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RESUMO 

 

O compósito Mo-Cu é muito usado como material para contatos elétricos e 

dissipadores de calor devido às excelentes propriedades do cobre de condutividade térmica e 

elétrica e boa trabalhabilidade, aliada à alta resistência a solda e erosão por arco elétrico do 

molibdênio. No primeiro caso, formas bastante simples são exigidas e a infiltração de cobre 

líquido em um esqueleto de molibdênio pré-sinterizado é a técnica de consolidação 

normalmente utilizada. Diferentemente, geometrias mais complexas e densidades iguais ou 

próximas da teórica são necessárias para aplicação como dissipadores de calor. A metalurgia 

do pó através das técnicas de preparação de pós com processamento por moagem de alta 

energia, compactação ou moldagem de pó por injeção e sinterização é uma rota bastante 

viável para produção desses componentes. Entretanto, a baixa solubilidade entre cobre e 

molibdênio dificulta a obtenção de densidade igual ou próxima da densidade teórica. Este 

trabalho investiga a obtenção do compósito Mo-27,82%𝜈Cu preparado por moagem de alta 

energia e mistura mecânica dos pós de cobre e heptamolibdato de amônio (HMA) de fórmula 

química (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, decomposto e reduzido por H2, antes e durante a 

sinterização, evidenciando duas rotas de fabricação diferentes para o material. A influência da 

pressão de compactação na densificação e microestrutura do compósito Mo-27,82%𝜈Cu 

também foi investigada. Para isto, os pós moídos por 50 horas foram prensados a 200, 400 e 

600 MPa. Para se entender o efeito da temperatura na densidade e microestrutura do 

compósito Mo-27,82%𝜈Cu, amostras foram sinterizadas a 1000, 1100 e 1200 
o
C. Os corpos 

prensados a 200 e 400 MPa e sinterizados a 1200 
o
C alcançaram a maior densidade entre as 

amostras produzidas, no valor de 94±0,4 % da densidade teórica. Porém, aqueles que foram 

decompostos e reduzidos durante a sinterização apresentaram trincas de fabricação. Já os 

corpos sinterizados a 1100 
o
C atingiram o maior valor de microdureza (571,70 ±78,82 HV), 

apesar de uma baixa densidade em relação a teórica (79,17±1,78%).  

 

Palavras-chave: 1. Metalurgia do pó; 2. Moagem de alta energia; 3. Compósito Mo-Cu; 4. 

Pressão de compactação; e 5. Sinterização. 
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ABSTRACT 

 

 The Mo-Cu composite is a material used for electrical contact and heat sinks due its 

excellent properties of thermal and electrical conductivity and cooper good workability allied 

to its great resistance welding and electrical arc erosion of molybdenum. In the first case, 

simple shapes are required and the infiltration of the pre-sintered molybdenum skeleton with 

liquid copper is the technique of consolidation normally used. On the second case, more 

complex geometries and a density near or equal the theoretical density are required for the 

application as heat sink. The powder metallurgy is a very viable route for the production of 

these components, through the techniques of powder preparation processed by mechanical 

alloying, compaction or casting. However, the low dissolution of one component in the other 

and the liquid copper high contact angle on the molybdenum phase difficult the obtainment of 

a density near or equal the theoretical density. This research investigates the obtainment of the 

Mo-27,82%𝜈Cu composite prepared by mechanical alloying and mechanical mix of the 

copper powders and ammonium heptamolybdate (HMA) of chemical formula 

(NH4)6Mo7O24 . 4H2O, decomposed and reduced by 𝐻2 before and during the sintering, 

showing two different fabrication routes for the material. The compaction pressure influence 

at the densification and microstructure of the Mo-27,82%𝜈Cu composite were also 

investigated. For this, the powder milled for 50 hours and the mixed powder were pressed at 

200, 400 and 600 MPa. In order to understand the temperature effect at the density and 

microstructure were sintered at 1000, 1100 and 1200 °C. The bodies pressed at 200 and 400 

MPa and sintered at 1200°C reached 94±0,4 % of the theoretical density. However, those 

which were decomposed and reduced during sintering showed manufacturing cracks. On the 

other hand, the bodies sintered at 1100 °C reached the highest microhardness value 

(571,70±78,82 HV), despite a low theory density (79.17 ± 1.78%). 

 

Keywords: 1. Powder metallurgy; 2. Mechanical alloying; 3. Mo-Cu composite; 4. 

Compaction pressure; and 5. Sintering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento de novos materiais, ou até mesmo de materiais já conhecidos, leva 

a evolução da tecnologia. Em aplicações aeroespaciais, por exemplo, os avanços acontecem 

na medida em que os materiais utilizados na construção de aeronaves e espaçonaves ficam 

mais leves, dissipam melhor o calor e, ao mesmo tempo, não perdem sua capacidade de 

conduzir eletricidade para comunicação elétrica (KUANG, 2013). Nesse contexto, os 

materiais compósitos vêm ganhando destaque em aplicações tecnológicas com a combinação 

de propriedades de dois ou mais componentes em um único corpo consolidado, sendo 

possível obter materiais com excelentes características estruturais, térmicas, elétricas, 

tribológicas e ambientais. Os compósitos modernos são produzidos de modo a conquistar um 

balanço de propriedades para uma pequena faixa de aplicações específicas (MIRACLE e 

DONALDSON, 2001). O sistema Mo-Cu é um compósito que combina propriedades 

importantes para determinadas aplicações. O molibdênio, metal refratário, possui ponto de 

fusão de 2623°C, um dos menores coeficientes de expansão térmica entre os metais utilizados 

comercialmente, baixa massa específica em relação a outros metais refratários e dureza 

elevada. Já o cobre, é um metal dúctil, com ponto de fusão em 1085°C, a segunda maior 

condutividade elétrica entre os metais puros, elevada condutividade térmica e coeficiente de 

expansão térmica aproximadamente quatro vezes maior do que o do molibdênio. A 

combinação de propriedades desses dois metais resulta em um material leve, com aplicações 

em altas temperaturas, mantendo uma baixa dilatação térmica graças ao molibdênio, e com 

elevadas condutividades elétrica e térmica graças ao cobre. Diante disso, é possível entender 

porque esse compósito é amplamente utilizado em aplicações de alto desempenho como nas 

indústrias aeronáutica, aeroespaciais, em dissipadores de calor de chips microeletrônicos 

(empacotamento eletrônico) e contatos elétricos. 

 Apesar da forte aplicabilidade do sistema Mo-Cu, existe uma grande dificuldade na 

sua fabricação, o que aumenta seu custo de produção. Um dos processos de fabricação 

mecânica que permite a obtenção desse material é a metalurgia do pó. Em países asiáticos, 

existe um forte avanço nessa área, inclusive para produção do material Mo-Cu. Já no Brasil, 

tem-se uma progressão lenta na área em relação a outros países, evidenciando um grande 

potencial de crescimento da metalurgia do pó aqui, tanto no âmbito da pesquisa quanto 

industrial, principalmente pela demanda por produtos de alta tecnologia em setores como a 

mecânica fina, indústrias de defesa e aeroespacial (MORAIS, 2012). Considerando esse 

grande potencial de crescimento, especificamente para a pesquisa, o estudo da fabricação do 
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compósito Mo-Cu foi uma das fontes que impulsionaram este trabalho. Nessa linha de 

raciocínio, verificou-se na literatura que o Mo e o Cu não formam liga metálica e que o cobre 

molha parcialmente o molibdênio, o que dificulta seu processamento mesmo pela metalurgia 

do pó. Para melhorar a molhabilidade do cobre fundido no molibdênio e, desta forma, 

conseguir sinterizar este material com elevada densificação, são utilizados aditivos de 

sinterização como o níquel, cobalto, ferro e paládio, sendo o níquel o aditivo mais eficiente. 

Porém, esses aditivos influenciam diretamente as propriedades do compósito, principalmente 

a sua condutividade térmica (JIANG; DIAO; KUANG, 2002). Portanto, outras formas de 

fabricar tal material são necessárias para que ele possa ser utilizado nas aplicações de alto 

desempenho. 

 A metalurgia do pó com processamento dos pós através de moagem de alta energia é 

hábil a produzir compósitos sem aditivos e com elevada densidade relativa, além de elevada 

homogeneidade das fases nos corpos sinterizados (COSTA, 2004). Neste sentido, muitos 

trabalhos vêm sendo desenvolvidos relatando a influência da moagem de alta energia 

principalmente na densidade relativa dos compósitos preparados a partir dos pós de Mo e de 

Cu, puros. Com o processo de fratura frágil e soldagem a frio das partículas durante a 

moagem de alta energia, é possível obter pós com partículas de diâmetros na escala do 

nanômetro, o que tende a aumentar a dispersão entre fases do corpo consolidado após a 

sinterização, influenciando a magnitude da densidade relativa do compósito positivamente e, 

em consequência, melhorando propriedades físicas e mecânicas do material. Nesse sentido, 

foi realizada neste trabalho a fabricação de amostras de Mo-27,82%𝜈Cu através da metalurgia 

do pó com processamento por MAE, e com processamento apenas por mistura manual para 

que fossem obtidos valores referenciais de propriedades dos corpos consolidados.  

 Para obter o material compósito Mo-27,82%𝜈Cu produzido pela metalurgia do pó, é 

possível partir do pó do precursor do Mo, o heptamolibdato de amônio (HMA) e do pó de Cu 

atomizado. Neste caso, são possíveis duas rotas de fabricação pela metalurgia do pó com 

processamento por MAE: (a) reduzindo a mistura inicial de HMA-Cu em forno tubular com 

atmosfera de hidrogênio, antes da compactação; ou (b) reduzindo o pó compactado de HMA-

Cu na mesma etapa em que ocorre a sinterização. No intuito de verificar a influência da 

utilização do precursor do Mo, o HMA, como material de partida para fabricação do 

compósito Mo-27,82%𝜈Cu, foram avaliadas as duas rotas de fabricações mencionadas através 

da quantificação das propriedades dos corpos consolidados de Mo-27,82%𝜈Cu. Como 

referência, foram fabricadas amostras apenas misturadas manualmente pelas mesmas rotas (a) 

e (b), e avaliadas suas propriedades. 
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 Ainda, foram avaliados os parâmetros de pressão de compactação e temperatura de 

sinterização através de sua variação ao longo dos processos de produção por metalurgia do pó 

das amostras de Mo-27,82%𝜈Cu. 

 Este trabalho foi dividido em seis capítulos para facilitar a compreensão do leitor. No 

capítulo 2, faz-se referência às literaturas utilizadas dentro do âmbito dessa pesquisa. O 

capítulo três aborda informações relativas aos materiais de partida que deram origem ao pó 

processado por metalurgia do pó. Já no capítulo quatro, toda a metodologia e procedimentos 

usados no decorrer do trabalho para investigar a influência de parâmetros de processamento 

nas propriedades e características do compósito produzido são descritos detalhadamente. 

 No capítulo cinco estão os resultados obtidos em todas as etapas de processamento 

informadas no capítulo quatro. Juntamente aos resultados, são discutidos os fenômenos 

identificados. 

 O capítulo seis trata das conclusões à que se chegou a partir das discussões dos 

resultados, finalizando o processo de investigação desta etapa de pesquisa. No mesmo 

capítulo, algumas sugestões para trabalhos futuros são comentadas. E, finalmente, as 

referências bibliográficas de valia neste trabalho de pesquisa são relacionadas.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 As informações relacionadas abaixo contêm conceitos e descrições importantes para o 

entendimento das propriedades e características do compósito Mo-Cu, inclusive ressaltando 

os caminhos e percalços de seu desenvolvimento. Ainda, contêm uma revisão baseada em 

artigos científicos, monografias, livros e registros industriais das etapas de processamento 

pela MP, e dos conteúdos inerentes à compreensão dos resultados e discussões deste trabalho, 

com ênfase nos processos que foram utilizados para obtenção dos produtos foco da pesquisa. 

2.1 A METALURGIA DO PÓ COMO PROCESSO DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL 

 A técnica de fabricação de materiais baseada na fabricação de corpos consolidados a 

partir de partículas do material data de tempos remotos, há cerca de 6.000 a.C., quando 

ferramentas foram obtidas a partir de aglomerados de ferro. Apesar dos relatos históricos de 

sua utilização desde muitos milênios, apenas em 1829, com a fabricação da platina maleável, 

foi que a metalurgia do pó ganhou destaque perante outros processos de fabricação 

consolidados como a fundição. A platina não podia ser processada por fundição devido ao seu 

alto ponto de fusão, desta forma a metalurgia do pó foi a solução, o que marcou seu espaço 

entre os processos industriais de fabricação (GOMES, 1995, p.14). A TAB.1 mostra a 

evolução histórica da metalurgia do pó com o tempo. 

 

Tabela 1 - Tabela ilustrando a evolução histórica da metalurgia do pó (GOMES, 1995, p.14). 

TEMPO EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

~6000 A.C. Ferramentas fabricadas a partir de aglomerados de ferro 

~1200 A.C. Noções sobre fabricação de aço e técnicas de cerâmica metálica 

1100-1300 D.C. 
Fabricação de lingotes e utensílios diversos a partir de aglomerados 

soldados e forjados ao fogo 

1827 Fabricação de moedas de platina – P. Sobolevsky (União Soviética) 

1829 
Fabricação de platina maleável – Wollaston (Inglaterra). Esta técnica é 

considerada o marco do desenvolvimento da moderna tecnologia do pó. 

1900 Filamentos de lâmpadas de ósmio – Auer Von Welsbach (Alemanha). 

1908 Mancais auto-lubrificantes de ferro poroso – Lowendahl (Inglaterra). 

1908 Filamentos de tungstênio dúctil – Coolidge (Inglaterra). 

1920 Bronze poroso. 

1923 Primeiros pós de Co e WC – Krupp (Alemanha). 
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1930 Lançada a marca Wídia – Krupp (Alemanha). 

1930-36 
Pós de ferro carbonila. Primeiras experiências com ferro e aço 

sinterizados. 

A partir de 

1935 

Peças estruturais sinterizadas de ferro e aço, mancais porosos, discos de 

fricção, ímãs permanentes, núcleos para a indústria eletrônica; fabricação 

de peças de metais refratários e mais recentemente grande avanço do 

desenvolvimento de processos com materiais cerâmicos, produção de pós 

esféricos especiais, superligas, etc. 

 

 Em relação a outros processos de fabricação, a metalurgia do pó apresenta uma série 

de vantagens e desvantagens. O Quadro 1 lista os fatores favoráveis e desfavoráveis ao 

emprego da tecnologia do pó. Dos fatores favoráveis, destacam-se algumas propriedades 

estruturais exclusivas a materiais fabricados pela M.P., como por exemplo a porosidade, que é 

controlável de acordo com a previsão feita pelo fabricante quando utilizada a M.P.; e o 

tamanho dos grãos distribuídos pelo material fabricado pela M.P., que pode ser pré-

determinado, alterando significativamente as propriedades mecânicas do produto final 

(GOMES, 1995, p.13). 

