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RESUMO 

 

O compósito Al2O3-Cu alia a fase cerâmica da alumina, que é extremamente dura 

e resistente, porém muito frágil, à fase metálica do cobre de alta ductilidade e elevada 

tenacidade à fratura. Tais características fazem desse material um forte candidato para 

aplicação como ferramenta de corte. Pós compósitos Al2O3-Cu nanocristalinos e de alta 

homogeneidade podem ser produzidos por moagem de alta energia, assim como 

estruturas densas e de melhores propriedades mecânicas podem ser obtidas por 

sinterização com fase líquida. Este trabalho investiga o efeito da moagem de alta energia 

na dispersão das fases Al2O3 e Cu, bem como a influência do teor de Cu na formação das 

partículas compósitas Al2O3-Cu. Um moinho planetário Pulverisatte 7 de alta energia foi 

usado para efetuar os experimentos de moagem. Pós de Al2O3 e Cu na proporção de 5, 10 

e 15% em massa de Cu foram colocados para moer em um recipiente com bolas de metal 

duro e álcool etílico. Uma razão em massa de pó para bolas de 1:5 foi utilizada. Todos os 

pós foram moídos até 100 horas, e amostras de pós foram coletadas após 2, 10, 20, 50 e 

70 horas de moagem. Compactos de pós compósitos com forma cilíndrica de 8 mm de 

diâmetro foram prensados em matriz uniaxial e sinterizados em forno resistivo a 1200, 

1300 e 1350 oC por 60 minutos e sob uma atmosfera de argônio e hidrogênio. A taxa de 

aquecimento usada foi de 10 oC/min. Os pós e as estruturas dos corpos sinterizados foram 

caracterizados por DRX, MEV e EDS. Análises de TG, DSC e granulometria também 

foram usadas para caracterizar os pós moídos, assim como, a dilatometria foi empregada 

para observar a contração dos corpos sinterizados. A densidade dos corpos verdes e 

sinterizados foi medida usando o método geométrico (massa/volume). Medidas de 

microdureza vickers com carga de 500 g durante 10 s foram efetuadas nas estruturas 

sinterizados. Os compósitos Al2O3–Cu com 5% de cobre alcançaram densidade de 61% 

da densidade teórica, e uma dureza de 129 HV quando sinterizados a 1300 oC por 1h. 

Diferentemente, menores densidades (59 e 51% da densidade teórica) e durezas (110 e 

105 HV) foram alcançadas quando o teor de cobre aumento para 10 e 15%. 

Palavras-Chaves: Moagem de alta energia; partículas compósitas Al2O3-Cu; 

sinterização com fase liquida.   

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Cu-Al2O3 composite ceramic combines the phase of alumina, which is extremely 

hard and durable, yet very brittle, to metallic copper phase high ductility and high fracture 

toughness. These characteristics make this material a strong candidate for use as a cutting 

tool. Al2O3-Cu composite powders nanocrystalline and high homogeneity can be 

produced by high energy milling, as well as dense and better mechanical structures can 

be obtained by liquid phase sintering. This work investigates the effect of high-energy 

milling the dispersion phase Al2O3, Cu, and the influence of the content of Cu in the 

formation of Cu-Al2O3 composite particles. A planetary mill Pulverisatte 7 high energy 

was used to perform the experiments grinding. Al2O3 powder and Cu in the proportion of 

5, 10 and 15% by weight of Cu were placed in a container for grinding with balls of hard 

metal and ethyl alcohol. A mass ratio of balls to powder of 1:5 was used. All powders 

were milled to 100 hours, and powder samples were collected after 2, 10, 20, 50 and 70 

hours of grinding. Composite powders with compact cylindrical shape of 8 mm diameter 

were pressed and sintered in uniaxial matrix resistive furnace to 1200, 1300 to 1350 °C 

for 60 minutes under an atmosphere of argon and hydrogen. The heating rate used was 

10°C/min. The powders and structures of the sintered bodies were characterized by XRD, 

SEM and EDS. Analysis TG, DSC and particle size were also used to characterize the 

milled powders, as well as dilatometry was used to observe the contraction of the sintered 

bodies. The density of the green and sintered bodies was measured using the geometric 

method (mass / volume). Vickers microhardness with a load of 500 g for 10 s were 

performed on sintered structures. The Cu-Al2O3 composite with 5% copper density 

reached 61% of theoretical density and a hardness of 129 HV when sintered at 1300 ° C 

for 1h. In contrast, lower densities (59 and 51% of the theoretical density) and hardness 

(110 HV and 105) were achieved when the copper content increases to 10 and 15%. 

Key Words: Grind high energy; Cu-Al2O3 composite particles; liquid phase sintering
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alumina é hoje um dos materiais cerâmicos mais utilizados na engenharia em 

decorrência de suas propriedades, tais como o elevado módulo de elasticidade, a alta 

refratariedade, a alta dureza, a alta resistência ao ataque químico, a alta resistência sob alta 

temperatura e a elevada rigidez dielétrica. Entretanto, sabe-se que o uso de uma única fase 

cerâmica produz materiais de uso limitado devido a sua alta fragilidade e baixa tenacidade à 

fratura. O cobre (Cu) tem uma densidade de 8,92 g/cm3, um módulo de Young de 130 GPa e 

uma boa resistência à fratura (ASHBY, 1986). Por outro lado a alumina (Al2O3) tem uma 

densidade de 3,98 g/cm3, um módulo de Young de 380 GPa e uma excelente resistência à 

oxidação e á alta temperatura, além de boas propriedades mecânicas (FRIEDRICH, 1991; 

ASHBY, 1986).  

Atualmente, os avanços tecnológicos na engenharia de materiais se caracterizam pelas 

combinações de propriedades de materiais que não podem ser identificadas individualmente em 

metais ou ligas metálicas convencionais, materiais cerâmicos ou poliméricos. De acordo com o 

princípio da ação combinada, melhores propriedades são criadas através da combinação de dois 

ou mais materiais distintos (CALLISTER, 2002). Assim, uma microestrutura consistindo de 

Al2O3 e Cu pode ser capaz de fornecer propriedades como uma boa resistência à oxidação e á 

alta temperatura e aos critérios de propriedades mecânicas do material estrutural de alta 

temperatura com sucesso, como exemplo de ferramentas de corte.  

Compósitos cerâmica-metal do tipo Al2O3-Cu se caracterizam como sendo de difícil 

sinterização, visto que este sistema se caracteriza como sendo imiscível. O cobre é tido como 

um material não umectante sobre a alumina. Os valores reportados aos ângulos de contato do 

cobre em alumina variam entre 124 ° (BRIEN,1974) e 170 ° (ALLEN, 1959). Ao reduzir o 

ângulo de contato pode ser possível aumentar a molhabilidade entre os materiais. O 

desenvolvimento de materiais com pós de sistemas imiscíveis cada vez mais finos através do 

processo de não equilíbrio de fases em estado sólido, como a Moagem de alta energia, tem sido 

apontado por várias pesquisas. Tal processo contribui para elevação da sinterabilidade e, 

consequentemente, para produção de estruturas com densidade teórica ou próxima da densidade 

teórica quando a técnica de sinterização com fase líquida é usada para consolidar estruturas de 

sistemas imiscíveis (GAFFET et al., 1991 e RAGHU et al., 2000).  
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 As propriedades dos compósitos são funções das propriedades das fases de seus 

constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Entende-se 

como geometria da fase dispersa a forma da partícula, seu tamanho, sua distribuição e sua 

orientação.  

 Os materiais compósitos são compostos por duas ou mais fases, em que o número de 

fases será aquele necessário para atingir as propriedades desejadas. A classificação das fases 

como matriz e dispersa segue o critério estrutural, ou seja, qual o papel de cada fase na 

estrutura. Existe ainda o critério funcional de classificação das fases. O papel funcional da 

fase Cu neste compósito é aumentar a tenacidade à fratura, que é uma propriedade do 

compósito que se deseja ter, e também a de ajudar a densificar a estrutura durante 

processamento de fabricação. 

Podem-se classificar os materiais compósitos com relação a sua matriz, podendo ser 

chamado de compósito com matriz polimérica (CMP), compósito com matriz cerâmica (CMC) 

e compósito com matriz metálica (CMM).  

Na confecção de materiais alternativos tem-se, por exemplo, que estruturas reforçadas 

podem ser obtidas com a união de partículas de um metal dúctil à uma matriz de óxido cerâmico. 

A partir de sua microestrutura, os materiais reforçados por partículas podem ser divididos em 

dois grupos: micro-compósitos e nano-compósitos. Denominam-se micro-compósitos, os 

materiais em que suas as partículas são maiores que 1 µm , e nano-compósitos aqueles em que 

as suas partículas são menores que 100 nm (KRIUS, 1999). Neste contexto, devido às 

dimensões extremamente pequenas, os materiais nanoestruturados apresentam grande fração 

volumétrica de contornos de grãos, proporcionando assim ganho nas propriedades mecânicas 

dos produtos obtidos (NIIHARA, 1991; BROOK, 1993). As principais vantagens desses 

materiais são a alta homogeneidade da microestrutura aliada à alta sinterabilidade a 

temperaturas mais baixas. Isto produz materiais com melhores propriedades mecânicas. 

Os pós nanométricos podem ser obtidos por vários métodos como a decomposição 

térmica, moagem, atomização a água e alta pressão, dentre estes a moagem de alta energia 

(MAE) se destaca por permitir obter pós compósitos nanocristalinos no estado sólido 

(CULLITY, 1978). Esta técnica difere dos outros tipos de moagem, pois ocorre em 

temperaturas próximas a temperatura ambiente e também pela alta taxa de transferência de 

energia envolvida no processo causada pela elevada velocidade e frequência de impacto dos 
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corpos de moagem contra as partículas de pós. Isto produz uma intensa redução no tamanho de 

partícula, dispersão das fases, solubilidade sólida de uma fase na outra, bem como pode 

amorfizar o material.  

O processamento de pós por moagem de alta energia permite uma mistura a nível 

atômico possibilitando a produção de compostos nanocristalinos (CHINELATTO, 2002; 

SUMITA, 1991). Este trabalho investigou o efeito da dispersão de partículas de alumina na 

matriz de cobre, através da moagem de alta energia de pós elementares Al2O3-Cu. Os objetivos 

específicos deste estudo foram: (1) Obter pós compósitos Al2O3-Cu formados por partículas 

compósitas com a fase cerâmica finamente dispersa na fase metálica através da moagem de alta 

energia. (2) Investigar o efeito da variação do teor de cobre (5, 10 e 15% em massa) na dispersão 

e refino das fases do compósito Al2O3-Cu durante a moagem de alta energia. (3) Entender como 

o tempo de moagem influenciou nas características dos pós compósitos Al2O3-Cu. (4) Estudar 

o efeito dos pós Al2O3-Cu formados por partículas compósitas na densificação e estruturas 

sinterizadas do compósito Al2O3-Cu. (5) Verificar a influência da quantidade de cobre na 

densificação e estrutura do compósito Al2O3-Cu bem como na microdureza das amostras.  

A apresentação deste trabalho está dividida em cinco partes na forma de capítulos. O 

capitulo 1 expõe uma introdução que permite identificar o tema e a sua problemática, os 

objetivos e a estrutura dos capítulos. A revisão bibliográfica tratando a respeito do tema 

desenvolvido neste trabalho de mestrado está alocada no capítulo 2. O capitulo 3 apresenta o 

procedimento experimental utilizado para a realização deste trabalho. Neste tópico são relatadas 

todas as etapas de ensaios experimentais realizadas para a confecção (preparação) e a 

caracterização das amostras. Os resultados são apresentados e discutidos no capitulo 4, e por 

fim as conclusões e sugestões são descritas no capitulo 5.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão sobre os materiais e processos de obtenção do 

compósito de Al2O3-Cu, tendo como base a Metalurgia do Pó. 

 

            2.1 Alumina  

Uma das mais antigas cerâmicas óxidas especiais e que possui atualmente largo 

espectro de aplicações é a alumina sinterizada (“sinterkound”), desenvolvida na Alemanha 

no início da década de 1930. (KOHL,1932). Os principais fatores que possibilitaram o 

desenvolvimento da alumina foram o seu baixo custo de produção em comparação a outros 

materiais cerâmicos (matéria-prima e processamento) e sua grande resistência à abrasão e ao 

desgaste, além de sua excelente refratariedade e alta resistência mecânica.  

A primeira utilização comercial da alumina foi em 1907, quando uma patente 

descrevia a produção de alfa alumina como material cerâmico. Seu primeiro uso prático foi 

para a produção de equipamentos de laboratório, seguido por aplicações nos campos da 

eletrônica e da engenharia (HART, 1990). 

A estrutura cristalina da alfa alumina (α-Al2O3) é caracterizada como hexagonal 

compacta, com os íons de alumínio ocupando 2/3 dos interstícios octaédricos. Cada íon de 

alumínio está próximo de seis íons de oxigênio equidistantes. As camadas A e B contêm íons 

de oxigênio e a camada C contém íons de alumínio, como mostrado na figura 1 (CHIANG, 

et al ,1997).   A alumina possui dois planos de deslizamentos: basal e prismática, que podem 

ocorrer em temperaturas próximas a 1000ºC. Ela possui notáveis propriedades mecânicas 

em comparação com outros óxidos cerâmicos. Somente os óxidos de zircônio e de tório são 

comparáveis na resistência compressiva. A alumina é denominada como um típico 

representante da classe das cerâmicas estruturais, uma vez que possui algumas propriedades 
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relevantes como a alta dureza, resistência ao desgaste, resistência ao ataque químico, 

resistência à corrosão ao ar e estabilidade termodinâmica, e o fato de manter a resistência 

em temperaturas altas (BARSOUM, 1997).  

