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RESUMO 

 

O aço EUROFER é uma liga que foi desenvolvida para aplicação em reator nuclear, 

apresentando propriedades mecânicas compatíveis com essa utilização, desde que, a 

temperatura de serviço não ultrapasse 550°C, devido a sua baixa resistência a fluência. 

Visando melhorar as propriedades mecânicas do EUROFER, estudos estão sendo 

desenvolvidos adicionando ítria, e o com isso tem-se um compósito com uma maior 

temperatura de trabalho, de aproximadamente 650°C. Dentro desse contexto, neste 

trabalho, estudou-se o efeito da adição de zircônia e da atmosfera de sinterização na 

microestrutura e propriedades mecânicas do aço EUROFER processado através das 

etapas da metalurgia do pó. Inicialmente, foram adicionados 5%, em peso, de zircônia ao 

aço, e realizada a moagem de alta energia em um moinho planetário por 5 horas com 

velocidade de 400rpm. Em seguida, os pós particulados foram recozidos em forno 

resistivo a vácuo a temperatura de 950°C por 30 minutos para uma melhor compactação. 

Os pós de EUROFER puro e de EUROFER com 5% de zircônia moídos forma 

compactados a frio sob uma pressão uniaxial de ação dupla com carga de 700 MPa, em 

uma matriz metálica de cavidade cilíndrica de 5 mm de diâmetro. Os compactados a 

verde foram sinterizados em forno resistivo a vácuo e em forno resistivo com fluxo de 

argônio a uma temperatura de 1300°C por 60 minutos com taxa de aquecimento de 

10°C/min. Os pós de partidas e os pós moíods foram caracterizados por: distribuição do 

tamanho de partículas, fluorescência de raio-X (FRX), difração de raio-X (DRX) com 

refinamento, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS). E, as amostras sinterizadas foram caracterizadas por difração de raio-X 

(DRX), microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS); e, também, analisadas por ensaios de 

densidade, dilatometria e microdureza. Foi observado que a microestrutura inicial do 

EUROFER não se manteve durante o processamento do material, e, com isso, as suas 

propriedades mecânicas apresentaram variações. Dessa forma, os resultados de 

microdureza obtidos para as amostras com adição de zircônia (fluxo de argônio 253,4HV 

e vácuo 119,35HV), foram maiores que os de aço puro sinterizados (fluxo de argônio 

119,25HV e vácuo 84,65HV). E, além disso, as amostras sinterizadas no forno resistivo 

com fluxo de argônio apresentaram valores de microdureza superiores as das amostras 

sinterizadas em forno resistivo a vácuo. 

Palavras chave: EUROFER, Zircônia, Metalurgia do Pó, Sinterização. 
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ABSTRACT 

 

The EUROFER is an alloy steel developed for application in nuclear reactor, with mechanical 

properties compatible with such a use, since the operating temperature does not exceed 550°C 

due to its low creep resistance. In order to improve the mechanical properties of EUROFER, 

studies have been developed by adding yttria, producing a composite with higher working 

temperature of approximately 650°C. In this work, we studied the effect of adding zirconia 

and sintering atmosphere on microstructure and mechanical properties of EUROFER steel 

processed through the steps of powder metallurgy. Initially, wt % zirconia was added to steel 

and high energy ball milling was performed in a planetary milling for 5 hours at 400rpm. 

Then the particles were annealed in a resistance vacuum furnace at 950°C for 30 minutes for 

better compression. The pure EUROFER powder and EUROFER with 5 wt% zirconia cold 

compacted under a uniaxial double-acting pressure of 700 MPa in a cylindrical metal matrix 

with a cavity of 5 mm in diameter. The green samples were sintered in resistance vacuum 

furnace and resistance furnace with argon flow at 1300 °C for 60 minutes with a heating rate 

of 10 °C / min. Primary and milled powders were characterized by particle size distribution 

analysis, X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD) with refinement, scanning 

electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). And the sintered 

samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), optical microscopy (OM), scanning 

electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS); and also analyzed by 

density measurement, dilatometry behavior and microhardness. It was observed that the initial 

microstructure of EUROFER did not maintain during processing of the material, and, 

therefore, its mechanical properties presented variations. Thus, the results of microhardness 

obtained for samples with zirconia (argon flow 253,4 HV and vacuum 119,35 HV) were 

higher than those of sintered pure steel (argon flow and vacuum 119,25HV 84,65HV) . Thus, 

the results of microhardness obtained for samples with added zirconia (argon flow and 

vacuum 253,4HV 119,35HV) were higher than those of sintered pure steel (argon flow 119,25 

HV and vacuum 84,65 HV). Besides, the samples sintered in the resistance furnace under 

argon flow had higher hardness than samples sintered in vacuum resistance furnace. 

Keywords: EUROFER, Zirconia, Powder Metallurgy, Sintering. 
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1 Introdução 

 

A busca por novas propriedades nos materiais tem sido alcançada, utilizando-se dos 

mesmos elementos que os constituem, mas com novas composições, e novos processamentos, 

envolvendo principalmente as variáveis tempo e energia. O desafio é atender as demandas 

tecnológicas, desenvolvendo novos materiais que apresentem outras propriedades específicas, 

com os elementos químicos conhecidos e disponíveis em combinações, proporções e formas 

diferenciadas (SCHAEFER et al, 2005). 

O EUROFER, também chamado de EUROFER 97, devido ao ano 1997 em que sua 

composição química foi definida, representa uma síntese final de quatro aços de atividade 

reduzida que estavam sendo estudados na União Europeia (MANET, OPTIMAX, BATMAN 

e OPTIFER I e II) (LUCON et al, 2006). As propriedades mecânicas e de resistência à 

corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos podem ser seriamente prejudicados em função da 

precipitação de fases complexas, em geral rica em cromo, na temperatura de trabalho ou 

durante o seu processamento, assim, os ciclos térmicos aos quais esses aços estão submetidos 

devem ser realizados sob um controle absoluto (MARIANO, 2006). 

Estudos mostram que os aços podem ter suas propriedades melhoradas com a adição 

de partículas de óxidos ou carbetos dispersos na matriz metálica (LUCON, LEENAERS e 

VANDERMEULEN, 2007); (CAYRON, RATH, et al., 2004); (FURUKAVA, 2007), e 

(OLIVEIRA, 2008). Dentre estas propriedades podemos citar a resistência mecânica, onde o 

reforço, com partículas dispersas na matriz metálica, pode aumentar a temperatura de trabalho 

do aço. Este reforço atua como um mecanismo que impede o movimento das discordâncias 

que, por consequência, melhora a resistência à fluência, evita a propagação de trincas e 

aumenta a resistência à fadiga (CASTRO, LEGUEY, et al., 2003) e (CASTRO, LEGUEY, et 

al., 2007). Segundo KLUEH e colaboradores, temperaturas de trabalho de aproximadamente 

700ºC são alcançadas quando partículas de óxido dispersas na matriz metálica do aço são 

produzidas por metalurgia do pó e tratamentos termomecânicos. 

A zircônia (ZrO2) têm recebido atenção considerável em aplicações de próteses 

dentárias, devido à possibilidade de obtenção de subestruturas e materiais à base de zircônia 

com boas propriedades mecânicas. Este material é considerado, hoje em dia, uma das mais 

importantes cerâmicas na moderna tecnologia devido a sua elevada resistência mecânica e 

tenacidade à fratura, e boa resistência à abrasão e estabilidade química in vivo. (GARVIE et 
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al, 1975; HEUER & HOBBS, 1981; SOMIYA et al, 1988; HENCH, 1991; HANNIK et al, 

2000; DENRY et al, 2008; CHEVALIER, 2006). 

Dentro desse contexto, estudou-se o comportamento do EUROFER processado pela 

metalurgia do pó, e seu comportamento frente à adição de zircônia na composição do compósito, 

formado a partir da moagem de alta energia do material particulado de aço inoxidável 

ferrítico/martensítico (EUROFER) e zircônia. 

A metalurgia do pó é uma tecnologia economicamente viável para processamento de 

peças metálicas complexas com alta qualidade e tolerância (BOLLINA, 2005). Comparada às 

técnicas convencionais, o aço produzido pela sinterização; etapa da metalurgia do pó que 

consiste no processo pelo quais partículas sólidas compactadas, metálicas ou não metálicas, 

tornam-se um corpo sólido discreto, através da difusão atômica a baixa temperatura 

(GERMAN, 1984), apresenta vantagens como microestruturas mais refinadas, maior 

aproveitamento do material utilizado, formato e dimensões próximas do projeto final, bem 

como a baixa temperatura do processo em relação ao ponto de fusão do material. A 

metalurgia do pó trabalha com vários materiais e misturas, entre eles vários tipos de aço 

inoxidável processados pela sinterização, onde os que mais se destacam são os austeníticos e 

os ferríticos. (GERMAN, 1998). 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o efeito da adição da zircônia e da 

atmosfera de sinterização na microestrutura e propriedades do aço EUROFER processado 

através da metalurgia do pó, e com os seguintes objetivos específicos: 

 Estudar o efeito da adição da zircônia no pó moído em moinho planetário de 

alta energia; 

 Estudar o efeito da adição da zircônia na densidade dos compactados a verde; 

 Estudar o efeito da adição da zircônia e da atmosfera de sinterização na 

microestrutura e propriedades mecânicas dos sinterizados. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se uma 

introdução sobre o assunto, no segundo, é apresentada uma revisão bibliográfica fundamental; 

dando subsídio para o entendimento do que é aqui apresentado. O terceiro capítulo apresenta 

o procedimento experimental adotado para a realização deste estudo, e, o quarto capítulo, 

apresenta os resultados e discussão dos mesmos. E, por ultimo, o quinto capítulo apresenta as 

conclusões do trabalho em questão. 
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2.1 Aço Inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são ligas a base de ferro contendo pelo menos 10,5% (em massa) 

de cromo. Eles são divididos de acordo com sua microestrutura em cinco grupos diferentes: 

ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex e endurecidos por precipitação (BHADESHIA e 

SOURMAIL). 

 

2.1.1 Aços inoxidável ferrítico e/ou martensítico 

 

Os aços ferríticos são ligas de estrutura CCC, ferromagnéticas, contendo 10,5 a 30% 

de cromo. Eles possuem boa ductilidade e trabalhabilidade, mas a resitência sob altas 

temperaturas é inferior a dos aços austeníticos. Se limitados a 18% de cromo, podem se tornar 

martensítico ao serem temperados (endurecido se há quantidade suficiente de carbono) (ASM 

Handbook, 1999). Após resfriamento rápido de alta temperatura eles mostram uma estrutura 

macia e tenaz, altamente homogênea, conhecida com ferrítica como pode ser observada na 

figura 1.  

Os aços inoxidáveis ferríticos e/ou martencíticos (9 e 12% de cromo) passaram a 

apresentar maior resistência sob influência combinada com resistência à corrosão sob elevada 

temperatura, devido a diminuição da quantidade de carbono (0,1% máximo) e adição de Mo, 

W, V, Nb, N e outros elementos (KLUEH e HARRIES, 2001). Os aços martensíticos são 

ferromagnéticos, e após resfriamento rápido de alta temperatura, mostram uma estrutura 

caracterizando alta dureza e fragilidade, denominada Martensítica mostrada na figura 2. 

 

Figura 1 – Microestrutura típica do aço inoxidável ferrítico ABNT 409 

 

(Fonte: Adaptado de http://www.pipesystem.com.br) 

 

http://www.pipesystem.com.br/
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Figura 2 – Microestrutura típica do aço inoxidável martensítico ABNT 420 

 

(Fonte: Adaptado de http://www.pipesystem.com.br) 

 

Aprimoramentos metalúrgicos possibilitaram o uso de aços martencíticos na indústria 

petroquímica, em componentes de turbinas a vapor, indústria de aeronaves e aeroespacial, 

usinas termoelétricas e componentes para reatores de fissão e de fusão nuclear (KLUERH e 

HARRIES, 2001; MARIANO et al, 2001; NENADOVIC, POPOVIC e FINE, 1989). 

 

2.1.2 Aços ferríticos/martensíticos de atividade reduzida 

 

Materiais de atividade reduzida são aqueles em que a composição química pode ser 

cuidadosamente controlada, minimizando todos os elementos que poderiam transmutar por 

interação com neutros de alta energia em elementos radioativo de longa vida (LUCON et al, 

2006).  

Nos revestimentos de aço de elementos combustíveis de reatores nucleares, a alta 

irradiação de neutros desloca átomos de sua posição normal da matriz metálica para formar 

lacunas e defeitos intersticiais. Este dano de deslocamento medido em dpa, afeta de maneira 

significativa as propriedades mecânicas (RENSMAN, 2002) causando inchamento no 

material, devido à aglomeração das lacunas, mesmo fora de estado de equilíbrio de lacunas 

para aquela temperatura. Este fenômeno conhecido como inchamento por radiação (WOLFF, 

1969), torna-se um fator limitante nos aços inoxidáveis austeníticos acima 150 dpa (UKAI et 

al, 1993). 

Na área nuclear, desde a década de 70 os aços inoxidáveis do tipo 

ferrítico/martensítico já competiam com os aços austeníticos, e eram utilizados em reatores 

nucleares, pois possuem menor inchamento por irradiação, ou seja, maior resistência aos 

danos causados pela radiação. Além de menos dilatação, os aços ferríticos/martensíticos 

http://www.pipesystem.com.br/
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possuem baixa susceptibilidade aos efeitos de hélio e podem ter composições químicas que 

favorecem uma propriedade muito relevante: a atividade reduzida (SCHAAF, 2003).  

Para os aços ferríticos/martensíticos de atividade reduzida (RAFM), a porcentagem de 

cromo pode ser limitada em cerca de 9%, o qual é suficiente para resistência à corrosão e 

corresponde à menor temperatura de transição dúctil-frágil sob testes e impacto (KLUEH e 

ALEXANDRE, 1994; KOHYAMA, 1996).  

Programas de pesquisa na década de 1980 no Japão, União Européia e Estados Unidos 

desenvolveram aços RAFM 7-12% Cr e Cr-WV, os quais tântalo é adicionado como um 

substituto para o nióbio.  

A origem dos aços martensíticos OPTIFER I e II na Europa vem dos bons resultados 

com a faixa de 7 a 9% de cromo, que foram mais enfatizados do que os com 12% Cr, devido a 

dificuldade de eliminar a fase ferrita – σ destas ligas sem aumentar a quantidade de carbono 

ou manganês. O aumento do teor de carbono causaria a diminuição da tenacidade, da 

soldabilidade e da resistência à corrosão; já o acréscimo de manganês aumenta a possibilidade 

de se formar fase χ (qui) durante irradiação, que promove a fragilização do material (KLUEH, 

2004).  

Por outro lado, as propriedades mecânicas dos aços ferrítico-martensíticos restringiam 

seu uso em temperaturas acima de 550°C. Posteriormente, a adição de uma fina dispersão de 

partículas possibilitou sua utilização em temperaturas mais elevadas (650°C), dando origem 

às ligas ferrítico-martensíticas endurecidas por dispersão de óxidos (ODS) (LINDAU, 2005). 

Até o momento, a mais promissora dessa série é a liga ODS-EUROFER. Essa liga de 

atividade reduzida foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisas de Karlsruhe 

(Forschungszentrum Karlsruhe; FZK), em cooperação com a França e a Rússia, visando a 

aplicações nucleares. 