 Devido ao fato do maior desenvolvimento da M.P. ser recente, seu crescimento 

continua a acontecer a passos largos e as tendências dos avanços tecnológicos para o futuro, 

contam fortemente com o avanço do processo.  

De um modo geral, pode-se afirmar que o futuro dos métodos de fabricação 

está intimamente associado a duas situações: o desenvolvimento de novos 

materiais, capazes de suportar esforços extremos nas mais adversas 

condições de trabalho (temperaturas muito altas e muito baixas, pressões 

anormais, velocidades elevadas etc.); e a implementação e desenvolvimento 

da automação em todos os processos produtivos, ou seja, a indústria 

mecânica do século XXI será predominantemente comandada por sistemas 

eletrônicos e computadorizados (MORO, 2007, p.18). 

 
Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da metalurgia do pó (GOMES, 1995, p.15). 

FATORES FAVORÁVEIS 

-Eliminação ou redução de operações de usinagem; 

- Redução de perdas de matéria-prima; 

- Possibilita o controle exato de composição química de certas ligas, principalmente quando 

os componentes têm diferentes pontos de fusão e densidades; 

- Única técnica de fabricação de peças com densidade e porosidade controladas; 

- Permite o maior controle de certas propriedades tias como, a estrutura de grãos. 

FATORES DESFAVORÁVEIS 

- Limita a forma geométrica da peça à cavidade da matriz de compactação; 

- Obriga a execução de grande quantidade de produtos para fazer frente aos custos de 

equipamentos de produção; 
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- Limita o tamanho das peças em função das potências requeridas para compactação. 

 

2.1.1 Aplicações de produtos fabricados pela metalurgia do pó 

 A metalurgia do pó vem se tornando um processo de fabricação cada vez mais 

utilizado e atrativo, principalmente quando algum dos fatores a seguir forem prerrogativas: a) 

produção de peças onde as propriedades requeridas só podem ser obtidas por esse processo de 

fabricação; e b) vantagens econômicas e tecnológicas do processo devido a fatos como 

produção em larga escala, tolerâncias obtidas muito baixas, grande repetitividade, controle da 

porosidade (GOMES, 1995, p.115). 

2.1.1.1 Desenvolvimento de materiais para empacotamento eletrônico 

 O empacotamento eletrônico pode ser definido como “Estudo e projeto de 

acondicionamento de componentes, sub-conjuntos e conjuntos eletro-eletrônicos em diversos 

tipos de empacotamentos, a fim de atender requisitos específicos de funcionamento, 

relacionado às condições elétricas, térmicas e ambientais (BRITO, 2004). Nesse sentido, uma 

das principais aplicações do compósito Mo-Cu é dentro do empacotamento eletrônico, já que 

o material soluciona o problema da expansão térmica de micro e nano componentes, e ainda 

possibilita alta performance quanto a condutividade elétrica e térmica. O empacotamento 

eletrônico destinado a atuar em qualificação espacial, devido, na maioria das vezes, não haver 

possibilidade de substituição e a expectativa de operacionalidade dos equipamentos espaciais, 

deve garantir que os componentes mais sensíveis, incluindo os eletrônicos, não tenham a sua 

integridade ameaçada ao longo de sua vida, quer seja pelo processo de fabricação, manuseio, 

transporte ou operação de montagem. Nesse sentido, a metalurgia do pó com processamento 

por MAE é capaz de atender a eliminação de defeitos quanto ao processo de fabricação à 

partir do momento que possibilita a obtenção de um corpo sólido de elevada homogeneidade. 

Ainda, pelo fato do molibdênio ser um metal refratário, é a única opção de fabricação do 

compósito Mo-Cu para tal aplicação.   

2.1.1.2 Materiais compósitos com matriz de metal refratário 

 “Muitas das nossas tecnologias modernas exigem materiais com combinações não 

usuais de propriedades, as quais não podem ser atendidas pelas ligas metálicas, cerâmicas e 

materiais poliméricos convencionais” (CALLISTER, 2007, p. 423). Os materiais compósitos 

são pensados de forma a combinar propriedades de diferentes materiais na procura de avanços 

tecnológicos, principalmente. Essa classe de material é sempre multifásica e feita 
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artificialmente, além de suas fases constituintes serem quimicamente diferentes e estarem 

separadas por interface distinta.  

 Muitos compósitos são formados por apenas duas fases. Nesse caso, a fase contínua e 

que envolve a outra fase é chamada de matriz, sendo a fase envolvida chamada de fase 

dispersa. As propriedades finais dos compósitos serão função da combinação daquelas 

provenientes de ambas as fases, da geometria da fase dispersa e das quantidades relativas das 

fases (CALLISTER, 2007, p.423). Nessa linha de raciocínio, é possível combinar 

propriedades de materiais com baixa afinidade desde que se encontrem soluções para isso. Os 

metais refratários formam uma classe de materiais adequados para aplicações que envolvam 

elevadas temperaturas de operação, alto desgaste e exposição a ambientes agressivos. Sua 

utilização dentro da construção de materiais compósitos vem crescendo e sendo alvo de 

pesquisas em diversos países. Devido ao fato desses materiais terem elevado ponto de fusão, 

por isso são chamados de refratários, seu processamento pelas técnicas de metalurgia mais 

convencionais não são eficazes, sendo a metalurgia do pó o principal processo de obtenção de 

materiais sólidos refratários. Graças às características da metalurgia do pó, é possível 

combinar os metais refratários a outros materiais para obter compósitos de matriz refratária. 

Esses materiais geralmente são aplicados nas indústrias aeronáutica e aeroespacial. Os metais 

refratários mais utilizados para formar compósitos dentro da área de materiais são o tântalo, o 

nióbio, o tungstênio e o molibdênio. Juntamente a outros materiais na formação de 

compósitos, é possível obter a partir dos metais refratários uma classe de materiais com 

aplicações específicas, que justificam o custo de produção.  

2.1.1.3 Materiais dissipadores de calor 

 Em algumas indústrias os materiais com elevada condutividade térmica são cada vez 

mais necessários. Uma das indústrias onde a condução térmica é um fator crítico para o 

funcionamento de seus componentes é a indústria de eletrônicos. Devido à miniaturização e 

aumento de potência dos micro e nano eletrônicos, a dissipação de calor é a chave para a 

confiabilidade das partes constituintes, aumento de sua performance e aumento de sua 

miniaturização (CHUNG, 2001). Além da alta condutividade térmica, é necessário também 

que os dissipadores de calor em eletrônicos tenham um baixo coeficiente de expansão térmica 

(CET), pois os chips semicondutores e seus substratos têm baixos CET’s, o que faz com que 

ocorra essa necessidade. Desta forma, fica claro que para a indústria dos eletrônicos os 

materiais necessitam como requisitos básicos um grande potencial de condutividade térmica e 
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ao mesmo tempo, terem baixos CET’s. Não obstante, ainda pode ser exigida, dependendo da 

aplicação, uma baixa massa específica do material utilizado. 

 A TAB.2 apresenta os valores das condutividades térmicas, CET’s, e massas 

específicas de materiais utilizados na indústria de eletrônicos. É possível verificar na tabela 

que o diamante seria o material ideal para aplicações em eletrônicos, porém seu uso é restrito 

já que seu custo é muito elevado comparado a outros materiais. Nesse sentido, alguns 

materiais presentes na tabela poderiam surgir como opção: o cobre, por exemplo, tem elevada 

condutividade térmica, mas seu CET é alto, inviabilizando seu uso em diversas aplicações, 

pois geraria empenamento dos chips e substratos em empacotamento eletrônico. Já o 

tungstênio e molibdênio têm baixos valores de CET, mas suas condutividades térmicas 

deixam a desejar. Seguindo este raciocínio, entende-se facilmente porque os materiais 

compósitos têm ganhado espaço na indústria de micro e nano eletrônicos e sendo conteúdo de 

pesquisas diversas. As propriedades do cobre, juntamente àquelas provenientes do molibdênio 

ou tungstênio, formam um conjunto de propriedades muito interessantes para a aplicação em 

questão. Assim, os compósitos de matriz refratária de Mo-Cu e W-Cu são opções 

interessantes na indústria. Uma forma de obter esses materiais é através da metalurgia do pó, 

já que os metais refratários têm elevados pontos de fusão. 

Tabela 2 - Valores de condutividade térmica; coeficientes de expansão térmicas (CTE); e de densidades de 

alguns materiais. 

Material 

Condutividade 

térmica [
𝑾

𝒎
∗ 𝑲] 

Coeficiente de 

expansão térmica[
𝟏𝟎−𝟔

°𝑪
] 

Densidade [
𝒈

𝒄𝒎𝟑] 

Alumínio 247 23 2,7 

Ouro 315 14 19,32 

Cobre 398 17 8,9 

Chumbo 30 39 11 

Molibdênio 142 4,9 10,22 

Tungstênio 155 4,5 19,3 

Invar 10 1,6 8,05 

Kovar 17 5,1 8,36 

Diamante 2000 0,9 3,51 

 



23 
 

 

2.2 OBTENÇÃO DO MOLIBDÊNIO 

 O molibdênio, metal de transição de número 42 na tabela periódica, é um metal 

refratário com propriedades bastante úteis quando aplicado à produção de peças de alto 

desempenho como, por exemplo, na indústria aeronáutica. É largamente utilizado em ligas de 

aço, pois tem afinidade com o carbono. Além disso, também é usado na produção de 

superligas que precisam de elevada resistência à corrosão em altas temperaturas.  

 A obtenção do molibdênio através de seus minérios ocorre principalmente através do 

minério de molibdenita ou sulfato de molibdênio (𝑀𝑜𝑆2). A molibdenita pode ser recuperada 

em depósitos tipo molibdênio pórfiro; e como subproduto associado à mineralizações de 

cobre através do processo de flotação. Eventualmente, concentrações econômicas de 

molibdênio podem estar associadas à escarnitos, veios de quartzo e greisens. Ainda, o 

molibdênio pode ser obtido da Wulfenita( 𝑃𝑏𝑀𝑜𝑂4) e da Powelita (𝐶𝑎𝑀𝑜𝑂4) (FONTELES, 

2009). O processo extrativo do molibdênio está ilustrado na FIG.1 abaixo. 

 A produção dos pós de molibdênio elementar pode ser conseguida com um processo 

que passa por pelo menos dois estágios, cada um deles envolvendo diferentes equipamentos e 

condições, a partir da molibdenita (𝑀𝑜𝑆2). A primeira etapa envolve a obtenção do trioxido 

de molibdênio (𝑀𝑜𝑂3) com o aquecimento da molibdenita concentrada. Com esse oxido, o 

HMA pode ser obtido com o processo de lixiviação, passando posteriormente por um 

processo de redução para chegar ao pó de molibdênio elementar. Outra opção é aquecer o 

𝑀𝑜𝑂3 a temperaturas em torno de 1100°C para sublimar o óxido. 

 A China conta com três das seis maiores minas de molibdênio do mundo: Luanchuan, 

na Província na Província Henan, Daheishan, na Província Jilin, e Jinduicheng, na Província 

Shanxi. Os Estados Unidos vem em seguida com as minas de Henderson, no Colorado, 

Questa, no Novo México e Thompson Creek, em Idaho. Na América do Sul a produção de 

molibdênio ocorre principalmente no Chile e em algumas minas peruanas. No Brasil não 

existem reservas oficiais expressivas. No Nordeste brasileiro, existe a Província Scheelitífera 

do Seridó, nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, onde molibdenita ocorre como 

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

Brejuí e Barra Verde, em Currais Novos, RN, e de Timbaúda, em Frei Martinho, PB. 

(FONTELES, H., R., N., 2009). 

 Como observado na FIG.1, o heptamolibdato de amônio é um dos produtos obtidos 

antes do final da obtenção do metal de molibdênio. Esse material é conseguido após 

tratamento químico de lixiviação do minério oxidado, com amônia. Este precursor do 

molibdênio tem fórmula química (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, e é muito utilizado como reagente 
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em soluções aquosas, na própria produção do metal de molibdênio puro, em catalisadores, 

dentre outros. 

 

Figura 1 - Fluxograma da produção do pó de molibdênio (GUPTA, 1992). 

 

2.2.1 Mecanismo de redução do HMA 

 O mecanismo mais comum de redução do HMA é através do uso de gás hidrogênio. 

Esse mecanismo existe desde 1941 e foi patenteado por Robert Fredrik Rennie. Com o HMA 

exposto a um aumento de temperatura acima de 650°C e a uma atmosfera de gás hidrogênio 

passante, o composto de fórmula (NH4)6Mo7O24 . 4H2O é quebrado em amônia, água e 

𝑀𝑜𝑂3. Mantendo a atmosfera passante de gás hidrogênio e a temperatura elevada, boa parte 

do 𝑀𝑜𝑂3 se transforma em 𝑀𝑜𝑂2, que posteriormente é reduzido ao molibdênio elementar 

(RENNIE, 1941). Esse mecanismo de redução do HMA apesar de já consolidado, deve ser 

estudado em pesquisas na área, já que parâmetros de redução como a vazão de gás hidrogênio 

passante, a temperatura de redução, o tempo de isoterma e as taxas de aquecimento e 

resfriamento, são determinados de forma experimental de acordo com a estequiometria das 

composições de pós e com a quantidade de pó a ser reduzida. 

 Além da redução do HMA por hidrogênio, outras tecnologias estão sendo pesquisadas 

atualmente. Uma dessas tecnologias trata da redução direta do HMA em um único estágio. 

Isso pode ser conseguido através da mistura do pó de HMA com pós de metais redutores 
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como o Zn e o Mg. Amostras de HMA+metal redutor são postas em vasos submetidos a 

pressões da ordem de 5MPa em atmosfera de gás inerte. A mistura entra em combustão 

quando um ignitor é utilizado para isso. A partir desse processo, altas temperaturas são 

atingidas e a redução é conseguida em etapa única (MANUKYAN et al., 2011). 

2.3 OBTENÇÃO DO COBRE  

 O cobre pode ser encontrado em forma de minérios sulfetados ou óxido e mais 

raramente, como cobre nativo. Os minérios sulfetados são os mais importantes, pois contém 

além do cobre, o ferro, o arsênio, o antimônio, o bismuto, o selênio, o telúrio, dentre outros 

elementos. (CHIAVERINI, 1986). 