 

Figura 1- Estrutura cristalina da α-alumina. 

 

Na forma monolítica, a alumina apresenta limitações de uso, assim como todo 

material cerâmico aplicado na engenharia, em particular em ferramentas de corte. A alumina 

apresenta uma grande fragilidade, baixa tenacidade à fratura e susceptibilidade ao choque 

térmico e mecânico. A resistência mecânica de um material é influenciada, basicamente, por 

dois fatores: tenacidade à fratura e falhas estruturais presentes (FERKEL; HELLMIG, 1999).  

A tenacidade à fratura é uma propriedade intrínseca do material, definida como a 

energia necessária para propagar uma falha no material até que ocorra a sua fratura. Nas 

cerâmicas convencionais esta propriedade, de um modo geral, apresenta valores pequenos, 

quando comparados aos metais. As falhas estruturais ocorrem principalmente devido às 

características químicas e físicas, aos tipos de processamentos utilizados para a obtenção do  

pó, bem como aos processos de compactação e sinterização (FERKEL; HELLMIG, 1999). 

A tabela 1 apresenta algumas propriedades físicas e química da alumina.  
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Tabela 1: Propriedades físicas e químicas da alumina. 

Propriedades físicas e químicas da alumina 

Fórmula:                                                            Al2O3        

Peso atômico:                                                     101,96 g/mol 

Ponto de fusão:                                                  2.072 °C 

Ponto de ebulição:                                              2.977 °C 

Densidade:                                                         3,95 g/cm³ 

 

Seu módulo de elasticidade é afetado pelo aumento da temperatura acima de 

1000ºC, onde ocorrem solicitações inelásticas e prováveis deslizamentos de planos 

cristalinos. A presença de poros também é responsável por uma grande variação na 

elasticidade do material, sendo que um aumento de 5 % na porosidade reduz o módulo de 

Young em aproximadamente 20% (CHIANG; BIRNIE; KINGERY, 1997). 

A energia de fratura é afetada pela microestrutura da alumina, através do tamanho 

e das formas dos poros, dos tamanhos de grãos e pela presença de uma segunda fase, assim 

como pela temperatura. Um aumento na quantidade de poros e a presença de grãos grandes 

resultam em uma redução na energia de fratura da cerâmica. Para que ocorra um aumento na 

tenacidade à fratura e na tensão de ruptura da alumina em temperaturas baixas é desejável 

que a sua estrutura contenha grãos com tamanhos pequenos (BARSOUM, 1997).  

   2.2 Cobre 

O cobre é um dos metais não-ferrosos mais utilizados na indústria, depois do 

alumínio, por ser excelente condutor de eletricidade e calor. É encontrado em minerais como 

cuprita (óxido de cobre, Cu2O), malaquita (carbonato básico de cobre), calcopirita (sulfeto 

de cobre e ferro, CuFeS2), bornita (sulfeto de cobre e ferro), calcosita (sulfeto de cobre, 

Cu2S) e covelita (sulfeto de cobre com mica). Da calcopirita ou da calcosita, o enxofre é 

removido por calcinação do minério, resultando em cobre bruto que pode ser refinado em 
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fornos para obter o cobre metalúrgico, ou submetido à eletrólise para apresentar um maior 

grau de pureza (cobre eletrolítico). No processo eletrolítico, cobre puro é depositado no 

cátodo (ANDRADE et al., 1997).   

As aplicações térmicas e elétricas do cobre são extremamente relevantes. A sua 

utilização vai desde cabos e transformadores de linha de transmissão e instalações prediais 

a aparelhos elétricos e eletrônicos e seus componentes. Tem maior condutividade térmica e 

elétrica e um menor coeficiente de expansão térmica (CTE) do que o alumínio (Schubert et 

al., 2008).  Este metal possui coloração marrom com tonalidade avermelhada. É brilhante, 

se lustrado, maleável e dúctil, e é bom condutor de calor e eletricidade. Além disso, como 

mostra a figura 2, sua estrutura cristalina é cúbica de face centrada. 

Figura 2 – Estrutura cristalina do cobre. 

 

O cobre se caracteriza por ser resistente à corrosão em muitos meios (algumas 

atmosferas industriais, água do mar, soluções salinas em geral, solos, ácidos orgânicos, etc). 

É atacado pelo ácido nítrico, halogênios, amônia com água e sulfitos. Ele é um metal bastante 

dúctil tendo como temperatura de fusão 1084,62 ºC e densidade de 8,92 g/cm³. A tabela 2 

ilustra algumas propriedades físicas e químicas do Cobre.  

 



              Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                          26 

 

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

 

Tabela 2: Propriedades físicas e químicas do Cobre. 

Propriedades físicas e químicas do cobre: 

Número atômico:                                               29  

Peso atômico:                                                     63,546 g/mol 

Ponto de fusão:                                                  1.084º C 

Ponto de ebulição:                                             2.595º C 

Densidade:                                                         8,9 g/cm3 (20º C) 

 

 A condução de eletricidade é uma das principais propriedades do cobre. Sua ampla 

utilização nesta área, vai desde cabos e transformadores de linhas de transmissão, instalações 

prediais a aparelhos elétricos, até eletrônicos e seus componentes. A facilidade de soldagem 

e/ou a resistência à corrosão em alguns meios fazem do cobre o metal apropriado também 

para certos tipos de tubulações e trocadores de calor (ANDRADE et al., 1997). 

 

           2.3. Materiais Compósitos  

Materiais compósitos são definidos como sendo qualquer material multifásico que 

exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de 

tal modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades. De acordo com o princípio 

da ação combinada, melhores propriedades são criadas através de uma combinação de dois 

ou mais materiais distintos (CALLISTER, 2002).   

Os materiais compósitos não têm uma origem recente. Séculos atrás já eram 

fabricados tijolos para a construção civil de barro e capim seco, com isso formava-se um dos 

primeiros conceitos conhecidos de compósito. Na mistura o capim fornecia a resistência 

mecânica, enquanto o barro preenchia o material, fornecendo solidez. 
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Em meados do século XVIII passou a ser desenvolvido compósitos a partir da fibra 

de vidro, porém só passou a ser utilizada comercialmente no ano de 1939, no decorrer da 2ª 

Guerra Mundial, visando aplicações elétricas em altas temperaturas. O desenvolvimento de 

compósitos durante a segunda guerra foi de grande utilidade ao serem transferidos para a 

área civil, seja em novas linhas de aeronaves, artigos esportivos e estruturas de engenharia 

civil, além disso, estes materiais estão atualmente recebendo mais desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, o que aumenta o seu consumo.  

Portanto, na síntese de materiais compósitos, busca-se combinar de maneira 

engenhosa metais, cerâmica e polímeros para obter novos materiais com as características e 

propriedades que se deseja. Para muitos materiais compósitos, estruturalmente, as fases 

presentes podem ser classificadas ou como matriz, ou como dispersa. As propriedades dos 

compósitos são funções das propriedades das fases de seus constituintes, das suas 

quantidades relativas e da geometria da fase dispersa.  Os materiais compósitos podem ser 

classificados com relação a sua matriz, podendo assim serem chamados de compósito com 

matriz polimérica (CMP), compósito com matriz cerâmica (CMC) e compósito com matriz 

metálica (CMM). Neste trabalho utilizou-se o CMM. 

Compósitos de matriz metálica do tipo Al2O3-Cu tem a capacidade de juntos 

combinarem alta ductilidade da fase cobre com a elevada dureza e estabilidade térmica e 

química da fase de Al2O3 em um único material. A fim de atingir uma alta resistência à 

ruptura e baixo custo de processamento, a fase de Al2O3 na microestrutura deve estar na 

forma de partículas, e o tamanho das partículas deve ser pequeno. Este tipo de compósito é 

interessante para aplicações de desgaste, como exemplos incluem travões para automóveis, 

rolamentos de motores de combustão interna e ferramentas de corte.  

O processamento de CMM via metalurgia do pó, envolve pelo menos duas etapas: 

síntese, isto é, introdução do reforço no interior da matriz, seguida da operação de 

conformação, onde dará a forma final do produto.   

Vale ressaltar que no processamento de CMM os materiais refratários são definidos 

como os materiais com temperatura de fusão acima de 1800ºC. Neste contexto, a alumina é 

um material refratário, porém o cobre não é refratário, pois possui baixo ponto de fusão 

comparado a alumina. Para que o processo de sinterização seja efetivo é necessários 

pequenos tamanhos de partículas e que a temperatura do ambiente seja suficientemente alta 
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para produzir a união por coalescência, isto é, pela junção das partículas adjacentes.  Deste 

modo, ocorrerá a sinterização pela formação de uma fase líquida, ou seja, para que a 

sinterização seja mais efetiva é necessário que o sistema de partículas esteja o mais 

empacotado possível e que os vazios existentes entre elas estejam também, no máximo, 

micrométricos. Como a alumina é um material refratário e exibe pouca sinterabilidade, pós 

ultrafinos (com tamanho de partícula abaixo de 10 μm) são comumente produzidos para 

melhorar a sinterabilidade. A moagem de alta energia é um meio pelo qual é possível 

produzir compósitos, além de ser possível produzir também pós ultrafinos (YE; LIU; 

HONG, 2007).   

 

            2.4. Processamento de materiais pela metalurgia do pó 

A técnica de metalurgia do pó se configura como uma rota alternativa na elaboração 

de produtos e, outras vezes, a única alternativa de produção. Tal técnica é utilizada para 

obtenção de CMMs, assim como outros tipos de materiais e possui algumas vantagens 

quando comparada com materiais produzidos por processos de fundição e laminação, sendo 

uma destas vantagens a baixa temperatura de fabricação que evita reações indesejáveis na 

interface entre matriz/fase dispersa. Outra vantagem da MP é a uniformidade que se pode 

obter na distribuição da fase dispersa. Esta uniformidade não apenas melhora as propriedades 

estruturais, mas também a reprodutibilidade destas propriedades (TORRALBA; COSTA; 

VELASCO, 2003).   

No entanto existem desvantagens no processo de fabricação pela MP, as principais 

estão relacionadas a técnica de fundição convencional, devido principalmente ao maior custo 

do maquinário e à limitação de tamanhos e formas das peças obtidas. A fabricação de 

materiais por meio da metalurgia do pó é dividida em etapas que vão desde a produção do 

pó até ao acabamento do produto final. Evidentemente, dependendo do produto que se queira 

obter, nem todas as etapas são necessárias. Para se produzir o compósito Al2O3–Cu por esta 

técnica se fazem necessário as três etapas: preparação do pó, conformação mecânica seja 

através de compactação ou de moldagem por injeção de pó e consolidação do material 

através do processo de sinterização. 
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            2.5 Mistura e homogeneização de pós 

O processo de mistura e homogeneização consiste basicamente em dar ao pó as 

condições necessárias para posterior processamento, como a preparação do pó para a etapa 

de compactação, e produzir pós com alta dispersão dos constituintes (SILVA, 1996). 

A mistura neste trabalho se define como uma operação na qual se procura dispersar 

pós de diferentes espécies químicas. Nesta etapa, procura-se introduzir algum tipo de 

substância lubrificante ou formar vários tipos de ligas metálicas ou adicionar ao pó um 

agente ligante, ou ainda, efetuar todas estas operações simultaneamente (CHIAVERINI, 

1992 e GOMES, 1995).  

No estágio de homogeneização pretende-se misturar os pós para resultar numa 

composição nominal idêntica em todas as partes do pó. Nesta etapa, busca-se assegurar ao 

pó uniformidade e facilitar a compactação. Sendo assim, o tamanho de partícula, a forma 

das partículas e a distribuição de tamanho de partícula do pó, tem de ser semelhante, de 

forma a evitar a segregação do pó (COSTA, 2004). 

 

      2.6 Moagem de alta energia (MAE) 

O termo moagem de alta energia é genérico, o qual pode designar vários processos 

como (KOCH et al., 1993; LEITE  et  al., 2001) por exemplo, processo de elaboração 

mecânica de ligas, quando envolve mistura de pós elementares; moagem convencional ou 

cominuição/amorfização mecânica, quando envolve elementos puros ou compostos e, 

moagem com reação, quando envolve misturas reativas. Apesar das diferentes características 

de cada processo, todos são ativados mecanicamente em contraste aos processos 

convencionais que são termicamente ativados. Estes processos têm sido usados com sucesso 

na preparação de metais e ligas nano-estruturados bem como no processamento de materiais 

cerâmicos (LEITE  et  al., 2001; SUBRT et al 2000). No processo de moagem mecânica de 

alta energia, apesar da importância do atrito mecânico, o principal mecanismo está muito 

relacionado com a colisão das esferas com o pó processado (CARREÑO  et  al., 2002; 

GONÇALVES et al  2004).  
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Durante a moagem de alta energia, partículas de pós com tamanho nanométrico 

(muito finas) são produzidas devido, principalmente, aos processos de deformação plástica 

(que gera o encruamento do material) e fratura das partículas causados pela alta energia de 

impacto dos corpos de moagem. Isto conduz, entre outros efeitos, a cominuição de grãos 

grosseiros assim como o refinamento dos seus cristalitos (MEYERS, MISHRA e BENSON, 

2005). A preparação de pós através desta técnica de processamento de pós em estado sólido 

que envolve repetidos ciclos de deformação, soldagem a frio, fragmentação e resoldagem á 

frio das partículas ocorre até que o pó alcance um estado de equilíbrio das suas características 

(SURYANARAYANA, 1998 ; SURYANARAYANA, 2001). 

