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TEIXEIRA, W. A. D. Estudo das brasagem de WC-Co/AgCu/aço H13 e WC-

Co/AgCuNi/aço H13 utilizando metalização mecânica 2016. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

RESUMO 

Interfaces Metal-WC-Co estão presentes em operações de perfuração de poços 

de petróleo, onde se utilizam brocas tricônicas de insertos cerâmicos duros. A 

ação combinada de corte, esmagamento e desagregação de rochas causa a 

degradação das brocas de perfuração. A degradação está relacionada com o 

desgaste, fratura total ou parcial do corpo da broca ou dos insertos, choque 

térmico e corrosão. Também o deficiente encaixe mecânico dos insertos 

cerâmicos nos cones da broca pode originar o seu destacamento provocando 

uma série de danos à broca. O aprimoramento no processo de produção de 

interfaces metal-cerâmica pode eliminar ou minimizar algumas das falhas acima 

mencionadas nas brocas tricônicas, otimizando o seu tempo de vida útil, e 

portanto, reduzindo o custo métrico de perfuração. A brasagem é uma técnica 

extensivamente utilizada para união de metais e cerâmicos, podendo ser uma 

excelente alternativa ao processo comum de encaixe mecânico de “pressfitting” 

dos insertos cerâmicos no corpo de aço da broca. A metalização das superfícies 

WC-Co é utilizada para melhorar a molhabilidade e adesão de sistemas M/C. 

Neste trabalho, pretendeu-se avaliar o efeito da temperatura de brasagem em 

uniões de insertos WC-6Co com aço H13 utilizando ligas de adição com base no 

eutético 72Ag28Cu, em um forno com uma condição de alto vácuo. A 

caracterização mecânica, microestrutural e morfológica das uniões geradas foi 

avaliada em ensaios de flexão de 3 pontos, MEV-EDS e DRX. Os melhores 

resultados de resistência mecânica foram encontrados para os sistemas 

brasados a 880ºC com liga de adição eutética AgCu.   

Palavras-Chave: Interface Metal-WC-Co, broca tricônica, brasagem, liga 

adição, WC-6Co, aço H13. 



 
 

TEIXEIRA, W. A. D. Study of brazing of WC-Co/AgCu/H13 steel and WC-

Co/AgCuNi/H13 steel using mechanical metallization. 2016. Master Thesis. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

ABSTRACT 

Metal-WC-Co interfaces are present in oil well drilling operations, where tricone 

drill bits with hard ceramic inserts play an important role. The combination of 

cutting, crushing and breaking up of rocks results in the degradation of tricone 

drill bits by wear, total or partial rupture of the drill bit body or the ceramic inserts, 

thermal shock and corrosion. In addition, the improper pressfitting of the ceramic 

inserts on the bit body may cause its total detachment, and promote serious 

damages to the drill bit. The improvement on the production process of metal-

ceramic interfaces can eliminate or minimize some of above-mentioned failures 

presented in tricone drill bits, optimizing their lifetime and so reducing drilling 

metric cost. Brazing is a widely established technique to join metal-ceramic 

materials, and may be an excellent alternative to the common mechanical press 

fitting process of hard ceramic inserts on the steel bit body for tricone drill bit. The 

metallization of WC-Co surfaces is used to improve the wetting and adhesion of 

the M/C system, when a liquid phase is present during the brazing process. In 

this work, the effect of brazing temperature was studied on WC-6Co and H13 

steel couples, using 72Ag28Cu eutectic based brazing alloys inside a furnace 

under high vacuum. Mechanical and microstructure caracterization of the 

interfaces produced was analysed by 3 point flexural tests, SEM-EDX and XRD 

techinques.d, and the interfaces produced were analysed by SEM-EDX. Better 

results for mechanical strenght were found for the systems brazed at 880ºC using 

AgCu eutectic braze alloy.  

 

Keywords: Metal-WC-Co interface, tricone drill bits, brazing, braze alloy, WC-

6Co, H13 steel. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma grande variedade de brocas vem sendo fabricadas visando a 

perfuração, para uma escolha adequada é importante considerar inúmeros 

fatores, tais como; características das rochas, tempo de manobra, reposição da 

peça e manutenção, além do tempo de vida útil estimado da broca, o qual está 

diretamente relacionado à sua resistência mecânica, térmica, resistência ao 

desgaste e corrosão [1].  

As brocas tricônicas, com insertos duros, são as mais utilizadas 

atualmente devido a sua eficiência e menor custo inicial em relação às brocas 

de diamantes [2]. Estas brocas possuem uma estrutura cortante de dente de aço 

ou de inserto de metal duro composto por carbeto de tungstênio e cobalto. O 

carbeto de tungstênio é o principal constituinte do metal duro e influencia 

diretamente a dureza do composto, o cobalto é o material aglomerante que está 

diretamente relacionado à tenacidade. Para introdução dos insertos no corpo da 

broca, utiliza-se um processo de união por encaixe mecânico. No entanto, falhas 

podem ocorrer durante a ação de perfuração, esmagamento e desagregação 

das rochas, tais como; fratura total ou parcial do corpo da broca ou dos insertos. 

O processo de união entre o metal do corpo da broca e os insertos 

cerâmicos é complexo devido as diferentes propriedades físicas, químicas e 

mecânicas de ambos materiais. Por isso, esses processos vêm sendo 

largamente estudados nos últimos anos [3]. 

O processo de brasagem de peças cerâmicas pode ser executado em 

uma única etapa (brasagem direta), a partir de ligas de adição com um metal 

ativo capaz de reduzir superficialmente a cerâmica permitindo o seu molhamento 

e a formação efetiva de uma junta. Outra alternativa é a brasagem indireta, que 

consiste na utilização de uma técnica de metalização previa do substrato 

cerâmico com metal ativo, para uma posterior brasagem com liga de adição 

convencional sem metal ativo [4, 5, 6]. 

A característica essencial da brasagem e uma das suas principais 

vantagens é a realização da operação de união a temperaturas abaixo do ponto 

de fusão dos materiais brasados, esta união é formada pela liga de brasagem 
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fundida que preenche o espaço entre as superfícies dos dois componentes 

(materiais). Sendo assim, a resistência de uma junta brasada e suas outras 

propriedades tais como; estanqueidade a gás, condutividade térmica e elétrica, 

dependerá da solidez da junta preenchida pela liga de adição [7]. 

A metalização mecânica de cerâmicas é um método, original de 

Forschungszentrum Jülich na Alemanha, que consiste em revestir, por atrito, a 

superfície cerâmica com um filme metálico de Titânio. Como vantagens, temos 

que o processo ocorre a temperatura ambiente e em uma única etapa, não 

necessita de utilização de equipamentos e máquinas especiais, não há liberação 

de resíduos nocivos ao meio ambiente, pode ser automatizado facilmente e 

devido à sua simplicidade, apresenta vantagens econômicas para pequenos e 

grandes lotes [8]. 

A brasagem de insertos cerâmicos no corpo metálico pode resolver as 

falhas mais comuns em brocas tricônicas. Tendo como resultado a obtenção de 

uniões mais estáveis e resistentes, levando ao prolongamento da vida útil das 

brocas, diminuindo assim os custos associados à substituição ou reparo durante 

a operação de perfuração de poços de petróleo [9]. 
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1.1. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a influência da temperatura de 

brasagem nas uniões metal/WC-Co através das propriedades mecânicas das 

interfaces formadas entre WC-6%Co metalizado mecanicamente com Ti e aço 

H13 com adição de ligas de adição de AgCu ou AgCuNi. Desta forma, pretende-

se aprimorar e estabelecer as melhores condições de brasagem para futuras 

uniões WC-6%Co/aço H13 com interfaces mais resistentes mecanicamente. 

 

1.1.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito que a temperatura produz na resistência mecânica das 

junções, através do ensaio de flexão em três pontos. 

 Estudar o efeito do tipo das ligas de adição no comportamento mecânico 

da união metal/ WC-Co após ciclo de brasagem. 

 Analisar microestrutura via MEV/EDS das interfaces formadas pelos 

conjuntos metal/WC-Co brasados e correlacionar com comportamento 

mecânico apresentados. 

 Estudar o efeito do Titânio na microestrutura e nas propriedades 

mecânicas da união M/C. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 BROCAS  

As brocas utilizadas durante a perfuração de poços de petróleo têm a 

função de promover a ruptura e desagregação das rochas (ou formações 

rochosas). Elas ficam posicionadas na extremidade da coluna de perfuração e 

podem ser de vários tipos e tamanhos, dependendo da profundidade e do tipo 

de rocha a ser perfurado [2,10]. O estudo das brocas, considerando seu 

desempenho e economicidade, é um fator importante na perfuração de poços de 

petróleo [2].  

As brocas, colocadas na ponta da coluna de perfuração, são os 

equipamentos que promovem a ruptura e desagregação das rochas ou 

formações rochosas [11].  

As brocas podem ser classificadas segundo alguns critérios, o mais 

amplamente aceito no meio acadêmico e profissional é a mobilidade das suas 

partes móveis. Com isso, as brocas podem ser classificadas em brocas sem e 

com partes móveis. 

2.1.1 BROCAS SEM PARTES MÓVEIS  

As brocas sem partes móveis possuem menor possibilidade de falhas em 

relação às brocas com partes móveis, devido à inexistência de partes móveis e 

rolamentos [2]. Segundo Triggia et al [11] os principais tipos são: integral de 

laminas de aço, diamantes naturais e diamantes artificiais (PDC).  

As brocas de lâminas de aço, conhecidas como FishTail, foram as 

primeiras a serem usadas essencialmente em um corpo de aço forjado (Figura 

1). Essas brocas têm características de perfurar por ação de cisalhamento e 

possuem jatos que permitem uma boa limpeza de suas lâminas. Sua maior 

desvantagem é a curta vida útil de sua estrutura cortante, mesmo quando 

utilizando materiais mais duros em suas lâminas. Este tipo de broca praticamente 

desapareceu da perfuração de poços de petróleo com o aparecimento das 

brocas de cones [2]. 
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Figura 1: broca de lâminas de aço [12]. 

  As brocas de diamantes naturais (Figura 2), perfuram pelo efeito de 

esmerilhamento e possuem estrutura cortante de diamantes naturais fixados em 

um composto de matriz de carbeto de tungstênio. O tamanho e a quantidade dos 

diamantes determinam a sua aplicabilidade. No início, essas brocas eram 

utilizadas para perfurar formações rochosas duras, no entanto, hoje seu uso é 

limitado à perfurações de formações extremamente duras e abrasivas uma vez 

que já existem brocas de menores custos, capazes de perfurar formações duras 

[2]. 

 

Figura 2: broca de diamantes naturais [13]. 

No final da década de 1970 foram lançadas brocas utilizando diamantes 

artificiais, as chamadas brocas PDC (Polycrystalline Diamond Compact). Sua 

estrutura de corte é formada por pastilhas ou compactos de PDC, montados 

sobre bases cilíndricas, instaladas no corpo da broca [11,14] (Figura 3). O 

mecanismo de perfuração ocorre cisalhamento, por promover um efeito de 

cunha. A pastilha é composta por uma camada fina de partículas de diamantes 

aglutinados com cobalto, fixada a outra camada composta de carbeto de 

tungstênio. 
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Figura 3: broca do tipo PDC [15]. 

  As brocas de PDC foram desenvolvidas para perfurar formações moles, 

com altas taxas de penetração e maior vida útil. Em formações mais duras, o 

calor gerado durante a perfuração destrói a união entre os diamantes e o cobalto. 

Com objetivo de realizar perfurações aonde o calor gerado é mais intenso, foram 

desenvolvidos os compactos TSP (Thermally Stable Polycrystalline), em 

substituição as brocas PDC. Uma vez que não possuem cobalto em sua 

composição, os compactos TSP são mais resistentes ao calor [2]. 

2.1.2 BROCAS COM PARTES MÓVEIS  

As brocas com partes móveis podem ter de um a quatro cones (Figura 4), 

sendo as brocas tricônicas as mais utilizadas, pela sua eficiência e menor custo 

inicial em relação às demais. Elas possuem três elementos: os insertos (também 

chamados botões ou dentes), os rolamentos e o corpo [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: tipo de brocas de cones: monoconica, biconica e tetraconica [13]. 
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As brocas tricônicas são divididas, de acordo com sua estrutura cortante, 

em brocas dentes de aço, que têm estrutura cortante fresada no próprio cone, e 

brocas de inserto, que têm os insertos de metal duro instalados por processo de 

encaixe mecânico por pressão (pressfiting) em orifícios abertos na superfície do 

cone (Figura 5).  

 

Figura 5: exemplo de broca triconica dentes de aço e inserto de carbeto de 
tungstênio [12]. 

Existem vários formatos de dente e de insertos, cada qual para um tipo de 

formação [2, 14]. A ação da estrutura cortante das brocas tricônicas envolve a 

combinação de ações de raspagem, lascamento, esmagamento e erosão por 

impacto dos jatos de fluido de perfuração. Dependendo das características da 

broca, um ou outro mecanismo se sobrepõe aos demais [2].  

Nas brocas projetadas para perfurar rochas moles, o efeito de raspagem 

é predominante. Em rochas duras o mecanismo de esmagamento é mais 

relevante [2]. 

2.1.3 MÉTODO DE FABRICAÇÃO  

Inicialmente, as brocas de lâmina de aço eram feitas de aço com poucas 

características conhecidas. Em 1923, as ligas de carbeto de tungstênio foram 

introduzidas nessas brocas, com o objetivo melhorar suas propriedades, através 

de tratamentos térmicos, e aumentar sua vida útil. Com isso, as brocas de lâmina 

de aço passaram a ser moldadas em uma peça inteiriça de aço, sendo as 

lâminas temperadas e revestidas com uma camada de carbeto de tungstênio 

aplicada sob forma de pastilhas, distribuídas sobre as bordas cortantes [16]. A 

vida útil de uma broca de lâmina de aço foi aumentada com o emprego de 

carbeto de tungstênio e o tratamento de suas lâminas pelo calor. 

Inserto de carbeto 
 de tungstênio 

Dente de aço 
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As brocas tricônicas utilizadas em formações moles e meio-duras devem, 

no processo de fabricação, apresentar deposição de materiais duros em uma 

das faces dos seus dentes ou insertos, de modo que uma face se desgaste mais 

rapidamente que a outra; em formações duras os dentes ou insertos devem 

passar pelo tratamento metalúrgico de endurecimento [17]. 

