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RESUMO 

 

Compósitos à base de alumina (Al2O3), carbeto de tungstênio (WC) e cobalto (Co) 

apresentam propriedades específicas, como baixa densidade, alta resistência à 

oxidação, alto ponto de fusão e elevada inércia química. Esse compósito revela ser 

um material promissor para ser aplicado em diversos campos da engenharia. Neste 

trabalho, avaliou-se as propriedades mecânicas do compósito (Al2O3 – WC – Co), 

particularmente densidade e microdureza, a partir dos efeitos das variáveis de 

parâmetros de processamento do pó, compactado à verde e sinterizado. Pós 

compósitos com a composição de 80%.p de Al2O3, 18%.p de WC e 2%.p de Co foram 

processados pela moagem de alta energia (MAE), em moinho planetário durante 50 

horas, bem como misturado por mistura manual em um recipiente de vidro, seguindo 

a mesma proporção do compósito. Amostras foram coletadas (2, 10, 20, 30, 40 e 50 

horas) durante o processo de moagem. Em seguida, os pós foram prensados em 

matriz cilíndrica com diâmetro de 5 mm, em uma prensa uniaxial a pressões de 200 e 

400 MPa. A sinterização ocorreu em duas etapas: na primeira, a sinterização via fase 

sólida foi realizada à 1300 °C e à 1126 °C durante 1h com taxa de aquecimento de 

10°C/min em forno resistivo sob atmosfera de argônio nos compactados a verde à 200 

e 400 MPa; na segunda, a sinterização foi realizada em dilatômetro via fase sólida à 

1300 °C nos compactados a verde à 200 MPa, e, também, foi realizada em dilatômetro 

outra sinterização, desta vez por fase líquida à 1550 °C nos compactados a verde à 

200 e 400 MPa, obedecendo os mesmos parâmetros utilizados no forno resistivo. As 

matérias-primas foram caracterizadas por difração de raios X – (DRX), fluorescência 

de raios X – (FRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia por 

dispersão de energia (EDS) e particulometria a laser. As amostras sinterizadas foram 

submetidas a ensaios de microdureza. Os resultados mostraram que a moagem de 

alta energia atingiu os objetivos quanto ao tamanho de partícula e a dispersão de 

fases do compósito. Entretanto, a microdureza não alcançou resultados significativos, 

isso é um indício que o compósito possui baixa tenacidade à fratura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Compósitos; Alumina; Carbeto de Tungstênio; Cobalto; Moagem 

de alta energia; Sinterização. 
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ABSTRACT 

 

Composites based on alumina (Al2O3), tungsten carbide (WC) and cobalt (Co) exhibit 

specific properties such as low density, high oxidation resistance, high melting point 

and high chemical inertia. That composite shows to be a promising material for 

application in various fields of engineering. In this work, the mechanical properties of 

the composite (Al2O3 – WC – Co), particularly density and hardness, were evaluated 

according to the effects of the variables of powder processing parameters, green 

compact and sintered. Powder composites with the composition of 80 wt% Al2O3, 18 

wt% WC and 2 wt% Co were processed by high energy ball milling in a planetary mill 

for 50 hours as well as mixed by manual mixing in a glass vessel with the same 

proportion. Samples were collected (2, 10, 20, 30, 40 and 50 hours) during the milling 

process. Then, the powders were compacted in a cylindrical die with 5 mm in diameter 

in a uniaxial press with pressures of 200 and 400 MPa. The sintering was in two stages: 

first, the solid phase sintering was performed at 1126 and 1300 °C for 1 hour with a 

heating rate of 10 °C/min in a resistive furnace under argon atmosphere for green 

samples compacted in 200 and 400 MPa; the second sintering was performed on 

dilatometer in solid phase at 1300 °C for green sample compacted in 200 MPa, another 

sintering also was performed on dilatometer, this time in liquid phase at 1550 °C for 

green samples compacted in 200 and 400 MPa, with the same parameters used in 

resistive furnace. The raw materials were characterized by X – ray diffraction (XRD), 

X – ray fluorescence (XRF), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive 

spectroscopy (EDS) and laser particlemeter. The sintered samples were subjected to 

microhardness testing. The results showed that high energy milling achieved to the 

objectives regarding the particle size and the dispersion of composite phases. 

