um grau de deformação superior ao observado no material 

original. De acordo com a literatura (SOUSA, 2012), se o pico for deslocado para a esquerda 

de sua posição original, tal deslocamento está associado a uma tensão trativa sob a estrutura. 

Caso contrário, uma tensão compressiva atua na estrutura. 
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Figura 4.1 - a) Padrões de difração de raios-x do material de partida na forma de cavacos: 20, 48 e 80 Mesh; b) 

Detalhe ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade. 
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As figuras 4.2 e 4.3 apresentam os padrões de difração de raios-x das amostras 

compactas em baixa e alta pressão, respectivamente. No caso da amostra AM80-BP, o padrão 

de difração apresenta um comportamento significativamente diferente dos demais. Isso se 

deve a dificuldade de se reproduzir para essa amostra as mesmas condições de aquisição dos 

padrões de raios-x adotadas para os outros compactos. Como ela em parte se desintegrou, 

diferentemente dos outros compactos, isso dificultou a sua fixação no suporte para aquisição 

dos padrões de raios-x.  

Observando a figura 4.2, referente às amostras compactadas em baixa pressão, e 

comparando com os resultados da figura 4.1, nota-se ainda nos padrões de raios-x 

apresentados nessa figura picos bem definidos da ferrita e uma mudança no seu deslocamento. 

Nota-se que o deslocamento dos picos na figura 4.2 ocorre de uma forma 

padronizada, ou seja, os picos, que nos padrões de raios-x dos cavacos se apresentavam 

preferencialmente deslocados para a direita de sua posição original, se mostram, nos 

compactos obtidos sob baixa pressão, deslocados preferencialmente para esquerda de sua 

posição original. Aqui, e diferentemente do fresamento, as tensões produzidas nos cavacos 

dependem da pressão a qual eles estão sendo submetidos. Como ela é suficiente para pré 

compactá-los mas insuficiente para reduzir o alto grau de porosidade presente nos compactos 

de cavacos produzidos sob 500 MPa, esses materiais ao serem pressionados continuam livres 

para se deformarem e sob o efeito de somente um tipo de tensão que no presente caso foi 

identificado como trativa. Sob essa baixa pressão e durante o rearranjo desses materiais o 

comportamento das tensões e deformação presentes em um cavaco não são influenciadas 

pelas tensões e deformação presentes nos cavacos vizinhos. 

Diferentemente do descrito no parágrafo anterior, na figura 4.3 não se o observa 

um deslocamento padrão dos picos. Os compactos obtidos sob alta pressão apresentam uma 

significativa redução da sua porosidade e isso se traduz na mútua influência das tensões e 

deformação presentes em um cavaco no comportamento das tensões e deformação presentes 

nos cavacos vizinhos. Os cavacos sob alta pressão (2000 MPa) apresentam características 

estruturais diferentes entre si e completamente diferente daquelas observadas em sua condição 

solta de partida. Sob alta pressão, o comportamento dinâmico do tamanho, da morfologia, do 

rearranjo e do grau de deformação dos cavacos são bastante diferentes. Isto gera uma mútua 

influência aleatória entre eles durante a sua compactação que se traduz no tipo de tensão 

presente na estrutura deformada do cavaco. 
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Figura 4.2 - a) Padrões de difração de raios-x das amostras compactadas a baixa pressão (500 MPa); b) Detalhe 

ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade.
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Figura 4.3 - a) Padrões de difração de raios-x das amostras compactadas a alta pressão (2000 MPa). b) Detalhe 

ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade. 
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As figuras 4.4 e 4.5 apresentam os padrões de difração de raios-x das amostras 

compactas em baixa e alta pressão, respectivamente, e sinterizadas em 1100°C. Observando a 

figura 4.4, nota-se que os padrões de raios-x apresentam as mesmas características 

relacionadas ao deslocamento de picos e fases identificadas anteriormente na figura 4.2. Ou 

seja, a temperatura usada como força motriz adicional de sinterização não foi suficiente para 

reduzir o grau elevado de porosidade presente nos compactos. Consequentemente, o 

comportamento estrutural de um cavaco durante o seu rearranjo não influencia 

significativamente no comportamento daqueles que fazem parte de sua vizinhança.  

Embora na figura 4.5 as fases identificadas sejam as mesmas observadas na figura 

4.3, o comportamento do deslocamento de seus picos foi diferente. Eles apresentam um 

comportamento semelhante e muito próximo da sua posição original. A temperatura usada 

como força motriz adicional de sinterização não somente foi suficiente para reduzir o grau 

elevado de porosidade presente nos compactos mas também para aliviar as tensões na 

estrutura dos cavacos. Sob essa temperatura a estrutura deformada (encruada) dos cavacos 

apresenta-se mais próxima da sua condição original de partida. 