 Existem alguns processos de obtenção do cobre como o pirometalúrgico, 

hidrometalúrgico, SX-EW e biolavagem. Aqui será resumido como ocorre o processo 

pirometalúrgico. Nesse processo, posteriormente a extração do minério de cobre com teores 

em torno de 0,7 e 2,5% de Cu, tem-se o processo chamado de concentração, onde o minério 

passa pelas seguintes operações: britagem, moagem, flotação e secagem. Ao final desta fase, 

30% de concentração de cobre, em média, é produzido. O próximo passo é submeter o 

concentrado ao forno “flash”, obtendo o chamado “mate” com teor de 45 a 60% de cobre. Em 

seguida, o “mate” segue para o forno conversor, onde se obtém o blister com 98,5% de 

concentração. Pode-se ainda conseguir maior pureza através de refino a fogo do blister 

(99,7% - ânodo), ou, refino eletrolítico (99,9% - cátodo). (ANDRADE et al., 1997). 

 O cobre é amplamente utilizado na indústria de fios e cabos elétricos, que 

correspondem a 50% aproximadamente do uso do metal. O restante é utilizado para obtenção 

de ligas especiais, tubos, laminados e extrudados. As combinações de suas propriedades 

fazem do cobre um excelente material para diversas aplicações. Algumas das propriedades do 

cobre que podem ser ressaltadas são: condutor térmico e elétrico, resistência à corrosão, e 

ductilidade. 

 Os países com maior produção de cobre atualmente são: China, Chile, Japão, Estados 

Unidos e Austrália. O Brasil segue crescendo na produção de concentrado de cobre. As 

principais jazidas brasileiras estão situadas em Carajás, no Pará e Vale do Curuçá, na Bahia. 

As maiores empresas produtoras do cobre no Brasil são a Vale e a Mineração Caraíba S/A. 

 

2.4 METALURGIA DO PÓ 

 O processo de fabricação que utiliza pós de materiais para a obtenção de peças 

acabadas ou semi-acabadas é a tecnologia do pó. Dentre os materiais fabricados por esse 
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processo, estão os metais, suas ligas e compósitos de matrizes metálicas, originando a 

chamada metalurgia do pó. A produção de peças por metalurgia do pó envolve a mistura de 

pós elementares ou de ligas com aditivos e lubrificantes, compactação dessa mistura em 

matriz adequada, e aquecimento dos corpos verdes compactados em forno com atmosfera 

controlada para ligas as partículas dos pós metalurgicamente. O resultado dessa rota de 

fabricação são corpos sólidos com resistência mecânica e densidades suficientes para o uso 

nas mais diversas áreas de aplicação. Peças com porosidade controlada, para alto desempenho 

e até materiais compósitos podem ser fabricados pela metalurgia do pó (ANGELO e 

SUBRAMANIAN, 2009). 

2.4.1 Obtenção Dos Pós 

 Para iniciar o processo de fabricação de materiais através da metalurgia do pó, é 

necessário, primeiramente, que os pós desses materiais sejam fabricados. Para tanto, existem 

diversas técnicas capazes de transformar partículas grandes em pó. Essas técnicas se 

subdividem em processos (a) químicos; (b) físicos; e (c) mecânicos. Os processos químicos 

são basicamente a decomposição seguida de reações de redução de compostos do material, 

transformando-o em pó. Dentre os processos físicos, o que mais se destaca é a atomização do 

metal líquido/fundido, sendo o processo de obtenção de pós metálicos mais utilizado 

(ANGELO e SUBRAMANIAN, 2009). A atomização consiste na pressurização do metal 

líquido através de um pequeno orifício, formando um filete do metal. Sobre esse filete, incide-

se um jato de ar ou de um líquido, o que leva a turbulências no filete e, consequentemente, 

provoca a atomização. Outro método menos usual de atomização, é utilizando disco rotativo, 

onde o metal se torna pó à partir de colisões com um disco giratório. A FIG.2 demonstra os 

aparatos utilizados na produção de pós de metal por atomização. Por fim, o processo 

mecânico de obtenção de pós com maior destaque é a cominuição mecânica. Neste caso, o 

material sólido será submetido a tensões de tração, compressão, cisalhamento e a impactos 

dentro de um moinho que pode ser de bolas, de barras, dentre outros. A FIG.3 retrata os 

diversos equipamentos utilizados para realizar a moagem ou cominuição mecânica. A 

moagem pode ocorrer a seco ou a úmido dependendo do ambiente em que se faz o processo 

(GOMES, 1995).  
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Figura 2– Aparatos utilizados na produção de pós metálicos por atomização. 

 

Figura 3– Equipamentos de moagem: (i) britador de mandíbula, (ii) britador giratório, (iii) britador de rolos, (iv) 

moinho de bolas, (v) moinho de bolas vibratório, (vi) moinho tipo “atrittor”, (vii) moinho de haste, (viii) moinho 

tipo “martelo”, e (ix) moinho planetário (ANGELO e SUBRAMANIAN, 2009, p.23). 
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2.4.2 Métodos de preparação dos pós 

 2.4.2.1 Recozimento 

 No intuito de homogeneizar os pós e de reduzir quantidades de oxigênio, carbono e 

nitrogênio dos deles, muitas vezes os fabricantes de peças pela rota da metalurgia do pó 

recorrem à operação de recozimento. Tal operação pode ser feita em forno com atmosfera 

gasosa ou sobre vácuo. As temperaturas de recozimento são mantidas tão baixas quanto 

possível para minimizar a sinterização nesta etapa (UPADHYAYA, 2002, p.41). 

 

 2.4.2.2 Mistura dos pós 

 Os materiais compósitos produzidos pela metalurgia do pó partem de uma 

determinada composição de elementos ou compostos químicos. Essa composição é obtida 

pela mistura dos pós no intuito de gerar homogeneização para posterior compactação. Nessa 

linha de raciocínio, entende-se que quanto mais dispersos os pós, mais homogeneização será 

conseguida na produção das peças finais. Através da mistura dos pós, portanto, os tamanhos 

de partículas do pó, sua composição e seu formato serão semelhantes em todas as partes do pó 

(COSTA, 2004, p.16). 

 Muitas variáveis devem ser levadas em consideração no processo de mistura dos pós: 

a) Tipo de misturador; 

b) Volume do misturador; 

c) Geometria do misturador; 

d) Área da superfície interna do misturador; 

e) Materiais de construção e acabamento do misturador; 

f) Volume do pó no misturador antes e depois da mistura; 

g) Rotação do misturador; 

h) Tempo de mistura; 

i) Temperatura de mistura; 

j) Meio de mistura; 

k) Etc. 

 Desta forma, para cada tipo de método de mistura do pós, está associada uma 

eficiência de acordo com as variáveis citadas (UPADHYAYA, 2002). 

 

 2.4.2.2.1 Moagem de alta energia (MAE) 

 O processamento de pós através da moagem de alta energia fornece aos materiais 

produzidos por metalurgia do pó a qualidade necessária para sua utilização em aplicações de 
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alto desempenho tecnológico. Essa técnica envolve processos de soldagem a frio, fratura 

frágil e re-soldagem das partículas de pó sólidas em moinho de bolas de alta energia.  

(SURYANARAYANA, IVANOV e BOLDYREV, 2001). 

 Na MAE, os pós são colocados em recipientes de moagem onde sofrerão os três 

processos citados no parágrafo anterior. Os pós comerciais dentro do recipiente, estão num 

intervalo em torno de 1 a 200 𝜇𝑚, e com o passar do tempo de moagem, seu tamanho diminui 

para poucos micrômetros. Assim, são produzidas novas ligas e compostos que normalmente 

não se formam a temperatura ambiente, bem como fases metaestáveis (OLESZAK, 1999). 

 Com o emprego da MAE nas últimas quatro décadas, alguns sistemas sólidos 

imiscíveis como o W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, dentre outros, que são praticamente impossíveis de 

se processar pela técnica convencional dentro da metalurgia do pó, vêm sendo produzidos 

com distribuição homogênea de fases sólidas, além de melhorarem suas propriedades 

conforme as pesquisas na área avançam (COSTA, 2004). 

 2.4.2.2.1.1 Variáveis do processo de MAE 

 Como em qualquer processo de mistura de pós, na MAE as variáveis devem ser 

selecionadas de forma a otimizar a chegada ao objetivo final, quer ele seja a produção de nova 

fase, a dispersão homogênea de fases, ou ainda a obtenção de determinada microestrutura. 

Existe inter-relação entre cada variável no processo, fazendo com que os resultados possam 

variar de diferentes maneiras. As variáveis mais importantes para a MAE, são: 

a) Recipiente de moagem; 

b) Rotação do recipiente; 

c) Tempo de moagem; 

d) Meios de moagem; 

e) Razão entre massa de pó e massa das bolas; 

f) Atmosfera de moagem; 

g) Temperatura de processamento; 

h) Agente de controle do processo; 

i) Tipo de moinho. 

 

 2.4.2.2.1.1.1 Recipiente de moagem 

 Durante a moagem de alta energia em moinho de bolas, uma determinada quantidade 

de material das paredes dos recipientes de moagem pode se incorporar ao pó moído graças à 

energia de impacto das bolas em sua parede. Com isso, caso o material dos recipientes seja 
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diferente do material que está sendo moído, este será contaminado, podendo ocorrer uma 

variação nas propriedades finais das peças fabricadas. Para evitar tal problema, deve-se 

utilizar recipiente de moagem feito com o mesmo material que está sendo moído. Ainda 

assim, uma variação na composição final do pó moído pode ocorrer (COSTA, 2004). 

 

 2.4.2.2.1.1.2 Rotação de processamento 

 Um parâmetro muito importante para o processamento por MAE é a velocidade 

utilizada na moagem. No caso do moinho planetário, as rotações do disco de apoio do 

recipiente e do recipiente com seu próprio eixo são opostas, conforme FIG.4. Por isso, as 

forças centrífugas que agem sobre as bolas são alternadas, causando uma homogeneidade na 

moagem. Quanto mais rápida for a rotação, mais energia será transferida para o pó. Contudo, 

existe uma velocidade crítica de moagem onde, acima dela, a altura máxima de impacto não é 

atingida. Além da velocidade crítica, outro limitante a ser considerado na MAE é a 

temperatura dentro do recipiente, que aumenta com o aumento da rotação. Essa temperatura 

pode influenciar o processamento de pois pode levar o pó a uma recristalização posterior a sua 

amorfização (COSTA, 2004). 

 

 

Figura 4 – Os sentidos das rotações do disco de suporte e do recipiente de moagem são inversas (cortesia da 

FRITSCH – Equipamentos laboratoriais). 

 

 2.4.2.2.1.1.3 Tempo de moagem 

 O parâmetro do tempo de moagem é o mais importante para a MAE, pois, se 

adequado, é possível atingir o objetivo do processo à partir dele. Este parâmetro pode ser 

estipulado de acordo com o moinho utilizado, a rotação, a carga de pó, a razão entre massa de 

pó e massa de esferas, o material processado e a temperatura de moagem (COSTA, 2004). O 
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tempo necessário para atingir o equilíbrio entre a fratura-frágil e a soldagem a frio deve ser o 

tempo de moagem. Desta forma, dependendo do sistema de partículas de pó utilizado (dúctil-

dúctil; dúctil-frágil; frágil-frágil), o equilíbrio entre os processos de fratura e soldagem a frio 

variará. Portanto, o tempo de moagem depende, também, do sistema de partículas. É 

importante que este parâmetro não ultrapasse o valor requerido, pois isso aumentará a 

contaminação dos pós. 

 

 2.4.2.2.1.1.4 Razão entre massa de pó/massa de esferas 

 A importância da razão entre a massa de pó dentro do recipiente e a massa de esferas, 

se dá já que, quanto menor esse valor, ou seja, quanto maior for a massa das esferas em 

relação a massa do pó, maior será a energia transferida ao pó e, portanto, o processo de 

soldagem à frio e fratura dos pós se dá mais frequentemente, diminuindo o tempo para se 

alcançar uma fase particular no pó. 

 2.4.2.2.1.1.5 Tipos de moinhos 

 O tipo de moinho utilizado na moagem de alta energia pode possibilitar a variação de 

determinados parâmetro, aquecimento e resfriamento do recipiente, eficiência da moagem, 

dentre outros fatores. Abaixo, segue uma breve descrição de alguns desses equipamentos. 

 

 2.4.2.2.1.1.5.1 Moinho “Attritor” 

 Foi introduzido na indústria por Szigvari em 1922 para atingir mais rapidamente a 

dispersão de enxofre na vulcanização da borracha. Esse equipamento se utiliza da 

simplicidade e eficiência na moagem. O moinho attritor funciona da seguinte forma: o pó e o 

meio de moagem (esferas) são colocados em recipiente estacionário onde um eixo vertical 

com braços horizontais, chamados de impelidores, agitam o pó em rotações em torno de 

75 𝑎 500 𝑟𝑝𝑚, dando-lhe energia através de forças de impacto e de corte. O efeito de 

moagem, portanto, depende tanto da rotação da haste vertical, quanto da geometria do 

recipiente estacionário de moagem. A FIG.5(a) mostra o esquema de um moinho attritor. 

 A capacidade dos recipientes de moinhos tipo attritor variam de 1 𝑎 3,8𝐿, e eles são 

fabricados para trabalhar em presença de vácuo ou de gases inertes como Ar e He. A moagem 

com fluxo de gás nitrogênio ou hidrogênio para sintetização de nitretos e hidretos, também 

pode ser utilizada. Ainda, esse moinho tem a opção de resfriamento através de fluxo de água 

como mostra a FIG.5(b) (ESKANDARANY, 2015). 
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Figura 5 - (a) Equipamento de moagem do tipo “attritor”; e (b) componentes de moagem e acessórios para 

resfriamento de recipiente de moinho “attritor” (ESKANDARANY, 2015). 

  

 2.4.2.2.1.1.5.2 Moinho “Shaker” 

 Esse moinho de bolas de alta energia agita a carga de pó, que geralmente não passa de 

10𝑔, juntamente as esferas, em três direções perpendiculares entre si de forma concomitante. 

Sua rotação é de aproximadamente 1200 𝑟𝑝𝑚. O movimento das esferas dentro do recipiente 

de moagem no moinho Shaker, ocorre nas três direções perpendiculares, fazendo com que as 

esferas atinjam velocidades de magnitudes em torno de 5𝑚/𝑠, promovendo forças de impacto 

muito elevadas e variadas. Portanto, o tempo necessário para atingir determinado objetivo em 

uma mistura de pós, é muito menor para o moinho Shaker do que para o attritor ou planetário 

(ESKANDARANY, 2015). 