No método mais comum de fabricação destas brocas, os diamantes são 

colocados na superfície interna de um molde oco (de grafite) com a configuração 

do corpo da broca. Em seguida, é colocada uma haste de aço vazada no centro 

do molde, preenchendo-se o espaço entre o molde e a haste com carbeto de 

tungstênio em pó. O carbeto é infiltrado com uma liga metálica (normalmente 

cobre) em um forno, com temperatura variando de 1050 ºC a 1170 ºC, resultando 

no material que constitui o corpo da broca. Após este processo de formação da 

matriz, uma haste adicional de aço é soldada à primeira para formar, após 

usinagem, a rosca da broca [17]. 

No processo de fabricação das brocas de diamantes artificiais, uma 

camada fina de partículas de diamantes é fixada a outra mais espessa de carbeto 

de tungstênio, que é posteriormente montado na face da broca [17].  

2.1.4 DESGASTE EM BROCAS COM INSERTOS DE WC-Co  

O desgaste é definido como a destruição de uma ou de ambas as 

superfícies que compõem um sistema tribológico, geralmente envolvendo a 

perda progressiva de material [18].  

Os problemas de desgaste em brocas tricônicas, utilizadas na perfuração 

de poço, sempre foram motivos de preocupação, devido a controle dimensional 

e à necessidade de parada durante a perfuração para a troca da broca, o que 

resulta em custos adicionais. O desgaste afeta diretamente a vida útil da broca, 

sendo os principais problemas relacionados ao desgaste de brocas tricônicas 

[19]: 

 Os dentes se desgastam, não permitindo a sua atuação na rocha; 

 As laterais se desgastam, reduzindo o diâmetro da broca, produzindo um 

poço menor, podendo acarretar na prisão da broca seguinte; 

 Os rolamentos da broca se desgastam, podendo resultar na queda dos 

cones no fundo do poço; 
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 Os pinos se partem ou se deformam, pelo efeito continuado do excesso 

de peso aplicado sobre a broca, dureza da rocha e condições abrasivas 

da lama de perfuração.  

     O desempenho de uma broca de perfuração diminui com o tempo devido 

ao desgaste. Os tipos mais comuns de desgastes que ocorrem frequentemente 

nas brocas tricônicas são: desgaste por erosão, desgaste dos dentes e insertos 

ou rompimento dos mesmos, desgaste dos cones, entre outros [12]. 

Como o desgaste é um fenômeno essencialmente superficial, envolvendo 

a remoção mecânica indesejável de material de superfícies, soluções 

encontradas através de uma melhor união entre os materiais distintos têm-se 

mostrado altamente valiosas, tanto para prevenir como para minimizar ou 

recuperar as diferentes formas de desgaste das brocas. 

Os tipos de falhas indicados pela IADC (International Association of 

Drilling Contractors) apresentadas a seguir, são as mais importantes e com 

relevância direta e prática para o caso da ausência de uma verdadeira união 

metal-WC-Co entre o inserto metal duro e o cone/corpo em aço da broca de 

perfuração.  

2.1.5 FRATURA NO INTERIOR DO INSERTO 

As denominadas “fraturas no interior” revelam uma superfície de fratura 

lisa e sem marcas, podendo ser paralela e/ou perpendicular ao eixo do inserto. 

A localização da fratura pode está próxima do cone superficial ou interior do 

inserto, como revela Figura 6.  

  
 

Figura 6 - Aspeto geral da broca tricônica com degradação da esquerda para 
direita fratura no interior e fratura no interior do inserto respectivamente. 

Fonte: Drilling Insert Performance Handbook [20]. 
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A rocha ao ser perfurada exerce dois tipos de forças no inserto. A primeira 

de compressão, que ocorre no primeiro contato com o inserto, com o movimento 

da broca, o inserto fica sujeito também a um esforço de cisalhamento. Esta 

tensão fará com que a pequena trinca se propague rapidamente, e uma parte do 

inserto seja arrancada [20, 21]. Um esquema deste mecanismo de degradação 

está exposto na Figura 7, adaptada de Drilling Insert Handbook [20]. 

 

Figura 7 – Mecanismo de fratura no interior do inserto. 
Fonte: Drilling Insert Handbook [20]. 

Este tipo de falha pode ser o resultado de defeitos provocados por um 

mau aperto e encaixe deficiente nos furos (orifícios existentes nos rolamentos ou 

cones). No entanto, essa falha também pode ocorrer por defeitos internos na 

estrutura WC-Co do inserto, tais como porosidades ou zonas de maior ou menor 

concentração de WC, que provocam distorções na matriz dando origem a 

pequenas trincas, as quais propagam-se rapidamente para o topo em função da 

força aplicada no topo do inserto, gerando uma falha catastrófica, deixando 

rolamento exposto à ação erosiva da rocha contribuindo assim, para o desgaste 

acentuado dessa zona. 

Para evitar esse tipo de falha, o processamento do WC-Co deve ser 

bastante rigoroso de modo a assegurar que a mistura dos pós de WC com o 

ligante Co, e a posterior sinterização em fase líquida seja a mais homogênea 

possível, reduzindo assim o número de defeitos internos. 

O encaixe dos insertos nos furos dos cones/rolamentos deve ser realizado 

de forma cuidadosa para evitar danos nos mesmos ou concentrações excessivas 

de tensões, que posteriormente podem atuar como geradores de trincas.    



26 
 

2.2.6 DESTACAMENTO TOTAL DO INSERTO WC-Co  

O destacamento total do inserto é uma falha bastante comum em brocas 

de perfuração, e ocorre quando o inserto se destaca ou sai completamente do 

encaixe do corpo do rolamento/cone, deixando uma lacuna (ver Figura 8), 

podendo ocorrer pontualmente ou em uma fileira do rolamento.  

 

  

Figura 8 – Destacamento do inserto WC-Co em brocas tricônica (esquerda) e 
broca PDC (direita). Fonte: Drilling Insert Handbook [20]. 

A proposta de trabalho apresentada nesta dissertação baseia-se em 

estudos preliminares visando a criação de uma verdadeira união química e física 

entre o inserto cerâmico e o corpo do rolamento/cone em aço. Com o objetivo de 

propor futuras soluções para minimizar este tipo de falha grave. 

O método de encaixe dos insertos cerâmicos no corpo do rolamento é 

feito por um processo de ajuste mecânico, “pressfitting”, como já foi citado 

anteriormente [20,22]. Este tipo de falha pode ser originado nas diferenças 

acentuadas do CET entre o inserto de WC-Co e o corpo em aço do rolamento, 

deficiente encaixe dos insertos no corpo dos rolamentos e folgas entre o inserto 

e o encaixe. Estas folgas podem ser visualizadas nas Figura 9. Se a falha for 

pontual, o desempenho da broca não será afetado. No entanto, se o rolamento 

apresentar mais do que um destaque do inserto, o corpo do rolamento em aço 

ficará sujeito a um desgaste intenso e será submetido a diferentes valores de 

tensão de compressão, que podem resultar em trincas e na fratura total ou 

parcial do rolamento. Os insertos soltos podem originar danos aos rolamentos 

ou corpo da broca, pois possuem dureza maior que o aço. 
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Figura 9 – Folga no encaixe do inserto (esquerda) e lacuna causada pelo 
destacamento completo (direita). 

Fonte: Drilling Insert Handbook [20]. 

Para evitar as diferenças abruptas nos CET entre o inserto de WC - Co e 

o corpo em aço do rolamento, o processo de união entre o inserto e o encaixe 

no rolamento da broca deverá ser revisto e modificado.  

Um processo de união metal-WC-Co utilizando a técnicas de brasagem 

poderá atenuar as diferenças entre os coeficientes de expansão térmica dos 

materiais. Este processo acarretará no aumento dos custos das brocas, contudo, 

resultará em uma maior vida útil, diminuindo consequentemente custos 

operacionais, o que certamente compensará o seu preço final.  

2.2   WC-CO WC-Co 

O WC-Co WC-Co consiste de um compósito matriz metálica de Co com 

partículas de WC. É composto por diferentes fases: a fase dura (Carbeto de 

Tungstênio) e a fase ligante (Co, Ni, Fe). As principais propriedades mecânicas 

do WC são; elevada dureza e boa resistência ao desgaste, aliado ao Co, 

adiciona-se; boa tenacidade a fratura e resistência ao impacto. Materiais 

conhecidos como “metal duro” vem sendo largamente utilizados na indústria 

devido à combinação de propriedades de resistência a abrasão, ao impacto, a 

compressão, alto modulo de elasticidade, resistência ao choque térmico e a 

corrosão [23] 

 As propriedades mecânicas e físicas do metal duro são dependentes da 

do processo de fabricação, da microestrutura e composição final [24]. Suas 
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principais aplicações incluem; ferramentas de corte, brocas para perfuração de 

poços de óleo e gás, matrizes de compactação, punções, componentes para 

moagem de alta energia, entre outras. 

De maneira geral, a produção de metal duro consiste na mistura dos pós 

(carbetos e o metal ligante) e na moagem (em moinhos que podem ser de baixa 

ou de alta energia). A moagem é normalmente feita em meio líquido orgânico e 

um lubrificante, onde o mais empregado é a parafina. Após a moagem, o líquido 

é retirado por secagem, em seguida, a mistura segue os passos da metalurgia 

do pó, ou seja, o material é compactado, pré-sinterizado, para eliminar a 

parafina, e sinterizado em atmosfera de hidrogênio ou a vácuo [24]. 

Na Figura 10 é apresentado em fluxograma mostrando o processo básico 

de fabricação de um componente de WC-Co do tipo WC-Co. 

 

 

Figura 10: fluxograma do processo básico de fabricação de um componente de 
metal duro do tipo WC-Co fonte adaptado [25]. 

A sinterização do metal duro está baseada nos mecanismos associados 

ao surgimento da fase líquida, tais como; rearranjo das partículas sólidas, 

dissolução, precipitação de átomos e refino das partículas de WC [25]. 

Produção e seleção dos pós de WC e Co

Mistura e moagem dos pós 

Adição de ligante de procedimento

compactação

Pre-sinterização (extração do 
ligante de procedimento0

Sinterização 
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A sinterização em fase líquida é muito usada para consolidação do WC-

Co. Geralmente é realizado em forno à vácuo ou em atmosfera controlada de 

hidrogênio. O compactado é aquecido a temperatura acima da eutética por volta 

de 1500°C. o cobalto se funde e difunde entre os grãos de carbeto de tungstênio, 

aproximadamente a 1245°C onde ocorre a sinterização por fase líquida [23]. 

Na Figura 11 é mostrado um corte vertical do diagrama ternário W-C-Co, 

nota-se uma região bifásica, onde coexistem WC e a fase ligante β, (solução 

sólida de Co com W e C) indicada pela seta. Trata-se de uma região estreita em 

relação ao teor de C, mostrando que uma pequena variação desta, causará uma 

variação de região e consequentemente, a precipitação das fases β, η e carbono 

[25]. 

 

Figura 11: Seção vertical do diagrama ternário W-C-Co fonte adaptação 
[23,25]. 

O cobalto pode existir em duas formas alotrópicas, a forma beta, de 

estrutura Hexagonal Compacta (HC), predomina abaixo de aproximadamente 

417ºC. Acima dessa temperatura até o ponto de fusão, a forma alfa, de estrutura 

Cúbica de Face Centrada (CFC), predomina. A temperatura na qual a 

transformação alotrópica ocorre depende da pureza e velocidade de 
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resfriamento. A fase CFC se estabiliza pela presença de carbono e tungstênio 

na solução sólida de Co, de maneira que, a maioria dos carbetos cementados 

existem na fase CFC. Quando se submete a deformação, o Co pode transformar-

se em HC, o que não é desejável uma vez que está é uma fase mais frágil, que 

favorece a propagação de trincas [26]. 

 

2.3 MÉTODOS DE UNIÃO METAL-CERÂMICO 

Os métodos de união metal-cerâmico (M/C) vêm se desenvolvimento 

gradativamente. A classificação dos métodos de união M/C não é totalmente 

consensual entre a comunidade científica. Entretanto, uma classificação 

amplamente adotada divide as técnicas de união M/C em três grandes grupos: 

métodos de união mecânica, métodos de união direta e métodos de união 

indireta [3,8]. A Figura seguinte (ver Figura 12) mostra alguns métodos mais 

comuns de união M/C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Processos de união metal-cerâmico. 

Geralmente, em uniões metal-cerâmico (M/C) busca-se combinar a 

resistência mecânica e tenacidade dos materiais metálicos com a excelente 

resistência química, térmica e resistência ao desgaste dos materiais cerâmicos. 

A união entre metais e cerâmicas nada mais é do que a junção de dois materiais 

com a intenção de combinar as propriedades de ambos [3,8,27,28,29,30]. No 
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entanto, para produzir uma união física e quimicamente forte, é necessário que 

haja a diminuição da energia livre do sistema.  

A união entre materiais metálicos e cerâmicos é um processo complexo 

por apresentar diferentes tipos de ligações químicas, estrutura cristalina e 

propriedades mecânicas. Como os materiais são diferentes, não existe equilíbrio 

termodinâmico, no entanto os materiais podem tender a reagir para formar 

produtos mais estáveis. Idealmente se busca a formação de uma interface que 

consiga conjugar os diferentes tipos de ligações químicas, desde a ligação 

metálica até às ligações iónicas e covalentes da cerâmica [3,8,27,31].  

Um fator importante no sucesso do processo de união metal/cerâmica é a 

capacidade de gerar uma interface que consiga acomodar os diferentes tipos de 

ligações químicas, reduzindo a descontinuidade eletrônica das superfícies que 

estão sendo unidas [32]. De maneira que atenue o campo de tensões residuais 

através da introdução de um filme metálico ou uma liga de adição dúctil entre os 

materiais a serem unidos, com o objetivo de que esta nova camada metálica 

forneça uma transição suave entre a componente dúctil metálica e a componente 

frágil cerâmico [3,33]. 

2.3.1 JUNÇÃO INDIRETA  

Os métodos indiretos de junção são aqueles em que se introduz um 

material de adição entre os que se deseja unir. Este tipo de união permite uma 

ampla utilização, abrangendo desde aplicações em que os requisitos mecânicos 

e as temperaturas de trabalho estão acima de 500°C, até casos cuja união 

trabalha a temperatura ambiente e com moderada necessidade de resistência 

mecânica [34, 35]. 