A figura 4.6 apresenta os padrões de raios-x das amostras compactadas em alta 

pressão e sinterizadas em 1200°C. Comparando a figura 4.6 com a figura 4.5, nota-se o 

retorno do deslocamento aleatório dos picos. A temperatura usada como força motriz 

adicional de sinterização foi suficiente não somente para reduzir mais ainda o grau elevado de 

porosidade presente nos compactos, mas, diferentemente do que se esperava, em vez de 

aliviar ela produziu tensões na estrutura dos cavacos. Sob essa temperatura os cavacos 

voltaram a apresentar uma estrutura sob tensões trativas ou compressivas com um grau de 

deformação diferente da sua condição original. Isso pode estar associado a falta de controle 

para manter as condições de sinterização para todas as amostras nessa temperatura. 

Nesse ponto, de acordo com os resultados de difração apresentados neste trabalho, 

é importante frisar que independente da tensão presente na estrutura do cavaco ser trativa ou 

compressiva, ela pode ser associada a um nível de deformação ou encruamento presente nesse 

material e consequentemente a um esforço externo, que influenciou na redução do grau de 

porosidade presente nos compactos produzidos sob pressão e/ou temperatura. 
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Figura 4.4 - a) Padrões de difração de raios-x das amostras compactadas em baixa pressão (500 MPa) e 

sinterizadas a 1100°C. b) Detalhe ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade.
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Figura 4.5 - a) Padrões de difração de raios-x das amostras compactadas em alta pressão (2000 MPa) e 

sinterizadas a 1100°C. b) Detalhe ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade. 
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Figura 4.6 - a) Padrões de difração de raios-x das amostras compactadas em alta pressão (2000 MPa) e 

sinterizadas a 1200°C. b) Detalhe ampliado mostrando o deslocamento dos picos de maior intensidade. 
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4.2 Morfologia Microestrutural do Material  

 

As imagens seguintes (figuras 4.7 a 4.9) mostram os cavacos usinados e 

peneirados, separados por tamanhos. Pela análise dessas imagens é possível observar que a 

morfologia desses cavacos é bastante irregular e grosseira, ou seja, qualitativamente o 

tamanho dos materiais de partida que foram usados para a produção das peças sinterizadas é 

bem diferente e sua forma também é bastante diferente. Isto está relacionado ao processo de 

usinagem empregado para sua obtenção.  

Na figura 4.7 (b), os cavacos apresentam um tamanho, que de acordo com a barra 

de escala (1 mm), está em conformidade com aquele medido com a peneira de 20 mesh, ou 

seja, menor ou igual a 850 µm. É importante lembrar que cavacos de partida com esse 

tamanho sem prévia cominuição são impraticáveis para a produção de corpos bem 

sinterizados através de técnicas convencionais de sinterização, visto que para essa finalidade 

necessitaria do uso de aditivos ou de temperatura significativamente maiores do que 1250ºC. 

Nas figuras 4.8 e 4.9, ocorre uma diminuição dos tamanhos dos cavacos, porém a morfologia 

continua bastante irregular. Observa-se nessas imagens, principalmente as com ampliação de 

100x, a forma “serrilhada” como os cavacos se apresentam, com dentes e regiões fraturadas, o 

que indica, provavelmente, que esse material encontra-se com certo grau de encruamento, 

vindo do processo de usinagem.  

Ainda que, na figura 4.9, o tamanho de cavaco esteja na ordem de 180 µm, este 

valor reduzido ainda não beneficia o processo de sinterização das partículas por vias 

convencionais, o que explica, posteriormente, o uso de altas pressões de compactação como 

forma de facilitar a cinética de sinterização. 

 

Figura 4.7 - Cavaco de 20 MESH (≤ 850 µm). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.8 - Cavaco de 48 MESH (≤ 300 µm). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.9 - Cavaco 80 MESH (≤ 180 µm). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Depois de realizada a análise das micrografias dos cavacos do material de partida, 

discute-se os resultados das micrografias referentes à compactação uniaxial realizada com tais 

cavacos. Na seção 3.2, foi apresentada a técnica de compactação uniaxial utilizada para 

produzir os corpos verdes, onde os cavacos foram submetidos à baixa pressão de compactação 

(500 MPa) e a alta pressão de compactação (2000 MPa). Com isso, deseja-se investigar o 

efeito da pressão no comportamento do tamanho e morfologia dos cavacos compactados.  

As figuras 4.10 a 4.12 mostram as micrografias das amostras compactadas em 

baixa pressão. A amostra AM20-BP foi a que apresentou uma melhor estrutura para análise, 

pois se manteve íntegra durante todo o procedimento metalográfico que foi submetida. Porém, 

observou-se um processo diferente nas amostras AM48-BP e AM80-BP, onde estas de 

desintegraram durante o processo de lixamento, conforme visto nas figuras 4.11 e 4.12. Essa 

diferença pode ser atribuída à quantidade de cavacos em forma de dentes presentes nesse 

material. 

b a 
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Figura 4.10 – a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 20 mesh prensado sob baixa pressão 

(AM20-BP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.10 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.11 - a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 48 mesh prensado sob baixa pressão 

(AM48-BP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.11 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.12 - a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 80 mesh prensado sob baixa pressão 

(AM80-BP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.12 (a). 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os cavacos de maior tamanho (850 µm) apresentam uma maior quantidade desses 

dentes em forma serrilhada na sua estrutura e bem como ficam susceptíveis a fratura quando 

submetidos à pressão. Portanto, nessa condição, eles dão origem a cavacos menores e muito 

mais encruados. Eles então vão ocupando os espaços deixados pelos cavacos maiores durante 

a compactação (observar detalhe na figura 4.10 (a)). Isso se traduz no aumento da densidade 

das amostras compactadas AM20-BP em relação às amostras AM48-BP e AM80-BP, como 

será discutido posteriormente de acordo com a tabela 4.1. 