 

 2.4.2.2.1.1.5.3 Moinho Planetário de bolas 

 O moinho planetário de bolas é um dos mais populares dentre os de alta energia, pois 

pode ser utilizado para uma grande gama de materiais. O meio de moagem (esferas) nesse 

moinho adquire elevada energia com a rotação através do efeito da força centrífuga. Por isso, 

as esferas nesse moinho podem chegar a acelerações em torno de vinte vezes maiores que a da 

gravidade. 
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 Devido às direções de rotação opostas do disco de suporte do recipiente e do recipiente 

com seu próprio eixo, o meio de moagem (esferas) e a carga de pó se movem alternadamente 

na parede interna do recipiente, atravessando-o como esquematizado na FIG.6. A autonomia 

do moinho planetário gira em torno de 100𝑔 de pó de cada vez (ESKANDARANY, 2015). 

 

Figura 6 - Movimento das esferas e do pó dentro do moinho planetário causados pelo efeito alternado da força 

centrífuga do disco e do recipiente de moagem. 

 

2.4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS 

 No intuito de determinar parâmetros associados aos pós, são feitos vários ensaios de 

caracterização. Os principais parâmetros a se identificar de um pó são: estrutura cristalina das 

partículas; pureza; composição química; forma, tamanho e distribuição do tamanho das 

partículas; superfície específica e densidade; e estado de aglomeração. Outras características 

também podem ser importantes dependendo do objetivo de um trabalho ou processo 

industrial. 

 

 2.4.3.1 Estrutura e composição química 

 As impurezas nos pós metálicos podem ter grande influência no processamento e 

propriedades finais de corpos produzidos por metalurgia do pó. Por isso, existem técnicas 

capazes de mensurar quais e a quantidade de impurezas nos pós (UPHADYAYA, 2002). 

 A microestrutura dos pós cristalinos também tem elevada influência para as etapas de 

compactação, de sinterização e nas propriedades finais dos corpos sinterizados. A obtenção de 

grãos finos é desejável já que eles proporcionam melhoras nas propriedades mecânicas do 
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material, além de melhorar a sinterabilidade dos pós e uniformizar as mudanças dimensionais 

durante a sinterização. 

 2.4.3.2 Forma e tamanho de partícula 

 Os formatos e tamanhos das partículas dos pós são características essenciais para que 

se tenha conhecimento de sua influência no processo metalúrgico e na identificação de fases, 

por exemplo. As partículas de pós metálicos podem ter formatos esféricos, dendríticos, 

irregulares, etc. Geralmente, esses formatos estão diretamente associados ao processo de 

produção desses pós. Por exemplo, pós de cobre produzidos por atomização têm formato 

esférico, enquanto aqueles produzidos pelo processo eletrolítico têm formato dendrítico. 

 Os tamanhos das partículas só podem ser perfeitamente definidos para formatos 

eféricos, através dos diâmetros das esferas. Para partículas com outros formatos, o tamanho 

depende da técnica usada para medição, como peneiramento, sedimentação e elutriação, 

contador Coulter, etc. Técnicas como microscopia ótica de transmissão, microscopia 

eletrônica de varredura e técnicas de espalhamento de luz, também são bastante aplicadas no 

intuito de determinar tamanho de partículas de pós (GOMES, 1995, p.33). 

    2.4.3.3 Densidade aparente e verde 

 A densidade aparente é o volume ocupado pelo pó solto por sua unidade de peso, onde 

a unidade dimensional mais comum é [g/cm³]. Este valor é importante porque determina o 

volume real ocupado pela massa de pó em equipamentos de compactação, por exemplo. Ela 

depende da densidade teórica do material e do tamanho e forma, da distribuição de tamanhos, 

da área superficial específica, topografia e empacotamento das partículas de pó. A medição 

dessa densidade é feita através do preenchimento de um volume conhecido com o pó, com 

posterior medição de seu peso. Caso o pó seja suavemente comprimido nessa cavidade, tem-

se o conceito de densidade de batida. 

 A densidade a verde é a densidade dos corpos compactados, sendo mensurada 

geralmente por picnometria com impermeabilização do corpo verde. O método geométrico 

também pode ser aplicado para fazer essa medição satisfatoriamente, contanto que os corpos 

verdes permitam tal medição sem soltar material (GOMES, 1995, p.35 e 36).  

 

 2.4.4 Compactação 

 A compactação de pós metálicos é realizada no intuito de se atingirem alguns 

objetivos, como: 

 Conformar o pó em um formato desejado; 
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 Chegar às dimensões finais da peça, já prevendo a variação de dimensões 

devido à sinterização; 

 Alcançar o nível e tipo de porosidade desejada; 

 Alcançar resistência suficiente para possibilitar o manuseio da peça. 

 Para conquistar esses objetivos, existem diversos tipos de compactação. Os diferentes 

processos de compactação podem ser categorizados como: (a) contínuos e descontínuos; (b) 

pressões – altas e baixas; (c) velocidade – alta e baixa; (d) pressões – uniaxiais e hidrostáticas; 

e (e) com ou sem aplicação de calor, ou seja, sinterizando simultaneamente ou não. Os corpos 

compactados sem adição de calor durante o processo são chamados de “corpos verdes”, com 

densidades superiores as dos pós. 

 

 2.4.4.1 Compactação em matriz rígida 

 Este é o método de compactação mais utilizado, sendo considerada a técnica 

convencional. Através da aplicação de pressão por meios mecânicos ou hidráulicos nos pós 

em matrizes rígidas, são atingidos valores de densidades de até 90% em relação à densidade 

total.  

 Durante a compactação, a transmissão de pressão através das partículas de pó é 

dificultada devido ao atrito do material com as paredes da matriz e entre as próprias 

partículas. Portanto, a uniformidade nos corpos verdes depende de (a) o tipo de compactação; 

(b) o tipo de ferramenta; e (c) da lubrificação utilizada (UPHADYAYA, 2002). 

 De acordo com o movimento realizado pelas partes da matriz utilizada, a técnica de 

compactação em matiz rígida pode ser dividida em (a) de simples ação, quando apenas o 

punção superior ou o inferior se move; e (b) de dupla ação, quando os dois punções se movem 

simultaneamente. A FIG.7 ilustra como a compactação de simples e de dupla ação ocorrem. 
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Figura 7 - A compactação de (a) simples ação, ocorre com matriz e um dos punções estacionários, o que faz com 

que a densidade do corpo verde ao final da compactação seja maior do lado do punção móvel, enquanto que na 

de (b) dupla ação, apenas a matriz é estacionários, o que faz com que a densidade do corpo verde ao final da 

compactação seja maior do lado do punção móvel, enquanto que na de (b) dupla ação, apenas a matriz é 

estacionária, o que faz com que a densidade do corpo verde seja igual nas extremidades e que o corpo fique 

enfraquecido na região central. 

 

 2.4.4.2 Operação de compactação - Etapas 

 A sequência de operações para realização da compactação é dada por: (a) 

preenchimento das cavidades da matriz com determinada quantidade de pó; (b) prensagem a 

determinada pressão de compactação para atingir valores requeridos de densidade à verde, ou 

seja, do corpo verde; (c) retirada do punção superior do compacto, momento de maior risco de 

surgimento de trincas no corpo compactado, pois ao se retirar o punção o balanço de forças 

desaparece e uma das extremidades do compactado tende a expandir; e (d) ejeção, que requer 

uma matriz fabricada de forma a tornar a ejeção praticável. Nesse caso, a resistência mecânica 

do corpo verde deve ser suficiente para resistir ao cisalhamento entre ele e as paredes da 

matriz, principalmente quando a matriz tem formas complexas. 

 

2.4.5 Sinterização 

 A sinterização pode ser definida como o processo em que partículas de pó, 

compactadas sobre pressão ou simplesmente confinadas em um recipiente, se ligam 

quimicamente umas as outras, dando origem a um corpo sólido coerente quando estão em 

influência de temperaturas elevadas (UPHADYAYA, 2002). 
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 A sinterização é realizada através do fornecimento de calor à peça verde em 

temperaturas em torno de 2/3 a 3/4 da temperatura absoluta do início de fusão de um dos 

metais (se for mistura) ou liga. A energia motriz para que ocorre sinterização é proveniente da 

superfície livre específica das partículas do pó, que ativada termicamente pela elevação de 

temperatura, dá início à sinterização. Quanto maior for esse valor, maior a tendência de 

sinterização. Ainda, a sinterização, que promove a redução da porosidade, se utiliza do 

mecanismo de difusão atômica para ocorrer (MORAIS, 2012, p.141). 

 

 2.4.5.1 Sinterização por fase sólida 

 O processo de sinterização sólida é aquele que ocorre em temperaturas inferiores ao 

ponto de fusão dos metais presentes e a ligação entre partículas acontece por difusão atômica 

no estado sólido. O processo de sinterização em estado sólido pode ser dividido em três 

estágios conforme ilustrado na FIG.8. No estado inicial, ocorre a formação do contato entre 

partículas, proveniente da compactação e que tem sequência com a formação e crescimento de 

pescoços; já no estado intermediário, tem-se uma densificação do compactado e, portanto, 

consequente decréscimo nos diâmetros dos poros; por fim, no estágio final ocorre a 

diminuição da porosidade gradualmente, até o limite do processo. Vale salientar que, dos três 

estágios durante a sinterização sólida, somente no estágio final ocorre contração linear, 

∆𝐿 = 𝐿0 − 𝐿𝐹. 

 Sendo o mecanismo de transporte de matéria na sinterização em estado sólido, a 

difusão atômica, são conhecidos alguns mecanismos de transporte de matéria para este caso, 

por exemplo: evaporação e condensação na superfície das partículas; difusão através das 

superfícies; difusão através do volume; difusão através dos contornos de grão; dentre outros. 

Todos os caminhos citados têm em comum o caminho por onde passam os átomos: o pescoço 

formado entre as partículas (GOMES, 1995, p.57). 

 

Figura 8 - Ilustração dos estágios (a) inicial; (b) intermediário; e (c) final (GOMES, 1995, p.57). 
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 2.4.5.2 Sinterização por fase líquida 

 Desde 1950 que os avanços científicos na área da sinterização por fase líquida vêm 

acontecendo. Inclusive, os resultados obtidos em pesquisas na área já são utilizados para fazer 

previsões de dimensões de peças fabricadas pelo processo; microestrutura obtida; e 

propriedades dos materiais, em softwares de simulação de sinterização (GERMAN, SURI E 

PARK, 2008, p.1).  

 Quando existe uma dificuldade de sinterização do material na fase sólida, a 

sinterização com fase líquida é utilizado para densificar os materiais. Nesse caso, uma das 

fases funde a uma dada temperatura, sendo a responsável pela densificação.  

 O processo de sinterização por fase líquida produz componentes de múltiplas fases, 

geralmente aplicados em avanços de engenharia. Basicamente, o processo de sinterização com 

fase líquida ocorre considerando que os grãos da fase sólida coexistem com uma fase líquida. 

Em suas aplicações mais comuns, os grãos da fase sólida são solúveis no líquido da outra 

fase. Isso faz com que o líquido molhe a fase sólida, promovendo forças capilares que juntam 

os grãos. Ainda, por coalescência da fase sólida e devido às maiores taxas de difusão 

relacionadas à fase líquida, a densificação do material é aumentada quando utilizado este 

método de fabricação de peças. Graças a essa série de vantagens somada à possibilidade de 

produzir um compósito com propriedades específicas, a sinterização por fase líquida é o 

processo de produção por metalurgia do pó comercialmente dominante (GERMAN, SURI E 

PARK, 2008, p.2). 

 Para pós misturados, uma visão conceitual do processo de sinterização por fase líquida 

é aceita nos dias atuais. Conforme esquematizado na FIG.9, a sinterização líquida ocorre com 

a seguinte sequência de fatos: (a) os grãos da fase sólida experimentam sinterização por fase 

sólida durante o aquecimento da mistura; (b) no caso de misturas onde a fase líquida molha a 

fase sólida, a recém formada fase líquida dissolve as ligações entre os grãos da fase sólida 

promovendo o rearranjo de partículas; (c) devido à solubilidade da fase sólida na líquida, esta 

aumenta as taxas de transporte responsáveis pela densificação do corpo; e (d) a energia de 

superfície dos poros estabelece seu desaparecimento enquanto ocorre endurecimento e 

densificação da microestrutura, enrijecendo-a.  

 Além dos pós misturados com fases solúveis, a sinterização com fase líquida também 

pode ser utilizada para pós formadores de ligas, que se fundem parcialmente formando uma 

microestrutura semi-sólida. Outro tipo de sistema que utiliza sinterização por fase líquida são 

aqueles com fases insolúveis. Nesse caso, esqueletos sólidos pré-sinterizados são utilizados 

para chegar a densificação desejada. Mais recentemente, muitas pesquisas têm sido realizadas 
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para esse tipo de material utilizando moagem de alta energia com posterior compactação e 

sinterização por fases líquida, para promover a densificação requerida aos componentes de 

alta performance fabricados pela técnica. 

 

Figura 9 – Esquematização ilustrando a sequência de acontecimentos na sinterização por fase líquida 

(GERMAN, SURI E PARK, 2008, p.2). 

  

2.4.5.2.1 Sinterização por fase líquida de sistemas insolúveis 

 Alguns sistemas formadores de compósitos possuem componentes que interagem 

fracamente ou não interagem. Exemplos desses sistemas são o W-Cu; WC-Co; Nb-Cu; e o 

Mo-Cu. A metalurgia do pó através da sinterização por fase líquida possibilita a produção 

desses materiais. Para isso, algumas técnicas específicas são utilizadas, como por exemplo, a 

MAE e o spark plasma ou plasma pulsado. 

 No caso da MAE, a técnica permite a produção de pós com elevadas dispersões e 

homogeneidade de fases, tamanhos e morfologia de partículas. Desta forma, são conseguidos 

valores de densificação dos materiais imiscíveis impossíveis pela técnica convencional de 

sinterização, através da infiltração em esqueleto pré-sinterizado. Além dos altos valores de 

densificação, a técnica promove também uma elevada homogeneidade microestrutural 

(COSTA, 2004). Nesse sentido, muitas pesquisas têm sido empregadas recentemente na 

intenção de otimizar os parâmetros de produção dos sistemas imiscíveis produzidos pela 

metalurgia do pó passando pela MAE. 
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 Outro exemplo de método utilizado na produção dos referidos sistemas é a 

sinterização por spark plasma. Nesse caso, tem-se uma similaridade com a sinterização por 

prensagem a quente, pois o pó é prensado diretamente em molde de grafite e aquecido através 

de pulsos de voltagem com altas correntes aplicados sobre o molde e no pó. Devido às 

descargas, as superfícies das partículas são ativadas e purificadas, promovendo o fenômeno 

do auto aquecimento entre elas, resultando na rápida transferência de calor. Esse processo tem 

alta eficiência térmica, possibilita prensagem a quente, possui facilidade de operação do 

equipamento, alta velocidade de sinterização, alta reprodutibilidade, segurança e 

confiabilidade, além de apresentar menor consumo energético (MAMEDOV, 2002). O 

método vem sendo amplamente estudado principalmente na sinterização de cerâmicas, porém, 

existe grande possibilidade de aplicação para compostos intermetálicos e compósitos de 

matriz metálica. 