 

2.2 EUROFER 

 

O EUROFER foi uma liga desenvolvida com a finalidade de aplicação estrutural em 

reatores nuclear que apresenta a característica de ser um material de atividade reduzida 

(MÖSLANG, 2005).  

No caso específico do aço EUROFER, o aprimoramento de sua composição química 

visando à atividade reduzida foi alcançado substituindo-se o nióbio pelo tântalo e o 
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molibdênio pelo tungstênio. Os elementos Nb, Mo, Ni, Cu, Al e Co foram restritos a valores 

de PPM (LINDAU, 2005). Cálculos auxiliados por programas computacionais de simulação 

apontam que o EUROFER é uma liga de reduzida atividade muito promissora (DAUM, 

2000).  

As Tabelas 1 e 2 ilustram a diferença na composição química, com relação aos 

elementos a cima citada, entre os aços comerciais e os aços de atividade reduzida.  

 

Tabela 1: Composição nominal de aços comerciais e experimentais (%p)  

Aço C Si Mn Cr Mo W V Nb B N Outros 

A533 Grade B 0,25 0,20 1,30  0,50       

2,25Cr-1Mo (T22) 0,15 0,30 0,45 2,25 1,00       

2,25Cr-1,6WVNb (T23) 0,06 0,20 0,45 2,25 0,10 1,60 0,25 0,05 0,003   

2,25Cr-1MoVTi (T24) 0,08 0,30 0,50 2,25 1,00  0,25  0,004 0,03* 0,07 Ti 

ORNL 3Cr-3WV 0,10 0,14 0,50 3,00  0,25     0,10 Ta 

ORNL 3Cr-3WVTa 0,10 0,14 0,50 3,00  0,25      

9Cr-1Mo (T9) 0,12 0,60 045 9,00 1,0       

Mod 9Cr-1Mo (T91) 0,10 0,40 0,40 9,00 1,00  0,20 0,08 0,05   

E911 0,11 0,40 0,40 9,00 1,00 1,00 0,20 0,08  0,07  

NF616 (T92) 0,07 0,06 0,45 9,00 0,50 1,80 0,20 0,05 0,004 0,06  

12Cr-1MoV 0,20 0,30 0,50 12,00 1,00  0,25    0,70 Ni 

12Cr-1MoV (HT91) 0,20 0,40 0,06 12,00 1,00  0,25    0,50 Ni 

HCM12 0,10 0,30 0,55 12,00 1,00 0,25 0,05  0,03   

TB12 0,10 0,06 0,50 12,00 0,50 1,80 0,20 0,05 0,004 0,06 0,10 Ni 

HCM12A(T122) 0,11 0,10 0,60 12,00 0,40 2,00 0,25 0,05 0,003 0,06 1,00 Cu 0,30 Ni 

(Fonte: KLUEH, 2005) 

 

Tabela 2: Composição nominal de aços de atividade reduzida (%p) 

Programa Aço C Si Mn Cr W V Ta N B Outros 

Japão 
F82H 0,10 0,20 0,50 8,00 2,00 0,20 0,04 <0,01 0,003  

JLF-1 0,10 0,08 0,45 9,00 2,00 0,20 0,07 0,05   

Europa 

OPTFER IA 0,10 0,06 0,50 9,30 1,00 0,25 0,07 0,015 0,006  

OPTFER II 0,125 0,04 0,50 9,40  0,25  0,015 0,006 1,10 Ge 

EUROFER 0,11 0,05 0,50 8,5 1,00 0,25 0,08 0,03 0,005  

EUA ORNL 9Cr-2WVTa 0,10 0,30 0,40 9,00 2,00 0,25 0,07    

(Fonte: KLUEH, 2005). 

 

O EUROFER, também chamado de EUROFER 97, devido ao ano 1997 em que sua 

composição química foi definida, representa uma síntese final de quatro aços de atividade 

reduzida que estavam sendo estudados na União Europeia (MANET, OPTIMAX, BATMAN 

e OPTIFER I e II) (LUCON et al, 2006). Mesmo tendo ocorrido um gigantesco progresso no 

aperfeiçoamento deste aço nos últimos anos (LINDAL, 2005), as pesquisas do EUROFER em 

relação à otimização da atividade reduzida, o aumento da fluência e a diminuição da 
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temperatura de transição dúctil-frágil após dano radioativo continuarão pela próxima década, 

evoluindo para EUROFER 2 e 3, com o objetivo de que EUROFER 3 torne-se um resíduo de 

baixo nível de radiação após 80 ou 100 anos, quando aplicado no reator de demonstração 

DEMO (DAUM e FISCHER, 2000; HUANG et al, 2007).  

As propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dos aços inoxidáveis 

martensíticos podem ser seriamente prejudicados em função da precipitação de fases 

complexas, em geral rica em cromo, na temperatura de serviço ou durante o seu 

processamento, assim, os ciclos térmicos aos quais esses aços estão submetidos devem ser 

realizados sob um controle absoluto (MARIANO, 2006). 

Para conceder ao aço a resistência mecânica, dureza e tenacidade necessárias, os 

tratamentos térmicos mais comuns consistem em uma têmpera seguida de um revenimento 

simples ou duplo. Os principais parâmetros envolvidos nesse caso são: velocidade de 

aquecimento e resfriamento, temperatura e tempo de austenitização e ciclos térmicos de 

revenimento (MARIANO, 2007).  

O estudo da solubilidade dos elementos de liga e das impurezas é importante para 

saber se os precipitados irão se formar em temperatura que consiga impedir movimento de 

contornos de grão. Também é importante para evitar que aja coalescimento dos precipitados 

em alta temperatura. A Tabela 3 apresenta os precipitados comuns encontrados em aços 

martensítico de alto cromo.  

Segundo KLUEH e HARRIES um pequeno amolecimento ocorre durante revenimento 

de um simples aço baixo carbono 12-Cr a temperaturas até em torno de 500°C, enquanto 

amolecimento pronunciado acontece a partir de 500°C. A mudança dos valores de dureza a 

diferentes temperaturas de revenimento pode ser relacionada com mudanças microestruturais, 

como a precipitação de carbonetos de cromo. Resumidamente há nucleação de precipitados de 

M3C (Fe3C) em uma distribuição fina em torno de 350°C. Entre 450° a 500°C, há nucleação 

de M2X e M7C3, que coalescem a partir de 500°C e tendem a ser substituídos por precipitados 

mais estáveis do tipo M23C6 a 550°C (KLUEH e HARRIES, 2001).  

Para aplicações práticas, a compreensão do comportamento de transformação sob 

resfriamento das ligas ferrítico-martensítico é fundamental. Com o diagrama de 

transformações em resfriamento contínuo mostrado na figura 3 é possível obter parâmetros 

relevantes, como a taxa de resfriamento mínima para obter uma transformação completamente 

martensítica. Sendo Ac1b o início de austenitização durante o aquecimento, e Ac1e o final de 

austenitização durante o aquecimento. Ms e Mf são o início e fim de transformação 

martensítica, e   é a taxa de resfriamento, em K/min.  
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Tabela 3: Precipitados comuns em aços martensíticos de alto cromo 

 

(Fonte: KLUEH, 2005) 

 

Figura 3 – Diagrama de transformação em resfriamento contínuo para a liga EUROFER 97 

após austenitização a 980°C por 20 min  

 

(LINDAU, 2001). 
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Observa-se uma queda brusca de dureza Vickers com pequena variação na taxa de 

resfriamento ao verificar a figura 3. Isto é uma indicação de que não há mecanismos que 

impeçam o coalescimento rápido dos carbonetos do tipo M7C3 e M23C6. 

Para entender as particularidades metalúrgicas de qualquer material, a melhor forma é 

entender primeiramente seu processamento.  

O aço EUROFER utilizado na condição normalizada e revenida é produzido pela 

Böhler na Alemanha, auxiliada pela European Fusion Development Agreement (EFDA), na 

forma de placas com espessuras de 8, 14 e 25 mm e barras com diâmetro de 100 mm. São 

aplicados tratamentos de normalização a 980°C e revenimento seguido de resfriamento ao ar 

(LUCON et al, 2006).  

A figura 4 apresenta o esquema do processo de obtenção do aço EUROFER em 

formas de placas, barras e tubos. O aço EUROFER utilizado nesse trabalho veio em forma de 

barra e foi fornecido pelo Instituto de Pesquisa em Energia Atômica (AEKI-KFKI – Atomic 

Energy Research Institute).  

 

Figura 4 – Esquema do fluxo de processamento do aço EUROFER  

 

(MATERNA-MORRIS, 2007). 
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2.3 Zircônia 

 

A zircônia (ZrO2), têm recebido atenção considerável em aplicações de próteses 

dentárias devido à possibilidade de obtenção de subestruturas e materiais à base de zircônia 

com boas propriedades mecânicas. Este material é considerado, hoje em dia, uma das mais 

importantes cerâmicas na moderna tecnologia devido a sua elevada resistência mecânica e 

tenacidade à fratura, e boa resistência à abrasão e estabilidade química in vivo. (GARVIE et 

al, 1975; HEUER & HOBBS, 1981; SOMIYA et al, 1988; HENCH, 1991; HANNIK et al, 

2000; DENRY et al, 2008; CHEVALIER, 2006). 

 

Esta cerâmica pode ser encontrada de três formas, cada uma com sua estrutura 

cristalográfica distinta das demais (BORCHERS et al, 2010), a saber: 

 Cúbica (C): entre as temperaturas 2.370°C e 2.680°C, para o ponto de fusão; 

 Tetragonal (T): entre as temperaturas 1170°C e 2370°C; 

 Monoclínica (M): a partir de temperatura ambiente até 1170°C.  

Após arrefecimento a partir do ponto de fusão, zircônia mostra dois tipos de 

transformação sólido-sólido de fase, isto é, cúbica-tetragonal (CT) (ACKERMANN et al, 

1975; YOSHIMURA, 1988; ALDEBERT & TRAVESSIA, 1985) e tetragonal-monoclínica 

(TM) (PATIL & SUBBARAO, 1969, SUBBARAO et al, 1974), conforme diagrama de fases 

Zircônia-Ítria mostrado na figura 5. No entanto, a fase tetragonal não é estável à temperatura 

ambiente, e que pode se transformar na fase monoclínica com um correspondente aumento de 

volume (3-5%) e uma distorção de corte paralelo ao plano basal de T-ZrO2. 

Em geral, a estrutura tetragonal da zircônia tem uma grande resistência mecânica e 

tenacidade à fratura (Kic) quando comparado como zircônia monoclínica, e isto pode ser 

explicando devido às transformações de tenacificação entre as estruturas monoclínica e 

tetragonal deste material (RAUSCH et al, 1999). Quando se desenvolve uma tensão suficiente 

na estrutura tetragonal e uma trinca na área começa a se propagar, os cristais tetragonais 

metaestáveis (grãos) atuam contra a abertura desta trinca e, portanto, aumenta a resistência 

desta cerâmica à propagação de trincas, como mostrado na figura 6. Em materiais frágeis 

como os cerâmicos, a resistência à propagação de trincas resulta da competição de dois 

mecanismos: intrínseco, que acontece na frente da trinca, relacionado ao crescimento e 

propagação da trinca, e o extrínseco, que acontece atrás da trinca e está relacionado ao retardo 

de seu crescimento (RITCHIE, 2000).  
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Figura 5 – Diagramas de fases Zircônia-Ítria  

 

 

 

Figura 6 – Mecanismos de tenacificação na ZrO2  

 

 

O mecanismo de tenacificação resulta da transformação controlada da fase tetragonal 

metastável para a fase monoclínica estável. Vários tipos de processos de tenacificação são 

possíveis, incluindo microtrincas, formação zona dúctil, e formação de zona de 

transformação. Este mecanismo prolonga significativamente a confiabilidade e vida útil de 

materiais derivados de ZrO2 e leva à alta tenacidade à fratura de zircônia tetragonal (GARVIE 

& HANNIK, 1975). 

A fim de minimizar o efeito de expansão do volume da estrutura de zircônia, a adição 

de certos óxidos (estabilizantes dimensionais) é muito importante (PICONI et al, 1998). 

Estas dopagens por óxidos agem como retentores de forma tetragonal por adição de 

alguns óxidos como, (MgO e CaO) (YOSHIMURA et al, 2007), CeO2 (BAN et al, 2008) e, 
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especialmente, de Y2O3 (GARVIE & HANNIK , 1975, CHEVALIER et al, 2004), devido à 

sua grande solubilidade sólida em zircônia, são empregados para estabilizar parcialmente ou 

completamente a estrutura tetragonal e cúbica. 

A adição de Y2O3 (tipicamente 3%) permite diminuir a tensão, devido às 

transformações de fases que ocorre quando o arrefecimento da temperatura de transição entre 

as fases tetragonal (fase metaestável termodinamicamente) e monoclínica (fase 

termodinamicamente estável), ou também, por uma diminuição do tamanho das partículas 

acima de um tamanho crítico (CHRASKA et al, 2000; CHEN et al, 2011; YASHIMA et a 

1996). 

A formação desta fase metaestável depende da composição, tamanho, forma das 

partículas de zircônia, o tipo e quantidade dos óxidos estabilizantes, e a interação da zircônia 

com as outras fases (MASSIMILIANO GUAZZATOA, 2004).  

Comparando as soluções sólidas à base de zircônia, os principais fatores que auxiliam 

a estabilização da fase tetragonal na zircônia-ítria (Y-TZP) são a baixa temperatura eutetóide 

e o elevado limite de solubilidade. Para a estabilização da fase tetragonal é importante que a 

cerâmica apresente alta densidade, resultando uma compressão entre os grãos. A 

microestrutura é um dos principais fatores que controlam a retenção da fase tetragonal à 

temperatura ambiente e, portanto, existe um tamanho de grão crítico abaixo do qual a 

transformação de fase tetragonal para monoclínica, não acontece espontaneamente. Foi 

mostrado que para que a fase tetragonal seja retida à temperatura ambiente, em composições 

contendo 2% a 3% em mol de Y2O3, (Y-TZP), o tamanho médio de grãos crítico é de 

aproximadamente 0,2 μm. Cerâmicas sinterizadas densas de Y-TZP podem ser obtidas a partir 

de pós comerciais com microestrutura homogênea e tamanho médio de grãos 

submicrométricos (≥ 250 nm até aproximadamente 1 μm) (J. ROBERT KELLYA, 2007). 

O dióxido de zircônio tetragonal policristalino parcialmente estabilizado com ítria (Y-

TZP) tem um crescimento significativo em materiais biomédicos, devido as suas propriedades 

mecânicas, estabilidade química, elevada resistência à fratura. Este material especificamente 

com 3% de ítria (3YSZ) por suas características provou ser um material adequado para 

aplicações dentárias, cortadores industriais e meios de moagem (RICHARD et al, 2000; 

CHEVALIER et al, 2009). 

Porque este material fornecer alta dureza, resistência à fratura e confiabilidade 

estrutural e mostram uma gama mais reduzida de variações de resistência do que a porcelana, 

as cerâmicas de zircônias estabilizada com ítria é por vezes chamada de aço cerâmico e têm 
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grande importância em aplicações dentárias (GUAZZATO et al, 2004; FISCHER et al, 2008; 

SHIJO et al, 2009, ANUSAVICE, 2006). 