As micrografias das amostras compactadas uniaxialmente em alta pressão estão 

apresentadas nas figuras 4.13 a 4.15. Comparando-as com as micrografias das amostras 

compactadas sob baixa pressão, apresentadas anteriormente, fica evidente o efeito do aumento 

da pressão de compactação na densidade à verde das amostras, pois os compactos 

apresentaram-se todos íntegros, ou seja, com uma microestrutura com menor grau de 

porosidade, uma melhor distribuição dos cavacos ocupando melhor o espaço volumétrico das 

amostras, o que permitiu a realização tanto das análises metalográficas como medidas de 

microdureza desses compactos. Diferentemente do que foi observado nas compactações da 

maioria dos cavacos submetidos à baixa pressão, a diferença de seus tamanhos não impediu a 

obtenção de um elevado nível de compactação desse material quando submetido à alta 

pressão.  

A moagem de alta energia é um intenso processo de cominuição de materiais no 

estado sólidos onde ocorrem transformações de fases e alterações microestruturais devido aos 

fenômenos de deformação, soldagem, encruamento e fratura das partículas causados pelas 

intensas colisões entre os corpos de moagem e as partículas de pós sob moagem (COSTA, 

2004). Isso pode também estar ocorrendo nos compactos submetidos à alta pressão, que 

também, como a moagem de alta energia, é uma técnica severa de processamento de 

materiais. 

O fato de aparecerem nas figuras 4.13 a 4.15 cavacos menores do que os de 

partida e em especial na AM20-AP, é um forte indicativo de que alta pressão contribuiu de 

uma forma dinâmica para a atuação simultânea ou não da deformação, soldagem, 

encruamento e fratura desses materiais.  Isso produz um aumento da densidade do compacto, 

devido a uma melhor acomodação ou rearranjo desses cavacos no interior da cavidade da 

matriz de compactação. Todas as amostras apresentam elevada densidade verde, mas aquela 

referente à amostra de cavaco com 850 µm é, pela ordem, maior do que a de 300 e 180 µm. 

Isso é coerente com a sua característica de partida que também favoreceu a sua compactação, 
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ou seja, ela tinha a maior quantidade de dentes serrilhados e, provavelmente, encruados 

susceptíveis à fratura quando submetidos à pressão. 

 

Figura 4.13 - a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 20 mesh prensado sob alta pressão (AM20-

AP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.13 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.14 - a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 48 mesh prensado sob alta pressão (AM48-

AP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.14 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.15 - a) Microestruturas de compacto de cavaco de aço com 80 mesh prensado sob alta pressão (AM80-

AP); e b) Ampliação de uma região mostrando um detalhe da Figura 4.15 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Após a análise da compactação dos cavacos, torna-se importante analisar o efeito 

das condições de sinterização nas alterações microestruturais dos compactos sinterizados. 

Especificamente deseja-se investigar o efeito da temperatura no comportamento da 

sinterização e propriedades mecânicas dos compactos sinterizados. 

As figuras 4.16 a 4.18 apresentam as microestruturas das amostras compactas em 

baixa pressão (500 MPa) e sinterizadas a 1100ºC. Comparando as microestruturas entre si, 

nota-se qualitativamente que todas as amostras sinterizadas contêm ainda um elevado grau de 

porosidade, que, de acordo com a literatura (GOMES, 1995), é característico de uma 

microestrutura em estágio inicial de sinterização, cuja densidade relativa é menor que 92%. 

Provavelmente a temperatura de sinterização, associada à baixa pressão de compactação, não 

foi suficiente para promover uma maior ligação entre os cavacos e, assim, uma estrutura mais 

densa. 

 

Figura 4.16 – (a) Micrografia da amostra AM2011-BP preparada com cavacos de 850 µm, compactada a 500 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.16 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.17 - (a) Micrografia da amostra AM4811-BP preparada com cavacos de 300 µm, compactada a 500 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.17 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.18 - (a) Micrografia da amostra AM8011-BP preparada com cavacos de 180 µm, compactada a 500 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.18 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As figuras 4.19 a 4.21 apresentam as microestruturas das amostras compactadas 

sob alta pressão (2000 MPa) e sinterizadas a 1100ºC. Os pontos escuros maiores na figura 

4.21 são impressões de medidas de microdureza que foram realizadas na superfície da 

amostra sinterizada. Na amostra AM2011-AP (figura 4.19), o tamanho dos poros (região 

escura) diminuiu e a sua morfologia já se mostra esférica em vários pontos da microestrutura, 

o que de acordo com a literatura é típica de uma microestrutura em estágio final de 

sinterização (≥  95%) (GERMAN, 1996). Já as amostras AM4811-AP (figura 4.20) e 

AM8011-AP (figura 4.21) estão em um estágio intermediário de sinterização, com valores de 

densidade relativa entre 92 e 95%, observando uma maior quantidade de poros quando 

comparadas com a amostra AM2011-AP. 