 

2.5 O SISTEMA MO-CU (MOLIBDÊNIO-COBRE) 

 O sistema Mo-Cu pode ser considerado como um compósito já que é um material que 

tem a finalidade de ter as propriedades de suas duas fases formadoras e apresenta duas fases 

imiscíveis entre si. Segundo o CALLISTER, 2007, um material só pode ser considerado um 

compósito quando as fases envolvidas fazem parte de classes de materiais diferentes, como 

por exemplo, uma cerâmica e um metal. Porém, a mesma referência afirma que um material é 

um compósito quando dois ou mais materiais imiscíveis são produzidos como um único corpo 

no intuito de se chegar a um material que tenha propriedades intermediárias de suas fases 

formadoras. Como o sistema Mo-Cu se encaixa quase que inteiramente nessa descrição, não 

fosse por suas duas fases serem metais, podemos considerá-lo como um compósito. 

 O cobre é um material largamente utilizado como condutor elétrico, pois tem elevada 

condutividade elétrica e térmica, e ainda assim pode ser adquirido a baixo custo. Outra 

vantagem do cobre é sua ductilidade, que permite a obtenção de fios finos desse material, 

além de outros objetos. Já o molibdênio é um metal refratário com coeficiente de expansão 

térmica quase tão baixo quanto o do tungstênio, porém sua densidade é praticamente a metade 

do valor deste. Desta forma, a junção de propriedades do cobre e do molibdênio, permite 

chegar a materiais com aplicações principalmente em empacotamento eletrônico, mas também 

em aplicações aeroespacias quando existe necessidade de materiais leves, com baixa expansão 

térmica e de elevadas condutividades térmica e elétrica. A forma como se processa o material, 

procurando ultrapassar a barreira da molhabilidade parcial do cobre no molibdênio, que vem a 

ser a principal problemática de sua fabricação, é que dita suas propriedades finais. 
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 A FIG.10 mostra um gráfico dos materiais utilizados em dissipadores de calor em 

empacotamento eletrônico. A faixa mais escura do gráfico explicita os melhores materiais 

para a aplicação. Como é possível verificar, o compósito Mo-Cu se encontra nessa faixa, 

porém não é o melhor material utilizado para este fim. Nesse sentido, muitas pesquisas têm 

sido feitas com esses materiais procurando melhorar cada vez mais suas propriedades 

conforme variam seus parâmetros de processamento. 

 

Figura 10 – Gráfico do coeficiente de expansão térmica pela condutividade térmica mostrando faixa de materiais 

utilizados em empacotamento eletrônico (cortesia da Plansee – Engenharia de Potência). 
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3 MATERIAIS DE PARTIDA 

 Os pós de materiais utilizados para obtenção do compósito Mo-27,82%𝜈Cu ao final do 

processo de metalurgia do pó neste trabalho, foram o heptamolibdato de amônio (HMA) e o 

cobre atomizado. Suas características são dadas a seguir. 

3.1 PÓ DE HEPTAMOLIBDATO DE AMÔNIO (HMA) 

 Para produção do compósito de matriz refratária Mo-27,82%𝜈Cu, foi utilizado 

inicialmente seu precursor, pó de HMA, para obtenção da fase refratária de molibdênio. Este 

pó foi caracterizado por microscopia eletrônica de varredura. A FIG.11 mostra as 

micrografias obtidas por MEV do material em questão. Verifica-se na imagem a forma típica 

das partículas do pó, a distribuição do tamanho dessas partículas e ainda o estado de 

aglomeração das mesmas. O pó tem formato de polígonos com poucos cantos vivos e sua 

superfície contém algumas partículas menores do pó. Ainda, observam-se na superfície das 

partículas algumas trincas na escala do micrômetro, características dos materiais frágeis. 

 

3.2 PÓ DE COBRE ATOMIZADO (CU) 

 Pó de cobre atomizado foi utilizado como material inicial para ser a fase dispersa do 

compósito Mo-27,82%𝜈Cu produzido por metalurgia do pó.  Este pó foi caracterizado por 

difração de raios-X (DR-X) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A FIG.12 mostra 

as micrografias obtidas por MEV do material em questão. Verifica-se na imagem a forma 

típica das partículas do pó, a distribuição do tamanho dessas partículas e ainda o estado de 

aglomeração das mesmas. Pela distribuição de partículas, onde algumas são muito maiores do 

que outras, é possível inferir que o pó de cobre atomizado utilizado possui uma distribuição 

bimodal. O pó tem formato indefinido sem cantos vivos com algumas partículas se 

aproximando de esferas; sua superfície contém algumas partículas menores do pó; e, ainda, 

observam-se na superfície das partículas grandes trincas que indicam que elas são, na verdade, 

grandes aglomerados de partículas menores. A FIG.13 mostra o difratograma de raios-X do 

pó de Cu atomizado, indicando sua pureza. 
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Figura 11 - Micrografias do pó de HMA mostrando em (a) a distribuição das partículas; em (b) a superfície das 

partículas; em (c) partículas menores aglomeradas sobre a superfície das grandes partículas de HMA; e em (d) 

microtrincas sobre a superfície das partículas. 

 

 

Figura 12 – Micrografias do pó de cobre mostrando em (a) a distribuição das partículas; em (b) a superfície das 

partículas; em (c) microtrincas de fabricação nas partículas; e em (d) ampliação das microtrincas sobre a 

superfície das partículas. 
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Figura 13 - Difratograma de raios-X do cobre atomizado. 

  



45 
 

 

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 Neste trabalho foram produzidos materiais compósitos multifásicos compostos por 

duas fases. A fase matriz é constituída por cobre e a fase dispersa, por molibdênio. Como 

comentado no capítulo 2, o processamento de compósitos com matrizes de metais refratários 

se dá, principalmente, através da metalurgia do pó. Portanto, para produção dos materiais 

pesquisados, foi utilizada esta técnica passando por todas as suas etapas típicas como a 

preparação dos pós e sua caracterização, compactação, sinterização e caracterização dos 

corpos sinterizados.. Neste capítulo, cada etapa realizada na pesquisa é detalhada e mostrada. 

Foram utilizadas duas rotas de fabricação do compósito Mo-27,82%𝜈Cu diferentes. Uma 

delas recebeu a nomenclatura de rota (α) de fabricação, enquanto a outra foi chamada de rota 

(β) de fabricação. A diferença entre elas é que na primeira os processos de decomposição e 

redução dos pós foram realizados antes da compactação, enquanto na segunda esses processos 

foram realizados na mesma etapa da sinterização, aproveitando o aumento de temperatura 

para isso. A FIG.14 ilustra de forma geral, as etapas da metalurgia do pó realizadas em cada 

uma das rotas de fabricação, na sequência correta. 

 

Figura 14 - Fluxograma ilustrando as etapas realizadas na pesquisa para obtenção e estudo dos corpos 

compósitos de Mo-27,82%𝜈Cu. 

 

4.1 CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO  

 A composição do pó ao final dos processos de decomposição e redução foi definida 

para este estudo em Mo-25%pCu. Sabendo que a mistura inicial é composta de HMA e Cu, é 
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preciso fazer o cálculo estequiométrico inicial da mistura para que ao final dos processos de 

decomposição e redução por hidrogênio, tenha-se uma estequiometria do pó de Mo-25%pCu. 

Portanto, o cálculo estequiométrico usado para encontrar as porcentagens em peso do HMA e 

do Cu iniciais foi feito conforme mostrado abaixo: 

 A molécula de HMA tem a seguinte fórmula química: 

(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂244𝐻2𝑂 

 Da tabela periódica, têm-se os seguintes pesos atômicos para cada elemento na 

fórmula química do HMA: 

 𝑁 = 6 𝑥 14,007 = 84,042 𝑔 

𝑀𝑜 = 7 𝑥 95,94 = 671,58 𝑔 

𝑂 = 28 𝑥 16,00 = 448,00 𝑔 

𝐻 = 32 𝑥 1,00 = 32,00 𝑔 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝐻𝑀𝐴 =  1235,62 𝑔 

%𝑀𝑜 =
671,58

1235,62
= 54,35% 

Para chegar à composição desejada de Mo-25%pCu, faz-se uso de regra de três comum: 

671,58 g                      75% 

X                             25% 

𝑋 =  223,86 𝑔 

 Onde X é a massa de Cu na mistura. 

 Para descobrirmos a porcentagem de HMA e Cu na mistura, são feitos os seguintes 

cálculos: 

1235,62 (𝐻𝑀𝐴) + 223,86 (𝐶𝑢) = 1459,48 (𝐻𝑀𝐴 + 𝐶𝑢) 

%𝐻𝑀𝐴 =
1235,62

1459,48
= 84,66%  

%𝐶𝑢 =
223,86

1459,48
= 15,34% 

 Foram misturados 20g de pó de HMA+Cu, onde as massas de HMA e Cu estão 

relacionadas nos cálculos abaixo: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝ó 𝑑𝑒 𝐶𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑜 = 20 𝑥 0,1533 = 3,066 𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝ó 𝑑𝑒 𝐻𝑀𝐴 = 20 𝑥 0,8466 = 16,932 𝑔 

 Em balança digital de precisão, foram medidas e misturadas as seguintes massas de pó 

de HMA e Cu: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝ó 𝑑𝑒 𝐶𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑜 = 3,0673 𝑔 
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𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝ó 𝑑𝑒 𝐻𝑀𝐴 = 16,9318 𝑔 

O que resultou em uma massa total da mistura de 19,9991 𝑔. 

Para converter o valor da composição do compósito Mo-25%pCu em frações de 

volume, basta dividir as porcentagens em massa pelas respectivas densidades dos 

componentes, que são, respectivamente: 𝜌𝑀𝑜 = 10280𝑘𝑔/𝑚3 e 𝜌𝐶𝑢 = 8890𝑘𝑔/𝑚³. Dessa 

forma, a composição em volume correspondente ao compósito em questão é de Mo-

27,82%𝜈Cu. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS PÓS 

 Os pós usados neste trabalho foram preparados pelos métodos de mistura mecânica 

manual e moagem de alta energia em moinho planetário.  

 

4.2.1 Mistura mecânica manual 

 Pós de HMA e Cu tiveram suas massas medidas em balança de precisão para resultar 

na estequiometria de HMA-15,34%Cu. Dessa forma, uma carga de 20g de pó foi misturada 

manualmente dentro de recipiente de vidro durante cinco minutos. 

 

4.2.2 Moagem em moinho planetário de alta energia  

 Uma carga de 20g de HMA-15,34%Cu foi preparada utilizando balança de precisão. 

Essa carga foi posta para moer em moinho planetário de alta energia. O cadinho e as esferas 

utilizadas foram de metal duro (carbeto de tungstênio), pois daqueles disponíveis pela 

empresa fabricante, esse material é o que mais tem semelhanças com o material moído, já que 

o tungstênio e o molibdênio são vizinhos na tabela periódica. Além disso, o pó foi moído sob 

atmosfera líquida de álcool ciclohexano, no intuito de evitar a oxidação do pó, que no 

decorrer da moagem fica exposto a temperaturas elevadas. A relação massa de pó/massa de 

bolas utilizada foi de 1:5, pois o cadinho tem pequeno volume e segundo 

(SURYANARAYANA, 2001, p.25), é interessante que 50% do volume do recipiente de 

moagem esteja vazio, para que o efeito de impacto, que é o principal mecanismo de moagem 

nesse caso, não seja prejudicado. A rotação utilizada na moagem foi de 400rpm, pois na 

literatura pesquisada essa rotação não eleva demasiadamente a temperatura dentro do 

recipiente, e promove a moagem em tempo satisfatório. Por fim, o tempo de moagem foi de 

50 horas, sendo retiradas amostras de pós nos tempos de 2, 10, 20, 30 e 50h, com a finalidade 

de verificar a evolução da moagem. 
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4.3 DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DOS PÓS HMA-15,34%CU 

 A técnica de produção mais comum dos compósitos Mo-Cu é por infiltração de cobre 

líquido em esqueleto pré-sinterizado de molibdênio. Neste trabalho, outro caminho de 

fabricação foi realizado, onde a decomposição e redução do pó HMA-15,34%Cu foi uma das 

etapas. Partindo de pós de HMA-15,34%Cu, pequenas quantidades dele por vez (2g no 

máximo), tanto dos pós misturados manualmente quanto daqueles moídos por MAE, foram 

decompostos e reduzidos em forno tubular com atmosfera de gás hidrogênio (𝐻2) passante. 

Os parâmetros utilizados nas reduções foram: (a) temperatura máxima de 730°C; (b) taxa de 

aquecimento de 10°C/min.; (c) tempo de 1h de isoterma; (d) fluxo de gás hidrogênio de 

6,66ml/s; e (e) taxa de resfriamento de 25°C/minuto. No momento do resfriamento, ao passar 

pela faixa de 500°C, gás argônio foi utilizado com fluxo de 5,0ml/s para evitar a oxidação do 

pó dentro do forno.  

 No momento da retirada do pó reduzido do forno, foi necessário esperar todo o 

conjunto chegar à temperatura ambiente para abri-lo. Aguardando mais trinta minutos no 

mínimo, o pó era retirado devagar formando uma fina camada apassivadora de óxido nas 

superfícies das partículas de pó, evitando assim o contato brusco com a atmosfera e uma 

possível ignição espontânea do pó causada pela rápida reação de oxidação.   

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS  

 Os pós retirados durante a MAE nos tempos de 2, 10, 20, 30 e 50h, e aqueles 

reduzidos conforme parâmetros já comentados, foram caracterizados para verificar a 

distribuição, o tamanho das partículas, contaminações provenientes da moagem, a estrutura 

cristalina, e a dispersão das fases. Para isso, foram utilizadas as técnicas a seguir: 

 

4.4.1 Difração de raios X (DR-X) 

 A difração de raios X foi feita para determinar informações sobre as fases resultantes 

da MAE, bem como os parâmetros de rede das fases conforme ocorreu a evolução da 

moagem. Ainda, foi feito em amostras decompostas e reduzidas para verificar se houve 

completa redução dos pós HMA-15,34%Cu com os parâmetros utilizados. 