 

2.4 Metalurgia do pó 

 

O termo Tecnologia do Pó, também denominada de Metalurgia do Pó (M.P.) é 

empregado em caráter geral ao processamento dos materiais metálicos e cerâmicos, através 

da consolidação do pó em formas discretas. Ao contrário da tecnologia de fusão, a Metalurgia 

do Pó trabalha em temperaturas relativamente inferiores ao ponto de fusão dos materiais 

empregados. Na M.P., a obtenção da fase do pó é o ponto de partida para vários estágios 

subsequentes de seu processo, o qual pode ser subdividido, em modo sintético, em três 

estágios: Preparação e Caracterização do Pó; Consolidação do Pó; e Sinterização de 

Compactados do Pó. No estágio 1, a caracterização refere-se aos parâmetros do pó como 

forma de obtenção, tamanho da partícula e se o pó foi ou não submetido a tratamentos 

térmicos. No estágio 2, defini-se os parâmetros de compactação, como tipo de matriz 

utilizada, pressão de trabalho e tipo de compactação além da compactação propriamente dita 

e no estágio 3, são definidos os parâmetros de sinterização, como temperatura, tempo e forno 

utilizado na sinterização (ALBARO, 2000). 

 

2.4.1 Processo de preparação e caracterização do pó 

 

O controle do tamanho da partícula e a sua distribuição na matriz de compactação é 

um pré-requisito para o processo da sinterização (JILLAVENKATESA, DAPKUNAS, LUM, 

2001). Eles têm um efeito sobre as propriedades mecânicas do produto final, como 

resistência, dureza e densidade. Neste caso, informações imprecisas sobre estes dados podem 

levar à perda de todo o processo. 

O uso de termos como: fino, ultrafino, médio, superfino, micrométrico ou 

nanométrico, para descrever o tamanho do pó, é aceito há muitas décadas e expressa o 

desenvolvimento da tecnologia, pelo esforço e tempo em pesquisa dedicado ao tema além de 

mostrar o estado do mercado, que adjetiva com superlativos o seu produto. 
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A distribuição do tamanho da partícula influencia a sinterização quanto ao 

crescimento do grão e a densificação. Os dois eventos estão fortemente ligados na fase 

intermediária da sinterização, embora possam ser tratados independentemente no estágio 

inicial. No entanto, a diferença no tamanho das partículas menores que 50% não afetam 

significativamente a contração e a sua taxa (PAN et al, 1998). 

A diminuição do tamanho das partículas resulta em maior número de contatos entre as 

partículas, aumentando os caminhos para a difusão e consequentemente aumentando a taxa 

de sinterização. A sinterização se mostra inversamente proporcional ao tamanho da partícula. 

Partículas menores são sinterizadas mais rapidamente. A temperatura aparece em termos 

exponenciais. Pequenos gradientes de temperatura têm grandes efeitos. O tempo tem pequeno 

efeito comparado com a temperatura e o tamanho da partícula. 

Quando duas partículas esféricas e idênticas estão em contato, pela difusão em 

elevadas temperaturas, o par desenvolve um novo formato, minimizando a energia total 

superficial e do contorno de grão. Havendo uma leve diferença em volume entre as duas 

partículas, a menor inicia a contração e eventualmente desaparece, permanecendo uma 

partícula maior no estado final de equilíbrio (WAKAI et al, 2005). Com a mudança do 

tamanho da partícula é possível mudar o mecanismo de sinterização, devido a diferentes 

sensibilidades ao tamanho da partícula. Em geral, um pó mais fino favorece a sinterização 

pela difusão superficial. A difusão superficial e a difusão pelo contorno do grão são 

realçadas, relativamente a outros processos pela diminuição do tamanho da partícula. 

Geralmente a difusão por lacuna contribui com a sinterização nos metais, no entanto, a 

difusão por lacuna não depende tanto do tamanho da partícula como a difusão intersticial. 
 

2.4.2 Processos de moagem 

 

Moagem e esmagamento são os meios mais antigos de processamento para a produção 

de materiais particulados. Eles foram e ainda são largamente utilizados no campo da cerâmica 

para a redução de materiais quebradiços, frequentemente acompanhados de intenso efeito de 

mistura. 

A moagem mecânica é um processo rotineiramente usado na metalurgia do pó e na 

indústria de processamento mineral. É tradicionalmente usado para mistura de pós ou 

esmagamento de rochas (ZHANG, 2004). 
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O processo mecânico consiste basicamente na redução do tamanho das partículas 

através da aplicação de forças. As forças mecânicas que atuam durante o processo são: 

impacto, cisalhamento, tensão e compressão. A produção de pós de metais pelo processo 

mecânico, geralmente utiliza várias combinações destas quatro forças.  Sua utilização na 

metalurgia do pó, no entanto, é mais limitada devido à menor eficiência na desintegração do 

material metálico, que geralmente exibe considerável plasticidade. As deformações plásticas 

são induzidas antes da ocorrência da trinca e da fratura nestes materiais. Apesar disso, 

materiais como as ligas de ferro podem ser processadas pelo método mecânico. 

O mecanismo da moagem consiste primeiramente em uma micro-deformação, onde as 

partículas são deformadas sem aglomeração por soldagem e fratura. Eventualmente, as 

partículas são deformadas e quebradas por soldagem fria passando para uma segunda etapa 

durante a qual as partículas falham pela fadiga ou pela fragmentação de lascas. Fragmentos 

gerados continuam a redução do tamanho das outras partículas, na ausência de fortes 

aglomerados, pela alternância de micro soldagens e fraturas (KOCH, 1998). 

Adicionalmente, fenômenos importantes podem ocorrer em um processo de 

desintegração mecânica, na metalurgia do pó, especialmente envolvendo moagem em alta 

energia. A moagem por moinho de bolas, a alta energia e a seco sem aditivos, é usada para 

produzir compostos homogêneos, grosseiros e livres de contaminação. O processo por alta 

energia envolve a soldagem dos componentes e o escamamento dos agregados, até que todos 

os constituintes estejam finamente divididos e uniformemente distribuídos através do interior 

de cada partícula do pó (BENJAMIM, 1976), (BENJAMIN, VOLIN, 1974), (BENJAMIM, 

BONFORD, 1977). 

Características importantes dos pós, obtidos pelo processo de moagem, incluem 

pequeno tamanho do cristalito, grande área superficial, grandes deformações e a formação de 

uma fase amorfa (TOMASI et al., 1998). 

O que ocorre durante o fenômeno da redução do tamanho da partícula em estado 

sólido está baseado na fratura mecânica. A energia cinética aplicada é parcialmente 

transformada em tensão mecânica sobre o material a ser desintegrado. As forças atuantes no 

processo causadas pelas esferas do moinho durante a rotação do vaso ou pela rotação das pás 

causam compressão e cisalhamento. Acontece a nucleação de trincas, seguida pela sua 

propagação e a fratura, formando uma nova superfície. 

Como a energia cinética das bolas é função da sua massa e da velocidade, é preferível 

a utilização de materiais mais densos como aços e carbetos de tungstênio à cerâmica. Durante 



Capítulo 2 – Revisão Fundamental 

 

 

 

32 

a deformação plástica contínua e severa, acontece um contínuo refinamento da estrutura 

inicial das partículas de pó para uma dimensão nanométrica (FECHT, 1995). 

Uma grande variedade de termos é utilizada para descrever os pós pelos seus 

diferentes tamanhos. Nenhum destes termos tem uma gama de tamanho definido entre os 

usuários e produtores de pós e produtos sinterizados. Contudo, estas organizações têm 

desenvolvido uma classificação interna, sem a devida correspondência entre elas 

(ROEBUCK, 1995). 

Os principais tipos de equipamentos disponíveis para a produção dos pós, através do 

processo mecânico, são: moinhos convencionais e planetários, operando a úmido e a seco.  

Na figura 7 é mostrado o princípio de funcionamento de um moinho convencional de 

bolas. Um vaso cilíndrico, de um material resistente, preenchido com bolas e com o material 

a ser moído é submetido ao movimento de rotação em um determinado sentido. Em baixas 

velocidades, as esferas não acompanham o movimento do vaso e rolam sobre si mesmas, mas 

em determinadas velocidades, as esferas estarão em queda, causando o impacto para o 

processo de moagem.  

 

Figura 7 – Princípio de funcionamento de um moinho convencional de bolas 

 

 

Os outros equipamentos citados utilizam o mesmo princípio, visando aumentar a 

energia de impacto. Um cuidado deve ser observado durante o processo de moagem de 

materiais duros e abrasivos, quanto ao nível de impurezas ou contaminação, devido a 

condições severas de desgaste nas paredes do vaso e no conjunto das esferas. As 

contaminações com ferro podem ser removidas por lavagem ácida, mas somente quando o 

rotação 
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material particulado for resistente ao ácido. A melhor solução, mas com custo elevado, é a 

utilização de conjuntos mais resistentes e de composição similar ao do material a ser moído. 

 

2.4.3 Estudo da compactação 

 

Na metalurgia do pó, a fratura da peça final tem sido um dos problemas mais 

importantes para os fabricantes. Muitos estudos têm sido feitos sobre as características do pó, 

adições e misturas com intuito de evitar a quebra. No entanto, existem várias origens de 

formação de trincas devido ao movimento da ferramenta durante a etapa de compactação ou 

prensagem. As fraturas podem ser classificadas em três tipos, de acordo com as fases em que 

está ocorrendo: (I) durante a densificação do pó, (II) durante o lançamento da pressão de 

compactação e (III) durante a ejeção. O tipo I é derivado do movimento indevido relativo ao 

impacto, e a formação de tipos II e III relacionado com a pressão de impacto (TSURU, 1992). 

Na etapa de preenchimento da cavidade da matriz, o fornecimento irregular do pó na 

direção horizontal pode causar ruptura da ferramenta, devido à distribuição desigual da 

densidade. Pode provocar, também, fissuras internas durante a compactação ou empenamento 

durante a sinterização. Outro problema durante a alimentação em pó é a inclusão de ar com o 

pó, mudando a densidade total da peça. Sendo o primeiro passo no processo, o cuidado na 

alimentação do pó é muito importante. Se houver imperfeição durante a alimentação de pó, a 

peça final acaba apresentando defeitos, não importando o restante dos processos. (KIM, 2007) 

Estudo desenvolvido por AREN (1987) mostra que a pressão média transversal à 

direção de prensagem é um fator de dimensionamento, mas que a distribuição em si não é 

muito importante. Para uma distribuição de pressão linear, a tensão dentro da matriz difere 

pouco dos resultados produzidos sob a suposição de uma distribuição de pressão exponencial.  

PETRUS (1991) descreve um conjunto de ferramentas para avaliar o sinterizado e para 

determinar a geometria do punção, seu movimento, pressões e requerimentos de compactação. 

Tensões residuais compressivas estão presentes em uma fina camada na superfície 

superior e lateral. Eles são maiores nas superfícies laterais, devido à deformação plástica do 

material de superfície causada pela força de atrito durante a ejeção da matriz. No interior do 

corpo verde, que chamamos o pó somente compactado e que ainda não foi sinterizado, 

permanecem tensões residuais, em certa região sob compressão (regiões periféricas) e outras 

sob tração (regiões mais centrais) (ERICSSON, 2003). 
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A fase de compactação apresenta o efeito do atrito entre o pó e ferramentas e a 

presença de gradientes de densidade consequente no compacto. O relaxamento da tensão entre 

o compacto e as fases de ejeção mostra-se não elástico para o pó cerâmico e levemente 

elástico para os outros tipos de pó (GETHIN,1994). 

A compactação é um processo complexo e a medição direta e contínua do coeficiente 

de atrito não é fácil. O coeficiente de atrito varia devido a mudanças nas distribuições de 

pressão durante a compactação (SOLIMANJAD,2001). 

A densidade verde, resistência do verde e a tensão de ejeção estão relacionadas com a 

pressão de compactação. Quando a pressão de compactação é aumentada, a densidade e a 

resistência verde decrescem, pois a tensão máxima de ejeção aumenta rapidamente resultando 

no surgimento de rachaduras durante a ejeção do corpo verde, quando altas pressões de 

compactação são usadas na tentativa de se produzir maiores densidades verdes (FERGUSON, 

1990). 

Em relação ao estudo da compactação, SHANKAR (1993) analisa os vários aspectos 

de simulação de elementos finitos dos processos de compactação, tais como modelos 

constitutivos, modelagem do contato peça e matriz, o comportamento da interface, etc. Por 

sua vez, BOCCHINI (1991) apresenta o conceito de limite de adensamento, com várias 

combinações e a detecção gráfica deste limite de parcelas específicas. Estabelece a maior 

densidade do corpo verde alcançável sem risco de formação de trincas na fase final de 

adensamento. Indica, também, as diferentes origens de possíveis rachaduras no processo de 

compactação do pó, os cursos típicos e as soluções viáveis correspondentes para remoção dos 

corpos verdes da matriz, melhoramento da integridade e confiabilidade dos mesmos.  

COUBE (2000), descreve a formação de fissuras durante a transferência de pó, 

compactação, descarga, e de ejeção das partes da matriz. Equações são formuladas para essas 

variáveis. Alguns dos parâmetros que aparecem nas equações de evolução são determinados a 

partir de valores medidos. Exemplos são mostrados para demonstrar que a distribuição de 

densidade pode ser calculada com precisão, e que fraturas podem ser modelados pelo menos 

qualitativamente, simulando a compactação de peças 3D complexas. 

Em geral, a alta compressibilidade pode ser obtida através da redução de impureza e 

uma distribuição apropriada de tamanho e forma das partículas. Redução de elementos de 

impureza pela seleção cuidadosa de materiais, otimização das condições de refino, bem como 



Capítulo 2 – Revisão Fundamental 

 

 

 

35 

a melhoria na moagem permitirão o desenvolvimento de alta compressibilidade atomizada de 

ferro em pó (SAKUMA, 1992). 

A expansão diferencial durante a ejeção irá produzir tensões de cisalhamento dentro 

das peças, que se elevado, resultará na formação de trincas. A formulação de elementos finitos 

é baseada na teoria de deformação originalmente proposto por Shima & Oyane 

(ASHOK,2001). 

Durante a compactação, ambos, matriz e compacto verde deformam elasticamente. O 

efeito combinado de deformação entre a matriz e o compactado verde é chamada “spring-

back”, e é medido como a diferença dimensional entre ejetado compacto e a matriz 

descarregada. O alargamento da matriz é causado pela pressão radial que é exercida pelo pó 

sobre as paredes da ferramenta. Esta pressão radial permanece bastante pequena em pressões 

de compactação axial abaixo de 400 MPa e aumenta proporcionalmente quando se aumenta a 

pressão de compactação. Esse comportamento sugere um critério de rendimento Tresca e 

explica por que o “spring back” aumenta rapidamente com peças de ferro e aço superior a 

densidade próxima de 6,7 g/cm
3
. Com geometria em barra, as força radial abre a matriz muito 

mais no meio do seu comprimento do que no sentido longitudinal. Ao liberar a força de 

impacto superior, a matriz retorna as dimensões originais, e força o componente para 

deformar plasticamente, predominantemente axial, e no meio da peça. Se esta deformação 

excede a tensão do compacto perpendicular à direção de compactação, originam rachaduras 

entre as partículas de pó achatadas. O efeito é restrito a pressões de alta compactação que 

causam grandes deformações radiais da matriz (ASHOK, 2001). 