 

      2.6.1 Variáveis do processamento por moagem de alta energia 

 A técnica de moagem de alta energia para efetuar o processamento de pós envolve a 

otimização de um número de variáveis para se alcançar a fase, a dispersão e/ou a 

microestrutura do produto desejado. Deste modo, os componentes importantes envolvidos 

no processo de MAE são os materiais de partida, o moinho e as variáveis do processo. As 

variáveis do processo são interdependentes, de forma que elas podem atuar simultaneamente 

e o efeito de cada uma delas durante o processamento é influenciado pelas demais 

(SURYANARAYANA et al., 1998, KOCH et al., 1991). Alguns dos parâmetros mais 

importantes, que podem influenciar nas características finais dos pós são: 

• Recipiente de moagem; 

• Velocidade de processamento; 

• Tempo de processamento; 

• Meios de moagem; 

• Razão entre a massa de bola / massa de pó; 

• Atmosfera de processamento; 

• Temperatura de processamento; 

• Agente de controle do processo; 

• Tipos de moinhos;  
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2.6.1.2. Tipos de Moinho  

 

Há diferentes tipos de moinhos que podem ser usados para realizar o processo de 

MAE. Esses moinhos diferem principalmente na sua capacidade volumétrica e velocidade 

de operação. 

Moinho de Bolas Convencional e Moinho de Bolas de Alta Energia: esses moinhos 

giram horizontalmente em torno de seu eixo de revolução. Os pós e esferas de moagem são 

arrastados pela parede do recipiente e quando atingem certa altura caem devido à ação da 

gravidade. Além disso, as esferas deslizam umas sobre as outras. A combinação desses 

movimentos induz colisões frontais e de fricção nos pós. Os moinhos de bolas com diâmetro 

do recipiente de moagem pequeno são de baixa energia ou moinho de bolas convencional. 

Para esse tipo de moinho se tornar de alta energia, o diâmetro do recipiente de moagem tem 

que ser de no mínimo 4 m, as bolas de moagem que caem de elevada altura atingem alta 

velocidade na queda e assim as colisões são de alta energia (JANOT; GUÉRARD, 2005).  

A figura 3 mostra o esquema de funcionamento de um moinho de bolas usado para 

mistura de pós, que trabalha em baixa velocidade, homogeneizando a matéria-prima com 

alguma redução no tamanho de partícula por efeito do cisalhamento e impacto.  

Figura 3 – Principio de funcionamento de um moinho de bolas. 

 

Fonte: SURYNARAYANA, 2001. 
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Existem também os moinhos Planetários. A figura 4 ilustra o esquema de um moinho 

planetário.  

Figura 4 – Esquema de um moinho planetário 

 

 Fonte: (apud) Lebrun et al, 1993; Janot eta al 2005.  

 

Esse moinho é composto por um recipiente que gira a uma velocidade de rotação 

sobre uma bandeja que gira a uma velocidade de rotação no sentido oposto. Se a razão entre 

as velocidades for pequena o regime é qualificado como caótico, ou seja, assim que as esferas 

colidem com as paredes do recipiente elas retornam, predominando os choques de impacto 

frontal. Se a razão for elevada, tem-se um regime de fricção e as esferas se mantêm na parede 

do recipiente, com predominância dos choques de fricção e cisalhamento. Se a razão for 

intermediária o regime é misto (SURYANARAYANA, 2001). 

Moinhos Atritor: o princípio deste moinho é diferente dos outros, pois o recipiente 

permanece estático durante a moagem, o que movimenta as esferas e o pó durante a moagem 

é um eixo com vários agitadores girando com uma velocidade de rotação de 100 a 1000 rpm 

no interior do moinho, Os choques cisalhantes e de fricção são preponderantes de impacto 

frontal (JANOT; GUÉRARD, 2005). O tamanho e a densidade dos corpos de moagem 

também influenciam na eficiência da moagem, de modo que quanto maior o diâmetro das 

esferas, maior será a energia de impacto transferida às partículas de pó 

(SURYANARAYANA, 2001).  
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2.6.2 Mecanismos de Obtenção de Pós Compósitos por MAE 

Na moagem de alta energia, as constantes colisões entre as esferas - pó - paredes do 

recipiente, produzem deformação, soldagem á frio, fratura e re-soldagem á frio das partículas 

do pó. Esses processos de deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a 

homogeneização das fases e a microestrutura final do pó. A natureza desses processos 

depende do comportamento mecânico dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e do 

estado de tensão durante a moagem (SURYANARAYANA et al., 1998-2001).  

Nos estágios iniciais da MAE, dois efeitos opostos são induzidos nas partículas de 

pós devido à alta energia das colisões (Benjamin, 1976): 

- As partículas de pó dúctil são soldadas a frio, repetidamente deformadas, levando 

ao seu endurecimento e posterior fratura, quebrando estas em partículas menores. Essas 

partículas são soldadas a frio, re-fraturadas e re-soldadas;  

- As partículas de pó frágeis sofrem fratura diminuindo o seu tamanho e são 

incorporadas nas partículas dúcteis quando estão entre estas no momento da soldagem a frio. 

Estas partículas formadas são soldadas a frio, re-fraturadas e re-soldadas;  

Existem dois tipos de colisões que podem ser efetivos para os resultados da MAE, o 

choque de dois corpos de moagem e a colisão de um corpo de moagem com a parede do 

recipiente de moagem. As colisões são definidas pela velocidade e pelo ângulo de incidência 

dos materiais colidente.  

Quando dois corpos de moagem colidem pode haver uma pequena quantidade de pó 

entre eles, este tipo de colisão envolve principalmente a compressão destes pós, como mostra 

a figura 5.(a) representação de uma colisão entre dois corpos de moagem com pós entre eles; 

5. (b) deformação dos pós durante a colisão; 5.(c) compósitos formados.  
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Figura 5 – Representação do principal evento onde há transferência de energia durante a 

MAE.  

 

Fonte: (Kaupp et at, 2002). 

Quando um corpo de moagem colide com a parede do recipiente de moagem pode 

haver uma pequena quantidade de pós entre eles, este tipo de choque, envolve principalmente 

a fricção destes pós, como mostra a figura 6 (Janot et al, 2005). 

Figura 6 - Colisão entre esfera – partícula – parede do recipiente em MAE.  

 

Fonte: (Janot et al, 2005). 
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O processo de MAE é baseado nas seguintes etapas que ocorrem no estado sólido 

(Silva e Brotzen, 1991): 

Etapa1: Moagem da mistura de partida dos pós através de colisões de alta energia 

cinética com os corpos de moagem, provocando a fratura e redução do tamanho de partículas 

frágeis e a aglutinação com microsoldagem das partículas dúcteis, chegando a um equilíbrio 

destes fenômenos se estabelece um tamanho das partículas do pó. Nesta etapa as partículas 

mostram linhas de difração de raios-x típicas das redes cristalinas dos materiais que 

compõem a mistura de partida. Esta etapa ocorre em períodos que podem chegar a dezenas 

de minutos de moagem.  

Etapa 2: As colisões dos corpos de moagem causam na rede cristalina enorme 

deformação plástica, responsável por certo grau de encruamento facilitador da fratura 

mencionada acima e de difusão atômica devido ao maior grau de desarranjo cristalino.     

Como pode ser visto na figura 7, neste estágio forma-se uma microestrutura lamelar típica, 

consistindo de várias camadas dos componentes da liga (apud kenik, 1987; Silva e Brotzen, 

1991). A mistura microforjada de pós será mais friável do que a original, terá elevada 

reatividade superficial e apresentará picos largos e de baixa intensidade na difração de raios-

x, onde anteriormente ocorriam os picos típicos das redes dos elementos originais (Koch, 

1989). Esta etapa pode levar algumas horas de moagem. 

Figura 7 -  Evolução típica da mistura de pós durante a MAE. 

 

Fonte: (Gaffet et al, 2002). 
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Etapa 3: O refino da microestrutura das partículas continua. O espaçamento 

interlamelar diminui e o número de camadas nas partículas aumenta. Observa-se um 

decréscimo na fração das grandes partículas lamelares, e ao mesmo tempo elas se tornam 

cada vez mais finas (apud Kenik, 1987, Silva e Brotzen 1991). Numa fase mais adiantada 

desta etapa, as partículas já possuem regiões nanocristalinas quase homogêneas (apud 

Schlump et al, 1990; Silva e Brotzen, 1991). Neste estágio deverá haver adesão considerável 

da mistura friável de pós, com elevada reatividade, ás esferas e ás paredes do recipiente de 

moagem, 

Etapa 4: Na etapa mais prolongada de processamento, há a consolidação das 

partículas compósitas, atingindo um estado homogêneo em todas as partículas (apud Schlz, 

1989); Silva e Brotzen, 1991). Esta etapa ocorre em períodos que podem chegar a mais de 

cem horas de moagem.  

Neste sentido, está claro que durante a MAE, alta deformação é introduzida nas 

partículas. Isso é manifestado pela presença de vários defeitos cristalinos, tais como 

discordâncias, lacunas, falha de empilhamento e aumento no número de contornos de grãos. 

A presença desses defeitos, além do refino da microestrutura que diminui as distâncias de 

difusão, e do aumento da temperatura durante a moagem, facilitam a difusividade dos 

elementos solutos na matriz, resultando na produção de pós com alta sinterabiliddae em 

relação a moagem convencional. A MAE pode ser realizada com três diferentes categorias 

de componentes de pós, assim como:  

• dúctil-dúctil;  

• dúctil-frágil;  

• frágil-frágil; 

 

                    2.6.2.1 Componentes dúctil-frágil 

No esquema inicial do processo da moagem, ocorre o achatamento das partículas 

dúcteis e a fragmentação dos constituintes frágeis ou partículas intermetálicas, como 

consequência das continuas colisões entre as bolas e o pó. As partículas frágeis fragmentadas 

são incorporadas ás partículas dúcteis. Com a evolução da moagem e o processo de soldagem 
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a frio das partículas dúcteis, essas partículas tornam-se encruadas e as lamelas tornam-se 

enroladas e refinadas.   

O contínuo processo de moagem encrua a fase dúctil dessas partículas diminuindo o 

seu tamanho e aumentando o refino das suas lamelas. Isto causa uma diminuição da distância 

interlamelar e produz uma dispersão mais uniforme das partículas cerâmicas na matriz dúctil, 

caso essas sejam insolúveis; ou a formação de liga entre os componentes frágil e dúctil e 

alcançando uma homogeneização química, caso a fase frágil seja solúvel. Assim sendo, o 

ligamento de componentes dúctil-frágil durante a MAE requer não somente a fragmentação 

de partículas frágeis para favorecer a diminuição da faixa de difusão, mas também de uma 

razoável solubilidade nos componentes da matriz metálica. (SURYANARAYANA, 2001). 

Neste trabalho, tem-se um sistema dúctil-frágil. Na figura 8 é apresentado um esquema de 

como a microestrutura se comporta com o tempo de moagem para um sistema dúctil-frágil.  

Figura 8 - Esquema da evolução microestrutural durante a moagem do sistema dúctil-frágil 

e uma microestrutura de uma partícula compósita de Al-25%Ni. 

 

               Fonte: Adaptado de ZHANG, 2004 e SURYANARAYANA, 2001.  

 

            2.6.3.  Amorfização de Materiais em Estado Sólido 

     A produção de pós por moagem de alta energia abrange eventos de deformação e 

fratura das partículas. A medida que se aumenta a intensidade e o tempo de moagem, são 

produzidos defeitos na rede cristalina e refino dos grãos.  
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Como consequência da MAE, observa-se uma significativa diminuição no tamanho 

de grão. Tem-se conhecimento que quanto menor o tamanho dos grãos, maior é a área total 

de contorno. Assim sendo, a área de contorno de grão é aumentada durante esse processo. 

Isto conduz a um aumento no número de átomos no volume do contorno dos grãos, de forma 

que a proporção de átomos no contorno de grão seja equivalente ou mais alta que aquela 

dentro do grão, elevando consideravelmente a energia do contorno de grão 

(SURYANARAYANA et al., 1995). Por isso, esses materiais exibem uma energia associada 

ao contorno de grão muito superior àquela associada ao contorno de grão dos materiais 

produzidos por métodos convencionais.  

A constante expansão da área dos contornos de grão e, consequentemente, da energia 

livre armazenada no sistema intermetálico, decorrente dos processos de deformação, 

soldagem à frio e fratura das partículas durante a MAE (SURYANARAYANA et al., 1990, 

2001 e KOCH et al., 1996), também favorece a formação de fases amorfas. A formação de 

fases durante a MAE de misturas de pós elementares deve ocorrer na seguinte sequência: 

solução sólida, fase intermetálica e fase amorfa. Todavia, a formação de uma fase 

intermetálica ou de solução sólida antes da fase amorfa depende de quem atinge primeiro a 

menor energia livre (SURYANARAYANA et al., 2001).  

Há diversas variáveis que controlam a amorfização, porém a intensidade de moagem 

e a temperatura de moagem são as mais importantes (COSTA, 2004).  A introdução de maior 

tensão e o aumento da concentração de defeitos na rede cristalina são provenientes do 

aumento da energia associada à moagem pela utilização de uma maior relação entre massa 

de esferas de moagem e a massa de pó, e uma elevada velocidade de rotação. Isto pode 

conduzir a um rápido processo de amorfização do material. Entretanto, uma alta energia de 

moagem também eleva a temperatura de moagem, a qual pode recristalizar a fase amorfa 

formada. Por essa razão, o equilíbrio entre a velocidade de rotação e da temperatura de 

moagem determina a fase final produzida (SURYANARAYANA et al., 1990, 2001).  