A junção adesiva é um método simples e barato de unir cerâmicas, 

consiste na utilização de um adesivo orgânico que promove, através das forças 

de adesão, ligação entre as superfícies que serão unidas. Nos casos de 

temperaturas de serviço relativamente elevadas (maiores que 175°C), o adesivo, 

em geral no estado líquido, é aplicado nas superfícies que serão unidas, 

passando por uma posterior etapa de cura de modo a garantir rigidez e 

resistência mecânica [8]. 
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A união de metais e cerâmicas com fase vítrea assemelha-se a uma 

soldagem com vidros. Este método utiliza um vidro de baixo ponto de fusão, 

geralmente na forma de pó, o qual é introduzido sob as superfícies a serem 

unidas. Posteriormente o par M/C é submetido a um ciclo térmico, onde uma fase 

líquida é formada e promoverá a união dos materiais [27,36]. 

A brasagem é o principal método de junção indireta, sendo utilizada 

quando se necessita de juntas com elevada reprodutibilidade mecânica e boa 

resistência a altas temperaturas, representado um grande potencial de aplicação 

para cerâmica estruturais e elétricas com geometria complexas, permitindo, 

também a produção em série, por um custo inferior a difusão no estado solido 

[31,35,37]. 

2.3.2 UNIÃO POR BRASAGEM 

 O processo de brasagem pode ser executado em fornos contínuos sob 

atmosfera controlada, por maçarico, por indução e fornos a vácuo. Para garantir 

aquecimento e resfriamento lento e uniforme, as grandes estruturas devem ser 

brasadas em forno. No entanto, nenhuma técnica consegue eliminar 

completamente as tensões térmicas devido a contração diferencial, que ocorre 

na medida que a peça resfria da temperatura de brasagem para temperatura 

ambiente. Componentes pequenos podem ser brasados por maçarico, mas a 

maioria dos componentes brasados são produzidos por indução, um método 

limpo, simples e rápido [7].  

Afim de unir materiais cerâmicos e metálicos mantendo suas propriedades 

especificas. Uma boa molhabilidade da superfície da cerâmica é pré-requisito 

para brasagem. Para garantir molhabilidade pode-se metalizar previamente a 

superfície utilizando processo de deposição física de vapor (PVD) ou deposição 

química de vapor (CVD) ou ainda, processo de metalização mecânica. Outra 

abordagem, é o emprego de liga de adição ativa contendo a um metal ativo que 

interage com a superfície do material [38]. O processo de metalização mecânica 

tem como vantagem ser mais econômico na deposição do metal ativo na 

superfície, a utilização de ligas de adição não ativas acentua a atividade do metal 

ativo depositado pela metalização mecânica. Comparado com ligas ativas, a 
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escolha de ligas de adição não ativas adicionado ao processo de metalização 

reforça seu fator econômico. 

A brasagem é uma técnica que tem sido extensivamente aplicada em 

função de ligar superfícies entre materiais distintos com vantagens como; 

simplicidade e fácil disponibilidade dos equipamentos necessários, fácil 

automação do processo industrial, excelente condutividade térmica e elétrica, 

custo reduzido. Esta técnica tem uma vantagem fundamental sobre os outros 

processos, uma vez que as partes a serem unidas não necessitam de aplicação 

de pressão e de um controle dimensional preciso das interfaces 

[3,8,27,31,36,39]. Outra característica importante é a possibilidade de se 

manterem intactas as propriedades intrínsecas dos materiais de base [31,40,41]. 

Este processo consiste na introdução de um filme metálico de baixo ponto 

de fusão entre os materiais. Este filme funde-se dando origem a uma fase líquida 

que assegura o contato íntimo entre as duas superfícies sólidas que após 

solidificação, ajuda a minimizar o campo de tensões térmicas residuais. Ou seja, 

a fase líquida penetra inteiramente nas cavidades asperezas e nos poros, 

resultando no molhamento entre as duas fases sólidas [3,8,27,31,36,39,42].  

As tensões térmicas residuais geradas nas uniões metal/cerâmica são 

resultantes da diferença no coeficiente de expansão térmica e no módulo de 

elasticidade entre os materiais de base (Figura 13). No resfriamento, após a 

união, a interface funciona como restrição à contração dos materiais, e como 

consequência tem-se o surgimento das tensões residuais. A amplitude e a 

distribuição das tensões residuais nas uniões dependem de fatores, tais como; 

geometria da junta, diferença de temperatura, espessura da camada de reação, 

fases formadas na interface, módulo de elasticidade e coeficiente de expansão 

térmica dos materiais envolvidos [8]. 
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Figura 13: Tensões térmicas residuais no processo de brasagem. 

A norma alemã DIN 8505 classifica a brasagem em três categorias 

(brasagem fraca, brasagem forte e brasagem em altas temperaturas) levando 

em consideração não apenas a faixa de temperatura na qual a união é 

executada, mas também a liga de adição, o uso ou não de fluxo e a atmosfera 

de brasagem, como mostrado na Figura 14 [8]. 
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Figura 14: classificação da brasagem em função da temperatura e principais 
ligas de adição, adaptado [8]. 

A brasagem ativa difere da brasagem normal uma vez que as ligas de 

adição possuem na sua composição química um elemento reativo, o que 

evitando desta forma a operação de metalização mecânica. Adicionar um 

elemento ativo na liga de adição, como Ti ou Zr, resulta, forma geral, na reação 

de redução da cerâmica e na formação de novas fases de compostos molháveis 

na interface M/C [43,44]. A sequência de formação destes novos compostos 

pode ser bastante complexa e originar uma série de camadas de reação, 

envolvendo óxidos simples e complexos de Ti, outros elementos da liga de 

adição e compostos intermetálicos. O sistema multicamada vai atenuar o campo 

de tensões residuais gerado pelo ciclo térmico, fazendo uma transição gradual 

das propriedades físicas e mecânicas entre o metal e a cerâmica [3,31,36,39].  

Um controle cuidadoso da seleção dos materiais (composição química da 

liga adição ativa) e dos parâmetros de brasagem (atmosfera do forno e ciclo 

térmico) é necessário, de modo a evitar a presença de intermetálicos na interface 

M/C, que irão afetar de forma negativa as propriedades mecânicas da junta. A 

adesão, espessura e as propriedades mecânicas de cada fase, bem como o 

coeficiente de expansão térmica (CET) vão determinar as propriedades finais da 

união M/C [45, 46,47,48,49]. 
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2.4    MOLHABILIDADE  

A molhabilidade de um sólido por um líquido está relacionada com a 

reatividade superficial entre os componentes e depende da magnitude das 

tensões superficiais envolvidas [50, 51, 52]. Entre os principais fatores que 

controlam a molhabilidade dos materiais cerâmicos por metais, podem-se 

destacar as propriedades e a microestrutura do material cerâmico, a reatividade 

do metal em relação a cerâmica e a atmosfera de reação [53].  

O termo superfície é aplicado, de modo usual, à área entre uma fase 

condensada (sólido ou líquido) e uma fase gasosa, por outro lado, o termo 

interface é aplicado para sistemas envolvendo fases condensadas, tais como; 

sólido-gás, sólido-sólido, líquido-gás e líquido-líquido [3]. Os átomos e moléculas 

presentes nas superfícies e interfaces são energeticamente mais instáveis que 

os mesmos no interior do material, estando assim sujeitos às forças de atração 

e repulsão quando em contato com outro tipo de superfície, o que gera tensão 

superficial [54]. Esta energia contida na superfície/interface é denominada 

energia interfacial ou superficial [8].  

2.4.3 MOLHABILIDADE NÃO REATIVA 

A molhabilidade de um sólido por um líquido pode ser avaliada pelo ângulo 

de contato entre o líquido  e o sólido, através da equação de Young (equação 1), 

válida nas condições e equilíbrio termodinâmico (ΔG=0).  

 

ɣSV - ɣSL = ɣLV · cos θ                              (Equação  1)  

Onde ɣSV, ɣSL e ɣLV são as tensões interfaciais entre sólido-vapor, sólido-

líquido e líquido-vapor, respectivamente, nas condições de equilíbrio 

termodinâmico (ΔG=0) [55]. Quando θ ≥ 90º o sistema é não-molhável, e θ ≤ 90º 

existe molhabilidade. As tensões interfaciais podem ser representadas em 

função das energias interfaciais [55]. Na Figura 15 pode-se ver, 

esquematicamente, o comportamento do ângulo de contato quando uma gota de 

metal líquido é colocada sobre a superfície de um substrato cerâmico. 
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                       a) θ ≥ 90º                                            b) θ ≤ 90º  

Figura 15: Comportamento do ângulo de contato θ: a) Não-molhável, e b) 
Existe molhabilidade [42]. 

A molhabilidade não reativa, não possui muito interesse tecnológico em 

metalurgia e processos de união de materiais.  

2.4.4 MOLHABILIDADE REATIVA  

Existem sistemas em que o líquido reage com o sólido buscando atingir o 

estado de equilíbrio do sistema, havendo formação de compostos (novas 

camadas), difusão, precipitação e segregação. Isto ocorre quando as condições 

de equilíbrio não são satisfeitas [8,42]. Na Figura 16 é apresentado um sistema 

com molhabilidade reativa.  

 

Figura 16: Ilustração da camada de reação formada na molhabilidade reativa 
[56]. 

O entendimento da cinética do molhamento e espalhamento em sistemas 

reativos tem sido objeto de diversos estudos. Na literatura é possível encontrar 

resultados de estudos teóricos e experimentais [53, 54]. Através desses estudos, 

observou-se a necessidade de modificar a equação de Young, conforme 

apresentado na equação (2).  

 

(γ SV – γ SL) – γ SS + A · ΔG – γ LV · cos θ = 0          (equação 2)  



38 
 

Nesse caso, γ SS é a energia interfacial da camada de reação e A uma constante 

relacionada ao número de mols do produto formado por unidade de área da base 

da gota. Contudo, a existência de várias camadas pode tornar o sistema bastante 

complexo [55].  

2.5 LIGAS DE ADIÇÃO  

As ligas de adição também são classificadas em duas categorias; ativas 

e não ativas. Ligas de adição ativas possuem a presença de elemento ativo em 

sua composição, como Ti ou Nb. As ligas de adição não ativas, são 

significativamente mais baratas, no entanto exigem uma metalização anterior do 

substrato cerâmico para melhorar o molhamento e formar uma interface 

(normalmente reativa). 

2.5.5 LIGAS ATIVAS  

Ligas de metal de adição ativas para brasagem metal/cerâmicas, devem 

possuir algumas características essenciais dos metais de adição de modo a 

melhorar a microestrutura interfacial, ou seja:  

 Ponto de fusão ou faixa de fusão compatíveis com esses materiais de 

base; 

 Fluidez moderada na temperatura de brasagem, promovendo 

capilaridade e distribuição uniforme em cima da junção, mas prevenindo 

infiltração em materiais de base sinterizados (ambos metais e 

cerâmicas); 

 Composição homogênea e estabilidade para minimizar separação de 

constituinte ou segregação à fusão e solidificação (ciclo de brasagem); 

 Compatibilidade termodinâmica com a superfície do metal de base, 

promovendo molhamento; 

 Tendência limitada para formação de fase frágil (normalmente 

intermetálicas) e compatibilidade com a temperatura de funcionamento, 

carregamento mecânico e ambiente [31]. 

Para unir cerâmica e metal por brasagem, a intensificação da 

molhabilidade de uma liga metal/cerâmica é um fator-chave. Uma maneira de 
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aumentar a molhabilidade é a metalização prévia da cerâmica. Outro processo, 

consiste em adicionar elementos ativos às ligas de adição convencionais. Os 

elementos ativos são Ni, Al, Ti, Zr, Hf, Th, V, Nb, Ta, Cr. Em alguns casos, esses 

elementos podem reagir com a cerâmica para formar uma camada metálica 

intermediária e, assim, resultar na ligação química metal/cerâmica. Porém, cada 

liga deve ter o teor suficiente do elemento ativo na liga de adição para que haja 

reação, caso contrário, a fragilidade da junta é aumentada [57]. 

2.5.6 LIGAS NÃO ATIVAS 

Ligas de adição não-ativas são significativamente mais baratas, mas 

exigem uma metalização anterior do substrato cerâmico para que ocorra 

molhamento, assim uma interface (normalmente reativa) é formada [3,58]. 

Dentre as ligas metálicas não-ativas que permitem que superfícies 

metalizadas possam ser brasadas com metais, podemos citar Ag-Cu e Au-Ni 

[29]. O Ni considerado como elemento ativo, porém sua atividade não é forte 

comparado a outros elementos ativos como por exemplo, Ti ou Nb. A presença 

do Ni adicionado a liga serve par reduzir a temperatura de fusão, ou melhorar a 

fluidez da mesma. Uma baixa quantidade de Ni na liga de adição Ag-Cu-Ni em 

torno de 0,75% reage formando ligação química pontual em forma de soluto, a 

liga Ag-Cu-Ni reage com o Cu da liga formando composto Cu-Ni ou Cu-Ni-Ti 

reduzindo o Ni disponível no sistema [29, 59, 60].  

As ligas selecionadas para este trabalho procuram atender os seguintes 

critérios: 

 Composições químicas possíveis de serem usadas em aplicações 

de engenharia e/ou de caráter mais tecnológico 

 Possuem ponto de fusão relativamente baixo, mas geram boa 

resistência mecânica nas uniões M/C 

 Acentuam a atividade do metal reativo, tornado atrativo para 

brasagem. 

 

2.6    METALIZAÇÃO MECÂNICA  

A metalização mecânica de superfícies cerâmicas está sendo largamente 

estudada, com o objetivo de obter uniões M/C por brasagem sem a utilização de 
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ligas com metal ativo e a um custo reduzido [8,28,29,30,56, 61]. A metalização 

mecânica foi desenvolvida e patenteada no Forschungszentrum Jülich na 

Alemanha (Centro de Pesquisa de Jülich), tendo sido estudado inicialmente na 

metalização com titânio em peças de alumina [8].  