Durante a compactação do pó, forças de atrito entre os compactos e os elementos de 

ferramentas são desenvolvidas. A sequencia de processo de compactação tem um efeito 

importante sobre a distribuição da densidade axial em um compacto verde, principalmente no 

caso dos compactos de esbeltez elevada (> 5). A ejeção causa modificação na distribuição da 

densidade axial, pós-compactação. Portanto, é necessário aperfeiçoar o processo de 

prensagem para obter uma distribuição de densidade adequada para cada compactado 

(SÁNCHEZ, 2001). 

A prensagem é a operação de conformação baseada na compactação de um pó 

granulado (massa) contido no interior de uma matriz rígida ou de um molde flexível, através 

da aplicação de pressão. A operação compreende três etapas ou fases:  

 preenchimento da cavidade do molde; 



Capítulo 2 – Revisão Fundamental 

 

 

 

36 

 compactação da massa; 

 extração da peça. 

Distinguem-se duas grandes modalidades de prensagem: a prensagem uniaxial e a 

prensagem isostática. Na primeira, a compactação do pó se realiza em uma matriz rígida, por 

aplicação de pressão na direção axial, através de punções rígidos. É utilizada para conformar 

peças que não apresentam relevo superficial na direção de prensagem. Se a espessura da peça 

que se deseja obter é pequena e sua geometria é simples, a carga pode ser aplicada em apenas 

um sentido (ação simples) (Figura 8a). Por outro lado, para conseguir peças de grande 

espessura e geometria complexa, com uniformidade de compactação, é indispensável que a 

prensagem seja feita nos dois sentidos (dupla ação) (Figura 8b), ou então que se empregue um 

molde complexo com múltiplos punções. 

 

2.4.3.1 Prensagem uniaxial 

 

A prensagem uniaxial é a técnica de conformação de peças que consiste na 

compactação de uma massa aglomerada contida em uma cavidade rígida, mediante a 

aplicação de pressão em apenas uma direção axial através de um ou vários punções rígidos. A 

cavidade rígida é composta pela base móvel – denominada punção inferior – e pelas paredes, 

que podem ser móveis ou fixas, chamadas de matriz do molde. As diferentes técnicas de 

prensagem se diferenciam pela movimentação destes elementos básicos do molde: o punção 

superior, o punção inferior e a matriz, bem como pelo número de elementos responsáveis pela 

aplicação da pressão. 

Os objetivos da operação de prensagem, de forma idêntica a qualquer operação de 

conformação, como colagem ou extrusão, são: obter peças uniformes, de acordo com as 

dimensões e a geometria pré estabelecidas, bem como contribuir na obtenção de uma 

microestrutura adequada às características finais desejadas. 

Na prensagem uniaxial de ação simples (Figura 8a) a pressão é aplicada através do 

punção superior, que é introduzido na cavidade que contém a massa, formada pela matriz e 

pelo punção inferior, os quais permanecem imóveis nesta etapa. Uma vez compactada a peça, 

o punção superior é retirado e o deslizamento do punção inferior permite a extração da peça 

do molde. Devido à fricção entre os aglomerados e entre estes e a parede do molde, surgem 

gradientes de densidade na peça. A prensagem uniaxial de ação simples é empregada quando 

se necessita obter peças de geometria simples e de espessura reduzida. A prensagem uniaxial 
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de dupla ação (Figura 8b) é empregada quando a espessura da peça é muito grande para o 

emprego da técnica de ação simples. Nestes casos, tanto o punção superior como o inferior 

exercem pressão sobre a massa contida no molde. Uma vez finalizada a aplicação da carga, a 

retirada do punção superior e o movimento ascendente do punção inferior permitem a 

extração da peça. 

 

Figura 8 – Prensagem uniaxial de efeito simples (a) e de efeito duplo (b)  

 

 

(Fonte: ALBARO, 2000) 

 

Nesse caso a distribuição de densidades ao longo da peça é simétrica, como pode ser 

visto na figura 9, reduzindo a probabilidade de surgimento de trincas no compactado devido à 

heterogeneidade da densidade. Nos casos em que a fricção entre os grânulos e as paredes do 

molde provoca uma excessiva heterogeneidade na densidade da peça e/ou a formação de 

trincas durante a extração da peça, é recomendável que a matriz também seja móvel. Nesta 

técnica, durante a fase de compactação, a matriz acompanha, parcialmente, o movimento do 

punção superior, e, na fase de extração, enquanto o punção superior é removido, a matriz 

desce ainda mais, para facilitar a extração da peça. Esta técnica é denominada prensagem 

uniaxial (por efeito simples ou duplo) com molde ou matriz móvel. 

 

 

 

 

 

Efeito Simples 

(a) 
Efeito Duplo 

(b) 
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FIGURA 9 – Distribuição da densidade aparente em peças obtidas por prensagem uniaxial.  

 

 
(Fonte: ALBARO, 2001 b) 

 

A fricção entre as partículas do pó e também a fricção entre elas e a superfície do 

molde impedem que a pressão aplicada a uma ou mais das superfícies da peça, seja 

integralmente transmitida e de forma uniforme a todas as regiões do compactado, o que 

também justifica a existência de gradientes de densidade nos corpos verdes (Figura 10). 

 

FIGURA 10. Variação da pressão de prensagem aplicada nas regiões do molde  

 

 

Tanto a seleção e dosagem das matérias-primas a serem empregadas como as 

condições de operação envolvidas em todas as etapas do processo de fabricação devem ser 

Linhas de densidade aparente constante (kg/m³).10³ 

Efeito Simples 

(a) 
Efeito Duplo 

(b) 
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consideradas como uma sequencia de etapas integradas, que deliberadamente e de forma 

sistemática transformam uma determinada formulação em um produto acabado, passando por 

diversos produtos intermediários.  

De acordo com este conceito de processo, cada uma das etapas, e neste caso a 

prensagem, não pode ser tratada de maneira isolada, uma vez que sua realização e as 

características microestruturais da peça a verde resultante dependem das características 

microestruturais das matérias-primas, bem como das etapas do processo produtivo que 

precedem a operação de prensagem. 

Sendo assim, a técnica de preparação empregada na obtenção da massa (granulação ou 

atomização) irá influenciar as características da massa resultante, como sua distribuição de 

tamanho de partículas, a forma e textura dos grânulos (atomização) ou aglomerados 

(granulação), que por sua vez irão influenciar a etapa de prensagem e as características 

microestruturais da peça a verde obtida (ALBARO, 2000). 

A variação experimentada pela compacidade e pela estrutura porosa da massa durante 

a operação de prensagem, assim como a microestrutura resultante da peça dependem 

fundamentalmente, por um lado, do comportamento mecânico dos grânulos, que é função de 

suas características, e por outro lado das características estruturais das partículas (forma, 

tamanho e distribuição) que formam os grânulos. A velocidade com que a carga é aplicada, 

bem como o tempo de permanência na carga máxima exercem um grande efeito na 

recuperação elástica e na saída de gases durante a compactação, praticamente não exercendo 

influência, entretanto, sobre a compacidade e sobre a microestrutura da peça resultante. As 

características das partículas mencionadas acima influem consideravelmente sobre a 

compacidade dos empacotamentos que formam os grânulos, exercendo um efeito marcante 

tanto na evolução da compacidade e da estrutura porosa em função da aplicação da carga 

como sobre a microestrutura da peça resultante. Entretanto, como as características das 

partículas vêm determinadas quase sempre pelo tipo e propriedades do produto final que se 

deseja obter, e não pelo processo de conformação que se emprega, elas não são consideradas 

variáveis na operação de prensagem (ALBARO, 2001). 
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2.5 Sinterização 

 

GERMAN (1984) descreve que a sinterização é o processo pelo qual, partículas se 

unem em temperaturas abaixo do ponto de fusão pelo transporte de átomos. 

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

partículas (agregado de pó ou compactado) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, 

através da redução da área superficial específica. O resultado é a formação de contornos de 

grãos e crescimento de pescoços, de união interpartículas, levando normalmente o sistema a 

densificação e a contração volumétrica (GOMES, 1995). 

Por sua vez, THÜMMLER (1993) enfatiza que a sinterização pode ser entendida como 

um transporte de material ativado termicamente, em uma massa de pó ou um compacto 

poroso, pela diminuição da área superficial, pelo crescimento das partículas em contato, 

contração do volume e pela mudança da geometria dos poros (THÜMMLER, 1993). 

Embora muitos mecanismos contribuam simultaneamente no processo da sinterização, 

é positivo analisar um modelo para determinar a contribuição de cada mecanismo específico. 

(WAKAI, ALDINGER, 2003). 

Neste caso, as teorias que procuram elaborar um modelo da cinética de sinterização 

estão baseadas nas descrições fenomenológica, topológica e termodinâmica. 

 

2.5.1 Mecanismos na sinterização sólida  

 

Considerando os estados da matéria envolvida, destacam-se dois tipos de sinterização: 

em estado sólido e em estado líquido. 

A sinterização em estado sólido ocorre em temperatura onde nenhum dos elementos 

do sistema atinge o seu ponto de fusão. Esta, é realizada com transporte de material (difusão 

atômica, transporte de vapor, fluxo viscoso, etc.) (COSTA, 2004). 

Os mecanismos responsáveis pelo deslocamento da matéria durante o processo de 

sinterização são: difusão atômica, fluência plástica e viscosa, sendo que, no caso dos metais, 

os processos de difusão são os únicos responsáveis pelo transporte de matéria na sinterização. 

Os caminhos de transporte dos processos difusionais são concomitantes, havendo 
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normalmente, predominância de um mecanismo sobre os outros nos diversos estágios do 

processo. 

O mecanismo de difusão é o fenômeno de transporte de material através do 

movimento dos átomos. Nos materiais sólidos, os átomos estão em movimentação constante, 

mudando rapidamente as suas posições. A difusão é a migração em etapas dos átomos de um 

sítio para outro do reticulado cristalino. 

Para um átomo fazer esse tipo de movimento, duas condições devem ser atendidas. 

Primeiro que deve existir um sítio adjacente vago. Segundo que o átomo possua energia 

suficiente para quebrar as ligações atômicas que o une aos seus átomos vizinhos e então 

causar alguma distorção na rede cristalina, durante o deslocamento. A uma temperatura 

específica, uma pequena fração do número total de átomos é capaz de realizar o movimento 

por difusão pela magnitude das suas energias vibracionais. Esta fração aumenta em função do 

aumento da temperatura. 

O movimento atômico nos metais pelo processo de difusão pode ser modelado de 

diferentes formas, sendo as duas possibilidades dominantes: a difusão por lacuna ou vacância 

e a difusão intersticial. 

Difusão por lacuna é o deslocamento de um átomo de uma posição normal da rede 

cristalina para um sítio vago do retículo, ou lacuna adjacente. A intensidade com que este tipo 

pode ocorrer é uma função do número de defeitos, que nos metais a altas temperaturas podem 

existir em quantidades significativas.  Este processo, no qual os átomos de um metal 

difundem para o interior de outro corpo, é chamado de interdifusão ou difusão de impurezas. 

Os átomos de impureza substituem os átomos hospedeiros. Observa-se que a difusão dos 

átomos em uma direção, corresponde ao movimento das lacunas na direção oposta. O material 

que se desloca, bem como o material hospedeiro influencia o coeficiente de difusão. 

No processo de difusão intersticial, os átomos migram de uma posição intersticial para 

outra que esteja vazia. Este mecanismo pode ser utilizado para o estudo da difusão de 

impurezas que possuem átomos suficientemente pequenos para se encaixarem no interior das 

posições vazias ou intersticiais que existem entre os átomos hospedeiros. Os exemplos são os 

casos de H, C, N e O nos metais. 

Para materiais metálicos que possuem fatores de empacotamento atômico elevados, 

essas posições intersticiais são relativamente pequenas. Assim, o diâmetro atômico de uma 
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impureza intersticial deve ser substancialmente menor do que o diâmetro dos átomos 

hospedeiros. 

Na maioria das ligas metálicas, a difusão intersticial ocorre muito mais rapidamente do 

que a difusão por lacunas, uma vez que os átomos intersticiais são menores sendo, portanto 

mais móveis. Além disso, existem mais posições intersticiais vazias do que lacunas e, 

portanto a probabilidade de ocorrer um movimento atômico intersticial é maior do que por 

lacunas, desde que haja a presença de impurezas (CALLISTER, 2002). O carbono forma uma 

solução sólida intersticial quando é adicionada ao ferro. Neste caso, a concentração máxima 

de carbono é de aproximadamente 2%. O raio atômico de átomo de carbono é muito menor do 

que o átomo de ferro (0,071 nm contra 0,124 nm). 

Para um único átomo não existe ganho ou perda de energia com a mudança de sua 

posição. Contudo a movimentação dos átomos para a região do pescoço, resulta em uma 

redução da área superficial total, devido a perda de área (dA) das partículas.  Isto, portanto, 

favorece a deposição do átomo na região do pescoço. 

Um dos contornos mais óbvios é a superfície externa onde termina a estrutura do 

cristal. A difusão propaga-se mais rapidamente ao longo dos contornos de grãos por ser uma 

zona de imperfeições do cristal. O deslocamento para o contorno do grão é maior, pois os 

tipos de defeitos presentes e a sua concentração no contorno são maiores que nas lacunas. 

(MISTLER, COBLE, 1974). Os defeitos interfaciais são contornos que possuem duas 

dimensões e normalmente separam as regiões dos materiais que possuem diferentes estruturas 

cristalinas ou orientações cristalográficas. Estas imperfeições incluem as superfícies externas, 

os contornos de grão, os contornos de macla, além das falhas de empilhamento e os contornos 

de fases. 

Assim, as condições para a ocorrência da difusão são facilitadas pelas altas 

temperaturas, tamanho do átomo soluto e baixo fator de empacotamento da estrutura do 

solvente. Também haverá facilidades para a difusão quando as ligações no solvente forem 

fracas, pequeno ponto de fusão, e quando houver defeitos no material, nas lacunas ou 

contornos de grão. 

A difusão no estado sólido é movida pelo gradiente do potencial químico dos 

elementos. Este gradiente é induzido pelo gradiente da curvatura da superfície livre, no caso 

da difusão superficial e pelo gradiente da tensão, agindo normalmente ao contorno de grão, no 



Capítulo 2 – Revisão Fundamental 

 

 

 

43 

caso da difusão por contorno de grão. Os dois processos acontecem concomitantemente 

quando a superfície do contorno de grão é a superfície livre (PAN, COCKS, 1995). 

Na sinterização por estado sólida, os poros são preenchidos por vários mecanismos de 

transporte de matéria, ou seja, condensação de vapor do mesmo material, na região de contato 

entre partículas, processos difusionais de volume, superfície e contorno de grão, tendo o 

pescoço como sumidouro (GOMES, 1995). 

A densificação e a contração acontecem com a aproximação dos centros das partículas. 

A posição das partículas e a sua morfologia mudam com o resultado do transporte de massa 

envolvendo as diversas rotas de difusão e evaporação, condensação, difusão superficial, 

difusão por contorno de grão e por vacância (WAKAI, ALDINGER, 2004). 

Em escala atômica, o movimento de um átomo em direção a região do pescoço é 

favorecido, já que reduz a energia superficial total pela diminuição da área superficial total.  

Diversos eventos contribuem com o crescimento do pescoço em função de diversos 

mecanismos de transporte, sendo o processo de difusão, o principal.  