However, the hardness did not achieve to significant results, this is an indication that 

the composite has low fracture toughness. 

 

KEYWORDS: Composites; Alumina; Tungsten Carbide; Cobalt; High energy ball 

milling; Sintering. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ciência dos materiais é uma das áreas mais importantes para o fornecimento 

de instrumentos que permitam enormes avanços tecnológicos. Para ultrapassar os 

limites tecnológicos atuais é necessário um árduo desafio multidisciplinar que exige o 

desenvolvimento de diversas áreas da ciência e da engenharia. Com a crescente 

demanda por materiais de alto desempenho, muitas vezes a tecnologia atual é 

insuficiente para suprir a produção de peças com novos materiais, além disso, no atual 

panorama, há a necessidade que os métodos de produção sejam mais limpos e 

eficientes (BYRNE, G.; DORNFELD, D.; DENKENA, 2003). 

No projeto de materiais compósitos, os cientistas e os engenheiros combinam 

de uma maneira engenhosa vários metais, cerâmicas e polímeros, para produzir uma 

nova geração de materiais extraordinários. A maioria dos compósitos foi criado para 

melhorar as combinações de características mecânicas, tais como a rigidez, a 

tenacidade e as resistências às condições do ambiente e a temperaturas elevadas 

(CALLISTER, 2008). 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias tem-se buscado muitas das 

características das cerâmicas, como a alumina, ainda que não são suficientes para 

atender ao mesmo tempo todas as necessidades de uma mesma aplicação. O estudo 

de compósitos tem como objetivo a modificação ou melhoria de algumas propriedades 

dessas cerâmicas para que atendam corretamente as solicitações do produto final 

(LIANG, Y.; DUTTA, 2001). 

Em função das características intrínsecas dos materiais cerâmicos, como: 

baixa densidade, baixa condutividade térmica, elevada dureza, alta resistência à 

corrosão e à abrasão, e a capacidade de suportarem altas temperaturas sem se 

deformarem; a utilização desses materiais, em uma infinidade de aplicações, tem 

crescido de forma surpreendente. Nesse aspecto, a alumina é hoje um dos materiais 

cerâmicos mais utilizados na engenharia em decorrência de suas propriedades. Nas 

mais variadas indústrias, sua aplicação é imprescindível, dentre elas podemos citar: 

na indústria química, no uso de catalisadores, na biomédica, no emprego em próteses 

e implantes dentários, na nuclear, como isolante térmico, na eletrônica, utilizada em 
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substratos de circuitos integrados, na mecânica, como ferramentas de corte e 

matérias de fricção; entre outras. 

Uma das aplicações de engenharia que exige alto desempenho dos materiais 

é a produção de ferramentas de corte, sendo as cerâmicas estruturais boas opções 

para a fabricação dessas ferramentas, devido à elevada inércia química e à melhoria 

de propriedades mecânicas, como tenacidade à fratura, dureza, e resistência ao 

desgaste, a frio e a quente. Entre as várias combinações possíveis de materiais 

cerâmicos para fabricação de compósitos, a associação entre alumina e carbetos de 

elementos de transição dos grupos IV, V e VI da tabela periódica, entre os quais está 

inserido o tungstênio, é uma das mais promissoras em termos de cerâmicas 

estruturais. Na confecção de compósitos 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. Conforme Gomes (1995), a adição de impurezas, 

mesmo em quantidades muito baixas pode afetar drasticamente as propriedades 

finais da peça cerâmica à base de alumina. 