O processo de metalização mecânica consiste em atritar um material 

metálico reativo com a superfície cerâmica a ser revestida, provocando o 

desgaste do componente metálico (menor dureza) e a sua deposição na 

superfície cerâmica (componente de maior dureza) [8,28,29,30]. A metalização 

mecânica é um processo com inúmeras vantagens, tais como [8]:  

 A deposição do filme metálico é feita por equipamentos convencionais, na 

temperatura ambiente e em uma única etapa;  

 A deposição do filme metálico pode ser aplicada apenas nas áreas que 

se deseja molhar com a liga de adição;  

 Processo de fácil automatização e que não exige mão-de-obra 

especializada;  

 Simplicidade e rápida execução;  

 Baixo custo.  

A Figura 17 tem o esquema simplificado da técnica de metalização 

mecânica, onde as variáveis de trabalho foram otimizadas com base no trabalho 

feito por Nascimento [8]. 
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Figura 17: representação do sistema de metalização mecânica [8]. 

Normalmente, o titânio e suas ligas são os materiais metálicos mais 

utilizados na metalização mecânica, pois apresentam baixas propriedades 

tribológicas, com um elevado e instável coeficiente de atrito e um severo 

desgaste adesivo, podendo ser positivo para obtenção de um filme de boa 

qualidade [8]. No entanto, o Titânio apresenta a desvantagem de absorver 

grandes quantidades de O2, N2, H2, oxidando facilmente, formando soluções 

sólidas intersticiais que geram endurecimento a frio, e em princípio, podem 

dificultar o processo de metalização [62]. 

Para se obterem juntas M/C com boas propriedades mecânicas e 

herméticas, é necessário que ocorra o molhamento da cerâmica pelo metal de 

adição. O molhamento de uma cerâmica pode ser conseguido por dois 

processos genéricos: ou por aplicação de um revestimento nas superfícies 

cerâmicas antes de se proceder à brasagem (ex.: metalização mecânica), ou por 

incorporar elementos reativos na liga de adição [63,64,65,66]. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 



43 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Neste trabalho foram utilizados 36 pares de WC-Cos/aço H13 unidos por 

brasagem afim de gerar dados suficientes para a caracterização microestrutural 

e ensaio de flexão de três pontos. A Figura 18 apresenta o fluxograma do 

procedimento experimental seguidos neste trabalho: 

 

Figura 18 – Fluxograma dos materiais e métodos utilizados no trabalho. 
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3.1 MATÉRIAS PRIMAS  

Neste trabalho foram utilizados como material de partida: WC-Co WC-

6%Co, aço H13, e as ligas de adição AgCu e AgCuNi. Nos seguintes subtópicos 

temos as principais propriedades, como também composições químicas, desses 

materiais. 

3.1.1 METAL 

Neste trabalho, o aço ferramenta H13 foi utilizado. Esse material é 

caracterizado por uma alta resistência a trinca por fadiga térmica, boa tenacidade 

e resistência ao desgaste, sendo pouco sensível a choque térmico quando 

resfriado em água, o que lhe confere excelentes propriedades mecânicas. A 

Tabela 1 mostra a composição química do aço assim como algumas 

propriedades físicas. 

Tabela 1: Composição do aço H13 

Composição química (at%) 

  C Si Mn Cr Mo V   

  0,4 1 0,35 5,2 1,5 0,9   

Propriedades física 

Coef. 
Expansão 
térmica 

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C 

11,5 12 12,2 12,5 12,9 13 

Condutividade 
térmica 
(W/mk) 

20°C 350°C 700°C 

24,0°C 28,3°C 29,3°C 

Densidade a 20°C = 7,83kg/dm3 

 

3.1.2 WC-CO 

Neste trabalho foi utilizado carbeto de tungsténio em matriz de cobalto, 

com a função de aglutinante, WC com 6%Co, fornecido pela empresa Ceramic 

Technologies Inc. – USA. A Tabela apresenta as propriedades físicas e 

mecânicas do WC-Co utilizado. 
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 Tabela 2: propriedades do WC-Co 

Propriedades físicas Unidade 

Densidade 14,95 g/cm³ 

Coef. Exp. Térmica 4.6-5.0 a 1000°C 

Condutividade térmica 60-80 W/mk 

Propriedades mecânicas Unidade 

Dureza Vickers 1550 Kgf/mm² 

Resistência a compressão 5300-7000 Mpa 

Modulo de elasticidade 600 Gpa 

Resistência a tração 1440 Mpa 

3.1.3 LIGA DE ADIÇÃO  

As ligas de adição comerciais utilizadas nos ensaios de brasagem foram 

VH780 (Ag-Cu) produzida pela empresa alemã Brazetec e a Nicusil3 (Ag-Cu-Ni) 

produzida pela fabricante americana Wesgo. 

A liga de adição VH780 é uma liga prata-cobre (Ag-Cu) de composição 

eutética (Ag–28%Cu). A liga Nicusil3 é uma liga Ag-Cu de composição 

praticamente eutética, onde se introduziu apenas 0,75% de Níquel (Ni), 

formando, portanto, uma liga Ag-Cu-Ni. A Tabela 3 mostra as composições 

químicas e algumas propriedades físicas e mecânicas das ligas de adição 

utilizadas. 

Tabela 3: Composição das ligas de adição 

Material 

Liga de adição  

Ag-Cu Ag-Cu-Ni 

Composição (%) 

Ag Cu Ni Ag Cu Ni 

72 28 0 71,15 28,1 0,75 

Propriedades   

Densidade (g/cm³) 10 10 

Modulo de Young (Gpa) 83 90 

Dureza (HV) 87 92 

Alongamento 19 32 

Coef. De exp. Térmica  19,6 19 

Temperatura de liquidus (°C) 779 775-779 

 

3.2   PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

 Na preparação de amostras para os ensaios de brasagem, os corpos de 

prova foram submetidos ao procedimento metalográfico para redução da 
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rugosidade superficial, em seguida, o titânio foi depositado na superfície do WC-

Co através de metalização mecânica para posterior caracterização das 

interfaces.  

3.2.1 METALOGRAFIA 

As amostras de metal duro enviadas pelo fabricante Ceramic Technology 

Inc. localizado em Virgínia – USA possuem formato cilíndrico com diâmetro de 

10mm e altura 10mm. As amostras foram preparadas por operações de 

lixamento de superfície utilizando lixas de carbeto de silício (SiC), seguindo a 

sequência de lixas: 320, 400, 600 e 1200 mesh, sendo lavadas em água corrente 

a cada troca de lixa. Em seguida, as amostras foram polidas com pasta de 

diamante policristalino de 3 µm. 

Para os WC-Cos, a etapa de lixamento foi excluída. Devido a sua elevada 

dureza, o WC-6%Co não sofreu desgaste pelas lixas de SiC. Com isso, a 

superfície do material passou apenas por polimento com pastas de diamante de 

15, 9, 6, 3 e 1 µm, que tiveram sua eficiência atenuada pelo uso de um 

lubrificante para polimento. 

Por fim, todas as amostras foram limpas em um banho de ultrassom, 

ficando imersas em acetona por 10 mim, sendo em seguida secadas com fluxo 

de ar quente afim de retirar impurezas contidas na superfície. 

3.3  METALIZAÇÃO MECÂNICA  

 O WC-Co foi submetido ao processo de metalização mecânica, com o 

intuito de produzir um revestimento de Ti na superfície do metal duro. O 

sistema para a metalização foi montado em um torno mecânico, conforme 

ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Sistema para metalização mecânica. 

  O WC-Co é fixado na placa do torno, que gira no sentido anti-horário sob 

uma rotação 800rpm. A ponta de metal ativo reativo Ti (Figura 20) é acoplada 

em uma retificadora manual de alta rotação, sentido horário em uma rotação de 

27.000rpm, com tempo de metalização de 60 segundos.  

 

Figura 20 - Ponteira de Ti [8] 
 

 O contato entre a superfície do WC-Co e a ferramenta de metal, através da 

força de atrito provoca o desgaste da ponta de Ti, esse desgaste gera a 

deposição de um filme metálico de Ti ativo na superfície do WC-Co.  

 Todos os parâmetros do processo de metalização, tais como: rotação da 

placa do torno; rotação da ferramenta de Ti; tempo de metalização e força de 

metalização, foram estudados para um sistema com alumina por Nascimento [8],  
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3.4 BRASAGEM 

 Para garantir o posicionamento correto das amostras durante a brasagem, 

foi confeccionado um porta amostras em aço inox (Figura 21). O porta amostras 

está organizado em dois conjuntos lado a lado, afim de reduzir a 

descentralização das amostras brasadas.  

 

Figura 21 - Porta Amostra. 

Posteriormente, os conjuntos foram submetidos à ciclos térmicos 

previamente estabelecidos. A taxa de aquecimento escolhida foi de 5°C/mim de 

modo que a uniformidade da temperatura se mantenha em toda peça durante o 

aquecimento até atingir as temperaturas de 860, 880 e 900 °C. Ao chegar nessas 

temperaturas, manteve-se os conjuntos no patamar por 15mim com objetivo de 

homogeneizar a temperatura em todas as partes a serem unidas. Por fim, as 

peças foram resfriadas até temperatura ambiente. A Figura 22 mostra, 

esquematicamente, o ciclo térmico utilizado. 
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Figura 22 - Ciclo térmico da brasagem. 

A escolha do ciclo térmico levou em conta trabalhos que utilizaram 

sistemas com esse tipo de ligas de adição ou semelhantes 

[27,37,39,42,45,46,47].  

3.5  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

  Para observar e analisar a microestrutura das interfaces no microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), as amostras brasadas foram embutidas em 

resina epóxi, seccionadas em uma máquina de corte máquina de Isomet Low 

speed da Buehler com um disco de diamante 330CA da Struers, mantendo 

constante uma carga de 250g, e velocidade de rotação de 500 rpm, sendo 

posteriormente submetidas ao MEV gerando uma imagem via emissão de 

elétrons retroespalhados, demonstrando diferenças composicionais na região 

ionizada do material e associado a microanálise por espectrometria de dispersão 

de energia (EDS) que possibilita a determinação da composição qualitativa e 

semi-quantitativa a partir de emissão de raios X característicos, disponibilizado 

pelo departamento de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais da 

UFRN. 
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3.6  ENSAIO DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS  

O ensaio de flexão foi adotado por ser utilizado em materiais frágeis para 

determinar a tensão e flexão de fratura, além de permitir avaliar outras 

propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade à flexão.  

Esta técnica de ensaio consiste em apoiar o corpo de prova em dois 

pontos à uma distância (L) e equidistantes ao centro, aplicando lentamente uma 

força de flexão (F) no centro do mesmo (Figura 23). 

 

Figura 23 - Esquema de ensaio de flexão de 3 pontos. 

As resistências mecânicas consideradas como parâmetros para os 

ensaios realizados, estão definidas na Norma ASTM D-790/1986, e a tensão de 

fratura (ķgf) flexão em três pontos, foi calculada pela equação 3: 

σflexão =  8LP 
   πd3                                   (Equação 3) 

Onde: 

σf = Resistencia a flexão 

P = Carga de ruptura 

L = Distância entre os apoios 

d = Diâmetro do corpo de prova 

Nos ensaios de flexão, apesar da necessidade de um bom acabamento 

superficial e estreito controle de planicidade e paralelismo nos corpos de prova, 

os problemas referentes ao alinhamento amostra/máquina e a interação das 

garras com o corpo de prova são minimizados, fazendo com que este tipo de 

ensaio seja de mais fácil execução e maior confiabilidade [8]. 
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Foram utilizadas 5 amostras de uniões brasadas para cada grupo de 

materiais, totalizando 30 corpos de prova analisados. 

Todos os testes de avaliação da resistência mecânica das junções 

metal/WC-Cos foram possíveis a partir de um dispositivo especialmente 

desenvolvido adequado à geometria das mesmas (Figura 24 “a” e “b”). 

    

(a)                                                       (b) 

Figura 24 - a) dispositivo adaptador para ensaio de flexão em 3 pontos, b) 
realização do ensaio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       Neste capítulo são apresentados resultados e discussão dos ensaios de 

flexão em 3 pontos, bem como a análise de superfície de fratura, microestrutura 

e morfologia das interfaces geradas na brasagem, utilizando análise por MEV-

EDS) e DRX. 

4.1 TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO EM 3 PONTOS 

          O valor da resistência mecânica das uniões WC-6Co/aço H13 para as 

diferentes condições de temperatura e liga de adição está exposto na tabela 4. 

Tabela 4 - Tensão de Ruptura das junções metal/WC-Cos brasada. 

Materiais 
Média da Tensão de ruptura (MPa) 

Média Desvio Padrão  

AgCu/860°C 375,07 ± 5,91 

AgCuNi/860°C 361,01 ± 4,47 

AgCu/880°C 429,38 ± 3,87 

AgCuNi/880°C 343,80 ± 13,31 

AgCu/900°C 260,84 ± 1,84 

AgCuNi/900°C 231,50 ± 12,67 

840 860 880 900
0

100

200

300

400

500

T
e

n
s
ã

o
 (

M
P

a
)

Temperatura (°C)

 WC - AgCu

 WC - AgCuNi

 

Figura 25 - Gráfico tensão x temperatura. 

          Pela análise da Tabela 4 e do gráfico da Figura 25, facilmente se verifica 

a existência de comportamentos distintos nos sistemas brasados com liga de 

adição AgCu e com AgCuNi. Os sistemas brasados com AgCu revelam um 

máximo de resistência à flexão (aproximadamente 430 MPa) para uma 

temperatura de brasagem de 880ºC. Comportamento contrário, exibem os 
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sistemas brasados com a liga de adição AgCuNi cuja resistência diminui 

continuamente desde a temperatura inicial de brasagem de 860ºC 

(aproximadamente 350 MPa) até temperatura final de 900°C. Existe um 

mecanismo, pelo qual a resistência mecânica da interface M/C diminui com o 

aumento da temperatura de brasagem. Esse mecanismo será abordado nas 

próximas análises por MEV-EDS das superfícies de fratura e das interfaces WC-

6Co/AgCuNi/Aço H13. Os sistemas brasados com liga de adição AgCu 

apresentam valores superiores de resistência à flexão para todas as 

temperaturas de brasagem estudadas comparativamente com os sistemas 

brasados com AgCuNi. A utilização de Ni como elemento ativo na liga eutética 

AgCu não melhora a resistência mecânica das uniões WC-6Co/aço H13. 

4.2   ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA – INTERFACE 

METAL/WC-CO 

 

4.2.1 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 860°C 

 

         
a) 

   
   b)      c) 

Figura 26- (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos 

(b) Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto 

WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 860°C. 