Os pescoços surgem nos pontos de contato devido a mecanismos de transporte de 

matéria por processo difusionais atômicos ativados termicamente. Desta forma, os poros entre 

as partículas são preenchidos, levando o sistema à densificação e em algumas condições à 

contração volumétrica, causando toda uma mudança nas propriedades do sinterizado. 

Súbitas mudanças, no balanço entre as forças motoras da sinterização, podem 

influenciar significativamente o modo como uma dada microestrutura evolui (GILL, 

CORNFORTH, COCKS, 2001). A sinterização pode ocorrer por diferentes mecanismos, 

como indicados na figura 11. Nesta figura, são apresentados os mecanismos de difusão 

superficial, difusão por contorno de grão, difusão por lacuna e por evaporação. Para a 

modelagem computacional, considera-se apenas a difusão por superfície e por contorno de 

grão. Desta forma o problema é reduzido a uma dimensão, onde se considera que o transporte 

de massa ocorre linearmente (ZHANG, SCNEIBEL, 1995). 

A força motriz para o processo de sinterização, por estado sólido, é o decréscimo da 

energia livre do sistema, resultante da: 

 Diminuição da área superficial pelo crescimento da área de contato entre as 

partículas; 

 Diminuição dos volumes dos poros a sua esferoidização; 
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 Eliminação das concentrações de defeitos residuais do processo, na massa do 

pó; e, 

 Eliminação do estado de não equilíbrio devido à mútua solubilidade dos 

sólidos (homogeneização ou gradiente de concentração), ou reatividade 

química caracterizada pela energia livre da solução, ou formação do composto, 

em sistemas com múltiplos componentes (THÜMMLER, OBERACKER, 

1993). 

 

Figura 11 – Modelo idealizado do mecanismo de sinterização na área do pescoço. 

 

 

(Fonte: THÜMMLER, OBERACKER, 1993) 

 

Nos sólidos, em geral, a tensão superficial é anisotrópica. Assim a condição de 

mínimo da energia livre superficial seria uma superfície de várias faces, com arestas e 

vértices. Entretanto, em condições de temperatura suficientemente alta, a anisotropia é 

diminuída, tornando-se aproximadamente isotrópica, e nestas condições, a configuração mais 

estável para a energia livre superficial é a superfície esférica, livre de poros e rugosidades. 

No caso dos metais, as temperaturas de sinterização são relativamente altas. Portanto, 

é razoável considerar a isotropia tanto para a tensão superficial como para o coeficiente de 

difusão. (GOMES, 1995). Nestas temperaturas, o transporte de massa por difusão torna-se 

significante. 

O grau de sinterização, com base no modelo ideal de duas partículas pode ser avaliado 

pelo crescimento do raio do pescoço e pelo parâmetro de aproximação dos centros (Dl) 

1- Difusão na Superfície 

2- Evaporação e condensação 

3- Difusão Volumétrica 

4- Difusão no Contorno de Grão 

1 

3 

2 

3 

4 
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esquematizados na figura 12. Este modelo, idealizado de duas partículas, tem sido utilizado 

por diversos autores para mostrar que diferentes mecanismos de transporte de massa ocorrem 

por diferentes cinéticas de crescimento de grãos, a uma determinada temperatura. 

A taxa de crescimento do raio do pescoço (dr/dt) está diretamente relacionada ao 

mecanismo de transporte de matéria resumida e mostrada na figura 11. Os mecanismos 1, 2 e 

3 não produzem contração, enquanto o mecanismo 4 provoca a aproximação dos centros, 

conforme figura 12. Não haverá contração, se o mecanismo principal na sinterização for a 

difusão superficial ou a evaporação. 

Ocorrendo a contração, figura 12b, o processo de transporte de massa muda o 

espaçamento entre as partículas e aparecem os pescoços. O resultado é a contração do 

compacto. A alta densidade final é resultado da alta densidade do sinterizado verde e 

manutenção em altas temperaturas por mais tempo. 

 

Figura 12. Modelo de sinterização de duas esferas iguais. (a) Sem aproximação dos centros e 

(b) com aproximação dos centros 

        

                                                   (a)                                       (b) 

(Fonte: Adaptado GOMES, 1995) 

Os resultados indicam que o mecanismo da sinterização é dominado pela difusão de 

volume em baixa densidade. Quanto mais contornos de grãos, maior a densidade relativa, pois 

a difusão pelo contorno também contribui para a densificação (LIU et al, 2001). 

Diversos autores modelaram a formação de contatos interpartículas e crescimento do 

grão pelo seu contorno e difusão superficial, durante a sinterização de partículas esféricas, 

mostrando compatibilidade com tratamento feito por COBLE em 1958 (PARHAMI, MC 

MEEKING, 1998; COCKS, 2001; PAN, CH’NG, COCKS, 2005; SVOBODA, RIEDEL, 

1995; MAXIMENKO, OLEVSKY, 2004; TOMANDL, VARKOLY, 1994). 
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Durante a sinterização, o fluxo pelo contorno de grão é alto no início, tornando-se 

pequeno na fase final, e a difusão por contorno de grão causa remoção de material do 

contorno entre as duas partículas, eliminando o fenômeno de alongamento, compatibilizando 

com a teoria desenvolvida anteriormente por Exner (ZHANG, SCHNEIBEL, 1995) (WAKAI, 

ALDINGER, 2003). 

As partículas em contato com o vizinho, a altas temperaturas, reduzem suas energias 

livres superficiais por transporte de massa ao longo do contato e ao longo da sua superfície 

livre. Inicialmente, um contorno de grão é formado no contato entre as partículas. Os átomos 

se movimentam pelo contorno de grão para o pescoço. Neste processo, a soma da energia da 

superfície e do contorno de grão é reduzida, ocorrendo a densificação e a contração 

(PARHAMI, MC MEEKING, 1998). 

Três fenômenos contribuem para a transmissão do calor em qualquer meio: condução, 

radiação e convecção. A contribuição da condução é geralmente a mais significativa em 

materiais particulados, e depende da condutividade do material sólido, das características do 

contato interpartículas e do seu empacotamento. A condução entre as partículas e a radiação 

nos poros são os dois fenômenos para a condutividade térmica nos materiais particulados. 

 

2.5.2 Estágios na sinterização sólida 

 

Os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem o processo de sinterização em 

três estágios (GOMES, 1995). O estágio inicial, caracterizado pela formação de contatos 

interpartículas, seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles 

começam a se interferir.  O estágio intermediário, caracterizado pela densificação do 

compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados e o estágio final, 

caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos poros (figura 13). 

Não existe uma clara distinção entre os estágios da sinterização. Geralmente, a fase 

inicial corresponde a uma microestrutura com grandes curvaturas. A taxa de formação do 

pescoço e a contração são pequenas e o tamanho do grão é menor que o da partícula. Na fase 

intermediária os poros tornam-se arredondados, mas permanecem interligados e pode ocorrer 

crescimento do grão na sua fase final. 
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Figura 13 – Estágios de sinterização (a) Estágio inicial, (b) Estágio intermediário e (c) Estágio 

final, onde L0 = contornos de grãos sem interseção entre eles e ∆L = contração da estrutura 

devido à difusão no contorno de grão  

 

 

 

(Fonte: GOMES, 1995) 

 

No primeiro estágio, os pontos de contatos transformam-se nos chamados pescoços. 

Mesmo antes da sinterização, existem planos de contato devido à pressão de compactação. De 

acordo com o modelo experimental, o pescoço cresce seguindo uma exponencial. Durante 

este estágio, as partículas permanecem discretas. A cinética é dominada pelo gradiente da 

curvatura localizada na região do pescoço. Os poros estão abertos e interligados embora o seu 

formato continue irregular. 

A dificuldade para a compreensão do primeiro estágio é o de identificar o início da 

contração e do crescimento do grão. Para pós altamente compactados, existe uma grande área 

de contato mesmo antes da sinterização e durante a mesma ocorre pouca contração. Nestes 

casos, não se consegue distinguir facilmente a primeira fase, da fase intermediária. 

Além disso, as partículas começam a perder o seu formato individual e os poros se 

unem, formando uma rede com estrutura cilíndrica. A força motora é a energia superficial do 

contorno de grão. É comum acontecer um crescimento de grão com a formação de uma nova 

microestrutura na parte final deste estágio e como consequência também pode ocorrer 

movimentação ou aprisionamento de poros. Os poros internos tendem a migrar para a 

superfície aumentando a formação dos poros nos contornos de grão. 

A geometria do contorno de grão e do poro, durante o estágio intermediário, controla a 

taxa de sinterização. Inicialmente os poros estão localizados nas interseções do contorno do 

grão. No início desta fase intermediária, a geometria do poro é altamente complexa, 

L0 

(a) 

L 

L0 

(b) 

L0 
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dependente principalmente da morfologia do grão. Com o tempo a sua geometria se aproxima 

da forma cilíndrica. A interação entre os poros e os contornos de grãos ocorre de duas formas: 

 Os poros são tragados pelo movimento do contorno do grão durante o 

crescimento ou;  

 Os contornos podem isolar os poros no seu interior. Este isolamento acontece 

devido à lenta movimentação dos poros em relação aos contornos de grão. 

Para os poros ocupando a interface dos grãos, a energia do sistema é baixa porque os 

poros reduzem o total da área do contorno de grão. Quando o poro está separado do contorno, 

a energia do sistema aumenta proporcionalmente às novas áreas superficiais criadas. Como 

consequência, os poros podem ser levados como se tivessem uma energia de ligação em 

relação ao contorno. Esta energia de ligação cresce com o crescimento dos poros. Portanto, no 

início do estágio intermediário, esperam-se pequenas separações dos poros e contorno. 

Quando a temperatura aumenta, aumenta a mobilidade dos grãos. Os poros criam uma 

força sobre os contornos restringindo o crescimento do grão. Contudo, em certas condições a 

força motora para o crescimento do grão excede a força do poro, levando ao isolamento. 

A eliminação do poro na fase intermediária é acompanhada do crescimento do grão e 

da diminuição do tamanho do poro.  A área superficial do poro tende a zero durante este 

estágio. No final da fase intermediária a estrutura do poro é fechada apresentando somente 

uma porosidade residual. 

Portanto, a densificação na fase intermediária é acompanhada da difusão por volume e 

da difusão pelo contorno de grão. A forma do poro e a sua proximidade com o contorno de 

grão é um importante aspecto do estágio intermediário da sinterização. Poros localizados nos 

contornos de grão desaparecem mais rapidamente que os poros isolados. Durante a fase 

intermediária a rede de poros está aberta e interligada. O aparecimento de poros esféricos e 

isolados significa o estágio final da sinterização. 

O estágio final da sinterização ocorre quando os poros se arredondam em uma 

estrutura fechada. O processo de difusão superficial é esperado. Esta difusão superficial não 

contribui com a densificação ou contração. A cinética é muito lenta. A força motora é 

estritamente para eliminar a interface entre o sólido e os poros. A presença de um gás no poro 

limitará o estágio final da densificação. 
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2.5.3 Parâmetros influentes na sinterização 

 

O objetivo da elaboração de um modelo teórico é descrever as relações fundamentais 

entre os mecanismos de transporte de matéria durante o processo e os parâmetros mais 

importantes da sinterização. As características das partículas como tamanho, distribuição, 

morfologia (forma e topografia), estrutura e composição, além da densidade verde, a 

temperatura de sinterização, o tempo de permanência e a atmosfera são parâmetros que 

influem no processo de sinterização. 

A modelagem do processo de sinterização compreende duas abordagens. O modelo 

micro estrutural mesoscópico, que corresponde a uma escala de dimensões nanométricas e 

que se situa entre a escala macroscópica e a escala microscópica ou atômica e o modelo 

macroscópico contínuo. Embora encontre progresso na compreensão da microestrutura no 

processo de sinterização, a parametrização fenomenológica entre o modelo micro e macro 

estrutural ainda é relativa, com base em geometrias idealizadas. A evolução macroestrutural é 

determinada no todo ou em partes pelo rearranjo micro estrutural. O comportamento macro 

depende fundamentalmente do mecanismo de interação local, isto é, pelo fenômeno micro 

estrutural coletivo (BRAGINSKY, TIKARE, OLEVSKY, 2005). 

 

 

2.5.4 Transformações provocadas pela sinterização 

 

É razoável considerar que a geometria do poro depende da distribuição do tamanho 

dos grãos, da aglomeração e do método de compactação empregado (SUBBANNA et al, 

2001). 

A densificação requer que os centros das partículas aproximem-se uns dos outros. A 

posição da partícula e a sua forma modificam-se com o transporte de massa pelo processo 

difusional. O mecanismo de transporte de massa por mudança na energia superficial e do 

contorno de grão pode ser dividido em mecanismos que provocam a densificação (difusão por 

contorno de grão e por lacunas) e mecanismos de não densificação (difusão superficial 

evaporação e condensação) (WAKAI, ALDINGER, 2003). 

A contração pode ser vista de duas maneiras na metalurgia do pó. Sem a contração, o 

compacto final pode ser usado, por exemplo, para o projeto de ferramentas. A ocorrência de 

contração obriga uma sobre medida na matriz para que as dimensões finais, das peças, sejam 
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aceitáveis. Por outro lado, para alguns materiais, as altas densidades são alcançadas, somente 

com a ocorrência de contração durante a sinterização. 

Nos processos tradicionais de sinterização, os pós de grãos maiores impedem a 

completa densificação, e as partículas das ligas duras resistem à compactação e requerem um 

esforço adicional para a densificação do sinterizado. 

A densidade do aço inox sinterizado através do SLPS é maior que as obtidas em 

amostras sinterizadas em estado sólido (JAIN, 2004). No entanto, as condições necessárias 

para a densificação são próximas das condições que resultam na perda da forma do compacto, 

limitando o uso deste processo (LIU et al, 1999). 

O controle preciso da densificação e do crescimento dos grãos é crucial, para otimizar 

a técnica de sinterização para a formação das microestruturas e propriedades do material 

sinterizado. O processamento de materiais nanocristalinos requer a máxima densificação e o 

mínimo de crescimento do grão, enquanto no processamento de materiais porosos, requer-se o 

mínimo de densificação. A pesquisa experimental, por si só, não é suficiente para um 

completo entendimento do mecanismo de sinterização, e as conseqüências da densificação e 

do crescimento do grão sobre a microestrutura e as propriedades do material (WANG, 2006). 

 

 

 

 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Procedimento Experimental 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental 

 

 

 

52 

Neste capítulo, são apresentados os materiais de partida estudados, as etapas de 

processamento adotada no desenvolvimento deste trabalho e as principais técnicas de 

processamento e caracterização utilizadas. Na seção 3.1 serão apresentados os materiais de 

partidas estudados, na seção 3.2, o procedimento experimental; e, finalmente, na seção 3.3, 

as principais técnicas de processamento e caracterização. 

 

3.1 Materiais de Partida Estudados 

 

Nesta seção, dois materiais foram usados para preparar os pós compósitos, um em 

forma de barra e outro em forma de pós. O primeiro é o EUROFER 97 puro fornecido pelo 

Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear (AEKI), e o pó de zircônia fornecido pelo 

Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos da UFRN (LabPFiMC – 

UFRN), oriundo da produção de próteses dentárias do sistema Zirkonzahn® (Zirconzahn 

GmbH, Gais, Itália). As principais características desses materiais são apresentadas a seguir. 