O compósito (Al2O3 – WC – Co) é produzido por metalurgia do pó, visto que é 

considerado como sistema imiscível. Neste trabalho, avaliou-se o efeito do tempo de 

moagem de alta energia no processamento dos pós compósitos, bem como as 

propriedades mecânicas dos pós compósitos sinterizados moídos e misturados 

manualmente, como densidade e microdureza, a partir dos efeitos das variáveis de 

parâmetros de processamento do pó, compactado à verde e sinterizado. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da adição de carbeto de 

tungstênio e cobalto em alumina, utilizando a rota da metalurgia do pó; os pós dos 

materiais de partida foram caracterizados, moídos em moinho de alta energia, 

compactados uniaxialmente a frio, e sinterizados em forno resistivo e dilatômetro, nas 

propriedades do material. 

A escolha da composição do compósito (80%.p de Al2O3, 18%.p de WC e 2%.p 

de Co) é baseada nos metais duros e materiais de fricção, cujas composições são 

combinações de elementos cerâmicos e metais. Esses materiais são utilizados em 

diversas aplicações na engenharia mecânica em que exigem elevada dureza e 

resistência ao desgaste. Logo, para o compósito alcançar essas propriedades é 
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necessário baixo teor de metal ligante, em geral menos de 5%.p, bem como 

quantidades significativas de elementos cerâmicos. 

A apresentação deste trabalho está dividida em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo expõe uma introdução que permite identificar o tema e a sua problemática, 

os objetivos e a estrutura dos capítulos. O segundo, tem-se uma revisão bibliográfica 

com conhecimentos básicos encontrados na literatura sobre aspectos diretamente 

relacionados ao tema. O terceiro capítulo apresenta o procedimento experimental 

utilizado para a realização deste trabalho. Neste são relatado todas as etapas de 

ensaios experimentais realizadas para a confecção e a caracterização das amostras. 

Os resultados são apresentados e discutidos no quarto capítulo, e, por fim, as 

conclusões e sugestões são descritas no quinto capítulo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção, são apresentados alguns fundamentos sobre assuntos de 

interesse neste trabalho. São abordados os seguintes temas: alumina, carbeto de 

tungstênio, cobalto, moagem de alta energia, compactação, sinterização, sistemas 

imiscíveis, compósitos, metalurgia do pó e aplicações do compósito. 

 

2.1 Alumina 

  

As cerâmicas à base de óxido de alumínio (Al2O3) são responsáveis por uma 

significativa quantidade do consumo atual de materiais cerâmico, e estão entre os 

materiais cerâmicos com relevante interesse na engenharia (OKADA, 2008). Em 

1907, a alumina teve seu primeiro uso comercial, quando uma patente descrevia a 

produção de alta alumina como material cerâmico. Não obstante, desde o século XIX 

já haviam pesquisas registradas sobre este material  (DOERRE, E.; HUEBNER, 

1984). 

No entanto, só no final da década de 1920, e começo de 1930, teve início a 

produção em grande escala da alumina. Seu primeiro uso prático foi para a produção 

de equipamentos de laboratório, seguido por aplicações nos campos da eletrônica e 

da engenharia mecânica depois da 2ª Guerra Mundial. O aumento da utilização de 

cerâmicas de alta alumina está fortemente relacionado com o avanço da tecnologia 

de fornos de temperatura alta, o que contribuiu para um aumento na qualidade de 

produtos sinterizados, principalmente no que diz respeito à pureza e à densidade do 

material (DOERRE, E.; HUEBNER, 1984). 

Consoante Gomes (1995), a alumina (Al2O3) apresenta-se sob formas 

cristalográficas variadas, e dentre elas, as que possuem maior utilização estão 

destacadas a seguir: 

 α - Al2O3: possui superfície  específica relativamente baixa, da ordem de 20 

m2/g, e suas principais aplicações são em peças estruturais e em cerâmicas 
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refratárias devido a propriedades como alta dureza, estabilidade química, além 

da refratariedade. 

 β - Al2O3: a principal propriedade específica é ser bom condutor iônico, e por 

isso tem grande aplicação como eletrólito sólido. 

 γ - Al2O3: devido à sua alta superfície específica (100 – 200 m2/g), este tipo de 

alumina torna-se extremamente adequado para aplicações como 

catalizadores. 