A inclusão de contaminantes durante a MAE pode afetar significantemente a 

constituição e a estabilidade do pó produzido. Deste modo, a permanência de elementos 

adicionados geralmente favorece a amorfização. Todavia, a presença de contaminantes 

também pode produzir instabilidade na fase amorfa, de forma que, uma fase pode 
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recristalizar após a formação da fase amorfa devido à presença de elementos adicionais 

durante a MAE (COSTA, 2004). 

 

           2.6.4 Aumento de solubilidade sólida de sistemas imiscíveis 

Estudos revelam que técnicas como deposição de vapor químico (Chemical Vapor 

Deposition, CVD), deposição de vapor físico (Physical Vapor Deposition, PVD), 

Resfriamento Rápido (Rapid Quench, RQ) e a moagem de alta energia (MAE) podem 

aumentar a solubilidade sólida dos materiais. Isto é realmente mais notável em sistemas 

imiscíveis sólido e líquido que em sistemas imiscíveis sólidos (GENTE; OEHRING; 

BORMANN, 1993 e HUANG et al., 1994). 

O aumento de solubilidade sólida concedido pela MAE acontece, principalmente, 

pela formação de fases nanocristalinas durante a moagem (HUANG et al., 1994). Esses 

materiais são obtidos pela deformação mecânica introduzida no pó, a qual produz refino dos 

cristalitos e deformação da rede cristalina de ambas as fases. A deformação da rede causa 

diminuição do tamanho médio coerente dos cristalitos e aumento de tensão na rede cristalina 

do material. Uma grande fração em volume de átomos presentes nos contornos de grãos 

desses materiais com grãos ultrafinos é esperada para aumentar a difusão e, 

consequentemente, a solubilidade sólida de sistemas imiscíveis ou com baixa miscibilidade 

(HUANG et al., 1994 e  SURYANARAYANA et al., 1990, 1995, 2001). 

O maior volume de contornos de grãos é representado pelos pós formados por 

nanocristalitos. Além disto, a difusividade dos átomos componentes é aumentada devido à 

grande quantidade de defeitos da estrutura e tensões na rede de tais materiais. Por estas 

razões, os átomos do soluto substituem os átomos do solvente nos contornos de grãos e vice-

versa. A rápida difusão dos átomos de um grão no outro conduz a uma rápida 

homogeneização e resulta na formação de solução sólida (SURYANARAYANA et al., 

1995, 2001). Assim a solubilidade sólida aumenta com o tempo de moagem, através do 

progresso de difusão e alcança um limite de supersaturação como pode ser visto na figura 9. 

Figura 9 – Solubilidade sólida em função do tempo de moagem.  
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Fonte: (SURYANARAYANA et al., 1995, 2001) 

Outros parâmetros, assim como tamanho do raio atômico, eletronegatividade, 

composição (quantidade de soluto presente no sistema), ativação térmica e agentes 

controladores do processo também são responsáveis pelo aumento de solubilidade sólida. 

Todavia, a explicação para o aumento de solubilidade sólida descrita acima, a qual foi 

baseada em observações de alguns exemplos, e as várias teorias existentes na literatura a este 

respeito não são capazes de explicar como isto ocorre em todos os sistemas 

(SURYANARAYANA et al., 1998, 2001).  

 

2.6.5 Moagem de alta energia nos sistemas imiscíveis para o compósito Al2O3-Cu 

Recentemente, pós nanocristalinos a exemplo de pós de Al2O3 e Cu foram 

desenvolvidos pela moagem de alta energia (GOODALL, et al, 2006; SAMUELS, et al, 

1957), processo termomecânico nomeado como o processo de conversão de pulverização 

(SCP) termoquímico e, co-precipitação.  

A solubilidade de um sistema pode ser observada pelas regras de Hume-Rothery onde 

existe uma relação entre o tamanho dos átomos, a estrutura cristalina e a eletronegatividade 

do solvente e do soluto (HUME-ROTHERY; RAYNOR, 1962). Para que haja solubilidade 

sólida em um sistema é necessário que o soluto e o solvente satisfaçam as três condições: a) 
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o raio atômico do soluto não pode diferir mais de 15% do raio do solvente; b) a estrutura 

cristalina seja similar e; c) o soluto e o solvente possuam valores de eletronegatividade o 

mais próximo possível (ALAM, 2006 e SURYANARAYANA; IVANOV; BOLDYREV; 

2001). 

O sistema Al2O3-Cu se caracteriza como sendo de difícil densificaçao devido a sua 

mútua insolubilidade e o seu alto angulo de contato, o qual diminui a molhabilidade do 

líquido sobre a fase sólida. A alumina e o cobre são dois elementos imiscíveis em condições 

de equilíbrio. Primeiramente a alumina possui estrutura cristalina hexagonal compacta (HC) 

e o cobre possui estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC). Os valores de 

eletronegatividade também são distantes (Al=2,16, O=3,44 e o Cu =1,90), segundo a escala 

de Linus Pauling (PAULING, 1960 e JAMES; LORD, 1992).  

Neste contexto, o desenvolvimento de materiais com pós de sistemas imiscíveis cada 

vez mais finos através do processo de não equilíbrio de fases em estado sólido assim como 

a MAE, tem sido apontado por várias pesquisas. Tal processo contribui para elevação da 

sinterabilidade e, consequentemente, para produção de estruturas com densidade teórica ou 

próxima da densidade teórica quando a técnica de sinterização com fase líquida é usada para 

consolidar estruturas de sistemas imiscíveis (GAFFET et al., 1991 e RAGHU et al., 2000).  

 

      2.7 Sinterização 

A sinterização é um processo termodinâmico de não-equilíbrio e irreversível, onde 

um sistema de partículas (agregado de pó ou compactado) adquire uma estrutura sólida 

coerente. Na sinterização por fase sólida, isto ocorre através da redução da área superficial 

específica, durante a formação de contornos de grãos e crescimento de pescoços de união 

interparticular, levando normalmente à densificação e contração volumétrica do agregado de 

partículas (SADANGI et al., 1999; SWINKEL S et al., 1981 e GOMES et al., 1995).  

Na maioria das aplicações dos materiais sinterizados é exigido destes corpos pouca 

contração, visto que as peças produzidas por tal técnica devem apresentar forma e dimensões 

iguais ou próximas das peças finais e, portanto, reduzidas distorções estruturais. A contração 

linear e a redução da área superficial específica ocasionada pelo crescimento do pescoço são 



              Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                          42 

 

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

uns dos recursos mais úteis e mais frequentemente usados na determinação do grau de 

sinterização de uma amostra (BENJAMIN et al., 1981).  

Na tecnologia do pó, o processamento de materiais via sinterização é uma das etapas 

mais importantes. Nesta fase a massa de partículas já conformadas ganha resistência 

mecânica e adquire quase todas as suas propriedades finais sendo, portanto, considerada 

como o processo responsável pela densificação (redução ou eliminação da porosidade) do 

agregado de pó, podendo ser: sinterização por fase sólida e sinterização por fase líquida. 

 

       2.7.1 Sinterização com fase sólida 

A teoria da sinterização em estado sólido divide este processo em três estágios distintos: 

estágio inicial, intermediário e final (SURYANARAYANA et al., n.46 2001). Este tipo de 

sinterização pode ser dividido em três estágios: 

1.  O estágio inicial é caracterizado pela formação de contornos de grãos na área de 

contato entre partículas ou formação e crescimento de pescoços entre as partículas, a 

partir dos contatos estabelecidos durante o processo de compactação conduzido até 

o instante onde estes começam a se interferir; 

2. O estágio intermediário é caracterizado pela densificação do compacto e pelo 

decréscimo dos diâmetros dos poros interligados; 

3. O estágio final exibe o isolamento dos poros da região de contornos de grão e 

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

contornos de grão com somente uma pequena densificação da estrutura 

(GOTOH;MASUDA; HIGASHITANI, 1997 e GERMAN, 1990). A Figura 10 

mostra um esquema das etapas de sinterização em fase sólido. 

 

Figura 10 - Esquema representativo dos estágios de sinterização em fase sólida 
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Fonte: GOMES, 1995 e LEE; REINFORTH, 1994. 

2.7.2 Sinterização com Fase liquida 

O Processo de sinterização por fase liquida é identificado como um processo de 

densificação utilizado na produção de materiais, cujas características representam 

dificuldade para sua sinterização em estado sólido. Neste perfil de sinterização, o sistema 

consiste de pelo menos dois componentes, onde um deles é uma fase liquida que surge a uma 

dada temperatura, em consequência da fusão de um dos componentes ou do resultado de 

uma reação entre eles. A presença do liquido é responsável pela rapidez e percentual de 

densificação da estrutura (GERMAN et al, 1985).  

A etapa de densificação via sinterização com fase liquida geralmente requer 

transporte de quantidade substancial de sólido dissolvido através do liquido e a quantidade 

de fase liquida deve ser pequena o suficiente para que o compacto mantenha sua forma 

durante a sinterização (WANG, 1982). Durante a sinterização, quando do surgimento da fase 

liquida, a tendência do liquido é cobrir as partículas sólidas, eliminando a interface sólido-

vapor. Tal eliminação é dependente da molhabilidade entre os componentes da mistura 

(GERMAN, et al, 1985; LEE, et al, 1994).  

A sinterização com fase liquida depende significantemente da molhabilidade entre o 

liquido formado e a parcela do material que permaneceu sólido. Se a molhabilidade, medida 
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pelo ângulo de contato entre uma gota do liquido e uma superfície plana do sólido, é superior 

a 90° a estrutura não sinteriza. Ao invés disso, o liquido tende a sair da estrutura e o corpo, 

muitas vezes, se desfaz. Se o ângulo é inferior a 90°, ocorre sinterização. A rapidez com que 

ela ocorre e o nível de sinterização final também são ditos por esse ângulo. Quanto menor 

ele for, mais rápida será a densificação da estrutura e mais densa ela será. (GERMAN, et al, 

1985; LEE, et al, 1994; JOHNSON, et al, 1996; TANDON, et al, 1998; GERMAN, et al  

1998).  

A temperatura de sinterização com fase liquida deve ser alta o bastante para que uma 

apreciável quantidade de fase liquida esteja presente. Comumente, esse percentual está entre 

5 - 15 % em volume de liquido, o que é suficiente para revestir uniformemente toda fase 

sólida. Sob essa temperatura, uma rápida densificação acontece (GERMAN, et al, 1985; 

GERMAN, et al, 1997; PRICE, et al, 1938, LEE, et al, 1994).  

É de extrema importância o tamanho de partícula do pó que forma a fase sólida, uma 

vez que quanto mais fino o pó, mais rápida e completa é a densificação. Outras importantes 

variáveis são o grau de mistura, viscosidade do liquido formado e solubilidade do sólido no 

liquido. A densidade final é independente da pressão de compactação. Todavia, corpos 

compactados a baixas pressões sofrerão contrações correspondentemente maiores que 

aqueles compactados a altas pressões para se alcançar a densidade teórica (LENEL, 1980). 

A sinterização em fase liquida é o processo envolvido neste trabalho.  

 Nesse tipo de sinterização, podemos obter estruturas próximas ou iguais à densidade 

teórica em curtos intervalos de tempos, a partir do momento que surge o liquido, em 

comparação com o tempo requerido para densificação por sinterização em estado sólido. 

Junto com a rápida densificação, esse processo promove, também, uma homogeneização 

mais rápida das fases e mudanças estruturais com respeito ao crescimento de grão, 

distribuição de tamanho de grão e forma de partícula. As propriedades mecânicas também 

correspondem a essas rápidas transformações estruturais (SILVA, et al, 1996, GERMAN, et 

al,1895; LEE, et al, 1994). A Figura 11 mostra um esquema das etapas de sinterização com 

fase liquida. 

Figura 11 - Esquema representativo dos estágios de sinterização com fase líquida 
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Fonte: GERMAN,1998. 

A teoria geral descreve a sinterização com fase líquida ocorrendo em três estágios: 

1. Estagio de rearranjo ou de fluxo líquido é marcado pelo espalhamento do líquido 

recém formado ao redor das partículas sólidas. Isto conduz ao rearranjo dessas 

partículas e a densificação da estrutura. 

 

2. Estágio de solução-reprecipitação só ocorre se houver solubilidade da fase sólida no 

líquido. Quando isto acontece, uma fração de partículas da fase sólida é dissolvida 

pelo liquido e se difundirá neste, precipitando-se posteriormente sobre outras 

partículas sólidas em locais energeticamente mais favoráveis. 

 

3. Estágio de sinterização em estado sólido consiste no crescimento de pescoço entre 

as partes sólidas que estão em contato. Ele só ocorre se a estrutura não estiver ainda 

completamente densa. Neste estágio, ocorre o fechamento dos poros e a contração 

da estrutura. Como na sinterização em fase sólida convencional, as partículas 

tendem a se aproximar e a estrutura a contrair, promovendo o fechamento dos poros 

residuais e conduzindo à densificação final da estrutura (LENEL, 1980, GERMAN, 

1997 e TANDON; JOHNSON, 1998).  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
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         3- METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Os procedimentos desenvolvidos neste trabalho consistiram na caracterização dos 

pós-iniciais, preparação dos pós através da moagem de alta energia (MAE) e mistura 

mecânica e sua caracterização, compactação, sinterização e caracterização das estruturas 

sinterizadas. Neste capitulo, todos os procedimentos e condições de processamentos usados 

são mostrados e descritos detalhadamente. A figura 12 resume basicamente os 

procedimentos experimentais. 

Figura 12 -  Fluxograma experimental empregado na preparação dos pós e na obtenção do compósito 

Al2O3-Cu. 