 

3.1.1 Aço EUROFER como recebido 

 

Como material de partida foi utilizado uma barra do aço EUROFER, cuja composição 

química é fornecida na tabela 4. A figura 14 apresenta a microscopia óptica deste material 

atacado com Vilela a 2% revelando sua microestrutura, na forma de ripas, característica típica 

de uma microestrutura com fase martensítica, e também com parte mais claras que pode ser 

identificada como fase ferrítica. Observa-se também da figura 14 e 15 contornos de grão com 

tamanhos consideráveis, incapaz de ser visualizado por completo devido o seu tamanho, 

indicados pelas setas pretas. A microdureza medida nesta barra de EUROFER foi de 453,8HV 

e a densidade teórica desse material, de acordo com a literatura, varia de 8,0 a 8,1 g/cm³. 

 

Tabela 4: Composição química do aço EUROFER como recebido 

 

Elementos químicos (% em peso) – EUROFER 

C Si Mn Cr Ni Mo W V Ti Co Cu 

0,11 0,07 0,44 8,94 0,15 0,06 1,14 0,19 0,005 0,02 0,05 
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Figura 14 – Micrografia (MO – 500x) da barra de EUROFER como recebida atacada com 

Vilela a 2% por 15 segundos. 
 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Figura 15 – Micrografia (MEV – 1500x) da barra de EUROFER como recebida atacada com 

Vilela a 2% por 15 segundos.  
 

 

(Fonte: Próprio autor) 

Contorno de grão 
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Depois da caracterização da barra como recebida foi feita a usinagem na mesma para a 

produção do cavaco foi utilizado como matéria prima o aço EUROFER na forma de lingote. 

O lingote foi seccionado em tarugos usando uma serra de fita da FRANHO modelo: 350, 

obtendo assim, tarugos com 50 mm de comprimento, cada. Estes tarugos foram fixados à 

mesa de uma fresadora universal da ZEMA modelo: FUA300. A mesa foi protegida por 

contêiner revestido com papel alumínio para evitar a contaminação do cavaco como mostrado 

na figura 16. A operação de fresamento ocorreu segundo os seguintes parâmetros:  

 Rotação do eixo árvore: 123 rpm; 

 Profundidade de corte: 0,02 mm; 

 Avanço: 23 mm/min; 

 Não foi utilizado líquido de arrefecimento para não contaminar o cavaco, que 

será matéria prima para a fabricação do pó. 

 

Figura 16 – Produção de cavaco a partir de um lingote de EUROFER 

 
 

 

(FONTE: Próprio autor) 

 

Para a caracterização do cavaco foi realizado EDS e MEV para analisar a composição 

química e verificar a morfologia e tipo de cavaco e do mesmo, figuras 17 e 18, 
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respectivamente. Observam-se os mesmo elementos químicos (EDS) do aço como recebido 

na forma de barra, essa caracterização serviu para esclarecer que o aço não sofreu alterações 

no processo inicial, que foi a usinagem e que o tipo do cavaco formado durante o processo de 

usinagem foi o de cisalhamento e que a morfologia apresentada é hélice oblíqua. 

 

Figura 17 – EDS de área no cavaco de EUROFER.  
 

 

 

 

Elementos 

Químicos 

Peso % Peso % σ Atômico % 

Vanádio 0.220 0.160 0.241 

Cromo 9.886 0.263 10.616 

Ferro 88.845 0.388 88.825 

Tungstênio 1.049 0.277 0.319 

(Fonte: Próprio autor) 
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Figura 18 – Micrografia (MEV – 50x) do cavaco de cisalhamento na forma de hélice oblíqua 

de EUROFER  

 
 

 

 
 

(Fonte: Próprio autor) 

 

3.1.2 Óxido de Zircônio – 3Y-TZP 

 

O resíduo de óxido de zircônio tetragonal policristalino, parcialmente estabilizado com 

3% ítrio na forma de 3Y-TZP, foi obtido a partir do processo de usinagem de blocos 

cerâmicos utilizados como matéria prima para a confecção de coroas unitárias e pontes fixas 

fabricadas em laboratórios comerciais de prótese dentária que geram pós do referido material 

e que, posteriormente, são descartados. 

O resíduo utilizado neste trabalho foi fornecido pelo Laboratório de Propriedades 

Físicas dos Materiais Cerâmicos da UFRN (LabPFiMC – UFRN) e os blocos de zircônia que 

os geraram são do sistema Zirkonzahn® (Zirconzahn GmbH, Gais, Itália). 

Este material foi utilizado como ODS (Oxide Dispersion Strengthened) com a 

finalidade de endurecer o EUROFER sinterizado por dispersão de óxido. Ele foi caracterizado 

por:  
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 Fluorescência de Raios-X: para análise de sua composição química através do 

equipamento da SHIMADZU modelo: EDX-720; 

 Difração de Raios-X: para análise de sua estrutura cristalina, tamanho do 

cristalito e microdeformação. Esta análise foi feita com o auxílio do equipamento da 

SHIMADZU modelo: XRD-7000; 

 MEV e EDS: para verificar a morfologia da partícula dos pós e composição 

química pontual e de área. Foram utilizados o MEV de bancada da HITACHI modelo: 

TM3000 com filamento de tungstênio e detectores BSE (elétron retroespalhado) e o 

EDS da OXFORD INSTRUMENTS SWIFT modelo: ED 3000; 

 Distribuição Particulométrica: para medição do tamanho médio das partículas e 

sua distribuição utilizando o particulômetro CILAS modelo: 1090 Líquido. 

As figuras 19 e 20 apresentam a microscopia eletrônica de varredura do pó de resíduo 

da produção de prótese dentária de 3Y-TZP do sistema da Zirkonzahn® que será utilizado 

para a produção do pó EUROFER para as confecções dos corpos de prova a serem analisados. 

Nelas fica evidenciada a facilidade de aglomeração das partículas devido ao seu tamanho 

reduzido, tamanho este comprovado na particulometria da figura 21. Na sequencia é 

apresentado o FRX do material na tabela 5 com a composição química do mesmo mostrando a 

presença do ítrio que estabiliza a fase tetragonal do óxido de zircônio à temperatura ambiente. 

Pelo gráfico da distribuição do tamanho de partículas do resíduo de 3Y-TZP este material 

tende a ter dois grupos de tamanhos de partículas, pois o gráfico tende a ser bimodal o que de 

certa forma é esperado porque este pó é produzido a partir da fresagem de próteses dentárias e 

os processos de usinagem tendem a ter a usinagem de desbaste e a usinagem de acabamento 

gerando resíduos mais grosseiros e mais refinados, respectivamente. 
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Figura 19 – Micrografia (MEV – 400x) do pó de zircônia 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Figura 20 – Micrografia (MEV – 400x) do pó de zircônia 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

Partículas 
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Figura 21 – Resultado da Particulometria a laser no pó de zircônia 

 

Particulometria do pó de zircônia na forma 3Y-TZP 

Diâmetro a 10% 0,30µm 

Diâmetro a 50% 11,29µm 

Diâmetro a 90% 46,11µm 

Diâmetro Médio 17,90µm 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Tabela 5: Resultado do FRX do pó de zircônia 

 

ELEMENTO QUÍMICO QUANTIDADE (% em peso) 

Zr 91,892 

Y 4,037 

Si 2,850 

Hf 1,221 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

A figura 22 trás o DRX do resíduo de 3Y-TZP e nele se observa a presença de duas 

fases de óxido de zircônio: a fase tetragonal em maior quantidade, cerca de 73% o que 

comprova a eficácia da dopagem do material com ítrio para estabilizar esta fase e a fase 

monoclínica com cerca de 27% comprovando que o material é parcialmente estabilizado.  

Seguem na tabela 6 informações do refinamento do DRX deste material. 
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Figura 22 – DRX do pó de zircônia 
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(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Tabela 6: Informações do refinamento do DRX do pó de zircônia como recebido 

 

Informações do refinamento do DRX do pó de zircônia como recebido 

FASE Tetragonal Monoclínica 

Carta 70049-ICSD 18190-ICSD 

Percentual da fase 72,88% 27,12% 

Parâmetros de rede a=b± 3,61Å 

c± 5,17Å 

a±5,16Å 

b±5,19Å 

c±5,32Å 

 =98,88° 

Tamanho do cristalito 60,264nm 16,544nm 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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3.2 Procedimento experimental 

 

Para melhor compreensão a figura 23 mostra o fluxograma do procedimento 

experimental adotado para a realização do trabalho. 

 

Figura 23 – Fluxograma do procedimento experimental. 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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3.2.1 Preparação dos pós 

 

A preparação dos pós de EUROFER puro e EUROFER com 5%p de zircônia foi 

realizada através da técnica de moagem de alta energia. As matérias primas para a produção 

dos pós foram o cavaco de EUROFER oriundo da barra como recebida deste material e 

zircônia oriunda da produção de próteses dentárias do sistema Zirkonzahn® (Zirconzahn 

GmbH, Gais, Itália) fornecido pelo Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais 

Cerâmicos da UFRN (LabPFiMC – UFRN). Os parâmetros adotados para a produção destes 

pós e como eles foram compactados e sinterizados serão apresentados a seguir. 

 

3.2.2 Moagem de alta energia 

 

A moagem dos materiais de partida, cavaco de EUROFER e cavaco de EUROFER 

com 5%p de zircônia, foi feita em moinho tipo planetário da FRITSCH modelo: Pulverisette 7 

Classic Line com os seguintes parâmetros de moagem: 

 Rotação: 400rpm; 

 Relação massa de bola/massa de pó: 10:1; 

 Tempo de moagem: 5 horas; 

 Meio de moagem: seco. 

Após a moagem, os pós foram passados por uma peneira de 400Mesh. 

 

3.2.3 Tratamento térmico de recozimento  

 

Após os processos de moagem e antes do processo de compactação dos pós, eles 

foram recozido no forno resistivo a vácuo numa temperatura de 950°C por 30 minutos com 

uma taxa de 10°C/min, e além do recozimento, foi necessário a adição de 2% de parafina para 

uma melhor compactação. 

3.2.4 Compactação 

 

Os materiais particulados foram compactados em matriz metálica com cavidade 

cilíndrica de ø5 mm, usinada em aço VC131, (Figura 24). A compactação foi feita por 
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prensagem uniaxial de ação dupla. As medidas de carga aplicada à massa de pó em função do 

deslocamento do pistão foram realizadas numa prensa hidráulica HS 15t SCHULZ. A pressão 

de compactação máxima aplicada foi de 700MPa. Foram compactadas amostras de aço 

EUROFER puro e pós de EUROFER com 5%p de zircônia. 

 

Figura 24 – Matriz de compactação uniaxial com diâmetro de ø5mm de ação dupla em VC131 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

3.2.5 Sinterização dos compactados 

 

Os compactados de EUROFER puro e EUROFER com 5%p de zircônia foram 

sinterizados em forno resistivo a vácuo e em forno resistivo com fluxo de argônio. Segue 

descrições dos fornos utilizados com seus respectivos parâmetros de sinterização: 

 Forno resistivo a vácuo da CENTORR VI, série 15, modelo: 3x4-W-D-O2S2-

A20: 
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o Taxa de Aquecimento: 

 1ª etapa: 20°C/min até 500°C; 

 2ª etapa: 10°/min até 1300°C. 

o Temperatura de Isoterma: 1300°C; 

o Tempo de Isoterma: 60min; 

o Taxa de Resfriamento: 25°C/min; 

o Vácuo: 10
-4

Torr. 

 Forno resistivo com fluxo de argônio da NETZSCH modelo: DIL 420 PC, que 

possui fluxo de argônio de 150cc/min com pressão de 0,5bar: 

o Taxa de Aquecimento: 10°/min até 1300°C; 

o Temperatura de Isoterma: 1300°C; 

o Tempo de Isoterma: 60min; 

o Taxa de Resfriamento: 40°C/min. 

 

3.3 Principais técnicas de caracterização 

 

3.3.1 Medidas de distribuição dos tamanhos de partículas 

 

As medidas de distribuição de tamanho de partícula foram efetuadas em um 

equipamento de difração a laser, modelo CILAS 920L, utilizando água como meio líquido e o 

detergente como dispersante, para os pós de EUROFER puro e EUROFER com 5%, em peso, 

de zircônia e um equipamento CILAS 1090L utilizando água como meio líquido e, como 

dispersante, foi utilizado o Renex95 a 2%, para as medidas de distribuição de tamanho de 

partícula para os pós de zircônia. 

As medidas de distribuição de tamanho de partícula forma usadas para se determinar o 

tamanho médio de partícula dos pós processados em moinho de alta energia. 

 

3.3.2 Fluorescência de raios-X 

 

A composição dos pós foi determinada através da técnica fluorescência de raios-x 

(FRX) no equipamento da SHIMADZU modelo: EDX-720. 
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3.3.3 Difração de raios-X e análise pelo MAUD 

 

Foi utilizado um difratômetro de raios-X da Rigaku, modelo MiniFlex II, com detector 

rápido tipo D Tex Ultra operando a 30Kv e 15mA, e com ânodo da fonte de cobre com Kα= 

0,1542nm com filtro de Ni de 0,03mm do Departamento de Física Teórica e Experimental 

para obter informações sobre as fases e sua estrutura cristalina, tamanho do cristalito e 

microdeformações dos pós moídos. Os padrões de difração foram obtidos para uma faixa de 

ângulo entre 20º e 90º com um tamanho de passo de 0,02º e velocidade de 5°/min. As análises 

do DRX dos pós foram feitas com o auxílio do programa MAUD. 

 

3.3.4 Microscopia eletrônica de varredura, óptica e espectrometria 

dispersiva de energia 

 

Foi realizada microscopia eletrônica de varredura (MEV) e óptica (MO) para 

determinar a morfologia do material de partida e dos pós moídos, além de observar a 

microestrutura dos sinterizados e as fases presentes nos materiais. Foi utilizada também a 

técnica de espectrometria Dispersiva de Energia (EDS-Energy Dispersive Spectrometer), para 

a realização de analises química semi-quantitativas nos materiais de partida. O microscópio 

eletrônico de varredura utilizado foi o TM 3000 da marca HITACHI e o equipamento para 

análise de EDS foi o ED3000 da marca da OXFORD INSTRUMENTS SWIFT do Laboratório 

de caracterização estrutural dos materiais (LCEM-UFRN) para análise dos materiais de 

partida e particulados e o 1430 da LEO com EDS acoplado para análises químicas e 

microestruturais dos sinterizados, pertencente ao Laboratório de Solidificação Rápida (LSR) 

da UFPB. 

 

3.3.5 Dilatometria 

 

Foram realizados ensaios de dilatometria nos compactados para observar qual a 

temperatura que os materiais começam o seu processo de sinterização e se durante o 

aquecimento ocorre alguma reação de mudança de fase, pois este procedimento fornece 

informações de variação do comprimento da amostra em função da temperatura e do tempo de 

ensaio. Este experimento foi realizado no dilatômetro da NETZSCH modelo: DIL 420 PC, que 
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possui fluxo de argônio de 150cc/min com pressão de 0,5bar com os seguintes parâmetros de 

processo: 

 Taxa de Aquecimento: 10°/min até 1300°C; 

 Temperatura de Isoterma: 1300°C; 

 Tempo de Isoterma: 60min; 

 Taxa de Resfriamento: 40°C/min. 

Esta técnica foi realizada no Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais 

(LMCME). 

 

3.3.6 Densidade 

 

Os compactados à verde e sinterizados foram caracterizados por densidade de 

Arquimedes, cujos procedimentos obedeceram às recomendações da norma ASTM B962-13 

para análise de densificação das amostras durante o processo. 