Metal WC-Co 
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Nas Figura 26 (a-c) é possível verificar que conjunto WC-6Co/H13 

brasado com AgCu fraturou pelo WC-Co, isto é, a fratura ocorreu no corpo 

de prova na parte WC-Co do conjunto M/C, típico de uma fratura coesiva 

comprovado pela Figura 27 e pelas análises químicas EDS na Tabela 5. Este 

conjunto apresentou boa resistência mecânica da interface do conjunto 

Metal/liga adição/WC-Co. 
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Figura 27 - DRX interface WC-Co /AgCu 860°C. 

Tabela 5- EDS das regiões da fratura no cp metálico e cp do metal-duro da 

figura 26 

Ponto Composição Química (at %) 

  W Co Fe Ag 

Superfície Metal  70 30 - - 

Superfície WC-Co 68 32 - - 
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4.2.2 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 860°C 

 

            
           a) 

      
b)      c) 

Figura 28 – (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos (b) 
Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto WC-

6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 860°C. 

É possível observar nas Figura 28 a-c que a fratura ocorreu na interface 

M/C, e que na superfície da face de interação do WC existem zonas com liga de 

adição. Ou seja, no processo de fratura a liga de adição aderiu preferencialmente 

ao WC-Co WC. Na superfície de interação do metal também é possível verificar 

a presença de pequenas regiões de cor clara, onde se verificou-se a retirada de 

material do WC-Co. 

Para os conjuntos brasados com liga de adição AgCuNi a 860°C a fratura 

ocorreu na interface, típico de uma fratura não-coesiva. A possível formação de 

intermetálicos na interface poderá ser uma explicação para esse fato. Foram 

realizadas análises pontuais EDS nas superfícies de fratura. Os pontos 1-4 

correspondem a análise feita na superfície da parte metálica. Os resultados 

dessas análises estão expostos na Tabela 6. O ponto 1 está situado em uma 

região correspondente à liga de adição AgCuNi. A presença de teores de Ti é 

sinônimo da difusão deste elemento desde o filme depositado mecanicamente 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 
Ponto 4 

Ponto 7 

Ponto 8 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 Ponto 4 

Ponto 5 
Ponto 6 

Ponto 7 

Ponto 8 

Metal WC-Co 
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na superfície do WC-Co, ativando assim a liga de adição. No entanto, deve-se 

ter em conta que a liga de adição AgCuNi já é considerada como uma liga de 

adição ativa, uma vez que esta possui o Ni na sua composição como elemento 

reativo, apesar de estar em baixa concentração. O ponto 2 foi realizado nas 

pequenas regiões mais claras, revelando que a sua composição é 

essencialmente de W e Co, ou seja, condizente com a composição do WC-Co 

WC-Co. O ponto 3 foi realizado em uma zona mais escura com predominância 

de Fe, referente ao aço H13. Contudo, deve-se salientar a elevada presença de 

Ti, comprovando assim a alta difusividade deste elemento reativo, podendo estar 

associado a uma camada de reação na interface Metal/liga de adição ou a uma 

solução sólida de Fe(Ti). Hipótese comentada posteriormente na análise 

MEV/EDS em “cross section” das interfaces M/C. No ponto 4 existe um elevado 

teor de Ti e Cu, pode estar associado a compostos dentro do sistema Ti-Cu.  

As análises referentes aos pontos 5-8 foram realizadas na superfície da 

face de interação WC-Co. Os pontos 5 e 6 foram realizados nas regiões mais 

claras e escuras da liga de adição que ficou aderida na superfície do WC-Co. 

Sendo ricas em teores de Ag e Cu, típico de uma microestrutura de uma liga 

eutética. A região do ponto 7 é rica em W e em Ti. No ponto 8 é notório a elevada 

presença de Ti, correspondendo ao filme ou a uma camada de reação do tipo 

TiC. Os teores de Ag e Cu podem originar do volume de interação do feixe de 

elétrons, que recebe informação de outras regiões adjacentes a presença 

desses elementos está comprovada na Figura 29 que apresenta o DRX da 

superfície da amostra. 
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Figura 29 - DRX interface WC-Co /AgCuNi 860°C. 

 
Tabela 6- EDS dos pontos nas superfícies de fratura referentes a figura 28 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Ni W Co Fe Cr 

Metal 

1 6 64 30 1 - - - - 

2 5 3 1 - 80 10 1 - 

3 10 4 3 4 - - 76 3 

4 52 9 35 1 1 - 2 - 

WC-Co 

5 4 85 10 - - - 1 - 

6 5 3 90 2 - - - - 

7 24 9 3 - 56 7 1 - 

8 63 11 19 - 6 1 - - 

 

4.2.3 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 880°C 

Para o conjunto WC-Co/Aço brasado com liga de adição AgCu a 880°C a 

fratura ocorreu na interface M/C, indicando uma fratura do tipo não-coesiva 

mostrado na Figura 30 “a”. Comportamento contrário ao ocorrido para uma 

temperatura de brasagem mais baixa, 860°C. Deve-se ressaltar ainda a 

presença de áreas mais extensas de liga de adição na contraparte da superfície 

do metal duro. Existem também áreas extensas de WC-Co na superfície da 

contraparte metálica. 



59 
 

 
a) 

    
b)      c) 

Figura 30 - (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos (b) 
Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto WC-

6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 880°C. 

Foram realizadas análises pontuais MEV-EDS nas superfícies de fratura. 

Os pontos 1-4 correspondem a análise feita na superfície da parte metálica, e os 

pontos 5-8 foram efetuados na superfície da contraparte WC-Co. Os resultados 

dessas análises estão expostos na Tabela 7. 

O ponto 1 foi realizado em uma das áreas extensas de WC-Co (WC-Co) 

que ficou ligada (grudada) à superfície metálica, cuja composição química reflete 

efetivamente a composição de WC-Co. Os pontos 2 a 4, foram realizados em 

zonas de liga de adição. Assim sendo, o ponto 2 foi efetuado em uma região de 

cor clara, dentro da liga de adição, e revela um alto teor de Ti e Ag. A análise do 

ponto 3 foi feita na zona mais escura da liga de brasagem e também revela altos 

teores de Ti e Cu, podendo então estar associado a compostos dentro do 

sistema Ti-Cu. No ponto 4, estão presentes elevados teores de Ag, Cu e Ti na 

liga de adição, comprovando assim a ativação da liga de adição pelo Ti do filme 

depositado pela metalização mecânica no metal duro. As análises químicas na 

superfície de fratura da face WC-Co foram realizadas recorrendo a diversos 

pontos (5-8) nas áreas de maior interesse microestrutural. O ponto 5 exibe a 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 
Ponto 7 

Ponto 8 

Metal WC-Co 
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composição típica do metal duro WC-Co. A análise no ponto 6 foi realizada na 

região da liga de adição que ficou unida ao WC-Co durante o processo de fratura, 

revelando uma composição muito próxima do eutético AgCu. Deve-se também 

ressaltar a presença de Ti oriundo do filme metalizado. No ponto 7 o teor de Ti é 

bastante elevado, podendo estar associado ao filme de Ti ou ao composto TiC, 

conforme existência comprovada pelo difratograma de DRX (Figura 31). Teores 

de Ag, Cu e W e Co surgem também na análise química EDS, contudo é 

necessário ter em conta que o volume de interação do feixe de elétrons pode 

receber informação das zonas adjacentes (liga de adição e WC-Co). No ponto 8, 

a análise química foi realizada em uma zona mais clara da liga de adição, 

revelando um teor elevado de prata.  
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Figura 31 – DRX interface WC-Co /AgCu 880°C. 

 
Tabela 7 - EDS dos pontos nas superfícies de fratura referentes a figura 30 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe 

Metal 

1 1 - - 95 4 - 

2 57 23 16 4 - - 

3 62 5 32 1 - - 

4 2 58 34 4 2 - 

WC-Co 

5 2 1 1 89 7 - 

6 5 60 32 2 1 - 

7 67 7 11 12 3 - 

8 15 51 - 28 6 - 
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4.2.4 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 880°C 

 Para o conjunto WC-Co/Aço brasado com liga de adição AgCuNi a 880°C a 

fratura ocorreu na interface M/C, indicando uma fratura do tipo não-coesiva. É 

possível verificar a presença de áreas de liga de adição na mesma proporção 

quer na superfície de fratura na face WC-Co e na face metálica, conforme se 

pode verificar pela Figura 32a.  

 Foram efetuadas análises pontuais MEV-EDS nas superfícies de fratura. Os 

pontos 1-5 correspondem a análise feita na superfície da parte metálica, Figura 

32b, e os pontos 6-10 foram efetuados na superfície de interação WC-Co, ver 

Figura 32c. Os resultados dessas análises estão expostos na Tabela 8. 

 
a) 

    
b)      c) 

Figura 32- (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos (b) 
Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto WC-

6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 880°C. 

 O ponto 1 foi efetuado em uma região com uma composição típica do 

metal, aço H13, contendo Fe, Ni e Cr. Existem também pequenos teores de Ag 

e Cu, que advém da liga de adição unida ao metal. O Ti pode estar associado à 

ativação “in situ” ou ao Ti que difundiu do filme para o aço. A análise dos pontos 

2, 3, 4 e 5 localizados na Figura 32 “b” foi realizada na liga de adição que ficou 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 Ponto 7 

Ponto 8 

Ponto 9 

Ponto 10 

Metal WC-Co 
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ligada à face metálica, sendo a sua composição rica em Ag (região clara) e Cu 

(região mais escura). É possível verificar pela análise química do ponto 4 que 

existem pequenas zonas delaminadas de metal duro que ficaram unidas à face 

metálica, pode-se comprovar pelos elevados teores de W e Co. Em todos os 

pontos analisados, temos a presença de Ti, constatando assim a ativação “in 

situ” da liga de adição pelo Ti.  

A análise química do ponto 6 revela um elevado teor de Ti, podendo estar 

associado ao composto TiC, conforme se verifica no difratograma de Raios-X na 

Figura 33 através do surgimento de picos associados a esse composto. Os 

pontos 7 e 8 foram feitos em regiões do WC-Co, sendo que a sua composição 

reflete precisamente a composição química do metal duro WC-Co. A análise dos 

pontos 9 e 10 ocorreu em uma área da liga de adição que ficou unida ao WC-

Co, sendo que a sua composição mostra zonas claras ricas em Ag (ponto 9) e 

regiões mais escuras com predominância de Cu (ponto 10).  
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Figura 33 - DRX interface WC-Co/AgCuNi 880°C. 
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Tabela 8 - EDS dos pontos nas superfícies de fratura referentes a figura 32 
 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Cr Ni 

Metal 

1 7 3 4 - - 52 10 24 

2 7 79 14 - - - - - 

3 4 4 5 79 8 - - - 

4 - 13 87 - - - - - 

5 4 21 74 - - - - 1 

WC-Co 

6 91 - 2 6 1 - - - 

7 - - - 95 5 - - - 

8 - - - 89 11 - - - 

9 5 84 11 - - - - - 

10 2 3 95 - - - - - 

 

 

4.2.5 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 900°C 

   Para o conjunto WC-Co/Aço brasado com liga de adição AgCu a 900°C a 

fratura ocorreu na interface M/C, indicando uma fratura do tipo não-coesiva. É 

possível constatar a presença de áreas de liga de adição unidas ao WC-Co, em 

uma maior proporção comparativamente com os sistemas brasados a 880°C. 

Pode-se também visualizar uma diminuição das áreas de metal duro delaminado 

da superfície, ver Figura 34a.  

   Análises pontuais MEV-EDS foram realizadas nas superfícies de fratura. 

Os pontos 1-5 correspondem à análise feita na superfície da parte metálica, 

Figura 34b, e os pontos 6-10 foram efetuados na superfície da face de interação 

WC-Co, ver Figura 34c. Os resultados dessas análises estão expostos na Tabela 

9. 

 

a) 

Metal WC-Co 
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b)     c) 

Figura 34 – (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos (b) 
Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto WC-

6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 900°C. 

O ponto 1 foi efetuado em uma mancha de cor mais escura na face 

metálica revelando uma composição rica em Cu e Ti, podendo corresponder a 

um composto dentro do sistema Ti-Cu, no entanto, no DRX não apareceu 

nenhum pico de difração indexado a qualquer composto Ti-Cu. Contudo, este 

fato não significa que não seja possível a sua existência. O caráter da radiação 

incidente dos Raios-X, leva a que uma maior área e profundidade seja analisada, 

além de que os possíveis picos de difração de algum composto do sistema Ti-

Cu podem vir “mascarados” por picos de outros elementos/compostos. O ponto 

2 foi realizado em uma área do metal, revelando uma composição rica em Fe, 

Cr, Ni e Ti. Em uma região estreita separando a zona exposta do metal e áreas 

de WC-Co delaminada, fez-se o ponto 3, o qual apresentou uma composição 

química rica em Ag, Cu e Ti. O ponto 4 revela uma composição típica do WC-

Co, demonstrando assim que durante o processo de fratura, partes de WC-Co 

delaminado ficaram unidas à face metálica. Já o ponto 5 foi feito em uma área 

de liga de adição, refletindo assim a composição predominante de Ag, Cu e 

algum teor de Ti. 

As análises dos pontos 6 e 7 foram realizadas em regiões de cor mais 

escura na face WC-Co, tendo revelado elevados teores de Ti, estando associado 

ao composto TiC, conforme comprovado no DRX (ver Figura 35) O elemento 

carbono (C) não é levado em conta na composição química, uma vez que é um 

elemento leve para detecção e vem afetado de um elevado erro. Desta forma, a 

análise por DRX de superfície de fratura é importante para identificar possíveis 

elementos e compostos. Os pontos 8 e 9 foram feitos na região mais da clara, 

Ponto 1 
Ponto 2 

Ponto 4 
Ponto 3 

Ponto 5 

Ponto 6 
Ponto 7 

Ponto 8 Ponto 9 

Ponto 10 
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exibindo uma composição rica em W e Co, típico do metal duro WC-Co. A análise 

do ponto 10 foi executada na região da liga de adição que ficou unida à face WC-

Co, revelando a composição próxima do eutético AgCu, contendo também 

pequenos teores de Ti. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0

300

600

C
u

C
u

A
g A
g

W
C

W
C

W
C

W
C W

C

W
C

T
iC

T
iC

 I
n

te
n

s
id

a
d

e
 (

u
.a

)

Angulo  2

 WC - AgCu - 900°C

 

Figura 35 - DRX interface WC-Co /AgCu 900°C. 
 