 

4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 O microscópio eletrônico de varredura (MEV) possibilita a verificação da evolução da 

moagem através da conferência dos tamanhos das partículas, de sua distribuição, tamanho, da 

dispersão entre as fases presentes e do formato das partículas resultantes, quando utilizado 
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para fazer imagens dos pós. Ele também pode ser utilizado para obter imagens de peças 

sinterizadas, possibilitando a visualização de sua microestrutura. Nesse sentido, o 

equipamento TM3000 da marca HITACHI, operado por técnicos e bolsistas habilitados do 

Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais (LCEM) da UFRN, foi utilizado para 

obter imagens das amostras moídas por 2, 10, 20, 30 e 50h, dos pós decompostos e reduzidos, 

e ainda das amostras sinterizadas. 

  

4.4.3 Energia dispersiva de raios X (EDX ou EDS) 

 As análises por EDX foram realizadas em todas as amostras moídas, reduzidas, e 

sinterizadas. Através dessa técnica foi possível identificar contaminantes provenientes da 

MAE nos pós. 

 

4.5 COMPACTAÇÃO DOS PÓS 

 Para compactar as amostras para posterior sinterização, foi utilizada matriz de aço 

carbono temperado, do tipo uniaxial de simples ação, com 5mm de diâmetro. As pressões de 

compactação utilizadas foram 200, 400, e 600 MPa. Como lubrificante, foi utilizado estearato 

de zinco.  

 Das amostras misturadas manualmente, oito quantidades foram compactadas à pressão 

de 200MPa, sendo que quatro foram reduzidas antes da compactação e quatro foram 

reduzidas depois. Tais amostras foram utilizadas para verificar a influência da rota de 

processamento pela metalurgia do pó em suas propriedades e características. Dos pós 

processados em moinho planetário e reduzidos posteriormente, doze quantidades, quatro para 

cada pressão de compactação, foram produzidas, sendo posteriormente sinterizadas em fase 

líquida. Assim, foi possível avaliar a influência da pressão de compactação nas propriedades e 

características do material. Ainda, mais oito quantidades de pós moídos e reduzidos foram 

compactadas a 200MPa, onde quatro foram sinterizadas em fase sólida e outras quatro em 

fase líquida. Nesse caso, a influência da temperatura de sinterização é que foi avaliada. 

 As dimensões das amostras, diâmetros e alturas, foram medidas utilizando paquímetro 

digital calibrado da Mitutoyo com precisão de 0,01mm. Já suas massas foram medidas em 

balança de precisão. Desta forma, através do método geométrico, as densidades à verde das 

amostras foram calculadas. 
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4.6 SINTERIZAÇÃO 

 A sinterização de todas as amostras ocorreu em forno tubular resistivo AN1430i com 

atmosfera passante de gás hidrogênio (𝐻2). Com exceção da temperatura de sinterização, os 

valores dos parâmetros de sinterização foram iguais para todas as amostras. Tais parâmetros 

foram: (a) taxa de aquecimento de 10°C/min; (b) isoterma de 1h; (c) fluxo de 𝐻2 de 6,66ml/s; 

e (d) taxa de resfriamento de 25°C/min. Em relação às temperaturas de sinterização, a TAB.3 

indica as amostras que foram sinterizadas em diferentes temperaturas na finalidade de avaliar 

a influência da temperatura de sinterização nas características e propriedades das peças. 

 No momento do resfriamento das amostras, ao ultrapassar 500°C, o gás argônio foi 

utilizado no lugar do gás hidrogênio, prevenindo, desta forma, a possibilidade de oxidação das 

amostras em temperaturas elevadas. Para retirada das amostras, esperou-se que o forno 

pudesse chegar à temperatura ambiente para abrir sua tampa flangeada. 

 

Tabela 3 – Condições de processamento pela metalurgia do pó das amostras produzidas. 

Identificação das 

amostras 
Processamento 

Decomposição 

e redução 

Pressão de 

compactação 

(MPa) 

Temperatura 

máxima de 

sinterização 

Amostras 

MM.2.12.1 a 

MM.2.12.4 Misturadas 

manualmente 

Não 

200 

1200°C 

Amostras 

MM.DR.2.12.1 a 

MM.DR.2.12.4 

Sim 

Amostras 

MAE.2.12.1 a 

MAE.2.12.4 

Moídas por 

MAE 

Não 

Amostras 

MAE.DR.2.12.1 a 

MAE.DR.2.12.4 

Sim 

Amostras 

MAE.DR.4.12.1 a 

MAE.DR.4.12.4 

400 

Amostras 

MAE.DR.6.12.1 a 

MAE.DR.6.12.4 

600 

Amostras 

MAE.DR.2.10.1 a 

MAE.DR.2.10.4 
200 

1000°C 

Amostras 

MAE.DR.2.11.1 a 

MAE.DR.2.11.4 

1100°C 
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 As medidas das dimensões (diâmetro e altura) das amostras sinterizadas foram 

realizadas com o mesmo paquímetro utilizado para os corpos verdes compactados, bem como 

a mesma balança foi utilizada para medidas de massa. Dessa forma, o método geométrico foi 

utilizado para calcular as densidades. Na avaliação da densificação das amostras e de suas 

densidades relativas, foram utilizadas a Eq.1 para cálculo da densificação e Eq.2 para 

densidade relativa. Na Eq.1, 𝑑𝑖 é a densidade a verde; 𝑑𝑓 a densidade dos sinterizados; e 𝑑𝑡 a 

densidade teórica, que é dada pela Eq.3. 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 =
𝑑𝑓−𝑑𝑖

𝑑𝑡−𝑑𝑖
𝑥100 [%] 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑑𝑓

𝑑𝑡
𝑥100 [%] 

𝒅𝒕 =  
𝟏

(
%𝑴𝒐
𝝆𝑴𝒐

) + (
%𝑪𝒖
𝝆𝑪𝒖

)
 

 

4.7 METALOGRAFIA ESTRUTURAL 

 As amostras obtidas pela metalurgia do pó foram caracterizadas por MEV e 

microdureza vickers. Para isso, foi necessário fazer o procedimento de metalografia estrutural 

em cada amostra com a intenção de obter superfícies perfeitamente polidas e planas. Nesse 

sentido, cada amostra passou pelas seguintes etapas da metalografia: (a) embutimento e 

identificação; (b) lixamento; e (c) polimento. As etapas de corte e ataque, que fazem parte do 

escopo da metalografia estrutural, não foram necessárias já que as amostras foram obtidas e 

dimensões compatíveis com aquelas necessárias para a caracterização e que existe fácil 

visualização das fases da microestrutura das amostras apenas polidas tanto no microscópio 

óptico quanto no MEV. 

 

4.7.1 Embutimento e identificação 

 O embutimento realizado nas amostras foi do tipo à quente, visando uma maior 

agilidade do processo. Este foi feito para possibilitar o manuseio das amostras, evitar que 

cantos vivos delas rasgassem as lixas e o pano de polimento, e evitar abaulamento no 

momento do polimento. Nesse sentido, foi utilizado o equipamento PRE30Mi da marca 

Arotec. 

(1) 

(2) 

 
 (2) 

(3) 

 
 (2) 
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4.7.2 Lixamento 

 No intuito de deixar as amostras com superfícies lisas e planas, lixamento manual com 

meio úmido (água) foi feito do seguinte modo: começando com lixas mais grossas (menor 

granulação), o lixamento foi realizado com alteração de 90° na direção da amostra em relação 

à lixa anterior a cada mudança de lixa. A lixa de maior granulação utilizada foi a de grão 

2000. 

 

4.7.3 Polimento 

 Para obter uma superfície isenta de riscos, dando possibilidade de sua visualização 

através de microscopia, foi realizado polimento mecânico com alumina e água na superfície 

de todas as amostras. Devido a grande dificuldade de polimento do compósito Mo-

27,82%𝜈Cu, foram utilizados o polimento manual e automático para chegar ao resultado 

esperado. Inicialmente, fez-se polimento automático em quatro amostras por vez, onde elas 

foram colocadas em um castelo, acessório acoplado na politriz, para iniciar o polimento. Para 

dar o acabamento, foi feito polimento manual em cada uma das amostras. O equipamento de 

polimento utilizado foi a politriz AROPOL 2V, da marca Arotec. 

 

4.8 MICRODUREZA VICKERS 

 O ensaio de microdureza vickers foi realizado em todas as amostras polidas no intuito 

de obter um parâmetro indicador da resistência mecânica das peças produzidas. Nesse sentido, 

um microdurômetro digital MV2000 da marca Pantec foi utilizado para realizar as medidas. O 

equipamento foi operado por bolsistas habilitados do Laboratório de Tribologia e Integridade 

Estrutural da UFRN. Nos ensaios de microdureza, cargas de 0,1kgf durante quinze segundos 

foram aplicadas sobre as amostras para fazer as endentações. Em cada amostra, foram feitas 

de quatro a cinco endentações, onde sua média foi considerada como o valor da dureza da 

amostra, com sua respectiva dispersão.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Este capítulo trata dos resultados de todos os procedimentos e ensaios realizados nesta 

pesquisa. Com a intenção de esclarecer os fenômenos ocorridos, fez-se aqui a relação entre os 

resultados encontrados e descrições provenientes da literatura disposta neste âmbito de 

trabalho. 

 

5.1 EFEITO DO PROCESSAMENTO POR MAE NOS PÓS HMA-15,34%CU 

 O tempo de moagem é o fator mais relevante quando se procura obter determinadas 

fases em pós misturados. Nesse sentido, os pós preparados na estequiometria de HMA-

15,34%Cu foram colocados para moer em moinho planetário por 50h no intuito de que o 

processo de fratura das partículas com posterior soldagem à frio fosse suficiente para obter 

uma microestrutura com partículas na escala nanométrica, com fases dispersas e homogêneas, 

nas peças sinterizadas.  

 A FIG.15 mostra os difratogramas de raios X das amostras com 2, 10, 20, 30 e 50h 

retiradas durante a moagem. Neles, é possível perceber que nem as fases de HMA, 

identificadas através da carta ICSD:4153, nem a de cobre amorfizam, pois os picos de ambas 

continuam visíveis no difratograma correspondente a 50h de moagem. A fase de HMA sofre 

pequenas mudanças verificadas através da sobreposição de picos nos difratogramas. 

Conforme o tempo de moagem aumenta, defeitos são produzidos na rede cristalina desta fase, 

fazendo os picos se deslocarem e mudarem de intensidade. Já para a fase cobre, como 

mostrado na FIG.16, seus picos diminuem e se alargam com a progressão do tempo de 

moagem, indicando uma grande deformação de sua rede cristalina causada pelas colisões das 

partículas dos pós com as esferas durante a MAE.   

 A FIG.17 apresenta micrografias dos pós de HMA-15,34%Cu apenas misturados 

manualmente, obtidas em microscópio eletrônico de varredura. Nelas, apesar da mesma 

coloração das partículas de cobre e de HMA, é possível perceber a diferença entre as fases 

observando os tamanhos e formatos das partículas, pois as micrografias de cada pó em 

separado já foram apresentadas. Já a FIG.18 contém as micrografias dos pós moídos por 2, 10, 

20, 30 e 50h obtidas por microscópio eletrônico de varredura. As micrografias indicam que o 

processo de fratura frágil e soldagem a frio ocorrem de forma a diminuírem os tamanhos das 

partículas e homogeneizá-los com o aumento do tempo de moagem. Ainda, é possível 

observar a grande homogeneidade de distribuição e tamanho das partículas compósitas do pó 

moído por cinquenta horas. Na FIG.18(a), o pó apresentado foi moído por duas horas, 

resultando em grandes aglomerados de HMA e Cu, porém, com este tempo de moagem, ainda 
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é possível diferenciar as partículas de cada fase, pois houve manutenção de seus formatos 

nesse estágio. Na FIG.18(b), mostrando pó moído por dez horas, tem-se uma boa noção da 

dispersão entre as fases. Nas FIG.18(c) e FIG.18(d), onde pó foi moído por vinte horas e trinta 

horas respectivamente, existe pouca diferença em relação a FIG.18(b). Nelas é perceptível que 

continua ocorrendo dispersão entre as fases e homogeneização de formatos e tamanhos de 

partículas, porém os tamanhos de partículas não diminuíram acentuadamente em relação 

àquelas moídas por 10h. Por fim, na FIG.18(e) é mostrado um pó homogêneo, bastante 

disperso e com partículas muito pequenas, na escala micrométrica, indicando que 50h de 

moagem promove bastante dispersão entre as fases e homogeneização dos tamanhos e 

formatos de partículas. É possível, provavelmente, que com o aumento desse tempo de 

moagem, as partículas diminuam ainda mais de tamanho. 

 É importante salientar que existe um grande inconveniente com o aumento do tempo 

de moagem: a maior contaminação do pó. Na técnica de energia dispersiva de raios-X, o EDS, 

foi detectado tungstênio como contaminante no pó conforme mostrado na FIG.19. Devido às 

esferas serem feitas de metal duro, o carbeto de tungstênio delas contaminou o pó durante a 

moagem graças a grande energia de impacto dispensada nesse tipo de processamento. O 

ensaio de EDS foi feito pontualmente nas regiões indicadas pela FIG.18(f). 
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Figura 15 - Difratogramas de raios X do pó HMA-15,34%Cu processado por MAE durante 2,10,20, 30 e 50h. 
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Figura 16 - Difratogramas de raios X do pico de cobre (111) mostrando sua diminuição e alargamento com a 

progressão da moagem. 

 

 

Figura 17 – Micrografias feitas por MEV do pó HMA-15,34%Cu apenas misturado manualmente com aumentos 

de (a) 50 e (b) 500 vezes. 
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Figura 18 – Microscopias obtidas por MEV dos pós moídos por (a) 2h, (b) 10h, (c) 20h, (d) 30h, e (e) 50h. Em 

(f) o detalhe para a contaminação por tungstênio do pó moído por 50h. 
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Figura 19 - EDS do detalhe mostrado na FIG.17(f) revelando contaminação por tungstênio no pó processado por 

MAE. 

 

5.2 INFLUÊNCIA DA ROTA DE PROCESSAMENTO NAS CARACTERÍSTICAS E 

PROPRIEDADES DAS AMOSTRAS DO COMPÓSITO MO-27,82%𝜈CU 

 Para verificar a influência da rota de processamento nas características e propriedades 

finais das peças Mo-27,82%𝜈Cu, foram realizadas duas rotas de fabricação diferentes dentro 

da metalurgia do pó para cada tipo de processamento de pó, misturados manualmente ou 

moídos em moinho planetário de alta energia. 

 Foram avaliadas as propriedades das amostras sinterizadas que passaram basicamente 

por dois tipos de rotas diferentes: (𝛼) com decomposição e redução antes da compactação a 

200MPa, para posterior sinterização em fase líquida a 1212°C; e (𝛽) com compactação a 

200MPa para posterior decomposição, redução e sinterização em fase líquida a 1212°C na 

mesma etapa. Cada rota, (𝛼) e (𝛽), proporcionam diferentes propriedades nos sinterizados, 

podendo ser úteis dependendo da aplicação visada.  