Comparando as microestruturas apresentadas nas figuras 4.19 a 4.21 com aquelas 

mostradas nas figuras 4.16 a 4.18, pode-se observar uma evolução na densificação das 

mesmas e isso está, provavelmente, relacionado ao baixo grau de porosidade de partida 

presente nos compactos obtidos sob alta pressão. Sob essas condições os cavacos 

compactados sob alta pressão necessitam, em relação aqueles obtidos sob baixa pressão, de 

uma menor energia superficial específica (força motriz) para sinterizar. Isso para uma mesma 

temperatura de sinterização usada em ambos os casos se traduziu em uma maior densificação 

dos compactos produzidos sob alta pressão. 
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Figura 4.19 - (a) Micrografia da amostra AM2011-AP preparada com cavacos de 850 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.19 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.20 - (a) Micrografia da amostra AM4811-AP preparada com cavacos de 300 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.20 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.21 - (a) Micrografia da amostra AM8011-AP preparada com cavacos de 180 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1100°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.21 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A fim de verificar o efeito do aumento da temperatura na sinterização das 

amostras compactadas, será apresentada as micrografias das amostras compactadas em alta 

pressão (2000 MPa) e sinterizadas em 1200ºC. As amostras compactadas em baixa pressão 

não foram sinterizadas em 1200ºC, devido à ausência de resultados significativos para elas 

quando sinterizadas em 1100ºC. Fazendo uma análise semelhante à apresentada 

anteriormente, objetiva-se verificar o efeito do aumento da temperatura na microestrutura e 

nas propriedades física de densidade e mecânica de dureza dos compactados sinterizados. 

As figuras 4.22 a 4.24 apresentam as microestruturas das amostras compactadas 

sob alta pressão (2000 MPa) e sinterizadas a 1200ºC. Comparando estas microestruturas, com 

aquelas dos cavacos compactados em alta pressão e sinterizados a 1100ºC, observa-se uma 

evolução significativa na densificação de todas estas amostras sinterizadas em 1200ºC. Estas 

amostras encontram-se no estágio final de sinterização (≥ 95%), onde se percebe uma grande 

redução da quantidade de poros presentes em sua estrutura. Além disso, em relação à 

microestrutura das amostras compactadas, esses resultados estão significativamente mais 

próximos da microestrutura do material de partida (AM00), onde a densidade alcança 100 % 

da densidade teórica do material. 

Um aspecto interessante observado na microestrutura do compactado sinterizado a 

1200ºC foi o efeito da difusão do carbono e a densificação das amostras durante o processo de 

sinterização. Sob essa temperatura, a difusão do carbono no interior dos sinterizados foi tão 

alta que possibilitou a formação de uma fase grafita em forma de veios típica de um ferro 

fundido cinzento, distribuída em toda a microestrutura (figura 4.22) e em apenas uma parte da 

amostra (figura 4.24). De acordo com a literatura, esse resultado é coerente com a difusão do 

carbono, que cresce à medida que a temperatura do ambiente em que ele está inserido 

aumenta, e com ponto eutético da liga Fe-C, que encontra-se em torno de 1148º C 

(CALLISTER, 2002). Considerando que o ambiente usado no presente trabalho foi um meio 

carbonetante, identificado por um forno de grafite, combinado com o uso de temperaturas 

maiores que 1150ºC, é de se esperar que a densificação do material e transformação da 

cementita em grafita sejam significativamente acelerada, como observado nas figuras 4.22 e 

4.24. Além disso, esse resultado está em harmonia com a discussão descrita anteriormente 

para os padrões de raios-x das amostras sinterizadas em 1200ºC. 
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Figura 4.22 - (a) Micrografia da amostra AM2012-AP preparada com cavacos de 850 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1200°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.22 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.23 - (a) Micrografia da amostra AM4812-AP preparada com cavacos de 300 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1200°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.23 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.24 - (a) Micrografia da amostra AM8012-AP preparada com cavacos de 180 µm, compactada a 2000 

MPa e sinterizada a 1200°C por 90 min; e b) Ampliação de uma região mostrando detalhe da Figura 4.24 (a). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 Efeito da pressão de compactação e do tamanho do cavaco na densificação dos 

compactados 

 

A tabela 4.1 apresenta os valores de densidade à verde das amostras compactadas 

tanto em baixa como em alta pressão. O valor de densidade da amostra original AM00 medida 

é considerada como teórica no presente trabalho e está presente na tabela com a finalidade de 

determinar a densidade relativa de compactação. 