Tabela 9 - EDS dos pontos nas superfícies de fratura referentes a figura 34 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Cr 

Metal 

1 32 4 63 1 - - - 

2 15 2 1 4 - 23 3 

3 - 84 6 10 - - - 

4 10 - - 76 14 - - 

5 16 39 2 7 26 10 - 

WC-Co 

6 - - - 83 17 - - 

7 61 27 9 3 - - - 

8 7 61 29 3 - - - 

9 - - - 91 9 - - 

10 - 27 70 3 - - - 

 

4.2.6 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 900°C 

   Para o conjunto WC-Co/Aço brasado com liga de adição AgCuNi a 900°C 

a fratura também ocorreu na interface M/C, indicando uma fratura do tipo não-

coesiva. Pela Figura 36a é possível verificar que existe praticamente a mesma 

proporção de áreas de liga de adição em ambas as superfícies quer seja na face 
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metálica quer seja na face WC-Co, comparativamente com os sistemas brasados 

a 880ºC. 

   Análises pontuais MEV-EDS foram realizadas nas superfícies de fratura. O 

ponto 1 corresponde à análise feita na superfície da parte metálica, Figura 36b, 

e os pontos 2 a 4 foram efetuados na superfície da parte WC-Co, ver Figura 36c. 

Os resultados dessas análises estão expostos na Tabela 10. 

 

a)   

    

b)     c) 

Figura 36- (a) Macrografia da amostra após ensaio de flexão em 3 pontos (b) 
Interface Metal (c) Interface WC-Co após ensaio de flexão do conjunto WC-

6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 900°C. 

O ponto 1 foi efetuado em uma região da liga de adição, revelando 

praticamente uma composição próxima do eutético de AgCu, com pequenos 

teores de Ti e Ni, comprovados pelo DRX (Figura 37). Já o ponto 2, realizado 

em uma região de cor clara na superfície de fratura da face WC-Co, mostra uma 

composição típica da WC-Co. Os pontos 3 e 4 foram feitos em regiões mais 

escuras e claras, de composição fundamentalmente de Cu e Ag, respetivamente. 

Deve-se salientar a presença de Ti na liga de adição, comprovando mais uma 

vez a difusividade do Ti. 

Ponto 1 Ponto 2 
Ponto 3 

Ponto 4 

WC-Co 
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Figura 37- DRX interface WC-Co/AgCuNi 900°C 
 

Tabela 10 - EDS dos pontos nas superfícies de fratura referentes a figura 36 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Ni 

Metal 1 2 78 19 1 - - - 

WC-Co 

2 - - - 82 18 - - 

3 7 3 88  - - 2 

4 3 84 12 - - - 1 

 

4.3 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DAS INTERFACES 

 

Este subcapítulo trata da análise morfológica e química da interface da união 

Metal / liga de adição / WC-Co metalizado com Ti. Para os pontos mais 

importantes (ex: camada de reação, ou próximo da camada de reação) as 

análises de EDS foram repetidas 5 vezes para poder ter uma maior 

confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados.  

 

4.3.1 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 860°C 

 

O sistema WC-Co/Aço brasado com liga de adição AgCu a 860°C revela 

uma interface M/C uniforme e homogênea (Figura 38) sem a presença de trincas 

ou porosidades. A microestrutura da liga de adição é essencialmente típica de 
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um eutético. O estudo morfológico/microestrutural e químico da interface M/C foi 

dividido em duas análises: zona da interface aço H13/ liga de adição e zona da 

interface WC-Co WC/liga de adição. Os valores das análises químicas estão 

expostos na Tabela 11. 

 
Figura 38 - Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 

Ag-Cu / Aço H13/ 860°C. 
 

Pela Figura 39a é possível verificar que na interface aço H13/liga AgCu 

não existe uma camada de reação clara, mas sim a formação de uma solução 

sólida de Fe (Ti, Cu). Efetivamente, existe uma zona de coloração diferente 

(cinza mais claro) do aço (cinza escuro) e da estrutura eutética da liga de 

adição. 

    

a)          b) 

Figura 39 – (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-Cu 
/ Aço H13/ 860°C. 

 

 A análise química do Ponto 1 o teor de Ti é de 10% e de Fe é de 

aproximadamente 60%, e de acordo com o diagrama de fases Fe-Ti (Figura 

40) podem estar na presença de uma solução sólida de Fe (Cu, Ti) e 

precipitados em forma de pequenas agulhas de cor mais escura de TiFe2. Em 

WC-Co 

 

Metal 

Ponto 6 

Ponto 7 

Ponto 8 

Ponto 1 

Ponto 2 
Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 9 
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termos de propriedades mecânicas, a presença de uma solução sólida será 

mais atrativa do que a presença de uma camada de reação intermetálica, uma 

vez que esta traria uma fragilidade à interface M/C [67,68].  

 

Figura 40- Diagrama de fases Fe-Ti [69]. 
 

O ponto 2 foi realizado em uma região escura dentro da liga de adição 

próxima da interface, tendo revelado uma composição associado ao cobre. Já 

o ponto 3 foi efetuado dentro da região de cor clara na liga de adição, exibindo 

fundamentalmente uma composição a base de prata. O ponto 4 foi realizado 

dentro de uma zona escura da microestrutura eutética da liga AgCu, exibindo 

uma composição rica em Cu e um teor ainda considerável de Ti (19%at). 

Assim, recorrendo ao diagrama de fases de Cu-Ti (ver Figura 41) o composto 

poderá estar associado ao precipitado ßTiCu4, conforme também identificado 

por alguns autores [70,71]. As interações Ti-Cu supracitadas, diminuem 

significativamente a atividade do Ti, e como tal, menos Ti estará disponível 

para reagir na interface. Paulasto et al. [71] confirmaram que no sistema Ag-

Cu-Ti existe um intervalo de miscibilidade, o qual divide a fase líquida em 

soluções de baixo e elevado teor de Ti, constatando que a atividade de Ti 

varia em função da razão Cu/(Cu+Ag). Nicholas et al. [72] concluíram que a 

molhabilidade das ligas de adição AgCu contendo Ti sobre a superfície de 

cerâmicas, tais como Al2O3, SiC e Si3N4, aumenta com o incremento do teor 
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de Ag, devido à baixa solubilidade do Ti na Ag. Por outro lado, o aumento do 

teor de Cu na liga leva a uma diminuição da atividade do Ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41- Diagrama de fases Cu-Ti [69]. 

A reação química entre a liga de adição AgCu3, filme de Ti e o WC-Co 

WC-Co resulta na formação de uma camada de reação (Ponto 6), de cor cinza 

escuro, como pode ser visualizada na Fig. 37b. A camada de reação formada 

é mais homogénea e uniforme do lado vizinho ao do substrato cerâmico, ao 

longo da interface. A espessura da camada de reação tem cerca de 1μm. A 

análise química do Ponto 6 revela um elevado teor de Ti. Nas análises por 

DRX, incluídas no subcapítulo anterior, foi detectada a presença do composto 

TiC e não do filme de Ti. Assim, a composição química do ponto 6 pode ser 

entendida segundo o sistema binário Ti-C (ver Figura 42). Deve-se ressaltar 

que o detector do EDS não é sensível a elementos leves como o C, N e O, e 

como tal vem associado a um erro considerável. Por esta razão não foi 

incluído o teor de C nas análises de EDS. 
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Figura 42 - Diagrama de fases Ti-C [73]. 

A elevada atividade do Ti depositado na superfície do WC-Co, causa a 

dissolução do carbono das partículas WC, seguido de precipitação do carbeto 

TiC. O Ti do filme difunde quer para o WC-Co quer para a liga de adição para a 

interface e reage com C das partículas WC para formar carbeto de titânio (TiC). 

O mecanismo de formação da camada de reação (TiC) pode ser explicado 

termodinamicamente através das equações 4 e 5 [74]: 

Ti (s) + WC (s)  -------» TiC (s) + W (s)            Equação 4 

ΔGr0 = - 142,58 KJ/mol a 860ºC 

W (s) + C (s)  -------» WC(s)                        Equação 5 

ΔGr0 = - 20,9 KJ/mol a 860ºC 

Os valores negativos de energia livre de Gibbs são indicativos de que as 

reações são favoráveis e o produto de reação formado é termodinamicamente 

estável à temperatura de 860ºC. Através da redução do WC pelo Ti (eq. 4), o W 

liberado poderá reagir novamente com o C e formar WC (eq. 5). No entanto, o 

composto TiC é cerca de 8 vezes mais estável que o WC, indicando que a 

formação de TiC na interface está mais favorecida energeticamente. 
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Para a liga não ativa AgCu, os seus elementos componentes Ag e Cu 

possuem baixa afinidade para o carbono, não formam carbetos estáveis e 

apenas dissolvem pequenas quantidades de carbono, por exemplo o Cu dissolve 

apenas 1 ppm de carbono no seu ponto de fusão [75].  

A análise do ponto 7 foi realizada no WC-Co a uma distância de 5μm da 

interface, tendo revelado uma composição de W e Co. As análises dos pontos 

subsequentes foram feitas na liga de adição, em uma região de cor clara (ponto 

8) com composição química essencialmente de Ag. A região mais escura (ponto 

9) exibe uma composição química rica em Cu e Ti, refletindo o composto ßTiCu4, 

já mencionado anteriormente.  

Tabela 11 - EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 37 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Cr 

Metal 

1 10 7 22 3 - 58 - 

2 3 11 80 4 - 2 3 

3 - 68 25 3 - 4 - 

4 19 10 69 2 - - - 

5 - - - 2 - 93 5 

WC-Co 

6 53 5 - 29 7 6 - 

7 - - - 69 31 - - 

8 1 21 74 4 - - - 

9 25 53 15 4 - 3 - 

 

4.3.2 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 860°C 

 

O sistema WC/açoH13 brasado com liga de adição AgCuNi a 860°C exibe 

uma interface M/C (Figura 43) com menor uniformidade e homogêneidade que 

o sistema anterior brasado com liga de adição AgCu. É possível notar também a 

ausência de trincas ou porosidades na interface. Na microestrutura eutética da 

liga de adição observa-se o surgimento de zonas ou manchas mais escuras, com 

diâmetros entre 10 a 20 μm. 

De igual modo, o estudo morfológico, microestrutural e químico da 

interface M/C foi dividido em duas análises: zona da interface aço H13/ liga de 

adição e zona da interface metal duro WC/liga de adição. Os resultados das 

análises pontuais EDS estão expostos na Tabela 12. 



73 
 

 

 

Figura 43 - Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 
Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 860°C. 

Na Figura 44a é possível observar que na interface aço H13/liga 

AgCuNi não existe uma camada de reação. À semelhança do sistema 

anterior, também ocorre a presença de uma solução sólida de Fe (Ti, Cu), 

comprovado pela existência de uma zona de coloração ligeiramente diferente 

(cinza mais claro) comparativamente com o aço (cinza escuro) e da estrutura 

eutética da liga de adição. A análise química do ponto 1 revela um teor de 

17% de Ti, 25% de Cu e 45% de Fe, e conforme já comentado anteriormente, 

podemos estar na presença de uma solução sólida de Fe (Cu, Ti) e 

precipitados de cor mais escura de TiFe2. Estes precipitados intermetálicos 

têm um caráter duro e frágil e podem diminuir o comportamento mecânico da 

união M/C.  

   

a)         b) 
Figura 44- (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-Cu-

Ni / Aço H13/ 860°C. 

A análise do ponto 2, revela uma composição próxima do eutético AgCu. 

É importante salientar a ausência de Ni nas análises EDS das zonas claras da 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 

Ponto 7 

Ponto 8 
Ponto 9 

Ponto 10 

WC-Co 

 

Metal 
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liga de adição. O ponto 3 foi efetuado em uma das manchas (zonas) escuras 

presentes na liga de adição AgCuNi, tendo apresentado uma composição rica 

em Ti, Cu e Ni, sensivelmente na mesma proporção. De acordo com o diagrama 

de fases ternário Cu-Ni-Ti (ver Figura 45) uma possível presença do composto 

intermetálico CuNiTi. 

 

Figura 45- Diagrama de fases ternário [76]. 

O ponto 4, realizado em uma região cinza claro da liga de brasagem, 

revela uma composição rica em Cu. A composição do ponto 5 exibe uma 

composição típica de aço H13. 

Na interface WC-Co/liga de adição (Ver Figura 44b) é possível observar a 

existência de uma camada de reação de cor cinza escuro com espessura média 

de 1μm, onde se realizou uma análise EDS (Ponto 6) cuja composição química 

é rica em Ti, podendo se atribuir ao carbeto TiC. Sua existência já comprovado 

anteriormente pelos difratogramas de DRX. O ponto 7 foi efetuado a uma 

distância de 5μm da interface dentro do WC-Co, e apresenta uma composição 

típica do WC-Co WC-Co. A análise química das regiões mais claras da liga de 

adição (Ponto 8) revela uma composição rica em Ag e algum teor de Cu, sendo 

de registrar a ausência de Ni. O ponto 9 foi efetuado em uma das manchas 

escuras dentro da liga de adição, tendo revelado uma composição próxima do 

composto CuNiTi. Já o ponto 10 foi realizado em uma mancha de cinza mais 

CuNiTi 
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escura próxima da camada de reação, exibindo uma composição química rica 

essencialmente em Cu. 

Tabela 12- EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 42 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Ni W Co Fe Cr 

Metal 

1 17 8 25 2 - - 45 3 

2 - 67 33 - - - - - 

3 29 - 34 37 - - - - 

4 6 14 80 - - - - - 

5 - - - 6 - - 86 8 

WC-Co 

6 74 4 2 - 17 3 - - 

7 2 - - - 71 27 - - 

8 1 87 12 - - - - - 

9 31 7 35 27 - - - - 

10 8 6 84 2 - - - - 

4.3.3 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 880°C 

 

O sistema WC/açoH13 brasado com liga de adição AgCu a 880°C 

revela uma interface M/C uniforme e menos regular que o mesmo sistema 

brasado a 860ºC, apresentando alguma porosidade, mas sem a presença de 

trincas (ver Figura 46). A microestrutura da liga de adição é essencialmente 

típica do eutético AgCu. O estudo morfológico, microestrutural e químico da 

interface M/C foi dividido em duas análises: zona da interface aço H13/ liga 

de adição e zona da interface WC-Co WC/liga de adição. Os valores das 

análises químicas pontuais estão expostos na Tabela 13. 