A alumina está presente nas mais variadas áreas da engenharia de materiais 

onde há utilização de materiais cerâmicas, e possui uma ampla gama de aplicações 

(LIANG, Y.; DUTTA, 2001; OKADA, 2008; SCHMIDT,S.; BEYER,S.; IMMICH, 2005). 

O arranjo dos íons, Al+3 e O-2, e o caráter predominantemente iônico de suas 

ligações, em estrutura hexagonal proporcionam à alumina propriedades como boa 

condutividade térmica, boa estabilidade química, alta dureza e boa resistência ao 

desgaste (DOERRE, E.; HUEBNER, 1984), propriedades fundamentais empregadas 

em ferramentas de cortes, como também em materiais de fricção. 

A alumina alfa (α-Al2O3) possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta, 

com os íons de alumínio ocupando os interstícios octaédricos, conforme a figura 1. 

Cada íon de alumínio está próximo de seis íons de oxigênio equidistantes. As 

camadas A e B contém íons de oxigênio e a camada C contém íons de alumínio 

(CHAWLA, 1993). 

 

Figura 1 – Estrutura cristalina da alumina α - Al2O3. 

 

Fonte: CHAWLA, 1993. 
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A alumina alfa é a estrutura polimórfica mais estudada da alumina, dentre as 

diversas que a alumina apresenta, ela possui maior aplicação comercial e estrutural, 

visto que é a mais estável termodinamicamente, com temperatura de fusão de 

aproximadamente 2046 °C (DOERRE, E.; HUEBNER, 1984; OKADA, 2008).  

 

Tabela 1 - Propriedades da alumina. 

Peso atômico (g/mol) 101,94 

Densidade teórica (g/cm3) 3,98 

Coeficiente de expansão térmica (ppm/°C) 5,5 

Condutividade térmica (W/m°C) 39 

Constante dielétrica 10,1 

Resistividade elétrica (µΩ-cm) 108 

Módulo de elasticidade (GPa) 405 

Tenacidade à fratura (Mpa.m1/2) 2 

Coeficiente de Poisson 0,26 

Dureza (HVN) 1500 

Resistência à flexão (MPa) 350-550 

Fonte: GERMAN, 2005. 

 

A necessidade de obtenção de peças de alumina com elevada densidade e 

microestrutura controlada levou a muitos estudos acerca do processo de sinterização 

dos materiais cerâmicos, o que envolve a influência de parâmetros, como aditivos de 

sinterização utilizados, tamanho e distribuição inicial de partículas e presença de 

impurezas (OLEVSKY, E.A.; TIKARE, V.; GARINO, 2006; ZUO, R.; RÖDEL, 2004). 

Segundo Gomes (1995), a adição de impurezas, ainda que em pequenas 

quantidades, pode afetar drasticamente as propriedades finais da peça cerâmica de 

alta alumina. 

Contudo, a alumina possui limitações como todo material empregado na 

engenharia, dentre as quais podemos citar: grande fragilidade, baixa tenacidade à 

fratura e susceptibilidade ao choque térmico e mecânico. O módulo de elasticidade da 

alumina é afetado pelo aumento da temperatura acima de 1000 ºC, onde ocorrem 
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solicitações inelásticas e prováveis deslizamentos de planos cristalinos (KINGERY, 

W. D.; BOWEN, H. K.; UHLMANN, 1976). 

 

2.2 Carbeto de Tungstênio 

 

Em 1893, Henri Moissan durante a sua busca por método para fabricação de 

diamantes sintéticos descobriu o carbeto de tungstênio (WC). Ele descobriu que a 

dureza do carbeto de tungstênio é compatível com a do diamante. Este material, 

contudo, revelou-se tão frágil que seu uso comercial foi seriamente limitado. 

Posteriormente, a melhoria da sua tenacidade foi o objetivo das pesquisas, e em 1920, 

Karl Schröter realizou várias contribuições importantes para o desenvolvimento do 

metal duro (UPADHYAYA, 1998). 