 

Tabela 4. 1 – Densidade à verde das amostras compactadas em baixa e alta pressão. 

Amostras 
Densidades 

Densidade à verde (g/cm³) Relativa (%) 

AM20-BP 5,30 67,60 

AM48-BP 4,95 63,14 

AM80-BP 4,54 57,91 

AM20-AP 7,05 89,92 

AM48-AP 6,82 86,99 

AM80-AP 6,52 83,16 

Obs.: Densidade considerada como teórica medida na amostra AM00: 7,84 (g/cm3). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que as amostras compactadas sob alta pressão apresentam elevada 

densidade à verde quando comparadas com as amostras compactadas sob baixa pressão. Esse 

resultado de densidade é improvável de ser obtido através de técnicas convencionais de 

compactação (LENEL, 1980). Além disso, o valor de densidade relativa obtida para a amostra 

AM20-AP está próximo de 90%. Valores de densidade relativa como esse são característicos 

de amostras que foram submetidas à temperatura e encontram-se, praticamente, no estágio 

intermediário de sinterização (92%) (GERMAN, 1996). Esse fato é de significativa 

importância visto que, diferentemente das amostras obtidas através de técnicas convencionais 

de compactação, não requer o uso de temperatura para que se alcancem valores de densidade 

tão elevados. As amostras compactadas em baixa pressão precisarão do auxílio da temperatura 

para alcançar valores de densidade igual ou próximo da densidade teórica deste material. 

Na figura 4.25 é apresentada a evolução da densidade à verde em função do 

tamanho do cavaco de partida. Nota-se que os maiores valores de densidade são atribuídos às 

amostras compactadas sob alta pressão. Os compactos mais densos são aqueles produzidos 

com os cavacos grosseiros (≤ 850 m) e são coerentes com o comportamento da curva. 

Independentemente do valor de pressão usado, a curva mantém o seu perfil e tende a 

estabilizar para cavacos de tamanho similar ao apresentado acima, ou seja, cavacos muito 
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maiores do que 850 m não contribuem significativamente para o aumento da densidade 

verde desse material. 

 

Figura 4.25 - Densidade à verde das amostras compactadas, com diferentes tamanhos de cavacos, sob baixa 

pressão (500 MPa) e alta pressão (2000 MPa). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 4.2 apresenta os resultados de densidade das amostras sinterizadas a 

1100ºC. O valor da densidade da amostra original (AM00) foi colocado na tabela para servir 

de referência e para compará-lo com os valores de densidade obtidos pelas amostras 

compactadas e sinterizadas a 1100ºC. Nota-se que os valores de densidade das amostras 

compactadas sob baixa pressão e sinterizadas são significativamente menores que aqueles 

alcançados pelas amostras que foram apenas compactadas sob alta pressão.  

Esse resultado é um forte indicativo do efeito da alta pressão na sinterização dos 

cavacos compactados e mostra a inviabilidade industrial de sinterizar cavacos tão grosseiros 

através de técnicas convencionais de sinterização. Além disso, observou-se que os valores de 

densidade relativa das amostras compactadas sob alta pressão e posteriormente sinterizadas, 

encontram-se entre 93 e 97,5 % e são coerentes com a discussão apresentada anteriormente, 

para as microestruturas das amostras sinterizadas apresentadas nas figuras 4.16 a 4.21. 
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Tabela 4.2 - Valores de densidade à verde, sinterizada e relativa das amostras sinterizadas a 1100ºC. 

Amostras 
Densidades (g/cm3) 

Verde Sinterizada Relativa (%) 

AM2011-BP  5,25 6,30±0,05 80,36 

AM4811-BP  5,03 5,67±0,04 72,32 

AM8011-BP  4,42 5,46±0,04 69,64 

AM2011-AP  7,04 7,64±0,06 97,50 

AM4811-AP  6,77 7,35±0,06 93,75 

AM8011-AP  6,54 7,28±0,06 93,00 

Obs.: Densidade considerada como teórica medida na amostra AM00: 7,84 (g/cm3). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 4.3 apresenta os resultados de densidade das amostras sinterizadas em 

1200ºC. O valor da densidade da amostra original (AM00) foi colocado na tabela para servir 

de referência e para compará-lo com os valores de densidade obtidos pelas amostras 

compactadas e sinterizadas a 1200ºC. Também está presente o valor de densidade teórica para 

o ferro fundido cinzento, utilizado para auxiliar as próximas discussões. 

Observando os valores de densidade das amostras sinterizadas e relativa 

apresentados na tabela 4.3, nota-se que eles são coerentes com a discussão já apresentada em 

relação às microestruturas das amostras sinterizadas a 1200ºC. Os valores de densidade 

relativa estão entre 95,8 e 100 %, enfatizando novamente que as amostras estão em estágio 

final de sinterização. No caso específico da densificação da amostra AM2012-AP, a 

densidade sinterizada é 7,29 g/cm³. Embora o seu valor seja menor que as densidades das 

demais amostras apresentadas na tabela 4.3, ele está associado a 100% de densificação, 

porque o aço de partida se transformou em ferro fundido cinzento, que, segundo a literatura, 

apresenta uma densidade de 7,29 g/cm³ (USINA SIDERÚRGICA BRASILEIRA, 2006). 