 

 

3.1 Matérias Primas  

Dois pós foram utilizados para a obtenção dos pós compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% 

de Cu) um pó cerâmico de alumina e um pó de cobre metálico. As figuras 13 e 14 mostram 
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respectivamente, os difratogramas de raios-x dos pós de alumina e cobre comerciais usados 

como materiais de partida.  

Figura 13- Difratograma de raios-X do pó de alumina comercial. 
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Figura 14- Difratograma de Raios-X do pó de cobre comercial. 
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De acordo com os difratogramas, pode-se observar que tanto a alumina como o cobre 

possuem picos bem definidos e de alta intensidade, apresentando-se desta forma como um 

material cristalizado. Os aspectos morfológicos da alumina e do cobre foram observados 

através das imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostrados na figura 15. 

Através destas imagens de MEV pode-se observar que o pó de alumina, visto na Fig 15(a) 
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apresenta partículas de formatos retangulares e o cobre, visto na Fig 15(b), apresenta 

partículas de formato circular.   

Figura 15 - Microscopia eletrônica de varredura do pó de alumina (a) e cobre (b) como 

recebidos. 

     

 

A partir do EDS visualizado na figura 16, pode-se detectar picos caracteristicos dos 

elementos que constituem a Al2O3 (alumina). As porcentagens destes elementos estão na 

tabela 3.  

 

Figura 16-Espectro de EDS da alumina comercial. 
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Tabela 3 -  Análise de EDS do percentual de alumina como material de partida.  

 

Através do EDS visualizado na figura 17, pode-se detectar picos caracteristicos do 

elemento Cu, e um pico de carbono que é proveninte do material usado pelo equipamento 

de analise. Na tabela 4, encontram-se as porcentagens destes elementos. 

Figura 17 - Espectro de EDS do cobre comercial. 

 

 

Tabela 4 – Análise de EDS do percentual de cobre como material de partida.  

 

 

Elementos Peso % Peso % σ Peso atômico % 

Oxigênio 

Alumínio 

66.135 

33.865 

0,275 

0,275 

76.709 

23.291 

Elementos Peso % Peso % σ Peso atômico % 

Carbono 17.516 1.907 52.906 

Cobre 82.484 1.907 47.094 
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3.2 Preparações dos Pós compósitos de Al2O3–Cu 

Utilizou-se 15 gramas como massa total do pó de alumina e cobre, diferindo apenas 

na composição o percentual do metal cobre que foi adicionado em diferentes proporções 

(5,10 e 15% em massa de Cu). Deste modo, os pós compósitos Al2O3-Cu foram preparados 

por (MAE).   

                    3.2.1 Mistura Mecânica dos pós de Al2O3-Cu 

Pós de Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu) foram misturados através de agitação no moinho 

(sem bolas de moagem) dentro de um recipiente de moagem durante 10 horas.  

                3.2.2 Moagem de Alta Energia  

Um moinho planetário, Fig.18(a), foi utilizado para preparar os pós compósitos de 

Al2O3-Cu. O recipiente de moagem, Fig.18(b), e os corpos de moagem (bolas com 14,8mm 

de diâmetro) usados são de metal duro. Após colocar os pós e os corpos de moagem no 

recipiente, este era preenchido com álcool etílico para não deixar a fase metálica aderir as 

paredes do recipiente e evitar a oxidação do cobre. 

Figura 18 – (a) Moinho planetário, (b) o recipiente e as 4 bolas de metal duro usados no processo de 

moagem.  

    

                         (a)                                                                           (b) 

A razão em massa de pós para a massa de bolas usada foi de 1:5, e a velocidade de 

moagem foi de 400 rpm. Durante a moagem, amostras de pós Al2O3-Cu (5,10 e 15% em 



              Capítulo 3 – Metodologia Experimental                                                                                   52 

 

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

massa de Cu) foram coletadas após 2, 10, 20, 30, 40, 50 e 70 horas de moagem. Estes pós 

foram caracterizados através de analises de DRX, MEV e EDS e análise granulométrica. 

 

       3.3 Técnicas de caracterização dos pós e compactos  

A caracterização de pós é, consequentemente, um procedimento muito complexo 

(KIM et al., 1997), visto que as propriedades dos pós são diretamente dependentes das 

características das suas partículas individuais, além daquelas características dos seus 

agregados e dos vazios existentes nesses agregados de partículas. Além dos pós, estruturas 

sinterizadas também foram caracterizadas neste trabalho. Na caracterização dos pós, foram 

utilizados, a difração de raios-x (DRX), a microscopia eletrônica de varredura (MEV), a 

microanálise química por energia dispersiva (EDS), e a análise da distribuição e tamanho de 

partículas ou granulometria (GA). E, para os compactos foram feitas as análises 

dilatométricas, análises térmicas de termogravimetria (TG) e a calorimetria exploratória 

diferencial (DSC).  

 

                  3.3.1 Caracterizações por Difração de Raios X 

A difratometria de raios x (DRX) corresponde a umas das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, em que cada material apresenta um 

modelo de difração específico; contudo, apresentando limitações para sua utilização em 

materiais amorfos e não cristalinos. A utilização desta técnica permite identificar as fases 

cristalinas presentes nos pós, como também a amorfização através do alargamento dos picos 

apresentados nos padrões de difração de Raios-X. As análises foram realizadas em um 

difratômetro de Raios-X do tipo (DRX -7000) da SHIMADZU com radiação de Cu-Kα, 

tensão de 40KV, com corrente de 30mA e faixa de varredura (2θ) de 10° a 90°.  

O tamanho do cristalito (D) em uma dada direção hkl pode ser calculado conhecendo-

se a largura do pico à meia altura (FWHM) (MAIA, 2005), e usando-se a fórmula de 

Scherrer:  
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(Equação 1) 

Na equação 1, onde k é uma constante e (k=0,9) ßL= ß é a largura à meia altura do 

pico de difração, já corrigido, ou seja já descontado a largura devido a divergência do feixe, 

que também é chamada de efeito instrumental. Para avaliar este efeito instrumental, é usado 

um material de referência padrão, o LaB6, SMR660. Assim, a partir dos dados da amostra 

investigada é calculado o ßc  e os dados do padrão é calculado, o ßp  (MAIA, 2005).  

A correção do valor de  ßL  é feita através da equação: 

 (Equação 2) 

              3.3.2.  Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura denomina-se como uma técnica que permite 

obter informações acerca da forma e tamanho dos grãos das amostras analisadas. Sendo uma 

técnica que fornece informações acerca da textura, topografia e de superfície de pós ou de 

filmes. Baseia-se na interação de um feixe de elétrons de alta energia com a superfície da 

amostra, gerando novos elétrons que de maneira análoga a um tubo de raios catódicos, gera 

uma imagem que pode ser tratada de diferentes maneiras (WEST, 1997). As analises por 

MEV tem por objetivo visualizar o formato das partículas dos pós, distribuição destas 

partículas devido a variação das horas de moagem, como também visualizar as 

microestruturas dos corpos sinterizados. 

Assim como nas amostras de pós, nas estruturas sinterizadas foram realizadas 

análises químicas por energia dispersiva (EDS) acoplado a um microscópio de varredura 

(MEV) de bancada, modelo TM-3000, o qual opera com elétrons secundários e 

retroespalhados. Antes de serem submetidas as análises do MEV, os corpos sinterizados 

passaram pelo processo de lixamento e polimento no intuito de melhorar a visualização de 
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sua microestrutura. A técnica de microanálise por EDS (espectroscopia por dispersão de 

energia) foi utilizada para identificar os elementos presentes nos pós moídos e nos corpos 

sinterizados. 

 

                     3.3.3 Análises da Distribuição e Tamanho de Partículas  

A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das partículas que 

constituem as amostras e no tratamento estatístico dessa informação. Basicamente, o que é 

necessário fazer, é determinar as dimensões das partículas individuais e estudar a sua 

distribuição, quer pelo peso de cada classe dimensional considerada, quer pelo seu volume, 

quer ainda pelo número de partículas integradas em cada classe. Na realidade, estas três 

formas têm sido utilizadas. Amostras dos pós moídos dos compósitos Al2O3-Cu (10 e 100 

horas de moagem) foram submetidas a análise granulométrica em um particulômetro a laser 

marca CILAS, modelo 920 possibilitando a análise da distribuição e tamanho de partículas, 

em uma ampla faixa de 0,3 a 400 micras.  

 

                  3.3.4 Análise Dilatométrica  

Neste trabalho, as análises foram feitas em um dilatômetro DIL 402 PC em uma 

temperatura de até 1300°C, durante 1 hora, 10°C/min, com as amostras de Al2O3-Cu (5,10 e 

15% de Cu) sob uma atmosfera de argônio.  

 

               3.3.5 Termogravimetria (TGA) e Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC) 

A análise termogravimétrica é definida como o estudo da mudança na massa em 

função da temperatura, tempo e/ou atmosfera. Para medir a mudança de massa o 

equipamento dispõe de uma balança sensível (SPIER, 2005). A exposição à temperatura 

elevada pode, algumas vezes, alterar a estrutura química e, por consequência, as 

propriedades físicas dos materiais. Portanto, a curva de degradação térmica, em condições 
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não isotérmicas, mostra o perfil da resistência ou estabilidade térmica que o material 

apresenta quando submetido a uma varredura de temperatura. A estabilidade térmica é 

definida como a propriedade da substância em manter suas propriedades o mais próximo 

possível de suas características iniciais, considerando o ambiente imposto ao material e as 

funções que ele deve executar (SPIER, 2005).  

O DSC é uma técnica utilizada para determinar as etapas dos processos de fusão e 

cristalização (endo e exotérmicos) por comparação com uma referência inerte. O 

equipamento geralmente varre linearmente uma faixa de temperatura a uma determinada 

taxa de aquecimento. No DSC do tipo fluxo de calor, a amostra e a referência são aquecidas 

pela mesma fonte de calor e a diferença de temperatura entre ambas é monitorada em função 

da temperatura ou do tempo (WENDLANT & GALLAGHER, 1981). A cada momento em 

que a amostra passa por uma transição de estado térmico, um sinal é produzido e plotado em 

um gráfico (BILLMEYER, 1984).  

O DSC é uma ferramenta poderosa que permite determinar as temperaturas de 

transição vítrea (Tg), fusão (Tm) e cristalização (Tc), bem como as entalpias de fusão (∆Hm) 

e cristalização (∆Hc), além da cristalinidade (αc) dos materiais. Com o DSC também pode-

se avaliar a influência de aditivos sobre as propriedades dos materiais resultantes (cargas, 

plastificantes, entre outros), medir o calor especifico, e ainda avaliar a degradação térmica e 

oxidativa (SPIER, 2005). Neste trabalho, foi realizado as análises térmicas de TGA e DSC 

dos pós compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu) até 1300°C, em um instrumento 

NSTZSCH STA 449F3 STA 449F3A – 0613M.  

 

             3.4 Compactações dos Pós 

Nesta etapa, amostras cilíndricas dos pós moídos com 8 mm de diâmetro e 

aproximadamente 6 a 7 mm de altura foram obtidas por prensagem a 100 Mpa preparadas 

para os ensaios de sinterização. Essas amostras foram compactadas unixialmente em uma 

prensa de secção simples (Figura 19) em matriz de aço ferramenta com pressão de 800Kg 

ou 100 Mpa somando um total de 17 amostras. 
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Figura 19 – Prensa hidráulica de secção simples.  

 

As dimensões das amostras compactadas foram medidas usando um micrômetro 

analógico com precisão de ± 0,5 mm para todas as amostras. As massas das amostras 

compactadas foram medidas antes e depois da sinterização em uma balança analítica padrão 

com uma precisão de ± 0,001g.  

 

              3.5 Medidas de densidade e densificação 

A densidade a verde ρv e a densidade dos sinterizados ρs foram medidas pelo método 

geométrico que está representado na equação 3.  

𝜑 =  
𝑚

𝑣
        Equação (3)             em que,         

𝑣 = 𝐴. ℎ           𝐴 =  𝜋. 𝑑2   (Equações 4) 

Assim sendo, medidas de densidade foram realizadas tanto para os corpos verdes como 

para as amostras sinterizadas com o objetivo de se obter as densidades reais ou 
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experimentais, compará-las com as densidades teóricas e assim, obter as densidades relativas 

(Equação 5).  

𝜑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎= 
𝜑𝑅𝑒𝑎𝑙

𝜑𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 ∙  100                 Equação (5) 

𝜑𝑅𝑒𝑎𝑙 =  
𝜎𝑥1+ 𝜑𝑥2

2
                                Equação (6) 

           A variáveis X e Y representam cada material que será utilizado. Neste trabalho, foi 

alumina e Cobre. No cálculo da densidade real ou experimental, foi calculado a média das 

densidades de duas amostras para cada composição, visualizado na equação 6.  

 

            3.6 Sinterização em Forno Resistivo 

As amostras dos pós compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu) compactadas foram 

sinterizadas em forno resistivo bipartido do tipo tubular (Figura 20.a) com resistência de 

SiC. O controle de temperatura foi efetuado por um controlador WEST-6400 da Analógica 

Instrumentação e Controle.  

Figura 20 – (a) Forno resistivo sob atmosfera controlada de H2 e Ar, (b) recipiente de alumina, onde as 

amostras passam pelo processo de sinterização. 
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As amostras compactadas, (Figura 20.b), foram colocadas em um recipiente 

refratário de alumina e sinterizadas numa atmosfera de fluxo de H2 e Argônio com fluxo de 

20 ml/seg . Foram compactadas seis amostras para cada sinterização, sendo duas de cada 

composição em cada etapa de sinterização. A taxa de aquecimento foi de 10°C/min. Quando 

a temperatura atingiu o patamar de 1200° C, 1300°C e 1350° C permaneceu na temperatura 

por 1 hora a cada sinterização, e as amostras foram resfriadas no forno até atingir a 

temperatura ambiente.  