 

3.3.7 Metalografia 

 

Para a caracterização da barra de EUROFER como recebida e dos sinterizados foram 

realizados procedimentos metalográficos, utilizando os parâmetros abaixo relacionados, que 

obedeceram às recomendações da ABNT-13284, para posterior análise de MO, MEV, EDS e 

microdureza. 

 Parâmetros utilizados para realização da metalografia: 

o Seccionamento: para o corte da amostra foi utilizado uma lâmina de serra 

manual da STARRETT modelo: Bi-metal Unique 32 dentes por polegada, 

buscando minimizar maiores danos às superfícies da peça; 

o Embutimento: a amostra foi embutida a quente em resina, baquelite, utilizando 

a prensa de embutimento da AROTEC modelo: PRE-30Mi; 

o Lixamento: no processo de lixamento foram utilizadas as lixas de 120, 180, 

220, 280, 320, 360, 400, 600, 800, 1200 e 2400µm, seguindo as orientações da 

norma a cima mencionada; 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental 

 

 

 

67 

o Polimento: A amostra foi polida com pasta de diamante com as respectivas 

granulometrias: 9µm, 6µm e 3µm e com alumina com as seguintes granulometrias 

de 1µm e 0,5µm, como polimento de acabamento, com o auxílio da politriz da 

AROTEC modelo: AROPOL 2V; 

o Ataque: a amostra foi atacada com Vilela a 2% por 15 segundos. 

 

3.3.8 Medidas de Microdureza 

 

Após as análises microscópicas, foram realizados os ensaios de microdureza Vickers 

com o equipamento e parâmetros, abaixo relacionado, segundo a norma ASTM E384: 

 Microdureza Vickers: Microdurômetro digital de bancada da PANTEC 

modelo: MV2000A: 

o Carga: 100gf/cm²; 

o Tempo de aplicação da carga: 15seg. 

Em seguida, é apresentado, na figura 25, o esquema de medição de microdureza nas 

amostras sinterizadas. Em cada região foram feitas 7 endentações.  

 

 

Figura 25 – Esquema de medição de microdureza nas amostras sinterizadas 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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Neste capítulo, serão apresentadas as análises dos resultados obtidos a partir das 

caracterizações dos pós particulados, compactados e sinterizados, observando a influência da 

zircônia durante o processamento do material. Na seção 4.1, serão apresentadas as análises do 

efeito da adição da zircônia no pó moído em moinho planetário de alta energia. A seção 4.2, 

mostrará as análises do efeito da adição da zircônia na densidade dos compactados a verde e 

dilatômetria, e, na seção 4.3, as análises do efeito da adição da zircônia e da atmosfera de 

sinterização na microestrutura e propriedades mecânicas dos sinterizados. 

 

4.1 Análises do efeito da adição da zircônia no pó moído em moinho 

planetário de alta energia (MAE) 

 

4.1.1 Caracterização e análises do Pó de EUROFER Puro obtido por MAE 

 

A figura 26 mostra a imagem de MEV do pó de aço puro moído por 5 horas, na qual 

pode ser observada uma grande quantidade de partículas em forma de placa; morfologia essa 

que pode está relacionada com o tipo de cavaco obtido do processo de usinagem, que é do 

tipo cisalhamento (figura 18). Além disso, observam-se partículas com tamanhos variados, ou 

seja, com uma distribuição de tamanhos de partículas heterogênea. 

 

Figura 26 – Micrografia (MEV – 400x) do pó de EUROFER puro moído por 5h 

 

(Fonte: Próprio autor) 

Placas 
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Nas figuras 27 e 28 são apresentadas a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a 

análise de EDS do pó de EUROFER puro, respectivamente, com sua composição química 

analisada em uma determinada área (região quadrada em verde). Na figura 28, tem-se o 

resumo dos elementos químicos e o percentual, em peso, do ferro, cromo, tungstênio e 

vanádio. Na sequência, tem-se a fluorescência de raios-X com a composição química do pó, 

evidenciando que não houve contaminação do mesmo durante o processo de moagem de alta 

energia, tabela 7. 

 

Figura 27 – (MEV – EDS) do pó puro de EUROFER moído por 5 horas 

  

(Fonte: Próprio autor) 

 

Figura 28 – Gráfico EDS do pó de EUROFER puro moído por 5horas 

 

Elemento Químico Peso % Peso % σ Atômico % 

Vanádio 0.327 0.239 0.359 

Cromo 8.952 0.395 9.626 

Ferro 89.566 0.612 89.664 

Tngstênio 1.155 0.460 0.351 

(Fonte: Próprio autor) 
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Tabela 7 – Resultado do FRX do pó de EUROFER puro moído por 5horas 

ELEMENTO QUÍMICO QUANTIDADE (% em peso) 

Fe 89,912 

Cr 8,880 

Mo 0,901 

V 0,214 

Ni 0,029 

(Fonte: Próprio autor) 

 

Na figura 29 são apresentadas a curva e de distribuição de tamanho de partícula do pó 

EUROFER puro moído por 5horas, e um resumo dos diâmetros obtidos D(10), D(50), D(90) e 

D médio. Nela é observada que há heterogeneidade na distribuição de tamanho de partícula, 

porém o gráfico tende a ser modal. O tamanho médio das partículas deste pó é de 28,16µm, 

porém o mesmo apresenta tamanhos que variam de 7,37µm até 49,05µm, o que tende a 

favorecer uma boa densificação durante o processo de compactação (GOMES,1995). 

 

Figura 29 – Particulometria a laser no pó de EUROFER puro moído por 5horas 

 

 

 

Particulometria do pó de EUROFER puro  

D(10) 7,37µm 

D(50) 27,51µm 

D(90) 49,05µm 

D médio 28,16µm 

(Fonte: Próprio autor) 
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Em seguida, é apresentado o difratograma de raios-X do pó puro de EUROFER 

refinado na figura 30. Nela se observa que o padrão de raios-X do material apresenta somente 

picos associados ao Fe-Cr com estrutura CCC, estrutura esta, que é característica da fase 

ferrita do aço, evidenciando que o processo de moagem e tratamento térmico de recozimento 

feito no pó influenciaram significativamente na transformação da fase martensita do material, 

como recebido, para ferrita, do pó que será utilizado para a produção dos corpos de prova. Os 

dados do refinamento são apresentados na tabela 8. 

 

Figura 30– DRX do pó de EUROFER puro moído por 5horas 
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(Fonte: Próprio autor) 

 

Tabela 8: Informações do refinamento do DRX do pó de EUROFER puro 

Informações do refinamento do DRX do pó de EUROFER puro 

Fase CCC 

Carta 102751-ICSD 

Percentual da fase 100% 

Parâmetros de rede a=b=c±2,87Å 

Tamanho do cristalito 248,38nm 

(Fonte: Próprio autor) 
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4.1.2 Caracterização e análises do Pó de EUROFER com zircônia obtido 

por MAE 

 

Na figura 31, é mostrada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) do pó de 

EUROFER com adição de 5%, em peso, de zircônia que foi moído por 5 horas. Observa-se 

que os tamanhos de partículas deste pó tendem a ser mais homogêneos que os do pó de 

EUROFER puro, e que a morfologia dessas partículas continuam do tipo placa ou plaqueta, 

mas observa-se, também, a presença de aglomerados. Na tabela 9 são apresentados os 

resultados do FRX deste material, mostrando que não houve contaminação durante o processo 

de MAE, e, além disso, a presença da zircônia é representada com uma porcentagem de 4,688, 

em peso, e a presença do ítrio (0,255%p) que é o estabilizante da fase tetragonal da zircônia 

3Y-TZP. 

 

Figura 31 – Micrografia (MEV – 400x) do pó de EUROFER com zircônia moído por 5horas 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

Tabela 9: Resultado do FRX do pó de EUROFER com 5%p de zircônia moído por 5horas 

ELEMENTO 

QUÍMICO 

QUANTIDADE (% em 

peso) 
Fe 84,948 

Cr 8,996 

Zr 4,688 

W 0,822 

Y 0,255 

V 0,192 

Yb 0,053 

Ni 0,045 

(Fonte: Próprio autor) 

Placas 

Aglomerados 
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Na figura 32, é mostrada a curva de distribuição de tamanho de partícula do pó de 

EUROFER com 5% em peso de pó de zircônia moído por 5horas. Nela é observada que há 

uma maior homogeneidade nos tamanhos das partículas e uma redução no tamanho das 

mesmas em comparação ao pó de EUROFER puro. Este comportamento pode ser atribuído a 

presença de pó de zircônia no processo de moagem. O gráfico apresentado também tende a 

ser modal informando que não há variações bruscas nos tamanhos das partículas. O tamanho 

médio das partículas deste pó foi de 20,45µm, porém o mesmo apresenta tamanhos que 

variam de 6,47µm até 34,74µm, o que comprova uma pequena redução no tamanho das 

partículas dos pós moídos e misturados após a moagem. 

 

Figura 32 – Particulometria a laser no pó de EUROFER com 5% em peso de pó de zircônia 

moído por 5horas 

 

Particulometria do pó de EUROFER com 5%p de zircônia 

D(10) 6,47µm 

D(50) 20,06µm 

D(90) 34,74µm 

D médio 20,45µm 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

Em seguida, é apresentado o difratograma de raios-X do pó de aço com o pó de 

zircônia refinado. Na figura 33 se observa que o padrão de raios-X do material somente há 

picos associados ao Fe-Cr com estrutura CCC, porém aqui se observa também que apesar da 

composição química apresentada pelo FRX do material, em questão, conter o elemento 

zircônio e o ítrio, a estrutura do 3Y-TZP não pode ser vista neste DRX. Provavelmente, isto 
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ocorre porque o percentual de zircônia é relativamente baixo, fazendo com que o equipamento 

não consiga detectá-lo, ou pelo elevado refinamento que acontece durante o processo de 

moagem.  

 

Figura 33 – DRX do pó de EUROFER com 5%p de zircônia moído por 5horas 
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(Fonte: Próprio autor) 

 

Na figura 34 é confrontado o DRX do EUROFER puro com o DRX do EUROFER 

com pó de zircônia, no qual observa-se que houve uma diminuição na intensidade dos picos, e 

que as bases dos mesmos alargaram sugerindo um refinamento no tamanho do cristalito ou 

microdeformação da partícula no pó de EUROFER moído com zircônia, isso pode está 

relacionado com a presença da zircônia no processo de moagem que favoreceu o refinamento 

do pó de EUROFER na mistura, que passou a ter um tamanho de cristalito bem menor 

(37,015nm), tabela 10, quando comparado com o tamanho do cristalito do aço puro 

(248,385nm).  
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Figura 34 – Comparativo entre DRX do Pó de EUROFER puro e o Pó de EUROFER com 

zircônia, ambos moído por 5h.  
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(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Tabela 10: Informações do refinamento do DRX do pó de EUROFER com zircônia 

 

Informações do refinamento do DRX do pó de EUROFER com zircônia 

FASE CCC 

Carta 102751-ICSD 

Percentual da fase 100% 

Parâmetros de rede a=b=c±2,87Å 

Tamanho do cristalito 37,01nm 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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4.2 Análise do efeito da adição da zircônia na densidade dos 

compactados a verde e dilatômetria 

 

4.2.1 Caracterização do Compactado de EUROFER Puro e EUROFER com 

pó zircônia 

 

Antes do processo de sinterização as amostras de EUROFER puro e de EUROFER 

com a zircônia foram compactadas e analisadas por densidade e curvas dilatométrica. 

 

4.2.1.1 Densidade a verde dos Compactado de EUROFER Puro e 

EUROFER com pó zircônia 

 

Pela literatura, a densidade teórica do EUROFER Puro é de 8,0g/cm³, e foi este valor 

utilizado para calcular a densidade relativa deste material e consequentemente a porosidade; e 

a densidade teórica da zircônia é de 6,05g/cm³. Como a composição do pó de EUROFER com 

zircônia é de 95% de aço e 5% de zircônia, a densidade teórica foi calculada a partir desta 

relação obtendo-se a densidade de 7,90g/cm³ da mistura. A densidade relativa e porosidade da 

mistura foi calculada utilizando esse valor. Foi realizado o mesmo procedimento para obter os 

valores da densidade a verde e com isso obteve-se os seguintes resultados, de acordo com a 

tabela 11: 

 

Tabela 11: Valores da densidade calculada no corpo verde do EUROFER puro e com pó de 

zircônia, densidade relativa e porosidade 

 

  

EUROFER 

puro 

EUROFER com 

Zircônia 

Compactado a 

Verde 

Densidade 

Aparente 
6,13g/cm³ 5,44g/cm³ 

Densidade 

Relativa 
76,60% 68,87% 

Porosidade 23,40% 31,13% 

(Fonte: Próprio autor) 
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Como pode ser observado a densidade relativa do compactado com pó de EUROFER 

com zircônia foi menor do que o compactado de EUROFER puro. Isto, provavelmente 

ocorreu, porque a zircônia é menos dúctil que o EUROFER sofrendo, assim, menos 

deformação plástica, influenciando na compactibilidade final do material. 

 

4.2.1.2 Curvas Dilatométrica dos Compactados de EUROFER Puro e 

EUROFER com pó zircônia 

 

Na figura 35, a seguir, é feita uma comparação entre a curva dilatométrica do 

EUROFER puro com a do EUROFER com pó de zircônia. Observa-se que no inicio do 

gráfico há uma variação brusca na curva e isto provavelmente foi devido a impacto na 

bancada de teste.  

Na temperatura de aproximadamente 500°C, ocorreu uma mudança na inclinação da 

curva que pode está relacionada à formação de precipitados, conforme KLUEH, 2005; e 

observa-se, também, que está mudança na inclinação da curva dilatométrica é mais suave na 

curva do EUROFER com zircônia do que na do EUROFER puro e isto pode está relacionado 

justamente a presença da zircônia que foi adicionada com a intenção de dificultar o 

crescimento de grão, e pode estar melhorando a estabilidade do EUROFER quanto a 

formação de precipitados como estudado por KLUEH e LINDAU, 2005.  

Na temperatura de aproximadamente 860°C, há variação no gráfico da dilatometria e 

provavelmente está relacionado com a alotropia do ferro. Esta mudança de fase do ferro alfa 

para o ferro gama quando a liga é somente Fe-C a 0,11% ocorre a partir da temperatura de 

727°C e conclui em torno de 860°C, porém como nesta liga também há presença de cromo, 

que é um elemento que estabiliza a fase alfa, o mesmo pode esta fazendo com que esta 

transformação ocorra a uma temperatura mais elevada.  

O processo de sinterização propriamente dito começa a ocorrer à temperatura em torno 

de 1.108°C onde se observa uma contração no material puro. No caso da curva da amostra de 

EUROFER com o pó de zircônia, o processo de sinterização propriamente dito começa a 

ocorrer na temperatura em torno de 1.120°C onde se observa o inicio de uma contração no 

material. Esse aumento da temperatura do início da sinterização do material pode estar 

relacionado com a presença do pó de zircônia que, como foi dito anteriormente, foi 

adicionado ao sistema com a intenção de que ele dificulte o crescimento do grão e isto 

também pode está sendo refletido no início do processo de sinterização. 
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Figura 35 – Comparação entre a curva dilatométrica do compactado de EUROFER puro e 

com EUROFER com pó de zircônia. 
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(Fonte: Próprio autor) 

 

 

 

4.3 Análise do efeito da adição da zircônia e da atmosfera de 

sinterização na microestrutura e propriedades mecânicas dos 

sinterizados 

 

Aqui serão apresentados os aspectos da sinterização das amostras produzidas com pó 

de EUROFER puro e EUROFER com pó de zircônia. Serão apresentadas as micrografias 

óptica e eletrônica de varredura, além das análises de densidade e microdureza das amostras 

sinterizadas em forno resistivo a vácuo e em forno resistivo com fluxo de argônio. 
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4.3.1 Análise Microestrutural dos sinterizados no Forno Resistivo a Vácuo 

 

A figura 36 exibe o MEV da amostra de EUROFER puro sinterizada no forno a vácuo. 