 

 
Figura 46 - Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 

Ag-Cu / Aço H13/ 880°C. 

 

WC-Co 

 

Metal 
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Pela Figura 47a é possível verificar que na interface aço H13/liga AgCu 

não existe uma camada de reação clara, mas sim uma região irregular de uma 

solução sólida. À semelhança dos sistemas estudados anteriormente, existe 

uma zona de coloração ligeiramente diferente (cinza mais claro) do aço (cinza 

escuro) e da estrutura eutética da liga de adição. A análise química do Ponto 1 

reflete uma composição rica em Fe, Ti e Cu, podendo ser indicativo de uma 

solução sólida de Fe (Ti, Cu). Deve-se salientar a existência de pequenos pontos 

mais escuros, que de acordo com o diagrama de fases Fe-Ti (Ver Figura 40) 

pode-se atribuir a precipitados de TiFe2. O ponto 2 foi realizado em uma região 

escura dentro da liga de adição próxima da interface, tendo revelado uma 

composição associado ao Cu e Ti, onde a sua composição reflete o composto 

ßTiCu4, já também identificado pelo diagrama de fases do Ti-Cu (Ver Figura 41). 

A análise química do ponto 3 reflete a composição típica do aço H13. 

   

a)         b) 

Figura 47 - (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-Cu 
/ Aço H13/ 880°C. 

Na interface WC-Co/liga de adição (Ver Figura 47b) é possível observar a 

existência de uma camada de reação irregular, de cor cinza escuro com 

espessura variando entre 0,5 a 1,2 μm, onde se realizaram análise EDS (Ponto 

4, 5 e 6) cuja composição química é rica em Ti, podendo se atribuir ao carbeto 

TiC. Sua existência já previamente comprovada pelos difratogramas de DRX. O 

ponto 7 foi efetuado a uma distância de 10μm da interface dentro do WC-Co, e 

apresenta uma composição típico do WC-Co WC-Co. A análise química das 

regiões mais escuras (Ponto 8) da liga de adição revela uma composição rica 

em Cu e Ti. Já o ponto 9 foi efetuado em uma das regiões claras dentro da liga 

de adição, tendo revelado uma composição próxima do eutético AgCu. 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 Ponto 5 

Ponto 6 

Ponto 8 

Ponto 7 

Ponto 9 
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Tabela 13 - EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 45 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Cr 

Metal 

1 15 9 19 - - 48 3 

2 21 5 74 - - - 
 

3 - - - - - 84 6 

WC-Co 

4 77 4 8 9 2 - - 

5 58 11 27 4 - - - 

6 71 7 14 7 1 - - 

7 - - - 82 18 - - 

8 18 14 68 - - - - 

9 - 79 21 - - - - 

 

4.3.4 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 880°C 

 

O sistema WC/açoH13 brasado com liga de adição AgCuNi a 880°C 

exibe uma interface (Figura 48) mais irregular comparativamente com o 

sistema anterior brasado a 860ºC. Na microestrutura eutética da liga de adição 

observa-se o coalescimento das zonas ou manchas mais escuras, com 

diâmetros médios entre 30 a 60 μm. O estudo morfológico, microestrutural e 

químico da interface M/C foi dividido em duas análises: zona da interface aço 

H13/ liga de adição (Figura 49a) e zona da interface WC-Co WC/liga de adição 

(Figura 49b). Os resultados das análises pontuais EDS de maior relevância 

estão expostos na tabela 14. 

 

 
Figura 48- Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 

Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 880°C. 

Na Figura 49a é possível visualizar que na interface aço H13/liga AgCuNi 

não existe uma camada de reação. Primeiramente, foi efetuada uma análise 

química de uma mancha muito escura na liga de adição, próxima da interface, 

WC-Co 

 

Metal 



78 
 

tendo revelado uma composição de 100% de Al. Este fato revela contaminação 

da amostra, podendo ter origem nas operações de metalografia ou de limpeza 

para observação de MEV. O Ponto 2 foi realizado em uma das manchas escuras 

na liga de adição, tendo revelado a presença de teores de Cu, Ti e Ni quase na 

proporção de 1:1:1, estando associado ao composto CuNiTi. A composição 

química do Ponto 3 está associada à Ag da liga de adição (regiões de cor cinza 

claro). No ponto 4, região da solução sólida de Fe (Cu, Ti) é rica em Fe, Cu e Ti. 

As análises pontuais 5 e 6 foram realizadas na região do aço H13, a 20 e a 50 

μm da interface com a liga de adição. A região clara (Ponto 5) é rica em Fe. 

Algumas regiões mais escuras, tipo dendrítico, aparecem em maior proporção 

que nos sistemas anteriormente estudados, e são ricas em Fe e Ti. De acordo 

com o diagrama de fases de Ti-Fe (ver Figura 40) o composto formado é TiFe2. 

É bom salientar a elevada difusividade e reatividade do Ti, que mesmo 50μm 

para dentro da interface aço/liga de adição ainda se encontra em elevados 

teores. 

 

    

 a)         b) 
Figura 49 - (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-

Cu-Ni / Aço H13/ 880°C. 

Na interface WC-Co/liga de adição (Ver Figura 49b) é possível visualizar 

a existência de uma camada de reação irregular, de cor cinza escuro com 

espessura média de 1,0 μm, onde se realizaram análises EDS (Ponto 7 e 8) cuja 

composição química é rica em Ti, podendo se atribuir ao carbeto TiC. Sua 

existência já previamente comprovada pelos difratogramas de DRX. O ponto 9 e 

13 foram efetuados a uma distância de 10μm da interface dentro da liga de 

adição, em regiões mais escuras e claras. No ponto 9 a composição reflete a 
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Ponto 2  Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 

Ponto 7 
Ponto 8 

Ponto 9 Ponto 10 

Ponto 11 

Ponto 12 

Ponto 13 



79 
 

presença de Cu, Ti e Ag. Já a região mais clara é atribuída essencialmente à Ag. 

O ponto 10, feito nas manchas de tonalidade mais escura dentro da liga de 

adição, exibe uma composição rica em Cu, Ti e Ni. Conforme já comentado, o 

composto pode estar associado ao CuNiTi. As análises químicas referentes aos 

pontos 11 e 12 foram efetuados no WC-Co, refletindo assim a sua composição 

típica. Regiões de cor clara são ricas em WC, e as zonas de cor mais escura de 

composição maioritariamente de WC mas apresenta elevado teor do ligante Co. 

Tabela 14 - EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 47 
 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Ni W Co Fe Cr 

Metal 

1 32 - - 4 - - 55 9 

2 25 3 48 28 - - - - 

3 1 82 17 - - - - - 

4 19 5 15 2 -   56 4 

5 3 - - 5 - - 84 8 

6 35 - - 5 - - 53 7 

WC-Co 

7 69 6 9 - 15 1 - - 

8 66 12 14 2 6 - - - 

9 22 17 54 7 - - - - 

10 31 9 34 25 -  - -  - 

11 1 - - - 97 2 - - 

12 - - - - 79 21 - - 

13 4 73 23  - - - - 

 

4.3.5 WC-6%Co / Ag-Cu / Aço H13/ 900°C 

 

   O sistema WC/açoH13 brasado com liga de adição AgCu a 900°C revela 

uma interface M/C menos uniforme e regular que o mesmo sistema brasado a 

880ºC, apresentando alguma porosidade mas sem a presença de trincas (ver 

Figura 50). A microestrutura da liga de adição é essencialmente típica do eutético 

AgCu, contudo pode-se visualizar um aumento das regiões mais escuras junto à 

interface WC-Co/liga de adição. O estudo morfológico, microestrutural e químico 

da interface M/C foi dividido em duas análises: zona da interface aço H13/ liga 

de adição e zona da interface WC-Co WC/liga de adição. Os valores das análises 

químicas pontuais estão expostos na Tabela 15. 
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Figura 50- Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 
Ag-Cu / Aço H13/ 900°C. 

Na Fig. Figura 51a é possível observar que na interface aço H13/liga 

AgCu, mesmo com temperatura de brasagem de 900ºC, não existe uma camada 

de reação. O Ponto 1 foi realizado dento no aço H13, a uma distância de 10μm 

da interface, tendo revelado uma composição típica para o aço H13. Vale 

salientar ainda a presença de 7% de Ti, sendo revelador da elevada difusividade 

e reatividade deste elemento. A análise química da região da interface, Ponto 2, 

exibe a composição rica em Fe, Ti e Cu, formando uma solução sólida de Fe 

(Cu, Ti), já largamente comentado nos sistemas anteriores. Os pontos 3 e 4 

foram efetuados na liga de adição, próximos da interface, onde se constata que 

as zonas mais escuras estão associadas com compostos no sistema Ti-Cu, e as 

regiões mais claras são essencialmente de Ag. 

   

a)         b) 
Figura 51 - (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-Cu 

/ Aço H13/ 900°C. 

Na interface WC-Co/liga de adição (Ver Figura 51b) observa-se a 

existência de uma camada de reação irregular, de cor cinza escuro com 

espessura média de 2μm, tendo se realizado uma análise EDS pontual (Ponto 
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5) cuja composição química é rica em Ti, podendo estar associada ao carbeto 

TiC. O ponto 6 foi efetuado a uma distância de 10μm da interface dentro do WC-

Co, e logicamente apresentou uma composição do WC-Co WC-Co. Observa-se 

um ligeiro aumento do teor de Ti no WC-Co mesmo a esta distância da interface. 

Os pontos 7 e 8 foram feitos na liga de adição, próximo à interface em regiões 

mais claras, com prominência de Ag, e regiões mais escuras associadas ao 

composto no sistema Cu-Ti.   

Tabela 15 - EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 49 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu W Co Fe Cr 

Metal 

1 7 - - - - 78 6 

2 22 8 18 - - 48 1 

3 3 56 41 - - - - 

4 32 14 54 - - - - 

WC-Co 

5 72 4 8 12 4 - - 

6 3 - - 74 23 - - 

7 2 77 21 - - - - 

8 29 7 64 - - - - 

 

4.3.6 WC-6%Co / Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 900°C 

 

  O sistema WC/açoH13 brasado com liga de adição AgCuNi a 900°C revela 

uma interface M/C irregular e não uniforme, bastante deteriorada, com a 

presença de trincas e fissuras  na liga de adição e junto à interface aço H13/liga 

de adição (ver Figura 52). A microestrutura da liga de adição apresenta 

estruturas dendítricas e uma maior quantidade de regiões/manchas escuras de 

diâmetro variando entre 30 a 80 μm, comparativamente com os pares brasados 

a menores temperaturas. O estudo morfológico, microestrutural e químico da 

interface M/C foi dividido em dois tipos de análise: zona da interface aço H13/ 

liga de adição e zona da interface WC-Co WC/liga de adição. Os valores das 

análises químicas pontuais estão expostos na Tabela 16. 
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Figura 52- Interface Metal /liga de adição/ WC-Co para o conjunto WC-6%Co / 
Ag-Cu-Ni / Aço H13/ 900°C. 

 

Para a realização da análise EDS da interface aço H13/liga AgCuNi 

brasada a 900ºC, procurou-se uma zona sem trinca ou fissura. Mais uma vez 

não se verifica a existência de uma camada de reação. O Ponto 1 foi realizado 

dento no aço H13 indica na Figura 53a, a uma distância de 10μm da interface, 

tendo revelado uma composição típica para o aço H13. Vale salientar um ligeiro 

aumento no teor de Ti, comparativamente com o sistema brasado a 880°C. A 

difusividade do elemento varia de uma forma exponencial com o aumento da 

temperatura, segundo uma lei do tipo Arrhenius. A análise química da região da 

interface, Ponto 4, exibe a composição rica em Fe, Ti e Cu, formando uma 

solução sólida de Fe (Cu, Ti). Deve-se reportar que o teor de Ni praticamente 

não sofre variação. Por aqui se conclui que o Ni existente como soluto na liga de 

adição não se desloca para a interface, reagindo no seio da liga com os 

elementos Ti e Cu, para formar compostos no sistema Cu-Ni-Ti, como é o caso 

do Ponto 3. As regiões mais claras são essencialmente de Ag. 

   

a)        b) 

Figura 53 - (a) Interface Metal (b) Interface WC-Co conjunto WC-6%Co / Ag-
Cu-Ni / Aço H13/ 900°C. 
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Na interface WC-Co/liga de adição AgCuNi (Ver Figura 53b) observa-se a 

existência de uma camada de reação irregular, de cor cinza escuro com 

espessura média de 1μm, tendo se realizado duas análises EDS pontuais (Ponto 

5 e 6) cuja composição química é rica em Ti, estando associada ao carbeto TiC. 

Com o aumento da temperatura de brasagem a camada de reação observada 

na interface WC/liga AgCuNi, praticamente não tem uma variação na sua 

espessura, ao contrário do que acontece nas interfaces WC/liga AgCu, onde se 

verifica um aumento da sua espessura. Este fato pode estar associado às fortes 

interações Ni-Ti, que fazem diminuir a quantidade de Ti disponível para 

dissolução do metal duro WC, e reagir com o C. Os pontos 8 e 9 foram feitos na 

liga de adição, próximo à interface em regiões cinza claras, com predominância 

de Cu, Ti.  As regiões mais claras são ricas em Ag. Finalmente, o Ponto 11 foi 

efetuado em uma das grandes zonas escuras na liga de adição, exibindo uma 

composição associada ao composto no sistema CuNiTi.   