 

 3.7 Medidas de Microdureza  

A microdureza usualmente se refere a indentações estáticas provocadas por cargas 

menores que 1kgf. O endentador pode ser a pirâmide de diamante Vickers ou a pirâmide 

alongada de Knoop. O procedimento de teste é muito semelhante ao do teste padrão Vickers, 

exceto que é feito numa escala microscópica, com instrumentos de precisão mais alta. Com 

o objetivo de obter resultados de microdurezas, foram realizados ensaios de microdureza 

Vickers utilizando o microdurômetro digital hvs 1000, no qual foi utilizada uma carga de 

500g por um tempo de 10 segundos. Foram realizadas doze indentações em cada amostra 

como representado na Figura (21.a) e (21.b) desta maneira foi possível obter um valor da 

microdureza média na superfície analisada. 

Figura 21 -  (a) Esquema do posicionamento das indentações de microdureza na amostra. (b) Marcação 

do indentador.                                                                                                       
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Vale salientar que a superfície a ser testada geralmente requer uma preparação 

metalográfica. Quanto menor a carga de teste, maior o grau de acabamento superficial 

necessário. Os microscópios usados para medir as endentações, normalmente tem aumentos 

de 500x e medem com precisão de ±0.5 microns (mm).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo serão apresentados os resultados numa sequência lógica e organizada 

dividida em quatro partes. A primeira parte discute o efeito da moagem de alta energia na 

cristalinidade dos pós compósitos de Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu) através da difração de 

raios-X. Na segunda parte são apresentados os resultados e a discussão do efeito da moagem 

de alta energia nas características dos pós compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu), quanto 

à forma, tamanho e composição das partículas, bem como a dispersão das fases constituintes 

dos pós compósitos por meio da microscopia eletrônica de varredura. A terceira parte analisa 

a distribuição e tamanho de partículas dos pós-compósitos de Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu). 

Por fim, a quarta parte analisa o efeito da moagem nas microestruturas das amostras Al2O3-

Cu (5,10 e 15% de Cu) sinterizadas. 

           

            4.1 Análise por difração de Raios-X dos pós compósitos obtidos por MAE de 

Al2O3-Cu, e dos pós obtidos por Mistura Mecânica. 

O processo de fratura das partículas provocado pela MAE (Moagem de Alta Energia) 

contribui para o refino das fases, obtenção das partículas compósitas, aumento da solução 

sólida e amorfização dos pós moídos.  

A figura 22 apresenta o difratograma de raio-x dos pós compósitos de Al2O3-10% Cu 

moídos por até 100 horas. A figura revela a evolução do processamento por MAE na 

estrutura cristalina dos pós, percebe-se que com aumento do tempo de moagem, ocorreu uma 

diminuição da intensidade, alargamento e deslocamento dos picos, o que indica que houve 

um refinamento destes pós, porem às 100 horas de moagem não foram suficientes para 

amorfizar toda a estrutura. É possível visualizar também a continuidade de alguns dos picos 

de alumina e cobre no decorrer da moagem, porém o pico característico do cobre que está 

entre 70 e 80, praticamente não aparece, isso se deve ao refinamento dos cristalitos e 

deformação da rede. 

Os pós compósitos Al2O3-5%Cu e Al2O3-15%Cu obtiveram resultados parcialmente 

semelhantes ao difratograma da figura 22, visto que a medida que se adicionou cobre os 

picos de alumina se mostraram menos intensos, (Figura 23), e foi observado também a 
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diminuição de intensidade de picos ao longo da moagem, como prova do decréscimo do 

tamanho do cristalito, quando o processo da moagem de alta energia atingiu o tempo de final 

de 100 horas. 

 

Figura 22 - Difratograma de raios-X dos pós compósitos de Al2O3-10%Cu, moídos a 400 rpm, durante 

10,30,50,70 e 100 horas.  
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Figura 23 - Difratogramas de raios-X dos pós compósitos Al2O3-Cu com 5, 10 e 15% em massa de 

Cu moídos a 400 rpm durante 100 horas.   
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Comparando separadamente as amostras moídas de 10 e 100 horas de moagem 

(Figura 24 e 25) notou-se que para as três composições dos compósitos houve a diminuição 

tamanho do cristalito, o que mostra o refino das amostras e diminuição da cristalinidade á 

100 horas de moagem. Entre os três pós moídos, o que sofreu maior diminuição de tamanho 

de cristalito entre os tempos de moagem de 10 a 100 horas foi o pó que tem menor quantidade 

de cobre. Todavia, o pó que apresentou menor tamanho de cristalito foi o pó com maior teor 

de cobre.  

Figura 24 - Difratograma de Raios-X dos pós compósitos de 10 e 100 horas de moagem a 400rpm.  
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Figura 25 – Variação do tamanho do cristalito com o tempo de moagem dos pós compósitos Al2O3-Cu 

preparados por MAE. 
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A figura 26 mostra o alargamento dos picos de difração causado pelo processo de 

moagem em uma angulação (2Ө) que varia de 43 a 44. Percebe-se que desde a mistura 

mecânica até a medida que o tempo de moagem aumenta, são detectados menores 

intensidades e maiores alargamentos dos picos, com alargamento bastante consideráveis 

caracterizado inicialmente pelo pó de 10 horas de moagem, e posteriormente com 

deslocamento até 70 horas. Este deslocamento de pico do compósito Al2O3-5%Cu significa 

que o parâmetro de rede da alumina diminuiu de 5,128 Å para 5,119 Å para 10 e 100 horas 

de moagem respectivamente (tabela 5).  

No tempo de 100 horas de moagem o pico além de sofrer deslocamento, também 

sofre elevação de intensidade ou recristalização, isso ocorre porque com uma alta energia de 

moagem pode ter ocorrido a elevação da temperatura, a qual pode recristalizar a fase amorfa 

formada ou de baixa cristalinidade. A moagem via úmido visa reduzir a agregação das 

partículas, pois as partículas de pó soldam-se umas às outras a frio durante a MAE, mas 

grande parte do C2H6O se volatiliza com o aquecimento devido à moagem e o tamanho de 

partícula do pó pode aumentar se a quantidade de C2H6O estiver abaixo de um valor crítico 
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(CAMPOS, 2005). Portanto, ao final da moagem, assim como no decorrer do processo a 

quantidade de solvente etanol pode ter volatilizado e provocado agregação dos pós.  

Figura 26 - Pico de maior intensidade da alumina dos difratogramas de raios-X dos pós compósitos 

Al2O3-5%Cu obtidos por MAE e mistura mecânica mostrando o alargamento e deslocamento para a 

direita produzido pelo processo de moagem. 
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Tabela 5 – Parâmetros de rede alumina durante a moagem.  

Amostras Parâmetro de rede (Å) 

Al2O3 (10h) /5%Cu a0 = 5,128 Å 

Al2O3 (100h) /5%Cu a0 = 5,119 Å 

Al2O3 (10h) /10%Cu a0 = 5,107 Å 

Al2O3 (100h) /10%Cu a0 = 5,111 Å 

Al2O3 (10h) /15%Cu a0 = 5,104 Å 

Al2O3 (100h) /15%Cu a0 = 5,095 Å 

 

Em relação as composições de 10 e 15% em massa de cobre os difratogramas das 

figuras 27 e 28 respectivamente, mostram resultados semelhantes ao da figura 26 que ao 

longo do processo de moagem, sofreram mudanças no que diz respeito aos processos de 

alargamento e diminuição de intensidade de picos.   
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Figura 27 - Pico de maior intensidade da alumina dos difratogramas de raios-X dos pós compósitos 

Al2O3-10%Cu obtidos por MAE e mistura mecânica mostrando o alargamento e deslocamento para a 

direita produzido pelo processo de moagem.  
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Figura 28 - Pico de maior intensidade da alumina dos difratogramas de raios-X dos pós compósitos 

Al2O3-15%Cu obtidos por MAE e mistura mecânica mostrando o alargamento e deslocamento para a 

direita produzido pelo processo de moagem. 
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Contudo, a diminuição do tamanho de partículas no processo de MAE exibe algumas 

diferenças para estes compósitos (10 e 15% de Cu) em relação ao compósito com 5% em 

massa de cobre, visto que nos pós (10 e 15% de Cu), os picos característicos da mistura 

mecânica se apresentaram menos intensos que os pós moídos por 10 horas. 

A medida que se aumenta a fase dúctil de cobre mais aglomerado e mais deformável 

se torna o material, logo o processo de dispersão se torna dificultado, pela não diminuição 

do tamanho de partículas que se reflete na permanência da intensidade dos picos. Assim a 

10 horas de moagem os pós compósitos com 15% em massa de cobre aglomeraram mais que 

os com 10% em massa de cobre e obtiveram intensidades de picos maiores quando 

comparadas a mistura mecânica que aglomeraram menos. 

 

4.2 Efeito da moagem de alta energia (MAE) na morfologia das partículas compósitas 

de Al2O3-Cu com 5,10 e 15% em massa de cobre e mistura mecânica.  

 

A figura 29 mostra a morfologia das partículas do pó de cobre metálico e do pó 

cerâmico de alumina, obtidos por mistura mecânica, observa-se uma morfologia com 

tamanhos bastante heterogêneos, visto que as partículas de cobre apresentam-se maiores em 

relação as partículas do pó de alumina.  Além disso, percebe-se que na referida mistura, que 

os pós estão bem separados.  

No processo de MAE, três processos podem ocorrer durante as colisões das bolas 

entre as partículas dos pós. As partículas podem sofrer deformação, soldagem a frio e fratura. 

Estes três processos foram, neste trabalho, responsáveis pela formação das partículas 

compósitas, assim como refinamento e distribuição de fases.    

Diferentemente do pó obtido por mistura mecânica os aspectos morfológicos dos pós 

compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% de Cu), mostrados na figura 30, revelam que com o 

aumento do tempo de moagem as partículas vão alterando suas formas e tamanhos, e ao 

atingir 100 horas de moagem há uma certa resistência em se de distinguir quais são as 

partículas de Al2O3 e quais são as de cobre.  
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Figura 29 - Micrografia eletrônica de varredura do pós Al2O3-5%Cu obtido por mistura mecânica. 

 

O cobre é um material muito dúctil e a alumina é um material cerâmico de alta dureza, 

como o teor de cobre foi aumentado de 5 para 15 % em massa de Cu, mais deformável será 

o compósito com maior quantidade de cobre, no caso o de 15%, favorecendo também a 

formação de aglomerados, visto que nos pós de 10 horas de moagem para os compósitos 

com 10 e 15% de cobre, Fig. 30 (c) e Fig. 30 (e) respectivamente, houve a formação de 

aglomerados, devido ao aumento do teor de cobre aliado a volatilização do solvente etanol 

que promoveu agregação das partículas.  

Além disso, podemos perceber a presença de partículas redondas mais claras que 

estão distribuídas homogeneamente, na parte escura, tais características favorecem a 

produção de um material com uma maior resistência, uma vez que o endurecimento e a 

estabilização da matriz com a dispersão de pequenos grãos irão contribuir para a resistência 

do material. Isso ocorre porque durante o processo de MAE, os pós são submetidos à colisão 

de alta energia, o que provoca a deformação plástica, soldagem á frio e fratura das partículas. 

Na primeira etapa da moagem, as partículas dúcteis sofrem deformação, enquanto que as 

partículas frágeis sofrem fragmentação como mostra a Fig. 30 (a), (c) e (e).  
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Figura 30 - Micrografias dos pós compósitos Al2O3-5%Cu moído por 10 (a) e 100 horas (b); Al2O3-

10%Cu moído por 10 (c) e 100 horas (d); e Al2O3-15%Cu moído por 10 (e) e 100 horas (f).  
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Assim com o tempo de 10 horas de moagem, o pó de cobre tornou-se achatado, 

devido as forças de impacto exercidas sobre o pó por meio da moagem. As partículas 

achatadas sofrem soldagem, enquanto as partículas frágeis são distribuídas na superfície do 

material mais mole. Com o aumento do tempo de moagem, a capacidade das partículas de 

aceitar mais deformação plástica diminui. Como a soldagem é o mecanismo dominante no 

processo, a morfologia das partículas é alterada para aglomerados de partículas achatadas e 

fragmentadas, como ser visto na figura Fig. 30 (b), (d) e (f).  

Comparando as figuras 29 e 30 vemos que a mistura mecânica não consegue produzir 

pós homogêneos, e isso independe do tempo de agitação. Essa falta de homogeneização 

reflete diretamente na sinteribilidade dos corpos sinterizados, diminuindo sua densificação 

e assim prejudicando as suas propriedades, sejam elas, térmicas, elétricas ou mecânicas. 

A moagem de alta energia foi capaz de produzir pós homogêneos e de estrutura 

refinada (Botcharova, et a.,2003), assim como a formação de partículas compósitas em 

sistemas imiscíveis (Kim, 1997). No sistema como Al2O3-Cu, as partículas cerâmicas de 

alumina se mantiveram finamente dispersas na matriz de cobre. 

 

4.3 Efeito da técnica de dispersão na distribuição e tamanho de partículas dos pós-

compósitos de Al2O3-Cu com 5,10 e 15% em massa de cobre.  

 

A Fig. 31(a) mostra a distribuição e tamanho de partículas do pó compósito Al2O3-

5%Cu moído em moinho planetário por 10 horas, com distribuição unimodal. As partículas 

constituintes do pó estão abaixo de 15 µm com um diâmetro médio de 2,38 µm.  