O composto estequiométrico cuja estrutura é constituída por duas redes 

hexagonais simples de W e C é chamado de carbeto de tungstênio. Outros dois 

compostos estequiométricos são formados pelo tungstênio e o carbono: o W2C 

constituído por uma sub-rede metálica hexagonal compacta de W com o C 

preenchendo em parte os seus interstícios octaédricos; e o α-WC1-x, apenas estável 

em altas temperaturas, formado por uma sub-rede cúbica de faces centradas com os 

seus interstícios parcialmente ocupados por átomos de carbono (YIH, S.W.H.; WANG, 

1979). 

A figura 2 apresenta o diagrama de fases W-C em temperaturas elevadas. 

Nota-se que a faixa onde o WC tem a estequiometria desejada é bastante estreita 

(indicada pela cor azul), e segue desta forma até temperaturas mais baixas. Por esta 

razão, é muito difícil obter uma fase pura de WC (TORRES, 2009). 
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Figura 2 – Diagrama de fases W-C. 

 

Fonte: TORRES, 2009. 

 

Todavia, o WC é frequentemente preparado através da mistura dos pós de 

carbono e tungstênio metálico numa proporção estequiométrica de 50% de cada, a 

temperaturas entre os 1500 e os 1600 ºC, no interior de fornos com atmosfera redutora 

de hidrogênio, com um aquecimento por resistência ou por indução. A temperatura do 

processo precisa ser suficiente para permitir a total combustão do tungstênio, mas não 

excessivamente alta ao ponto de conduzir a um exagerado crescimento de grão dos 

carbonetos recém-formados (UPADHYAYA, 1998). 

A elevada dureza e resistência ao desgaste, entretanto, a baixa resistência ao 

impacto, à fratura e à fissuração são características do carbeto de tungstênio, 

evidenciando propriedades intrínsecas às cerâmicas. Além disso, apresenta 

resistência à oxidação na temperatura ambiente, todavia a  temperaturas superiores 

a 500 ºC, tem-se a formação de uma camada de óxido (WESTWOOD, 1996).  

Algumas propriedades do carberto de tungstênio estão quantificadas na tabela 

2. 
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Tabela 2 - Propriedades do carbeto de tungstênio. 

Peso atômico (g/mol) 195,9 

Densidade teórica (g/cm3) 15,63 

Temperatura de fusão (°C) 2775 

Capacidade térmica (W/m°C) 184 

Coeficiente de expansão térmica (ppm/ºC) 4,9 

Condutividade térmica (W/m°C) 42 

Resistividade elétrica (µΩ-cm) 17 

Módulo de elasticidade (GPa) >540 

Coeficiente de Poisson 0,17 

Dureza (HVN) >2500 

Resistência à flexão (MPa) 530 

Fonte: GERMAN, 2005. 

 

O carbeto de tungstênio está presente em diversas áreas da indústria 

mecânica, automobilística, química, petroquímica, eletrônica, aeroespacial entre 

outras, em virtude de suas propriedades. O carbeto de tungstênio pertence ao grupo 

dos materiais cerâmicos de grande importância industrial e é o principal constituinte 

do metal duro (KRISHNA et al., 2002). 

O WC é um composto frágil, dependendo da direção cristalográfica sua dureza 

pode variar entre 1.300 e 2.200 HV (NOLAN, D. J.; SAMANDI, 1997). Possui um 

conjunto de propriedades como alto ponto de fusão, resistência ao desgaste, alta 

resistência ao choque térmico, condutividade térmica e boa resistência à oxidação 

(KRISHNA et al., 2002); propriedades desejáveis em ferramentas de corte. 

 

2.3 Cobalto 

 

O cobalto (Co) é um elemento químico metálico pertencente à classe dos 

metais de transição, foi descoberto por George Brandt, variando nas diversas fontes 

entre 1730 e 1737, tornando a sua data de descobrimento incerta. Brandt foi capaz de 
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demonstrar que o cobalto era o responsável pela coloração azul do vidro, que 

previamente era atribuído ao bismuto (HANYALOGLU et al., 2001). 