 

5.2.1 Amostras Misturadas Manualmente 

 Para os pós misturados manualmente, a rota (𝛼) foi realizada misturando pó de HMA 

decomposto e reduzido com pó de cobre atomizado na estequiometria de Mo-27,82%𝜈Cu. A 

FIG.20 mostra o difratograma de raios X do pó de HMA reduzido, mostrando que nas 

condições de decomposição e redução utilizadas, o pó reduziu completamente, dando origem 

ao molibdênio puro. Por essa rota, foram fabricadas as amostras codificadas por MM.DR.2.12 

na TAB.3. Já na rota (𝛽), os pós de HMA e Cu foram misturados na estequiometria de HMA-

15,34%Cu, passando pelas etapas seguintes da metalurgia do pó posteriormente, produzindo 

as amostras codificadas como MM.2.12 na TAB.3.  
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 A FIG.21 mostra as micrografias obtidas por MEV da peça sinterizada identificada 

pelo código MM.DR.2.12.1, proveniente do pó misturado manualmente e fabricada pela rota 

(𝛼). Nas imagens pode se verificar que a amostra contém muitos poros, pois o pó sinterizado 

além de apresentar pouca dispersão entre as fases, também tem muitas heteregeneidades 

causadas pelos “lagos” de cobre na figura, dificultando o processo de difusão atômica e 

consequentemente o desaparecimento dos poros e densificação da amostra, conforme teoria 

válida por SURYANARAYANA e aceita na comunidade científica.  
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Figura 20 - Difratograma de raios X do pó de HMA reduzido, dando origem ao molibdênio puro. 

 

 Na FIG.22, tem-se as micrografias da amostra MM.2.12.1 fabricada pela rota (𝛽). A 

FIG.22(a) revela além da grande quantidade de poros presentes na amostra, várias fissuras 

preenchidas com cobre. Elas são ampliadas na FIG.22(b) e (c). Tais fissuras são formadas 

quando, no momento da elevação da temperatura durante a sinterização com gás hidrogênio 

passante, a amônia, água e oxigênio presentes na composição do HMA saem de sua estrutura 

se ligando ao hidrogênio. Essa saída deixa alguns caminhos preferenciais no corpo verde 

ainda não consolidado, sendo preenchidos mais tarde, no mesmo processo, por cobre líquido. 

Outra hipótese para o fenômeno é de que as trincas surgem a partir da mudança de densidade 

do HMA quando reduzido, ficando apenas o molibdênio de toda a molécula. Pelo mesmo 

motivo comentado na FIG.21, muitos poros do corpo sinterizado da amostra da FIG.22, 

também não desaparecem. 
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Figura 21 - Micrografias feitas por MEV de amostra processada por mistura manual fabricadas pela rota (𝛼) de 

código MM.DR.2.12.1. 

 

Figura 22 - Micrografias feitas por MEV da amostra de código MM.2.12.1 processada por mistura manual e 

fabricada pela rota (𝛽). 
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5.2.2 Amostras Moídas Em Moinho Planetário De Alta Energia 

 A produção de pós na estequiometria Mo-27,82%𝜈Cu fabricados pela rota (𝛼) se deu a 

partir da decomposição e redução dos pós HMA-15,34%Cu logo depois de sua moagem por 

50h em moinho planetário. A FIG.23 contém o difratograma de raios X do pó decomposto e 

reduzido, mostrando a completa redução do HMA-15,34%Cu, originando pó de Mo-

27,82%𝜈Cu.  

 As amostras moídas em moinho planetário fabricadas pela rota (𝛼) foram identificadas 

pelos códigos MAE.DR.2.12. As micrografias obtidas por MEV da amostra MAE.DR.2.12.1, 

produzida por esta rota, se encontram na FIG.24, onde é verificado uma grande 

homogeneidade na microestrutura da amostra, com elevada dispersão entre as fases de 

molibdênio e de cobre; poucos poros, já que com a grande dispersão entre fases na 

sinterização líquida, ocorre rearranjo de partículas e pela energia livre de superfície dos 

pequenos poros, eles tendem a desaparecer; e tamanho de partículas muito próximos da escala 

nanométrica. Todos esses fatores devem fazer com que ocorra maior densificação e, 

consequentemente, melhora nas propriedades físicas e mecânicas do material. No item 5.2.3 

deste capítulo, tais propriedades serão detalhadas e discutidas. 

 Através da rota (𝛽), também foram produzidas amostras processadas por moagem de 

alta energia. Elas foram identificadas pelos códigos de MAE.2.12. A FIG.25 mostra as 

micrografias da amostra de número MAE.2.12.1 obtidas por equipamento de MEV. Apesar 

das fases estarem bem mais dispersas que na amostra MM.2.12.1, e dos tamanhos de 

partículas serem bem menores, a amostra MAE.2.12.1 teve o mesmo problema ocorrido 

naquela. Caminhos preferenciais foram construídos conforme as hipóteses apresentadas. Com 

isso, o cobre líquido veio a preencher esses caminhos durante o aumento de temperatura na 

sinterização.  
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Figura 23 - Difratograma de raios X do pó HMA-15,34%Cu reduzido e dando origem ao pó Mo-27,82%𝜈Cu. 

 

 

Figura 24 - Micrografias feitas por MEV da amostra de código MAE.DR.2.12.1 processada por moagem de alta 

energia e fabricada pela rota (𝛼). 
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Figura 25 - Micrografias feitas por MEV da amostra de código MAE.2.12.1 processada por moagem de alta 

energia e fabricada pela rota (𝛽). 

 

 5.2.3 Densificação, densidade relativa e microdureza  

 Para calcular os valores da densificação e densidade relativa, tanto dos corpos verdes 

quanto dos corpos sinterizados, é necessário saber primeiro o valor da densidade teórica do 

compósito. Utilizando a Eq.3 mostrada no capítulo anterior, e sabendo que a densidade 

aproximada do molibdênio é de 10280[kg/m³] e a do cobre é de 8960[kg/m³], tem-se o 

seguinte cálculo da densidade teórica para o Mo-27,82%𝜈Cu: 

𝒅𝒕 =  
𝟏

(
%𝑴𝒐
𝝆𝑴𝒐

) + (
%𝑪𝒖
𝝆𝑪𝒖

)
=

𝟏

(
𝟎, 𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟐𝟖𝟎) + (
𝟎, 𝟐𝟓
𝟖𝟗𝟔𝟎)

= 𝟗𝟗𝟏𝟒, 𝟖 [
𝒌𝒈

𝒎𝟑] 

 Com as medidas das amostras e seus pesos, calcularam-se suas densidades pelo 

método geométrico. Utilizando a Eq. 1 e 2, calcularam-se os valores das densidades relativas 

dos corpos verdes e dos sinterizados, moídos e misturados manualmente, que passaram pelas 

rotas (𝛼) e (𝛽) de fabricação, e os valores de densificação dessas amostras. A TAB.4 mostra 

os valores das densidades relativas dos corpos verdes para as amostras misturadas 

manualmente e moídas por MAE, tanto fabricadas pela rota (𝛼), como pela rota (𝛽). Nela, 
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percebe-se que os corpos verdes que passaram pelo processo de decomposição e redução 

antes da compactação, rota (𝛼), tiveram valores de densidades relativas à verde muito maiores 

comparados aqueles fabricados pela rota (𝛽), ou seja, sem decomposição e redução antes da 

compactação. Isso ocorre porque muitos elementos mais leves do que o molibdênio, que estão 

na composição do HMA, saem no momento da decomposição e redução, aumentando a 

densidade dos corpos verdes que passaram pela rota (𝛼) mesmo compactados a pressões 

iguais. 

 A TAB.5 mostra os valores das densidades relativas dos corpos sinterizados. Nesse 

caso, percebe-se que os valores das amostras processadas por MAE, tanto pela rota (𝛼), 

quanto pela (𝛽), foram substancialmente maiores do que para aquelas apenas misturadas 

manualmente. Isso comprova o que já tinha sido comentado nas micrografias por MEV dessas 

amostras. 

 Na TAB.6 são mostrados os valores de densificação das amostras. Como já era 

esperado, as amostras processadas por MAE tiveram maior densificação, já que suas fases são 

dispersas, os tamanhos das partículas do pó compactado e sinterizado são menores do que 

aqueles apenas misturados manualmente, e, por isso, o mecanismo de densificação principal 

do compósito estudado, o rearranjo de partículas, acontece numa magnitude mais elevada. 

 

Tabela 4 - Valores das médias e dispersões das densidades relativas dos corpos verdes das amostras 

compactadas. 

 Processo de fabricação 
Densidade relativa dos 

corpos verdes [%] 

Misturadas manualmente 
Rota (𝛼) 45,1±0,8 

Rota (𝛽) 28,6 ±0,6 

Moídas por MAE 
Rota (𝛼) 39,5±1,2 

Rota (𝛽) 24,8±0,4 
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Tabela 5 - Valores das médias e dispersões das densidades relativas dos corpos sinterizados. 

 Processo de fabricação 
Densidade relativa dos 

sinterizados [%] 

Misturadas manualmente 
Rota (𝛼) 88,2±2,6 

Rota (𝛽) 87,9±2,2 

Moídas por MAE 
Rota (𝛼) 95,1±2,6 

Rota (𝛽) 94,7±0,4 

 

Tabela 6 - Valores das médias e dispersões das densificações sofridas pelas amostras sinterizadas. 

 Processo de fabricação Densificação [%] 

Misturadas manualmente 
Rota (𝛼) 82,3 ± 3,6 

Rota (𝛽) 76,2±4,3 

Moídas por MAE 
Rota (𝛼) 93,4±3,5 

Rota (𝛽) 90,1±0,9 

 

 Os ensaios de microdureza vickers foram feitos em todas as amostras. Na TAB.7, têm-

se as médias e desvios padrão de microdureza encontradas considerando todos os valores 

obtidos nas quatro amostras de cada processo. Percebe-se na tabela que esses valores foram 

ligeiramente maiores para as amostras moídas em moinho planetário. Isso ocorreu devido à 

maior densificação dessas amostras. Como a microdureza é um indicativo da resistência 

mecânica do material, podendo-se relacionar com essa propriedade diretamente, entende-se 

que peças fabricadas por MAE têm maior resistência mecânica do que aquelas apenas 

misturadas manualmente. 

Tabela 7 - Médias e desvios padrão dos valores de microdureza vickers dos corpos sinterizados misturados 

manualmente e moídos em moinho planetário de alta energia. 

 
Amostras 

MM.2.12 

Amostras 

MM.DR.2.12 

Amostras 

MAE.2.12 

Amostras 

MAE.DR.2.12 

Média de 

microdureza 

vickers [HV] 

216,95 222,55 235,65 239,80 

Desvio padrão 12,77 9,61 14,50 18,42 

   

5.3 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS E 

PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS MO-27,82%𝜈CU 

 Para estudar a influência da pressão de compactação nas características e propriedades 

dos compósitos Mo-27,82%𝜈Cu, todas as amostras foram fabricadas pela rota (𝛼), sendo 

alterados somente os valores das pressões de compactação. Neste caso, foram utilizados três 

valores de pressão de compactação: 200MPa, resultando nas amostras codificadas por 
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MAE.DR.2.12; 400MPa, produzindo as amostras codificados por MAE.DR.4.12; e 600MPa, 

dando origem a amostras com códigos MAE.DR.6.12. 

 

5.3.1 Variação da densificação e densidades relativas com a pressão de compactação 

 A FIG. 26 mostra as micrografias feitas por MEV das amostras compactadas a 

(a)200MPa; (b) 400MPa; e (c) 600MPa. É possível verificar na figura que as microestruturas 

das amostras obtidas foram praticamente iguais, com mesma distribuição de fases e mesmo 

tamanho de grãos. Portanto, analisando apenas as micrografias das amostras, não é possível 

inferir nenhuma influência da pressão de compactação nas características e propriedades 

delas. Já na FIG.27 o gráfico mostra os valores de densidades a verde das amostras 

compactadas às pressões de 200, 400 e 600MPa. Nesse caso, é notável que quanto maior a 

pressão de compactação, maior a densidade a verde das amostras, o que condiz com a teoria 

da compactação. Na FIG.28, tem-se um gráfico das densidades relativas das amostras 

sinterizadas. Aqui, verifica-se claramente um decréscimo nos valores das densidades relativas 

conforme a pressão de compactação aumenta. Este fenômeno reforça a teoria que diz: quanto 

maior a pressão de compactação, maior a vinculação entre as partículas do esqueleto 

compactado. No momento da sinterização, se o sistema for imiscível, o principal mecanismo 

de densificação do corpo e fechamento de poros é o rearranjo de partículas, para o caso de 

sinterização por fase líquida. Logo, este mecanismo atua de forma cada vez mais ineficiente 

quanto maior for a vinculação entre as partículas do esqueleto compactado, já que isto 

dificulta o líquido fundido de permear pela peça.  

 Na FIG.29, tem-se os valores de densificações das amostras compactadas a pressões 

diferentes. Para aquelas compactadas às pressões de 200 e 400MPa, a densificação foi 

praticamente a mesma, sendo levemente mais baixa para as amostras compactadas a 400MPa. 

Já as amostras compactadas a 600MPa densificaram bem menos, confirmando o já comentado 

para a FIG.28. 
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Figura 26 - Microscopias feitas por MEV das amostras produzidas pela rota (𝛼) de fabricação e compactadas a 

(a)200MPa; (b) 400MPa; e (c) 600MPa. 

 

 
Figura 27 – Gráfico ilustrando as densidades relativas à verde das amostras compactadas a pressões de 200, 400 

e 600MPa. 
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Figura 28 - Gráfico ilustrando as densidades relativas dos corpos sinterizados compactados a pressões de 200, 

400 e 600MPa. 

 

 
Figura 29 - Gráfico ilustrando as densificações dos corpos compactados a pressões de 200, 400 e 600MPa. 
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5.3.2 Variação da microdureza vickers com a pressão de compactação 

 A FIG.30 mostra a variação de microdureza vickers das amostras compactadas a 200, 

400 e 600MPa. Nela, percebe-se uma diminuição no valor da microdureza das amostras 

compactadas a 600MPa, enquanto que os valores de microdureza das amostras compactadas a 

200 e 400MPa são praticamente iguais, considerando-se a dispersão. Nesse sentido, ver-se 

coerência entre os valores obtidos de microdureza e aqueles de densificação, pois a densidade 

é uma propriedade diretamente relacionada à resistência mecânica do material, que está 

relacionada à dureza dele. Portanto, a densidade de uma peça está ligada a sua dureza, e no 

caso estudado, as amostras com menores valores de densidades, compactadas a 600MPa, 

foram as que tiveram em menores valores de microdureza vickers. 