Contudo, a distribuição do tamanho e partícula do pó compósito Al2O3-5%Cu moído 

por 100 horas apresentada na Fig. 31(b), mostrou tamanhos variados, pelo aspecto da curva, 

com distribuição trimodal, em que se pode demostrar que as partículas constituintes do pó 

estão abaixo de 17 µm, porém com um diâmetro médio de 1,61 µm. De modo comparativo 

percebe-se a diminuição do tamanho total das partículas, visto o decréscimo do diâmetro 

médio entre os pós de 10 para 100 horas de moagem.  
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Figura 31 – Distribuição e tamanho de partículas do pó compósito Al2O3-5%Cu (a) 10 e (b) 100 horas 

de moagem. 

 

 

A Fig. 32(a) mostra a distribuição e tamanho de partícula do pó compósito Al2O3-

(10%Cu) moído por 10 horas, em que se pode demostrar que as partículas constituintes do 

pó estão abaixo de 11 µm com um diâmetro médio de 2,31 µm. Na distribuição e tamanho 

de partículas do pó compósito Al2O3-(10%Cu) moído por 100 horas, Fig. 32(b), observa-se 

tamanhos de partículas diferentes e uma distribuição trimodal. As partículas constituintes do 

pó estão abaixo de 20 µm, porém o diâmetro médio é de 1,89 µm. Em relação ao pó 

compósito moído por 10 horas, certifica-se que isso ocorre como resultado da redução do 

tamanho de partícula proveniente do tempo de moagem.  
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Figura 32 – Distribuição e tamanho de partículas do pó compósito Al2O3-10%Cu (a) 10 e (b) 100 horas 

de moagem. 

 

 

A Fig. 33(a) mostra a distribuição e tamanho de partícula do pó compósito Al2O3- 

(15%Cu) moído por 10 horas, em que se pode demostrar que as partículas constituintes do 

pó estão abaixo de 11 µm com um diâmetro médio de 1,80 µm. O tamanho de partícula do 

pó compósito Al2O3-(15%Cu) moído por 100 horas, Fig. 33(b), apresentou distribuição 

multimodal, com variados tamanhos de partículas, e com partículas abaixo de 50 µm e um 

diâmetro médio de 4,70 µm. Percebe-se que o diâmetro médio do pó moído por 100 horas é 

maior que o do pó moído por 10 horas, este resultado é atribuído a uma maior aglomeração 

das partículas do pó de 100 horas.  
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Figura 33 – Distribuição e tamanho de partículas do pó compósito Al2O3-15%Cu (a) 10 e (b) 100 horas 

de moagem.  

 

 

As três composições apresentaram distribuição unimodal quando os pós foram 

moídos a 10 horas, e diferentes tamanhos de partícula, com a presença da distribuição 

multimodal, quando as partículas foram moídas até 100 horas, indicando que houve 

aglomeração das partículas à medida que o teor de cobre era ampliado, o que torna evidente 

a aglomeração do compósito Al2O3-(15%Cu) e uma maior homogeneidade das partículas do 

compósito Al2O3-(5%Cu).  A figura 34, resume basicamente a distribuição do tamanho 

médio de partículas dos compósitos Al2O3-Cu com 5,10 e 15% em massa de cobre.  

Figura 34 – Efeito do percentual de cobre no tamanho das partículas dos compósitos Al2O3-Cu com 5,10 

e 15% em massa durante 10 e 100 horas de moagem.  
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Portanto, a moagem proporcionou a diminuição do tamanho de partículas dos pós 

compósitos, provocando dentre outras mudanças a formação destas partículas, ocasionadas 

pela colisão entre as bolas e as partículas dos pós.  

 

   4.4 Efeito da moagem de alta energia (MAE) nos corpos sinterizados de Al2O3-Cu em 

5,10 e 15% em massa de cobre.  

Os compósitos com maior tempo de moagem têm maior redução do tamanho de 

partícula que lhes proporciona maior energia e maior área superficial, por isso apresentam 

uma melhor sinterabilidade. No entanto, apesar dos compósitos deste trabalho terem passado 

pelo mesmo processo de moagem, os mesmos obtiveram diferentes tamanhos de partículas 

ao final da moagem, aumentando em ordem crescente do compósito Al2O3-5%Cu até o 

Al2O3-15%Cu, proporcional à sua contração. Visto que o compósito de Al2O3-5%Cu contrai 

antes que os outros. Deste modo, proporcionam diferentes temperaturas do início da 

sinterização e da fase líquida. Portanto, não existe uma faixa única do início da fase líquida 

para todos os compósitos. O primeiro mínimo da velocidade de contração e o máximo que 

se segue não são coincidentes para todas as amostras, como mostra a figura 35. 
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Figura 35 -  Curvas de contração dos compósitos Al2O3-Cu processados por MAE durante 100 horas e 

sinterizados a 1300°C, com taxa de aquecimento de 10°C/min.  

 

 

Durante o início da formação da fase liquida há a formação de um esqueleto sólido 

que continuamente vai desaparecendo com o aumento da temperatura, a quantidade do 

liquido aumenta até o desaparecimento total do esqueleto, segundo SILVA (1996). Neste 

intervalo de tempo a velocidade de contração diminui devido a uma pequena expansão 

originada pela transformação de sólido para líquido por parte da fase liquida. Quando a 

formação do liquido estiver em quantidade suficiente, a estrutura contrai rapidamente devido 

à força de capilaridade causada pelos poros ainda abertos e pelos meniscos das bordas da 

amostra. Este estágio só termina com a densificação da amostra ou quando a força de 

capilaridade responsável pelo fechamento dos poros caí a níveis insuficientes para promover 

o fechamento dos poros restantes.   

A Figura 36 mostra as micrografias das amostras sinterizadas a 1300°C e 1350°C por 

1 hora, indicando de modo geral que a alumina está homogênea na matriz.de cobre. O 

material é formado por um aglomerado de partículas e apresenta o surgimento da fase 

líquida, bem como, é visto que não houve uma completa sinterização desse material. 
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Figura 36 - Micrografias das amostras sinterizadas. (a) Al2O3-5%Cu (1300°C), (b)Al2O3-5%Cu (1350°C), 

(c)Al2O3-10%Cu (1300°C), (d) Al2O3-10%Cu (1350°C), (e)Al2O3-15%Cu (1300°C), (f), Al2O3-15%Cu.  

      

     

                                                                          

                                                                                                                                                                                   

As estruturas alongadas vistas resultam da formação de partículas compósitas                    

grandes na forma de placas que não foram fragmentadas pela moagem. As regiões brancas 
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mostram a formação de bolsões de cobre formados pela baixa molhabilidade dele sobre as 

partículas de alumina. Desta forma a estrutura torna-se de difícil densificação. A região 

escura é referente a alumina, e as zonas claras são a fase de cobre puro. É provável que a 

fase de cobre puro monolítico nos espaços entre as regiões dos compósitos foi causada pelo 

fluxo preferencial de cobre durante a sinterização (Ying, 2000).  

As amostras B, D e F apresentam-se bem mais sinterizadas e com pouca porosidade 

se comparado com as amostras A, C e E, com ênfase para as amostras de Al2O3-5%Cu, que 

foram amostras que tiveram os menores tamanhos de partículas e portanto considera-se uma 

melhor densificação desta microestrutura. O aumento da temperatura de sinterização, 

promove um aumento na ocorrência de mecanismos de transporte de material, onde 

normalmente processos difusivos atômicos estão ativados termicamente, resultando numa 

contração maior nos compósitos sinterizados a 1350°C e um aumento da densificação do 

material 

As análises térmicas para os compósitos Al2O3-Cu, estão apresentados nas figuras 

37, 38 e 39. O compósito Al2O3-Cu é um material inorgânico que contem óxido de alumínio 

com alto ponto de fusão, não perdendo massa a baixas temperaturas e o metal cobre também 

tem alto ponto de fusão, porém menos que a alumina. Percebe-se para os três compósitos 

que houveram duas pequenas perdas de massa, uma perda de 6% em torno de 50°C, atribui-

se esta perda à presença de frações molares do solvente etanol utilizado durante a moagem 

do compósito, e outro próximo a 810°C, perda esta que não foi identificada.   

Além disso, nas três figuras também pode-se visualizar perda linear de massa que é 

devido ao equipamento no início da análise. E entre 400° e 800° é possível observar um certo 

ganho de massa que é referente ao gás argônio utilizado na análise, o que provocou este 

ganho de massa.  
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Figura 37 - Curvas TG/DSC do compósito Al2O3-5%Cu. 

 

 

 

Figura 38 - Curvas TG/DSC do compósito Al2O3-10%Cu. 
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Figura 39 - Curvas TG/DSC do compósito Al2O3-15%Cu 

                               

Quanto aos dados de densidade, avaliou-se os dados de densificação dos corpos 

verdes e sinterizados. De acordo com os dados dos compactados e sinterizados a 1300°C da 

figura 41, observa-se que os valores referentes as densidades foram maiores se comparados 

aos dados associados as amostras sinterizadas a 1200°C da figura 40.  

 

Figura 40 – Efeito do teor de cobre nas densidades dos compactados e sinterizados a 1200 °C e taxa de 

aquecimento de 10°C/min. 
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Figura 41 -  Efeito do teor de cobre nas densidades dos compactados e sinterizados a 1300 °C e taxa de 

aquecimento de 10°C/min. 
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As densidades obtiveram uma boa diferença, indicando uma densificação do 

material, com preenchimento de porosidade visto que na temperatura de 1300°C a 

sinterização em fase liquida pode promover um maior fechamento de poros e consolidação 

do material. As amostras sinterizadas na temperatura de 1300°C obtiveram microdurezas 

relativamente próximas e são mostradas na figura 42. 

Figura 42 – Microdureza dos corpos sinterizados a 1300 ° C de Al2O3-Cu com diferentes teores de 

Cobre. 
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Os maiores valores, foram obtidos para o compósito com Al2O3-5%Cu, depois para 

o de Al2O3-10%Cu 10%, seguido de Al2O3-15%Cu, indicando que com o aumento do teor de 

cobre o compósito Al2O3-Cu, tornou-se menos duro, isto ocorre devido ao fato de que a 

dureza do cobre é menor que a da Al2O3, logo com um maior percentual do metal no 

composto, a tendência é a diminuição da dureza. Além disso, a amostra Al2O3-5%Cu que 

obteve melhor dureza, obteve melhor densidade.  
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

Diante dos resultados obtidos e discutidos neste trabalho podemos relacionar as seguintes 

conclusões para os compósitos Al2O3-Cu (5,10 e 15% em massa de Cu): 

 Partículas compósitas Al2O3-Cu foram formadas quando pós Al2O3-Cu foram moídos em 

moinho de planetário de alta energia por 100 horas.  

 Os pós compósitos Al2O3-5%Cu com menor teor de cobre dispersaram mais as fases Al2O3 

e Cu e produziram menor tamanho de aglomerados de partículas compósitas durante a moagem 

de alta energia. Diferentemente, os pós compósitos Al2O3-15%Cu com maior quantidade de 

cobre formam aglomerados de partículas de maior tamanho. Todavia, a microestrutura dos 

corpos sinterizados apresenta tamanho de partícula da fase alumina extremamente pequena para 

as três composições estudadas.  

 Os compactados de pós compósitos Al2O3-Cu com menor teor de cobre (5 % em massa de 

Cu) sinterizados a 1300 ºC por 1 hora alcançaram uma densidade relativa de 61 %, enquanto os 

preparados com 15 % em massa de cobre exibiram uma densidade relativa de apenas 50,5 %. 

Como esperado, as medidas de microdureza dos referidos compactados sinterizados nas mesmas 

condições alcançaram, respectivamente, 130 HV e 105 HV. A maior quantidade de cobre 

diminui a sinterização do material e afeta as propriedades físicas e mecânicas do material.  
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5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

O presente estudo abre a possibilidade para diversos trabalhos futuros, o qual é 

possível prever algumas caracterizações a serem realizadas para os pós preparados por esta 

rota. 

 

a) Estudar outras composições do pó Al2O3-Cu com quantidade menor que 5 % em 

massa de cobre;  

b) Variar os parâmetros de moagem, como a velocidade de moagem e razão em massa 

de pó para massa de bolas na preparação destes pós; 

c) Utilizar temperaturas de sinterização acima de 1400 ºC para verificar se os resultados 

de densificação do material melhoram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Referências Bibliográficas                                                                                                      85 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

 

REFERÊNCIAS  

 

ALAM, S.N., Synthesis and characterization of W-Cu nanocomposites developed by 

mechanical alloyoing, Materials Science & Engineering A. A. 433, p. 161-168, 2006. 

ALLEN, B. C; W. D. Kingery. Surface Tension and Contact Angles in Some Liquid Metal-

Solid Ceramic Systems at Elevated Temperatures. Trans. Metall. Soc. AIME, 215, pp. 30–37, 

1959. 

ANDRADE, M.L.A., VIEIRA, J.R.M., CUNHA, L.M.S., KELLER, M.C., FULDA, R.S. 

Indústria do cobre - Área de operações industriais. BNDES. 1997.  

ARUNACHALAM, V. S.; SUNDARESAN, R. Powder metallurgy. In: CAHN, R. 

W.;HAASEN P.; KRAMER, E. J. Materals science and technology: a comprehensive 

treatment.  

ASHBY, M.F; D.R.H. Jones, Engineering Materials 1 (International Series on Materials 

Science and Technology), vol. 34 (Pergamon, Oxford, 1986). 

BAHRAINI, M.L. Weber, J. Narciso and A. Mortensen. Wetting in infiltration of alumina 

particle preforms with molten copper. J. Mat. Sci, 40 (9-10), pp. 2487–2491, 2005. 