O pó metálico de cobalto é obtido pela redução de seus óxidos com H2. Dentre 

os óxidos de Co, o mais utilizado é o chamado heterogenite (óxidos negros), que 

contém em torno de 70% deste metal. A temperatura de redução oscila entre 600 e 

700 °C (GUTIÉRREZ, 2002). 

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

hexagonal compacta (HC), que predomina abaixo de aproximadamente 417 ºC; e 

acima dessa temperatura até o ponto de fusão, predomina a forma alfa, de estrutura 

cúbica de face centrada (CFC). Os parâmetros de rede, a temperatura ambiente, são 

0,2707 e 0,4060 nm (nanômetro) para a e c, respectivamente, na estrutura HC, e 

0,3545 nm, na CFC.  

A temperatura na qual a transformação alotrópica ocorre depende da pureza e 

da velocidade de resfriamento. A fase CFC se estabiliza pela presença de carbono e 

tungstênio na solução sólida de cobalto, de maneira que, a maioria dos carbonetos 

cementados existe na fase CFC. Quando se submete à deformação, o Co pode 

transforma-se em HC. Esse fato não é desejável, que pode ser uma fase mais frágil, 

a qual favorece a propagação de trinca (SIVAPRAHASAM, D., CHANDRASEKAR, S. 

B., SUNDARESAN, 2007). Na tabela 3 é possível verificar as principais propriedades 

do cobalto. 
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Tabela 3 - Propriedades do cobalto. 

Número atômico 27 

Peso atômico (g/mol) 58,93 

Densidade teórica (g/cm3) 8,9 

Temperatura de fusão (°C) 1495 

Temperatura de ebulição (°C) 2870 

Capacidade térmica (J/Kg°C) 423 

Coeficiente de expansão térmica (ppm/°C) 13,4 

Condutividade térmica (W/m°C) 96 

Resistividade elétrica (µΩ-cm) 6 

Módulo de elasticidade (GPa) 211 

Coeficiente de Poisson 0,32 

Limite de escoamento (MPa) 540 

Alongamento à fratura (%) 6 

Fonte: GERMAN, 2005. 

 

Conforme Gomes (1995), o cobalto é o metal ligante mais utilizado na 

fabricação do metal duro devido à sua elevada molhabilidade e solubilidade com 

relação ao carbeto de tungstênio. Além disso, confere ao compósito uma boa 

tenacidade. O teor de Co no metal duro pode variar, dependendo da aplicação, mas 

é, em geral, inferior a 30% em peso. 

De acordo com Royse (2010), para o cobalto, encontra-se aplicação no que se 

refere à resistência a corrosão, resistência ao desgaste, resistência a altas 

temperaturas e onde se exijam propriedades magnéticas, tais propriedades o colocam 

como metal ligante de importante relevância na metalurgia do pó, e essencial para o 

estudo deste trabalho. 

 

2.4 Compósitos 

 

De maneira geral, os materiais compósitos são misturas macroscópicas de 

fases, com morfologias distintas em que a fase contínua é denominada matriz, sendo 
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geralmente o constituinte menos rígido, que envolve a fase descontínua, que pode ser 

composta por fibras, partículas ou laminados. A finalidade do desenvolvimento de um 

material compósito é o de obter melhores combinações de propriedades do que as 

dos constituintes individualmente (CALLISTER, 2008). 

Para obter novos materiais com características e propriedades desejáveis, 

busca-se combinar de maneira engenhosa metais, cerâmica e polímeros em projetos 

de materiais compósitos. 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 

(HARRIGAN JR, 1998). 

Os materiais compósitos podem ser classificados de diversas maneiras. 