 
Figura 30 - Gráfico ilustrando valores das médias e desvios padrão das microdurezas das amostras fabricadas 

pela rota (𝛼) e compactadas a 200, 400 e 600MPa. 

 

5.4 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS 

E PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS MO-27,82%𝜈CU 

 Nas sinterizações realizadas a 1000°C, por fase sólida, e naquelas realizadas a 1100 e 

1200°C, por fase líquida, foram constatados e estudados alguns fenômenos ocorridos, bem 

como a variação nas características e propriedades dos corpos sinterizados com a variação de 

temperatura. Abaixo, estão os resultados obtidos e discussões sobre as peças produzidas. 
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 5.4.1 Sinterização por fase sólida 

 Corpos sinterizados do compósito Mo-27,82%𝜈Cu foram produzidos a partir da rota 

(𝛼) de fabricação, ou seja, com decomposição e redução antes da compactação. As amostras 

codificadas por MAE.DR.2.10 foram sinterizadas a uma temperatura máxima de 1000°C. Na 

FIG.31 estão as micrografias feitas por MEV da amostra MAE.DR.2.10.1. Nela, é possível 

verificar que os grãos são muito pequenos comparados às amostras sinterizadas por fase 

líquida, porém a fase matriz, de cobre, não permeia toda a extensão da microestrutura por não 

haver fusão do cobre. Assim, apesar da sinterização por fase sólida se consolidar, o 

fechamento de poros e vazios ocorre de forma pouco intensa. A média da microdureza vickers 

obtida para essas amostras foi de 268,2±72,8HV. Já os valores das densidades relativas e 

densificações das amostras estão nas FIG.32 e FIG.33, respectivamente.  

 Sabe-se que o único mecanismo de transporte de matéria na sinterização por fase 

sólida de metais são os processos difusionais. Mesmo sem o rearranjo de partículas que ocorre 

na sinterização por fase líquida, as amostras sinterizadas a 1000°C tiveram um valor médio 

intermediário para a densificação, de 83,66±1,14%. Isso se deve ao fato dos corpos terem 

permanecido a essa elevada temperatura pelo tempo de isoterma de uma hora. Assim, tempo 

suficiente foi dado ao material para que a difusão atômica ocorresse em níveis altos, fazendo 

com que parte dos poros fosse fechada e efetivando a sinterização.  

 

 
Figura 31 - Micrografias feitas por MEV da amostra MAE.DR.2.10.1 sinterizada a 1000°C com aumentos de 

(a)5000 e (b)7000 vezes.  
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Figura 32 - Gráfico das densidades relativas dos corpos sinterizados às temperaturas de 1000, 1100 e 1200°C. 

 

 

Figura 33 - Gráficos das densificações dos corpos sinterizados às temperaturas de 1000, 1100 e 1200°C. 

 

 5.4.2 Sinterização por fase líquida 

 Corpos sinterizados do compósito Mo-27,82%𝜈Cu foram produzidos a partir da 

rota(𝛼) de fabricação, ou seja, com decomposição e redução antes da compactação. As 

amostras com códigos MAE.DR.2.12 foram sinterizadas a uma temperatura máxima de 
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1212°C, enquanto as codificadas por MAE.DR.2.11 foram sinterizadas a 1100°C. Todos os 

outros parâmetros de processamento foram iguais. 

 A FIG.34 contém micrografias feitas por MEV dos corpos sinterizados a 1100°C e 

1212°C. Essas imagens mostram claramente a diferença na microestrutura das amostras, 

principalmente em relação ao tamanho dos grãos. A microestrutura das amostras sinterizadas 

a 1212°C contêm grãos com tamanho aproximado de 2𝜇m, enquanto aquelas sinterizadas a 

1100°C têm grãos com tamanho aproximado de 0,5𝜇m. É notável que houve sinterização de 

ambos os corpos mostrados, onde o rearranjo de partículas atuou como principal mecanismo 

de transporte de massa. Porém, os grãos da fase sólida de molibdênio das amostras 

sinterizadas a 1212°C cresceram muito mais do que aqueles das amostras sinterizadas a 

1100°C. Em decorrência disso, como mostrado na FIG.35, o valor da média da microdureza 

vickers das amostras sinterizadas a 1100°C, com grãos bem menores, foi aproximadamente o 

dobro do valor obtido para as amostras sinterizadas a 1212°C. De acordo com a equação de 

Hall-Petch, Eq.4, mundialmente aceita para relacionar resistência mecânica e tamanho médio 

de grãos em uma microestrutura, a relação entre tensão de escoamento e o diâmetro médio 

dos grãos é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o tamanho dos grãos, maior o 

limite de escoamento do material. Nesse sentido, como a dureza de um material está 

diretamente relacionada à sua resistência mecânica, pode-se inferir que os resultados obtidos 

na FIG.35 estão de acordo com as referências literárias utilizadas neste trabalho. 

𝜎𝑒 = 𝜎0 +
𝑘𝑦

𝑑
 

 Onde: 

𝜎𝑒= tensão de escoamento; 𝜎0=constante que depende do material; 𝑘𝑦=constante que depende 

do material; e 𝑑=diâmetro médio dos grãos. 

 

 A FIG.32 mostra o gráfico das densidades relativas dos corpos sinterizados e a FIG.33 

de suas densificações. Os valores de densificação foram menores para as amostras 

sinterizadas a 1100°C em relação aquelas sinterizadas a 1212°C. Sabendo que o principal 

mecanismo de transporte de massa na sinterização por fase líquida de sistemas multifásicos é 

o rearranjo de partículas, é possível entender porque esse fenômeno aconteceu. Segundo 

OZKAL et al. 2004, a contração dos corpos durante a sinterização depende do tempo de 

encharque na temperatura máxima e da própria temperatura máxima no processo. No 

momento em que se torna líquido, o cobre permite o rearranjo de partículas do molibdênio, 

densificando o material. Porém, essa densificação ocorre de forma gradual com o aumento de 

(4) 

 
 (2) 
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temperatura. Devido à sinterização em estado sólido da matriz de molibdênio, formando 

ligações entre suas partículas, a densificação através do efeito de capilaridade da fase líquida 

diminui, requerendo tempo para que ocorra totalmente no corpo. 

 Essa linha de raciocínio explica porque as amostras sinterizadas a 1100°C 

apresentaram baixa densificação, sendo menor do que a densificação das amostras 

sinterizadas por fase sólida e sinterizadas por fase líquida a 1212°C. Ainda, é possível inferir 

que a menor densificação desses corpos e seus pequenos tamanhos de grão, concorrem de 

forma contrária na melhora de propriedades físicas do material como condutividade elétrica e 

térmica.    

  

 
Figura 34 - Microscopias feitas por MEV da amostra (a) e (b) codificada por MAE.DR.2.12.1, sinterizada a 

1212°C, e (c) e (d) da amostra de código MAE.DR.2.11.1, sinterizada a 1100°C. 
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Figura 35 - Gráfico com das médias e dispersões das microdurezas obtidas para as amostras 

sinterizadas a 1000, 1100 e 1200°C. 
 

5.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 Os resultados são demonstrados de forma resumida e sucinta neste tópico, ampliando a 

visão do leitor acerca do conteúdo aqui exposto. 

5.5.1 INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO POR MAE NAS CARACTERÍSTICAS DOS 

PÓS HMA-15,34%CU 

 Com cinquenta horas de moagem, foi possível obter um pó com partículas de tamanho 

na escala micrométrica; pós com distribuição dos tamanhos e formas de partículas bastante 

homogêneas; e dispersão elevada entre as fases do pó, aumentando seu poder de densificação 

no momento da sinterização.  

 Apesar das diversas vantagens conseguidas com cinquenta horas de moagem, a 

contaminação por tungstênio proveniente das esferas de moagem, dos pós de HMA-

15,34%Cu, ficou evidente nas micrografias por MEV dos corpos sinterizados, com respectivo 

EDS pontual nas regiões com impurezas visíveis. Nas micrografias por MEV dos pós moídos 

por cinquenta horas, bem como nos difratogramas de raios X desses pós, a contaminação 

passou despercebida. 
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5.5.2 INFLUÊNCIA DA ROTA DE FABRICAÇÃO NAS PEÇAS SINTERIZADAS DO 

COMPÓSITO MO-27,82%𝜈CU 

 Os tamanhos dos grãos das amostras apenas misturadas manualmente em relação 

àquelas processadas por MAE foram praticamente os mesmos, já que o parâmetro de 

influência principal neste sentido é a temperatura de sinterização. Portanto, apesar da maior 

energia associada aos pós moídos por MAE, proveniente das tensões residuais neles, pode-se 

inferir que a temperatura de sinterização se sobrepõe ao processo de MAE em relação a 

influencia nos tamanhos de grãos dos corpos sinterizados do compósito Mo-Cu. 

  As amostras apenas misturadas manualmente em relação àquelas processadas por 

MAE tiveram menores valores de densidades relativas dos corpos sinterizados e densificaram 

menos, pois a MAE proporcionou aos pós fatores que contribuem diretamente para a 

densificação e aumento da densidade dos corpos sinterizados, como comentado no tópico 

anterior. Portanto, a MAE proporciona aumento de densificação do compósito Mo-Cu 

produzido por metalurgia do pó. 

 Os corpos obtidos pela rota (𝛼) de fabricação, com decomposição e redução do pó 

antes da compactação, tiveram grande homogeneidade microestrutural. Já aqueles obtidos 

pela rota (𝛽), com decomposição, redução e sinterização ocorrendo na mesma etapa, tiveram 

várias trincas ou fissuras. Caso esses materiais venham a passar por ensaios de tração para 

uma determinada aplicação, sua resistência mecânica será menor, pois as trincas são 

elementos que influenciam diretamente na resistência mecânica de um corpo conforme é 

estudado na mecânica da fratura. A despeito disso, os valores de microdurezas vickers foram 

parecidos para as amostras obtidas pelas duas rotas de fabricação, já que esse ensaio não 

possibilita a avaliação das trincas. Logo, é possível constatar que o processo de obtenção do 

compósito Mo-Cu considerando a rota (𝛽) de fabricação, só será útil caso o material não seja 

submetido a solicitações de tração, cisalhamento ou flexão. 

 

5.5.3 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO NAS PEÇAS SINTERIZADAS 

DO COMPÓSITO MO-27,82%𝜈CU 

 Conforme é aumentado o valor da pressão de compactação após 200MPa, os valores de 

densificação do compósito Mo-27,82%𝜈Cu tendem a diminuir, já que a maior vinculação 

entre as partículas dificulta a permeabilidade do cobre líquido no esqueleto de molibdênio, 

tornando cada vez mais ineficaz o principal mecanismo de sinterização por fase líquida de 

sistemas imiscíveis, o rearranjo de partículas. 
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5.5.4 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇÃO NAS PEÇAS 

SINTERIZADAS DO COMPÓSITO MO-27,82%𝜈CU 

 A sinterização por fase líquida de compactados Mo-27,82%𝜈Cu a 1212°C, gera 

densidades dos corpos sinterizados 16%  maiores do que aquelas obtidas quando a 

sinterização é por fase líquida a 1100°C; e 11%  quando a sinterização é por fase sólida a 

1000°C. 

 As amostras sinterizadas por fase líquida a 1212°C foram as que tiveram maiores 

valores de densidades relativas dos corpos sinterizados e de densificações quando comparadas 

as amostras produzidas com outros parâmetros. 

 As amostras sinterizadas por fase líquida a 1100°C tiveram valores de microdureza 

vickers iguais a praticamente o dobro dos valores de microdureza de amostras sinterizadas a 

1000 e 1212°C, sendo maiores 47% em relação à temperatura de sinterização de 1000°C e 

53% em relação à temperatura de sinterização de 1212°C. Apesar disso, os processos de 

fabricação do compósito Mo-27,82%𝜈Cu com temperaturas de sinterização de 1000°C e 

1100°C não devem satisfazer muitas das aplicações desse material, já que ele é utilizado em 

aplicações de alto desempenho, ou seja, suas propriedades devem ser otimizadas, e as 

densidades das amostras obtidas a essas temperaturas ficaram próximas de 80% da densidade 

teórica, o que influencia diretamente em suas propriedades mecânicas e físicas negativamente. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

 A pesquisa sobre o compósito Mo-27,82%𝜈Cu permitiu concluir alguns pontos 

importantes no que se refere a sua fabricação. Quanto à preparação dos pós por MAE foi 

possível verificar enfaticamente que a moagem em moinho planetário de alta energia 

contribui para a densificação do material, além de proporcionar grande homogeneidade 

microestrutural dos corpos sinterizados por fase líquida. Em relação às rotas de fabricação 

utilizadas, verificou-se que pela rota 𝛽, com decomposição, redução e sinterização na mesma 

etapa, são produzidas amostras com elevados valores de densificação, porém com enormes 

trincas geradas durante o aquecimento na etapa de sinterização, o que inviabiliza a utilização 

de tal rota. Já pela rota 𝛼, além se serem obtidos valores ótimos de densificação, também 

existe a homogeneidade microestrutural, tornando esse caminho uma opção de grande valia 

para a indústria. Com a variação das pressões de compactação, concluiu-se que quanto maior 

seu valor após 200MPa, menor serão os valores de densidade obtidos. Por fim, quanto à 

temperatura de sinterização, ficou entendido que a sinterização a 1200°C promove forte 

ligação entre as partículas do pó através do fechamento dos poros. Já a sinterização por fase 

sólida a 1000°C e por fase líquida a 1100°C não são capazes de densificar fortemente o 

material. 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Considerando que a moagem de alta energia foi capaz de produzir amostras do 

compósito Mo-27,82%𝜈Cu com elevadas densidades, sugere-se que a investigação desse tipo 

de processamento na produção dos corpos de Mo-Cu seja continuada. 

 Sugere-se aqui um estudo aprofundado sobre a técnica de obtenção de corpos de Mo-

Cu a partir do precursor do molibdênio, o HMA. Trabalhando-se com a rota de fabricação 

onde a decomposição, redução e sinterização ocorrem na mesma etapa, um grande custo de 

produção do compósito sai da matriz de fabricação, sendo uma vantagem econômica na 

fabricação desse material.  

 Outro ponto importante para se estudar é em que temperatura de sinterização podem 

ser obtidas propriedades mecânicas e físicas de forma ótima, pois como foi verificado neste 

trabalho, a resistência mecânica do compósito tende a diminuir quanto maior a temperatura de 

sinterização, já que os grãos das peças sinterizadas aumentam. Porém, com temperaturas 

muito baixas, a densificação se torna insatisfatória. Logo, existe uma temperatura de 

sinterização por fase líquida entre as duas estudadas, 1100°C e 1212°C, em que as 

propriedades do compósito serão otimizadas. 

. 
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