 

Tabela 4.3 - Valores de densidade à verde, sinterizada e relativa das amostras sinterizadas em 1200ºC. 

Amostras 
Densidades (g/cm3) 

Verde Sinterizada Relativa (%) 

AM2012-AP  7,07 7,29±0,07 100,00 

AM4812-AP  6,88 7,51±0,07 95,80 

AM8012-AP  6,51 7,57±0,07 96,56 

Obs.: Densidade considerada como teórica medida na amostra AM00: 7,84 (g/cm3). 

Densidade teórica do ferro fundido cinzento: 7,29 (g/cm³). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4 Efeito da pressão de compactação e do tamanho do cavaco na propriedade mecânica 

de dureza dos compactados 

 

A tabela 4.4 apresenta os valores das microdurezas obtidas para as amostras 

compactadas sob alta pressão. O valor da microdureza da amostra original (AM00) está 

presente na tabela com a finalidade de compará-lo com os valores das amostras compactadas. 

Nesta tabela, percebe-se a ausência dos valores de microdureza para as amostras compactadas 

sob baixa pressão. Este fato ocorreu devido as amostras não apresentarem as condições 

adequadas para a realização das medidas de microdureza das suas microestruturas (ver figuras 

4.10 a 4.12 e os valores de densidade verde da tabela 4.1). 

 

Tabela 4.4 - Valores de microdureza em diferentes regiões das amostras compactadas em alta pressão. 

Amostras 

Microdureza (HV) 

Interior dos 

cavacos 

Contornos dos 

cavacos 

Medidas 

aleatórias 

AM20-AP 352,58±25,51 250,53±40,91 320,10±67,04 

AM48-AP 300,56±43,38 186,96±42,54 206,00±62,67 

AM80-AP 263,82±27,65 147,09±28,35 198,60±26,32 

Obs.: Microdureza para a amostra AM00: 210,23±16,62 HV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando os valores de microdureza, pode-se observar que a amostras 

compactadas apresentaram valores superiores àqueles mostrados na amostra original, quando 

a análise é feita no interior dos cavacos. Embora o aumento da dureza pudesse ser associado à 

formação da martensita, a partir de nucleação assistida por tensão ou induzida por 

deformação, na microestrutura das amostras devido a elevada pressão a que foram 

submetidas, essa possibilidade foi descartada porque em nenhum momento a fase austenítica 

foi identificada nos padrões de raios-x. De acordo com a literatura (PADILHA e GUEDES, 

1994), somente com a presença dessa fase na microestrutura sob condições de pressão tão 

elevadas é que seria possível associar os elevados valores de microdureza a formação de 

martensita induzida. Outra hipótese que pode justificar os elevados valores de microdureza 

discutidos anteriormente é o encruamento produzido na microestrutura das amostras. Em 

condições tão severas de pressão (2000 MPa), isso é um forte indicativo de que os cavacos 

compactados sofreram um grau de encruamento significativamente elevado.  

Comparando-se os valores entre si, nota-se que é possível associá-los com o grau 

de ligação entre os cavacos. Nos contornos, os valores de microdureza são menores do que 

aqueles obtidos para a amostra original e no interior do cavaco, porque, embora eles também 
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estejam associados ao encruamento, nessa região de contato dependem principalmente do 

grau de ligação entre os cavacos. Diferentemente das amostras compactadas em baixa 

pressão, o nível de ligação dos compactos obtidos sob alta pressão foi suficientemente 

elevado e permitiu a obtenção das medidas de microdureza.  

Outro aspecto interessante é a elevada dispersão das microdurezas obtidas em 

todas as amostras através do seu desvio padrão, apresentado na terceira coluna da tabela 4.4 

(medidas aleatórias). Isso provavelmente se deve não somente ao grau de encruamento e 

ligação dos cavacos, mas também ao gradiente de pressão que os compactos obtidos ficaram 

sob à alta pressão e da fase ferrita presente em todas as amostras, que de acordo com a 

literatura (PADILHA e SICILIANO, 2005b), apresenta distribuição heterogênea de 

discordâncias em sua estrutura. 

A figura 4.26 mostra o comportamento da microdureza das amostras compactadas 

sob alta pressão em função do tamanho de cavaco. Além de reforçar a discussão feita 

anteriormente, ela possibilita associar o maior valor de microdureza com o tamanho de cavaco 

e o seu encruamento, principalmente na curva que representa o comportamento da 

microdureza no interior do cavaco. Considerando esse fato, a amostra que se apresenta com o 

maior nível de deformação ou mais encruada é aquela obtida a partir de cavacos com tamanho 

≤ 850 µm. 