Nela observa-se que os poros estão arredondados, o que indica que está no estágio final de 

sinterização, segundo GOMES, 1995, portanto a amostra encontra-se sinterizada. Nessa 

imagem, também, é observada a presença de precipitados ricos em cromo, como previsto na 

literatura (LINDAU, 2005 e KLUEH, 2005) e confirmado no EDS da figura 37. 

 

 

Figura 36 – Micrografia (MEV – 800x) do sinterizado de EUROFER puro em forno resistivo 

a vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

A figura 37 mostra o MEV e o EDS da amostra de EUROFER puro sinterizado em 

forno a vácuo. Aqui se pode constatar a formação de precipitados, como previsto na literatura 

(LINDAU, 2005 e KLUEH, 2005), e que estes precipitados são ricos em cromo, como mostra 

o EDS do material. 
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Figura 37 – Micrografia (MEV-SE-EDS – 8000x) do sinterizado de EUROFER puro em 

forno resistivo a vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

A microscopia óptica (MO), figura 38, confirma o resultado de uma amostra 

snterizada em estágio final de sinterização como é observado na forma dos poros 

arredondados e não conectados, além da presença de contornos de grão bem definidos e com 

tamanho médio grão aproximadamente igual ao do tamanho médio das partículas do pó inicial 

de EUROFER puro, que foi de 28,m (figura 29). A microestrutura apresentada é da 

ferrita, confirmando o que já foi visto no DRX do material, que durante o processamento a 

microestrutura inicial, martensita, não é conservada. Nela, também, é possível observar a 

formação de precipitados, aqui em pontos escuros acinzentados, como apresentado na figura 

37, como pontos cinza claro. 
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Figura 38 – Micrografia (MO – 500x) do sinterizado de EUROFER puro em forno resistivo a 

vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

A figura 39 mostra o MEV da amostra de EUROFER com pó de zircônia de 

sinterizado em forno a vácuo. Observa-se aqui, que há um grande número de poros com 

formas irregulares e interconectados, mas, também, poros arredondados, sugerindo  que o 

processo de sinterização encontra-se em estágio intermediário diferentemente da amostra de 

EUROFER puro. Pode-se observa manchas mais claras nas regiões dos pescoços que é uma 

concentração de zircônia nessas regiões, como pode ser constatado no EDS da figura 40. Essa 

concentração de zircônia nos contornos dos poros pode ter dificultado o processo de difusão e 

consequentemente o processo de sinterização 
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Figura 39 – Micrografia (MEV – 800x) do sinterizado de EUROFER com 5% em peso de 

zircônia no forno resistivo a vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

A figura 40, mostra o MEV e o EDS da amostra de EUROFER com pó de zircônia  

sinterizado em forno a vácuo. Nessa microestrutura, também, é apresentada a formação de 

precipitados ricos em cromo e que as regiões de junção dos pescoços dos poros são regiões 

ricas em zircônia como pode ser observado pelo EDS apresentado. A presença dessa 

concentração de zircônia nos contornos de poro pode ter sido o fator pelo qual não houve o 

fechamento dos pescoços, deixando os poros interconectados, fenômeno que não é observado 

na amostra de EUROFER puro sinterizado no forno a vácuo. 
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Figura 40 – Micrografia (MEV-SE_EDS – 8000x) do sinterizado de EUROFER com 5% em 

peso de zircônia no forno resistivo a vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

A microscopia óptica (MO), figura 41, confirma o resultado da amostra sinterizada de 

EUROFER com 5%, em peso, de pó de zircônia em forno a vácuo ainda em estágio 

intermediário de sinterização, como é observado na forma dos poros que ainda estão 

interconectados e se conformando, porém, já se tem a presença de alguns contornos de grão 
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de tamanho reduzido, comparado com a figura 38, o que sugere que a presença da zircônia 

tanto dificulta o crescimento de grão como o processo de sinterização.  

A microestrutura observada na figura 41 é da ferrita, porém observa-se a presença de 

precipitados de cromo, como mostrado no EDS, figura 40, do material em questão.  

 

 

Figura 41 – Micrografia (MO – 500x) do sinterizado de EUROFER com pó de zircônia em 

forno resistivo a vácuo 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

4.3.2 Análise Microestrutural dos sinterizados no Forno Resistivo com 

Fluxo de Argônio. 

 

 

Na figura 42 é apresentado o MEV da amostra de EUROFER puro sinterizado em 

forno resistivo com fluxo de argônio. Nela observa-se os poros interconectados, porém com 

formas arredondadas, indicando que a amostra encontra-se no final do estágio intermediário 

de sinterização. Como está sendo observado no aço EUROFER, conforme descrito na 
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literatura, vem formando precipitados de cromo durante o processo de sinterização, e aqui, 

eles também são observados. A diferença desta microestrutura para a amostra que foi 

sinterizada no vácuo é basicamente a fase de sinterização na qual a amostra se encontra, aqui 

no final da fase intermediária de sinterização. 

 

 

Figura 42 – Micrografia (MEV – 800x) do sinterizado de EUROFER puro em forno resistivo 

com fluxo de argônio 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

A figura 43 mostra o MEV e o EDS da amostra de EUROFER puro sinterizado em 

forno com fluxo de argônio. Aqui se pode observar a formação de precipitados como previsto 

na literatura (LINDAU, 2005 e KLUEH, 2005), e estes precipitados são ricos em cromo como 

mostra o EDS do material, porém a intensidade dos picos de cromo diminui quando 

comparado a amostra sinterizada em forno a vácuo (figura 37). 
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Figura 43 – Micrografia (MEV-SE_EDS – 8000x) do sinterizado de EUROFER puro em 

forno resistivo com fluxo de argônio 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

A microscopia óptica (MO), figura 44, confirma o resultado da amostra de EUROFER 

puro no final do estágio intermediário de sinterização. Como é observado, os poros que ainda 

estão interligados e com os pescoços se fechando, já apresentam seus contornos com formas 

arredondadas e já se observa a presença de contornos de grão. A microestrutura observada, na 

figura 44, é da ferrita e, como era de se esperar, também é observado a presença de 

precipitados de cromo durante o processo de sinterização. 
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Figura 44 – Micrografia (MO – 500x) do sinterizado de EUROFER puro em forno resistivo 

com fluxo de argônio 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

 

A figura 45 mostra o MEV da amostra de EUROFER com pó de zircônia sinterizado 

em forno com fluxo de argônio. Nela observa-se que há poros com formas irregulares e 

interconectados, com a presença de formação de pescoços e poucos poros arredondados, 

indicando que o processo está no estágio intermediário de sinterização. Nessa imagem é 

observado que os precipitados de cromo tendem a se localizar nas regiões de junção de pescoço 

dos poros juntamente com a zircônia, e isto pode está dificultando a evolução do processo de 

sinterização. 
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Figura 45 – Micrografia (MEV – 800x) do sinterizado de EUROFER com pó de zircônia em 

forno resistivo com fluxo de argônio 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

Na figura 46 é mostrado o MEV e o EDS da amostra de EUROFER com pó zircônia 

de sinterizado em forno com fluxo de argônio. Nessa microestrutura, também, é apresentada a 

formação de precipitados ricos em cromo, e que as regiões de junção dos pescoços dos poros 

são regiões ricas em zircônia, como pode ser observado pelo EDS apresentado. A presença 

dessa concentração de zircônia nos contornos pode ter sido o fator pelo qual não houve o 

fechamento dos pescoços, deixando os poros conectados, fenômeno não observado na amostra 

de EUROFE puro sinterizado no forno a vácuo. 
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Figura 46 – Micrografia (MEV-SE_EDS – 8000x) do sinterizado de EUROFER com pó de 

zircônia em forno resistivo com fluxo de argônio 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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A microscopia óptica (MO), figura 47, confirma o resultado de um sinterizado ainda 

em estágio intermediário de sinterização, como é observado na forma dos poros que ainda 

estão se conformando e nela não há a presença de contornos de grãos na fase da ferrita (região 

cinza claro) indicando que a presença de zircônia tanto dificulta o crescimento de grão como o 

processo de sinterização, e que, a atmosfera de fluxo de argônio pode está favorecendo a 

difusão do cromo e da zircônia, justos, para a região de pescoço dos poros (região cinza 

escuro), já que esta microestrutura não foi observada nas amostras sinterizadas no forno a 

vácuo. 

Nessa amostra de EUROFER com zircônia sinterizada no forno com fluxo de argônio 

também apresentou a formação de precipitados de cromo (pontos escuro acizentados). 

 

 

Figura 47 – Micrografia (MO – 500x) do Sinterizado de EUROFER com pó de zircônia em 

forno resistivo com fluxo de argônio 

 

 

 

(Fonte: Próprio autor) 
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4.3.3 Análise da Densidade e Microdureza dos sinterizados no Forno 

Resistivo a vácuo. 

 

Na tabela 12 são apresentados os valores de densidade e porosidade. Os ensaios foram 

executados conforme a norma ASTM B962-13. 

 

Tabela 12: Densidade e Porosidade dos Sinterizados de EUROFER Puro e EUROFER com 

pó zircônia 

 

  
EUROFER puro 

EUROFER com 

zircônia 

Sinterizado no 

Forno a Vácuo 

Densidade 

Aparente 
6,35g/cm³ 5,89g/cm³ 

Densidade 

Relativa 
79,38% 74,50% 

Porosidade 20,62% 25,50% 

Sinterizado no 

Forno com Fluxo 

de Argônio 

Densidade 

Aparente 
6,25g/cm³ 6,24g/cm³ 

Densidade 

Relativa 
78,07% 78,94% 

Porosidade 21,93% 21,06% 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

Os valores obtidos para as densidades relativas das amostras estudadas foram 

aproximadamente iguais, em torno de 78%, com exceção da amostra de EUROFER com 

zircônia sinterizada no forno a vácuo, que apresentou uma densidade de 74,50%, confirmando 

quantitativamente a informação observada na microestrutura da figura 41. Este valor inferior 

de densidade, e, consequentemente maior de porosidade, pode está relacionado a 

concentração de zircônia nos contornos de poros e à atmosfera a vácuo do processo de 

sinterização  
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Na tabela 13, são apresentados os valores de microdureza. O ensaio foi executado 

conforme a norma ASTM E384. 

 

Tabela 13: Microdureza dos sinterizados de EUROFER puro e EUROFER com pó zircônia 

 
EUROFER puro EUROFER com zircônia 

Sinterizado no Forno a 

Vácuo 
84,65HV 119,35HV 

Sinterizado no Forno 

com Fluxo de Argônio 
119,25HV 253,40HV 

 

 (Fonte: Próprio autor) 

 

 

Observa-se que, as microdurezas apresentadas pelas amostras sinterizadas, com 

valores variando de 84,65HV a 253,40HV; foram menores que a microdureza da barra de aço 

EUROFER como recebido (453,8HV). Esta diminuição no valor da microdureza das amostras 

sinerizadas está relacionado ao fato que, durante o processo de preparação e sinterização das 

amostras, a microestrutura inicial da barra de EUROFER como recebida, que era basicamente 

martensita, transformou-se em ferrita e esta microestrutura apresenta dureza inferior a dureza 

da martensta. 

Pode-se observar, também, que as amostras sinterizadas em forno com fluxo de 

argônio (EUROFER puro – 119,25HV e EUROFER com zircônia – 253,4HV), obtiveram 

microdurezas superiores as amostras sinterizadas no forno a vácuo (EUROFER puro – 

84,65HV e EUROFER com zircônia – 119,35HV), e, esta diferença de valores, pode está 

relacionada tanto com a maior taxa de resfriamento do forno com fluxo de argônio, que foi de 

40°C/min, contra 25°C/min do forno a vácuo, como também, ao fato que a presença da 

zircônia inibiu a formação de precipitados .de cromo, como pode ser observado nos gráficos 

da dilatometria (figura 35). 
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5. Conclusões 

 

O reaproveitamento dos resíduos de EUROFER e do pó de zircônia foi viável pela 

metalurgia do pó. 

Com cinco horas de moagem houve uma redução significativa no tamanho de 

partículas dos materiais de partida e a adição de 5 % em peso de zircônia ao aço influenciou 

na redução do tamanho de cristalito dos pós particulados, como foi observado na análise de 

DRX com o auxilio do MAUD. 

A adição de 5% em peso de zircônia ao aço fez com que o tamanho do cristalito do 

aço puro reduzisse de 248nm para 37nm. Esta redução foi favorecida presença da zircônia.  

A adição da zircônia ao aço fez com que a densidade do compactado a verde 

diminuísse quando comparada a densidade do aço puro, e essa diminuição pode está 

relacionada tanto a densidade da zircônia ser menor que a do aço, como também, ao fato da 

zircônia ser mais dura que o aço, não sofrendo assim, a mesma deformação plástica e 

consequentemente fazendo que que as amostras com zircônia não apresentem a mesma 

compressibilidade.  

Na análise dilatométrica verificou-se que a presença da zircônia elevou a temperatura 

de sinterização de 1108°C (aço puro), para 1120°C (aço+Zr). Além disso, observa-se uma 

suave mudança de inclinação da curva na temperatura de formação dos precipitados de 

cromo, que ocorreu na temperatura de aproximadamente 550°C. 

Nas imagens do MEV tem-se amostras sinterizadas de aço puro, e de aço com 

zircônia, nas quais foram observadas microestruturas típicas de um material sinterizado com 

estágios de sinterização avençado, variando do estágio intermediário ao estágio final, 

independente da atmosfera utilizada. 

Precipitados de cromo foram observados e analisados nas micrografias do MEV-SE, 

com o auxílio do EDS, em todas as amostras independente da atmosfera de sinterização, 

porém nas amostras com presença de zircônia ocorre a concentração da mesma e do cromo 

nos contornos em volta dos poros, formando uma concentração desses elementos nessa 

região. 

Foi verificada através da microscopia óptica uma modificação no tamanho de grão, 

assim como na microestrutura dos diferentes materiais sinterizados. No caso das amostras de 

aço puro, os grãos mantiveram ou aumentaram de tamanho, já nas amostras com a adição do 

pó de zircônia os grãos reduziram de tamanho ou se mantiveram estáveis. 
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Nas microestruturas das amostras com e sem zircônia a fase que prevaleceu foi a 

ferrita, como observado na microscopia óptica, e independente da atmosfera utilizada na 

sinterização. 

As amostras sinterizadas em forno resistivo a vácuo, tanto as de EUROFER puro com 

de EUROFER com zircônia apresentaram dureza reduzida (em torno de 84,65HV e 119,35V, 

respectivamente) quando comparadas ao metal de partida ou até mesmo as amostras 

sinterizadas em forno resistivo com fluxo de argônio (em torno de 119,25HV e 253,4HV, 

respectivamente). 
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