Tabela 16 - EDS dos pontos nas interfaces referentes a figura 51 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Ni W Co Fe Cr 

Metal 

1 9 - - - - - 87 4 

2 2 81 16 - - - 1 - 

3 32 6 34 28 - - - - 

4 25 10 21 2 - - 42 - 

WC-Co 

5 68 5 6 - 16 5 - - 

6 63 10 12 1 11 3 - - 

7 1 - - - 86 13 - - 

8 24 19 54 3 - - - - 

9 25 15 58 2 - - - - 

10 8 82 10 - - - - - 

11 28 - 33 39 - - - - 

Segundo alguns autores [3,27,44,48,61,77] para se obter uma união M/C  

com boas propriedades  mecânicas, a  liga  de  adição  deve  molhar 

completamente as superfícies do metal duro, isto é o ângulo de  contato deverá 

ser  inferior  a  90º  (θ eq <90°). Estudos anteriores [78,79,80,81] de molhamento 

de liga AgCu sobre carbetos e outros sistemas com cerâmicas metalizadas 

revelaram a existência de elevados ângulos de contato, tornando uma condição 

não  favorável de molhamento, e possíveis problemas de união em futuras 

junções M/C.  
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A formação finas de camadas de óxidos superficiais (com  espessura  da  

ordem  das  dezenas  de  nanômetros)  estáveis  nos  filmes depositados  nas  

cerâmicas,  atua  como  uma  barreira  à  interdifusão  de elementos,  isto  é,  

dificultando  o  molhamento  das  ligas  de  adição  não-ativas. Contudo, é 

fundamental referir que os experimentos de molhamento são apenas um 

indicador qualitativo para o espalhamento e adesão do sistema liga de 

adição/cerâmica, e não reflete o comportamento do conjunto brasado metal/liga 

de adição/cerâmica como um todo. 

Existem outros fatores a levar em conta  na  brasagem  de  cerâmicas  

metalizadas  com  filmes  de  elementos “reativos”.  A carga que o porta-amostra 

impõe ao par  M/C  é  suficiente  para romper a fina película de óxido superficial 

no filme metalizado no WC-Co, e permitir assim a interdifusão de elementos. 

Com base na literatura [39, 82, 83], para as  mesmas  condições  de brasagem,  

a  união  M/C  obtida  pelo  processo  de  metalização  mecânica  da superfície 

da cerâmica com elemento ativo (ex. Ti) e com liga de adição não ativa  (ex.  

Ag72Cu28)  será  mecanicamente  de  qualidade  inferior comparativamente às 

uniões obtidas utilizando somente ligas de adição ativas. Mesmo assim, a 

provável menor resistência mecânica dessas uniões poderá ser suficiente para 

produzir junções M/C com boas propriedades mecânicas, e integridade aceitável 

para a maioria das aplicações tecnológicas. De fato, Nascimento et al. [8] 

obtiveram com sucesso amostras de alumina metalizada com Ti brasadas com 

ligas de FeNiCo e Cu, tendo as uniões revelado boas propriedades mecânicas e 

de estanquidade. Pimenta et al. [30] conseguiram brasar pares C/C e C/M, 

zircônia metalizada com Ti e Zr com zircônia polida e ligas metálicas Ti6Al4V e 

Ti, tendo as uniões apresentado também boas propriedades mecânicas.  

O tipo de fratura, e como consequência, a resistência à fratura das uniões, 

depende fortemente dos parâmetros de brasagem utilizados na sua produção. 

Uma determinada combinação de parâmetros de brasagem origina uma 

determinada microestrutura particular. O tempo de estágio e a temperatura de 

brasagem determinam o tipo e a extensão das reações que ocorrem na interface 

metal/liga de adição/WC-Co, sendo desta forma os principais responsáveis pela 

microestrutura, composição química e espessura da zona da interface. Estes são 

os parâmetros que determinam em última instância as propriedades mecânicas 

das uniões produzidas. Com o aumento da temperatura de brasagem, existe a 
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tendência para formação de intermetálicos na camada de reação da interface 

metal/liga de adição. A fragilidade dos compostos intermetálicos conduz a uma 

diminuição da resistência mecânica da união M/C.  

Neste trabalho, o máximo de resistência mecânica foi registrado para uma 

temperatura de brasagem de 880ºC, para os sistemas brasados com liga de 

adição AgCu e AgCuNi. Contudo, todos os sistemas brasados com liga de adição 

eutética AgCu apresentaram valores de resistência mecânica mais elevados do 

que aqueles brasados com AgCuNi, para a mesma temperatura. Uma explicação 

para este fato reside nas fortes interações entre o elemento ativo na liga de 

brasagem, Ni, e o elemento ativo do filme depositado na superfície do WC-Co, 

Ti, resultando na formação de um intermetálico CuNiTi. Pelo seu caráter duro e 

frágil, este composto introduz uma maior fragilidade na liga de adição. 

Efetivamente, a concentração de Ni nas interfaces do WC-Co e metálica se 

mantém praticamente constante com o aumento da temperatura de brasagem. 

Verifica-se sim, um aumento das áreas escuras dentro da liga de adição, as 

quais tem composição química CuNiTi. Desta forma, a presença de um elemento 

ativo na liga de adição, e de outro elemento ativo depositado no WC-Co não 

introduz uma melhoria nas propriedades mecânicas, e portanto, não tem 

interesse prático. 

  A presença de Ti tem um papel preponderante na formação de soluções 

sólidas, camadas de reação e de compostos intermetálicos. No trabalho, foi 

também possível observar que o teor de Ti aumenta na interface metal/liga de 

adição com o aumento da temperatura. Contudo não se verifica a formação de 

alguma camada de reação do lado da interface açoH13 e liga de adição, mas 

sim de uma solução sólida Fe(Cu,Ti) com possíveis precipitados TiFe2. No lado 

contrário, na interface WC-Co metalizado e liga de adição, existe a formação de 

uma camada de reação bem distinta, de um carbeto TiC, identificado pelos 

difratogramas de DRX. A elevada reatividade do Ti, é comprovada pela ausência 

de picos associados ao Ti metálico, sendo que todo Ti terá participado quer na 

formação do carbeto TiC, quer da sua presença parte metálica (aço H13) como 

solução sólida com Fe e na formação de intermetálicos. No interior da liga de 

adição, verifica-se a formação de compostos intermetálicos nos sistema Ti-Cu e 

Ti-Cu-Ni, para uniões brasadas com liga de adição AgCu e AgCuNi, 

respectivamente. Para temperaturas de brasagem de 900ºC observa-se uma 
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deterioração da interface, sendo o caso mais grave no sistema brasado com 

AgCuNi, o qual apresenta trincas no interior da liga de adição e próximo à 

inteface com o aço. Fato que se refletiu em uma queda substancial da resistência 

mecânica na união M/C. Essa diminuição pode estar associada ao aumento de 

intermetálicos e à diferença de coeficientes de expansão térmica entre WC, a 

liga de adição, intermetálicos CuNiTi e aço H13. 

 O aumento da temperatura leva a um aumento visível da camada de 

reação de TiC nos sistemas brasados com AgCu. Este fato já não é tão notório 

nos sistemas brasados com AgCuNi. Sendo que a explicação para este fato estar 

associada às supracitadas interações de Ni-Ti, as quais reduzem a quantidade 

de Ti disponível necessário para a dissolução do WC-Co, e posterior formação 

da camada de reação TiC. 

 O aumento da temperatura de brasagem também influencia a 

microestrutura da liga de adição AgCu. O aparecimento de manchas de grandes 

dimensões e de formações dendríticas de composição essencialmente de Cu-Ti, 

são o resultado das fortes interações entre Ti-Cu e das perdas por evaporação 

de Ag. A elevada tensão vapor da Ag, a qual possui uma taxa de evaporação a 

880ºC de 10-4 g/cm2.s, promove perdas acentuadas de massa da liga de adição, 

comparativamente com a mesma do Cu e do Ti, aproximadamente 10-6 g/cm2.s 

e 10-8 g/cm2.s, respectivamente. Este fenômeno torna-se problemático a 

elevadas temperaturas (acima de 880ºC) [13], uma vez que a Ag tem uma 

elevada tensão de vapor, levando a uma acentuada perda de massa e 

contaminação do forno, além da inerente modificação da composição química 

do líquido durante o processo de união. A formação de compostos no sistema 

Ti-Cu fazem diminuir a atividade do Ti, e como tal menos Ti estará disponível 

para reagir na interface. 

A brasagem de pares M/C com ligas de adição AgCu e com a metalização 

mecânica dos WC-Cos é  mais  económica  do  que  a  brasagem com  ligas  de  

adição  ativas.  Para os  sistemas  estudados,  nesta  dissertação, temperaturas  

acima  de  880ºC  provocam  uma  deterioração  nas  propriedades mecânicas 

das uniões WC/aço H13. Ficou provado que não se justifica a introdução de um 

elemento ativo na liga de adição, mesmo que em pequenos teores, em sistemas 

que apresentem metalização prévia do WC-Co com um elemento ativo (ex: Ti). 

As fortes interações entre os elementos ativos provoca a diminuição da atividade 
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de cada um, além de levar a formação de compostos intermetálicos não 

desejáveis em interfaces M/C. Assim, com base nos resultados deste trabalho, 

o sistema que apresenta melhor garantias de adesão e propriedades mecânicas 

aceitáveis para aplicação em uniões M/C para brocas de perfuração de poços 

de petróleo, se encontra para o para aço H13/WCCo brasado com liga de adição 

eutética AgCu a uma temperatura de 880ºC. 

Para complementar a análise de fratura, uma comparação dos valores 

aqui obtidos com os existentes na literatura se faz necessário. Dessa forma, os 

resultados de ensaios de resistência mecânica foram comparados com os 

trabalhos realizados por Pimenta [30] e Winiowski [84]. 

 Na Tabela 17 são apresentados os resultados mencionados 

anteriormente àqueles obtidos para o tipo de união neste item. Nos trabalhos 

escolhidos algumas variáveis foram levadas em conta, tamanho da amostra, tipo 

de ensaio mecânico, ou ainda o tipo de liga de adição e ou então o metal ativo 

na liga de adição. 
 

Tabela 17 - Comparação entre os resultados de Resistência mecânica obtidos 

e os encontrados na literatura 

Patamar de Brasagem 880°C e 900°C – 15min – Juntas WC-Co/AgCu/H13 e Wc-

Co/AgCuNi/H13 

Material utilizado Liga de adição Resistência Mecânica 

WC- 6%Co - 880°C AgCu 429,38 Mpa 

WC- 6%Co - 880°C AgCuNi 343,80 Mpa 

WC- 6%Co - 900°C AgCu 260,84 Mpa 

WC- 6%Co - 900°C AgCuNi 231,50 Mpa 

Patamar de Brasagem 820°C - 10 minutos - Juntas ZrO2/AgCu/Cu Pimenta et al 

[30] 

Material utilizado Liga de adição Resistência Mecânica 

Y-TPZ, Mg-PSZ AgCu 69,8 Mpa 

Patamar de Brasagem 860°C e 900°C – 15 minutos – Juntas Aço 

inox/AgCuSn/Titânio e Aço inox/AgCuSnNi/Titânio WINIOWSKI et al [84] 

Material utilizado Liga de adição Resistência Mecânica 

Aço inox/Cu – 860°C AgCuSn 160 Mpa 

Aço inox/Cu – 900°C AgCuSnNi 153 Mpa 

Aço inox/Cu – 860°C AgCuSn 134 Mpa 

Aço inox/Cu – 900°C AgCuSnNi 114 Mpa 
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 A comparação com o trabalho realizado por Pimenta[30] nos apresenta 

um valor de resistência mecânica muito inferior quando comparados aos 

encontrados neste trabalho na temperatura de 860°C com o mesmo tipo de liga 

de adição, tal resultado é explicado pelos tipos de materiais utilizados na 

brasagem já que em ambos os casos a fratura ocorreu na interface cerâmica/liga 

de adição com arrancamento da cerâmica ou WC-Co. 

Quando comparamos o trabalho de Winiowski [84] com este trabalho, 

observamos que apesar de não poder comparar os resultados de resistência 

mecânica pois os mesmos foram obtidos através de diferentes ensaios 

mecânicos, o que podemos aproveitar é a influência do Ni na resistência 

mecânica das junções. Em ambos os trabalhos, quando se compara os 

resultados de resistência mecânica obtidos com ligas de adição sem o Ni se 

mostram superiores aos obtidos com as ligas de adição com Ni em sua 

composição. 

 A brasagem de juntas M/C com liga de adição e com metalização 

mecânica dos WC-Cos é mais econômica e mais resistente mecanicamente do 

que a brasagem com liga ativa com Ni. Para os sistemas estudados nessa 

dissertação as temperaturas acima de 880°C mostram perda nas propriedades 

mecânicas das juntas. 
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1. O máximo de resistência mecânica obtida através dos ensaios de flexão 

em 3 pontos, acontece para os sistemas brasados a 880ºC, sejam com 

liga de adição AgCu ou AgCuNi. 

2. Os sistemas brasados com liga de adição AgCuNi apresentam valores 

inferiores de resistência mecânica, para o mesmo ciclo térmico, 

comparativamente com os sistemas brasados com a liga de adição 

eutética AgCu.  

3. Para temperatura de brasagem de 900ºC verifica-se uma deterioração da 

interface M/C, com a presença de trincas, o que se reflete nas 

propriedades mecânicas. 

4. O filme de Ti depositado mecanicamente na superfície do WC-Co tem um 

papel preponderante na ativação “in situ” da liga de adição AgCu e adesão 

do sistema M/C.  

5. A utilização de um elemento ativo, Ni, na liga de adição reduz a atividade 

do Ti, devido às interações entre Ni, Ti e Cu. Resultando assim na 

formação de um composto intermetálico CuNiTi dentro da liga de adição, 

contribuindo para uma menor resistência mecânica.  

6. Na interface entre o WC-Co e a liga de adição existe a formação de uma 

camada de reação de TiC, como resultado da reação do Ti com o C da 

WC-Co WC-Co. Camada essa que aumenta de espessura com o aumento 

da temperatura de brasagem para os sistemas brasados com AgCu. 

7. Na interface entre o aço H13 e a liga de adição verifica-se a existência de 

uma zona de solução sólida substitucional de Fe(Cu,Ti) e pequenos 

precipitados intermetálicos de TiFe2.  

8. Com base nos resultados obtidos o sistema brasado a 880°C apresentou 

os melhores resultados de resistência mecânica e interfaces mais 

homogéneas, para possíveis aplicações a brocas tricônicas de perfuração 

de poços de petróleo. 
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Trabalhos Futuros 

1.  Realizar ciclos de brasagem com temperaturas mais baixas, 820 e 840ºC. 

2.  Realizar ciclos de brasagem variando o tempo de estágio de 5, 10 e 

30min. 

3.  Verificar o efeito que o teor de ligante no WC-Co tem sobre as 

propriedades mecânicas, utilizando teores de 8 e 12%Co. 

4.  Realizar ensaios de microdureza na interface M/C. 

5. Observar em Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) a interface 

M/C e tentar identificar os compostos químicos propostos na discussão 

de resultados.  

6. Estudar os parametros de metalização para o sistema WC-Co 
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