 
Figura 4.26 - Microdureza das amostras compactadas sob alta pressão (2000 MPa) com diferentes tamanhos dos 

cavacos. 
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A tabela 4.5 apresenta os resultados de microdureza das amostras sinterizadas a 

1100ºC. O valor de microdureza da amostra original (AM00) foi colocado na tabela com a 

finalidade de compará-lo com os resultados obtidos para as amostras sinterizadas. As 

amostras compactadas sob baixa pressão e sinterizadas a 1100ºC apresentaram valores de 

microdureza inferiores à metade do valor apresentado para a amostra original, de 

210,23±16,62 HV. Isso está de acordo com a baixa sinterabilidade ou baixo grau de ligação 

dos cavacos dessas amostras mostrados nas figuras 4.16 a 4.18, confirmando as discussões já 

realizadas anteriormente. 

 

Tabela 4.5 - Valores de microdureza das amostras compactadas sob baixa ou alta pressão e sinterizadas a 1100ºC 

por 90 minutos. 

Amostras Microdureza (HV) 

AM2011-BP 99,87±20,93 

AM4811-BP 83,00±15,20 

AM8011-BP 53,63±16,34 

AM2011-AP 162,23±30,76 

AM4811-AP 98,98±21,04 

AM8011-AP 97,25±14,07 

Obs.: Microdureza para a amostra AM00: 210,23±16,62 HV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diferentemente, as amostras compactadas sob alta pressão e sinterizadas a 

1100ºC, os valores de microdureza são coerentes com as suas microestruturas apresentadas 

anteriormente nas figuras 4.19 a 4.21 e com os valores de densidade dos sinterizados 

mostrados na tabela 4.2. A amostra AM2011-AP, que está em estágio final de sinterização, 

apresenta um valor de microdureza próximo da amostra original, coerente com sua 

densificação de 97,50 %. Porém, a elevada dispersão de microdureza na sua microestrutura e 

também da amostra original, caracteriza uma não uniformidade microestrutural discutida 

anteriormente para as densidades dos compactos. Para a amostra original, a elevada dispersão 

está preferencialmente associada à distribuição heterogênea de discordâncias na ferrita, e para 

a amostra AM2011-AP ela está associada tanto a presença dessa fase em sua microestrutura 

como ao gradiente de pressão sob a qual a amostra permaneceu durante a sua compactação.  

Outro aspecto interessante é a comparação entre os valores de microdureza dos 

compactos obtidos sob alta pressão com aqueles medidos neles após a sua sinterização a 

1100ºC. Os valores de microdureza diminuíram em todos os compactos sinterizados. Isso se 

deve à baixa sinterabilidade apresentada pelas amostras. Isto reforça a possibilidade discutida 
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anteriormente (figura 4.5), de que, sob essa temperatura, a estrutura deformada (encruada) dos 

cavacos apresenta-se mais próxima da sua condição original de partida. Isso contribui, 

significativamente, para que os valores de microdureza medidos nos cavacos compactados 

sejam reduzidos. 

A tabela 4.6 apresenta os resultados de microdureza das amostras sinterizadas a 

1200ºC. O valor da microdureza da amostra original (AM00) foi colocado na tabela com a 

finalidade de compará-lo com os resultados obtidos para as amostras sinterizadas. Embora 

todas as amostras encontrem-se em estágio final de sinterização, os seus valores médios de 

microdureza são inferiores aqueles apresentados para a amostra original. Isso é um indicativo 

de que os valores de microdureza dependem significativamente do grau de deformação 

plástica presente nas amostras compactadas e, posteriormente, sinterizadas e das fases 

formadas em suas respectivas microestruturas finais. 

Nesse contexto torna-se interessante comparar os valores de microdureza dos 

compactos obtidos sob alta pressão com aqueles medidos neles após a sua sinterização em 

1200ºC. Nos compactos altamente densificados, os valores de microdureza diminuíram, o que 

reforça a possibilidade discutida anteriormente (figura 4.6), de que, embora sob essa 

temperatura os cavacos voltaram a apresentar uma estrutura sob tensões trativas ou 

compressivas com um grau de deformação diferente da sua condição original, elas não foram 

suficientes para produzir um grau de encruamento na estrutura do material e, 

consequentemente, nos valores de sua microdureza.  

 

Tabela 4.6 - Valores de microdureza das amostras compactadas sob alta pressão e sinterizadas a 1200ºC por 90 

minutos. 