BARSOUM, M. W., Fundamentals of Ceramics, The Mc Graw-Hill Companies Inc., 1997. 

BENJAMIN, J. S.; SCHELLENG, R. D. Dispersion strengthened aluminum-4 Pct 

magnesium alloy made by mechanical alloying. Metallurgical Transactions A, v. 12A, p. 

1827-1832, 1981. 

BILLMEYER Jr, F. W. Textbook of polymer science. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, 

1984.  

BOTCHAROVA, E.  et al. Supersaturated solid solution of niobium in copper by mechanical 

alloying. . J. of Alloys and Compounds., p. 19-25,  2003.   



             Referências Bibliográficas                                                                                                      86 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

BROOK, R.J., Fabrication principles for the production of ceramics with superior 

mechanical Properties ,  Proc. Br. Ceram. Soc, v. 32, p. 7-24, 1982. 

CALLISTER, W.D., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 5ª Edição, Editora 

LTC, 2002. 

CAMPOS, C.E.M., Estudo de propriedades físicas de nanomateriais produzidos por síntese 

mecânica, Tese de D.Sc., UFSC, Florianópolis, SC, Brasil, 2005.    

Carreño, N. L. V.; Maciel, A. P.; Leite, E. R.; Valentini, A.; Longo, E.; Probst, L. F. D.; 

Lisboa-Filho, P. N.; Paiva-Santos, C. O.; Schreinerd, W. H.; Sens. Actuators, B 2002, 86,  

CELEBI, G.E, T. Yener, I. Altinsoy, M. Ipek, S. Zyetin, C. Bindal, J. Alloys Compd. 509 

(2011) 6036–6042.185. 

CHIANG, Y; BIRNIE III, D; KINGERY, W.D.,  Physical Ceramics: Principles  for 

ceramic science and engineering. Ed. John Wiley & Sons, New York, 1997. 

CHIAVERINI, V., Metalurgia do pó: técnicas e produtos. ABM, 3ª edição, São Paulo-SP, 

p. 278, 1992. 

CHINELATTO, A.S.A. Evolução Microestrutural Durante a Sinterização de Pós Finos e de 

Alta Pureza de Alumina. 2002. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 

COSTA, F.A.; AMBROZIO FILHO, F.; SILVA, A.G.P., Sintering behavior in solid state of 

aW-25%wtCu composite powder prepared by mechanical alloying. In: Powder 

metallurgyworld congress, October 17-21, 2004, Vienna. Proceedings of the powder 

metallurgy world congress, Vienna: EPMA. Aceito para publicação, 2004. 

CULLITY, B.D. Elements of x-ray Difraction, 2 edição, Addison-Wesley publishing 

Company, canada,(1978)p.284-285.  

CURTIN, W. A. Theory of Mechanical Properties of Ceramic-Matrix Composite. Journal of 

the American Ceramic Society. V. 74, no 11, pp. 2837-2845. Nov. 1991.  



             Referências Bibliográficas                                                                                                      87 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

DELANNAZ, F. L. Frozen and A. Deruyttere. The Wetting of Solids by Molten Metals and its 

Relation to the Preparation of Metal-Matrix Composites. J. Mat. Sci, 22 (1), pp. 1–16, 1987. 

FERKEL, H. ; HELLMIG, R. J. Effect of nanopowder deagglomeration on the densities 

of nanocrystalline ceramic green bodies and their sintering behaviour. NanoStructured 

Materials, v. 11, n. 5, p. 617-622, jun. 1999.  

FRIEDRICH, K. Engineering Materials Handbook, vol. 4-Ceramics and Glasses (ASM, 

Materials Park, 1991). 

GAFFET, E.; LOUISON, C.; HARMELIN, M.; FAUDOT, F. Metastable phase 

transformations induced by ball-milling in the Cu-W system. Materials Science and 

Engineering A, n. 134, p. 1380-1384, 1991. 

GENTE, C.; OEHRING, M.; BORMANN, R. Formation of thermodynamically unstable 

solid  solutions in the Cu-Co system by mechanical alloying. Physical Review B, v. 48, n. 

18, p. 13244-13252, 1993. 

GERMAN, R. M. Liquid Phase Sintering. In: GERMAN, R. M. New York, NY: 1985, cap. 

7,p. 160-163. 

GERMAN, R. M. Injection molding of metals and ceramic. Prmceton, New Jersey: MPIF, 

1997, cap. 8, smtering. p 218-230. 

GERMAN, R. M. Consolidation principles and process molding. In: ASM Handbook. (Ed.). 

Powder metal technologies and applications. Materials Park, OH, 1998. v. 7, p. Ô 437-452. 

GOODALL, R.T.W. Clyne, Acta Mater. 54 (2006) 5489–5499. 

GOMES, U. U., Tecnologia dos Pós: Fundamentos e Aplicações. Editora Universitária da 

UFRN, Natal-RN, 1995.  

GOTOH, K.; MASUDA, H.; HIGASHITANI, K., Powder Technology Handbook. Second 

Edition. Editora Marcel Dekker Inc. Nova York, 1997. 

HARRIGAN JR, W.C., Commercial processing of metal matrix composites. Materials 

Science & Engineering. A244, p. 75-79, 1998. 



             Referências Bibliográficas                                                                                                      88 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

HART, L. D., History of alumina chemicals. In: Alumina Chemicals: science and 

technology handbook., Columbus: American Ceramic  Society ,1990. 

HUANG, J. Y.; WU, Y. K.; HE, A. Q.; YE, H. Q. Direct evidence of nanocrystal enhanced 

complete mutual solubility in mechanically alloyed Co-Cu powders. Nanostructured Mater., 

v. 4, p. 293-302, 1994. 

HUDSON, L. K., Alumina production. PA: Alcoa Center, 1982. 

HUME-HOTHERY, W.; RAYNOR, G.V., The structure of metals and alloys. 

London:Institute of metals. 1962. 

JANOT, R., Guérard, D., Ball milling in liquid media. Applications to the preparation of 

anodic materials for lithium-ion batteries. 2005. Progress in Materials Science. Vol. 50, 

pp. 1-92. 

JOHNSON, J. L.; GERMAN, R. M. Sohd-state contributions to densification during hquid-

phase smtering. Metallurgical And Materials Transactions B, v. 27B, p. 901-909, 1996.  

KNECHTEL, M.H. Prielipp, H. Müllejans, N. Claussen and J. Rödel. Mechanical Properties of 

Al/Al2O3 and Cu/Al2O3 Composites with Interpenetrating Networks. Scr. Metall. Mater., 31 

(8), pp. 1085–1090, 1994. 

KOCH, C. C.; Nanostruct. Mater. 1993, 2, 109. 

KOCH, C. C. Mechanical milling and alloying. In.: CAHN, R. W., HAASEN, P. and 

KRAMER, E. J. Materals science and technology: a comprehensive treatment. 

Reutte,Austria. Metallwerk plansee Ges. m. b. H., 1991, v. 15, Cap. 5, p. 193-245. 

KRUIS, F.E.; Fissan, H. KONA 17, p. 130-9, 1999. 

KOCH, C.C. Amorphization of single composition powder by mechanical milling. Scripta 

materialia, v. 34, n. 1, p. 21-27, 1996. 

LEE, H.; J. S. The mechanism of hydrogen reduction synthesis of nanocomposite W-Cu 

powders. NanoStructured Materials, v. 9, p. 213-216, 1997. 



             Referências Bibliográficas                                                                                                      89 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

LEE, W. E.; REINFORTH, W. M. Ceramic micro structures property control by processmg. 

In: LEE, W. E.; REINFORTH, W. M. London: Chapman & HaU, 1994. p. 03-65. 

LEITE, E. R.; Santos, L. P. S; Carreño, N. L. V.; Longo, E.; Paskocimas, C. A.; Varela, J. 

A.; Lanciotti F.; Campos, C. E. M.; Pizani. P. S.; Appl. Phys. Lett. 2001, 78, 2148. 

LENEL, F. V. Powder Metallurgy Principles and Applications. Princeton, New Jersey: 

Metal Powder Ind. Federation, 1980. cap. 9, 10 e 11, p. 241-319. 

MAIA, A. O. G. Sinterização de Nanopartículas de Nio por gelatina Comestível. 

Dissertação. Universidade Federal do Ceará. Pós-Graduação em Física. Fortaleza, 2005. 

MEYERS, M. A.; MISHRA, A.; BENSON, D. J., Mechanical properties of nanocrystalline 

materials, Progress in Materials Science, Univ. of California, USA, 2005. 

MOTTA, M.S; P.K. Jena, E.A. Brocchi, I.G. Solorzano, Mater. Sci. Eng. C 15 (2001) 175–

177. 

NIIHARA, K; NAKAHIRA, A. Particulatestrengthened ceramics nanocomposites. In: 

Vincenzini, P. (Ed.). Advanced Structural Inorganic Composites.Elsevier, p. 637, 1991. 

O´BRIEN, T. E; A. C. D. Chaklader. Effect of oxygen on the reaction between copper and 

sapphire. J. Am. Ceram. Soc., 57 (8), pp. 329–332, 1974. 

PERKINELMER."Thermogravimetric Analysis (TGA): A Beginer's 

Guide",perkinelmer.com- TGABeginnersGuide.pdf visitado em 02/04/2014.  

PRICE, G. H. S.; SMITHELLS, C. J.; WILLIAMS, S. V. Smtered alloys part I: copper- 

nickel-tungsten aUoys smtered whh a hquid phase present. J. of the Inst, of Metals, v. 62, p. 

239-64, 1938. 

SADANGI, R. K.; Voronov, O. A.; Kear, B. H., NanoStructured Materials, Vol. 12, pp. 

1031- 1034, 1999.SWINKELS, F. B.; Ashby, M. F., Act Metall. 29, 259-281, 1981. 

SAMUELS, L.E;T.O. Mulhearn, J. Mech. Phys. Solids 5 (1957) 125–134. 

http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74556GDE_TGABeginnersGuide.pdf


             Referências Bibliográficas                                                                                                      90 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

SCHUBERT, T.; TRINDADE, B.; WEIßG¨ARBER, T.; KIEBACK, B. 2008. Interfacial 

Design of Cu-Based  Composites Prepared by Powder Metallurgy for Heat Sink 

Applications. Materials Science and Engineering A , 475 :39-44. 

SILVA, A.G.P., Study on sintering and grain growth of WC-based hardmetals. Tese de 

doutorado. Faculdade de Química – Universidade Técnica de Viena, Viena, 1996. 

SILVA, L. C. T.; GARCEZ, M. R. Compósitos de Engenharia de Matriz Polimérica. In: 

Isaia, G. C. (edição). Materiais de Construção Civil: e princípios de ciências e engenharia 

de materiais. 2.ed. São Paulo: Ibracon, 2010. v.2, p.1481-1522. 

SPIER, V.C. Caracterização espectroscópica e cromatográfica de copolímeros   

biodegradáveis. Joinville. Dissertação de Mestrado (Ciência e Engenharia de Materiais), 

Universidade do Estado de Santa Catarina, 2005.  

SUBRT, J; Perez-Maqueda, L. A.; Criado, J. M.; Real, C.; Bohacek, J.; Vecernikova, E.; J. 

Am. Ceram. Soc. 2000, 83, 294. 

SURYANARAYANA, C.; IVANOV, E.; BOLDYREV, V.V., The Science and Technology 

of Mechanical Alloying; Materials Science and Engineering. A-304-306, p. 151-158, 2001. 

SURYANARAYANA, C. Mechanical alloying. In: ASM Handbook. (Ed.) Powder metal 

technologies and applications. Materials Park, OH, 1998. v. 7, p. 80-179. 

SURYANARAYANA, C. Nanocrystalline materials. Int. Materials Reviews, v. 40, n. 2, p. 

41-64, 1995.   

SURYANARAYANA, C. Mechanical alloying and milling, Progress in Materials Science, 

n. 46, p. 1-184, 2001. 

SURYANARAYANA, C.; FROES, F. H. Nanocrystalline titanium-magnesium alloys 

through mechanical alloying. J. Materials Res., v. 5, n. 9, p. 1880-1886, 1990. 

TANDON, R.; JOHNSON, J., Liquid-phase sintering. In: ASM handobook (Ed.). Powder 

metal technologies and applications. Materials Park, OH, v. 7, p. 565-573, 1998. 

TJONG, S.C. Z.Y. Ma, Mater. Sci. Eng. 29 (2000) 49–113.  



             Referências Bibliográficas                                                                                                      91 

  

Tatiane Potiguara Oliveira, agosto/2014                                                 UFRN-CT-PPGEM  

TORRALBA, J.M.; COSTA, C.E.; VELASCO, F., P/M aluminum matrix composites: an 

overview. Journal of processing technology. A 133, p. 203-206, 2003. 

WANG, F. F. Y. In: Advances in Powder Technology: CHIN, G.Y., Metals Park, OH: 

American Society for Metals, 1982, p. 39-51.  

WEINHEIM.Germany: VCH-Verlagsgesellschatt mbH., 1991, v. 15, cap. 4, p. 138-191. 

WENDLANDT, W.W.; GALLAGHER, P.K. In: TURI, E.A. Thermal Characterisation  of 

Polymeric Materials. Orlando: Academic Press, 1981.  

YE, H.; LIU, X.Y.; HONG, H., Fabrication of metal matrix composites by metal injection 

molding - A review. Journal of materials processing technology, 2007. 

YING, D.Y; ZHANG, D.L. Processing of Cu–Al2O3 metal matrix nanocomposite materials 

by using high energy ball milling. Department of Materials and Process Engineering, The 

Uni6ersity of Waikato Pri6ate Bag310, Hamilton, Materials Science and Engineering A286 

New Zealand (2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 