Amostras Microdureza (HV) 

AM2012-AP 174,72±19,92 

AM4812-AP 180,97±41,12 

AM8012-AP 182,71±21,90 

Obs.: Microdureza para a amostra AM00: 210,23±16,62 HV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora a temperatura seja suficiente para realizar o transporte de massa associado 

ao movimento das discordâncias e desempenhe um papel importante no processo de 

densificação de todos os compactos sinterizados nessa temperatura, a microdureza não está 

mais dependendo do elevado grau de sinterabilidade apresentado nas amostras e sim das fases 

e da recristalização e/ou crescimento de seus grãos presentes na microestrutura. 
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Um fator importante a ser observado é a elevada dispersão das medidas de 

microdureza. A discussão feita anteriormente para os resultados apresentados na tabela 4.5 

dos compactos sinterizados a 1100ºC se estende aos compactos sinterizados a 1200ºC. A fim 

de melhor investigar esse fato, foram realizadas medidas de dureza nas amostras com o 

objetivo de identificar o valor representativo dessa propriedade nesses materiais. Para tanto, 

são apresentados na tabela 4.7, os valores de dureza obtidos para as amostras compactadas 

sob alta pressão e sinterizadas a 1100ºC e 1200ºC.  O valor da dureza de amostra original foi 

colocado na tabela com a finalidade de compará-lo com os resultados obtidos para as 

amostras sinterizadas. 

A obtenção de impressões de dureza com regiões maiores permitiu que os valores 

médios de dureza obtidos fossem considerados como representativos do material. As amostras 

sinterizadas a 1100ºC apresentam valores de dureza menores do que aqueles obtidos pelos 

compactos sinterizados a 1200ºC e também medidos na amostra original. A análise de seus 

valores pode ser feita de forma idêntica àquela realizada para a microdureza. 

Dentre as amostras sinterizadas a 1200ºC, aquelas que apresentam grafita em sua 

microestrutura, a AM2012-AP e AM8012-AP, possuem os menores valores de desvio padrão. 

Porém, seus valores de microdureza são inferiores aqueles observados para um ferro fundido 

cinzento, o que se deve, provavelmente, a um crescimento de grão durante a sinterização. 

 

Tabela 4.7 - Valores de dureza HRB das amostras compactas sob alta pressão e sinterizadas em 1100 ºC e 

1200ºC durante 90 minutos. 

Amostras Dureza (HRB) 

AM2011-AP 51,58±12,00 

AM4811-AP 32,58±5,34 

AM8011-AP 30,08±4,56 

AM2012-AP 62,32±7,01 

AM4812-AP 57,57±11,04 

AM8012-AP 64,47±6,47 

Obs.: Dureza para a amostra AM00: 88,33±2,73 HRB. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES 

 

 O nível de pressão utilizado demonstrou ser capaz de alterar significativamente o 

comportamento das amostras previamente compactadas e posteriormente submetidas a sua 

sinterização. Obteve-se a produção de corpos bem sinterizados, inviáveis de serem 

produzidos através de técnicas convencionais de sinterização sem o uso de aditivos e/ou 

temperaturas significativamente maiores do que 1250ºC.  

 A utilização de alta pressão de compactação (2000 MPa) de cavacos ferrosos produziu 

estruturas bastante densas e contribuiu para a obtenção de densidade próxima da 

densidade teórica após a sinterização a 1200ºC. 

 A alta pressão contribuiu de uma forma dinâmica para a atuação simultânea ou não da 

deformação, soldagem, encruamento e fratura de materiais dúcteis, tais como o aço SAE 

1050 e isso se traduziu num aumento da densidade de compactação. 

 Ocorreu uma alteração significativa na composição de fases das amostras sinterizadas. 

Isso foi mais significativo com o compacto de cavaco (≤ 850 µm) sinterizado a 1200ºC e 

se deve a falta de controle da difusão do carbono usado para proteger as amostras contra 

oxidação.  

 Todos os compactos obtidos sob alta pressão apresentam elevada densidade verde. O 

compacto de cavacos com tamanho ≤ 850 µm apresentou um valor de densidade verde 

próximo de 92% da densidade teórica. 

 Os compactos de cavacos grosseiros (≤ 850 µm) apresentaram valores de densidade 

relativa entre 93% e 100% quando sinterizados em temperatura menor ou igual a 1200ºC. 

 A partir do sistema de alta pressão desenvolvido no presente trabalho, é possível produzir 

compactos de cavacos ferrosos grosseiros (≤ 850 μm) de uma forma controlada e 

reprodutível, mas não se consegue ainda para o sistema de sinterização usado controlar a 

taxa elevada de difusividade do carbono em temperaturas ≥1100º C. 

 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho abrem perspectivas bastante 

interessantes de utilização da técnica de alta pressão para produção de sinterizados de cavacos 

grosseiros (≤ 850 µm) ferrosos e não ferrosos e de difícil sinterização através de técnicas 
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convencionais, tais como a baixa pressão, que para sinterizá-los necessitaria da sua prévia 

cominuição, uso de aditivos e/ou temperatura maior que 1250ºC. 

Paralelemente, também seria extremamente interessante investigar mais 

detalhadamente a hipótese da presença de encruamento, recuperação, recristalização e 

crescimento de grão nas microestruturas de todas as amostras compactadas sob alta pressão e 

posteriormente sinterizadas através de técnicas de caracterização tais como Microscopia de 

Transmissão Eletrônica, Difração de Raios-x sob condições reprodutíveis de aquisição 

voltadas para a referida investigação, medidas de tamanho médio de grão e ensaio 

metalográfico. 
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