Quanto ao material da matriz, por exemplo, tem-se uma classificação dos compósitos 

de matriz cerâmica (CMC’s), compósitos de matriz polimérica (CMP’s) e compósitos 

de matriz metálica (CMM’s). Existem algumas classificações de compósitos quanto à 

forma e ao tamanho do reforço como os microcompósitos, que têm uma divisão quanto 

à sua forma de distribuição na matriz, sendo em partículas dispersas, fibras curtas, 

fibras contínuas ou lâminas. Alguns autores ainda apontam algumas outras formas, 

como plaquetas, e classificam quanto ao arranjo das fibras na matriz, sendo aleatórias 

ou paralelas. Existem também os nanocompósitos, que podem ser intragranulares, 

intergranulares, uma mistura desses dois tipos ou compósitos do tipo nano/nano, em 

que os componentes de segunda fase apresentam dimensões da mesma ordem de 

grandeza da matriz  (NIIHARA, 1991; ROSSO, 2006; WARREN, 1992; YEOMANS, 

2008). 

Carbetos refratários são materiais de uso promissor em aplicações a altas 

temperaturas. Estes são essencialmente materiais formados da combinação do 

carbono com metais de transição dos grupos IV, V e VI. A utilização de carbetos como 

reforço em compósitos de matriz de alumina deve-se, em boa parte, à melhoria de 

propriedades mecânicas, como tenacidade à fratura e dureza, e de desgaste 

(ACCHAR et al., 2000, 2001; ACCHAR, W.; MARTINELLI, A.E.; CAIRO, 2000; 

ACCHAR, W.; SCHWARZE, D.; GREIL, 2003; ACCHAR, W.; SEGADÃES, 2004).  
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Em alguns casos, a adição de carbetos refratários também provoca o aumento 

da condutividade térmica, pela formação de uma fase intergranular altamente 

condutora (STEARNS, L.C.; HARMER, 1996). Por este motivo, a aplicação destes 

carbetos nos compósitos de matriz cerâmica torna viável o uso dos mesmos em 

aplicações extremas, como por exemplo, em peças da indústria aeronáutica 

(SCHMIDT,S.; BEYER,S.; IMMICH, 2005). 

A ideia básica dos CMM’s é combinar a excelente ductilidade e 

conformabilidade da matriz metálica com a elevada resistência dos materiais de 

reforço, seja para promover maior dureza às estruturas metálicas, ou para conferir 

leveza às estruturas utilizadas nas diversas aplicações indústrias. 

A metalurgia do pó é uma eficiente técnica para obtenção CMM’s e possui 

inúmeras 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. Em outros 

casos, há materiais que só permitem ser produzidos através da metalurgia do pó, por 

exemplo, as ligas de Ti reforçado com SiC. Reforços na forma de partículas, fibras 

contínuas ou descontínuas, e whiskers podem ser obtidos pela metalurgia do pó. 

Outra vantagem que é proporcionada pela metalurgia do pó é a uniformidade que se 

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

propriedades estruturais, bem como a reprodutibilidade destas propriedades 

(TORRALBA, J.M.; COSTA, C.E.; VELASCO, F., 2003). 

 

2.5 A Metalurgia do Pó 

 

A metalurgia do pó, também denominada tecnologia do pó, é o processo 

metalúrgico de fabricação de peças metálicas, que se distingue dos processos 

metalúrgicos convencionais pelas seguintes características (CHIAVERINI, 2001): 

 Utilização de pós metálicos e não-metálicos como matérias primas; 

 Ausência de fase liquida ou presença apenas parcial de fase liquida durante o 

processo de fabricação; 
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 Produção de peças com formas definitivas ou praticamente definitivas, dentro 

de tolerâncias muito estreitas, geralmente sem necessidade de operações de 

usinagem posteriores ou de qualquer outro tipo de acabamento; 

 Produção de componentes com característicos estruturais e físicos impossíveis 

de se obter por qualquer outro processo metalúrgico; 

 Obtenção de peças em grandes séries, tornando o processo altamente 

competitivo em relação aos processos convencionais. 

A Metalurgia do pó (MP) é a técnica metalúrgica que consiste em transformar 

pós de metais, metaloides ou ligas metálicas e, às vezes, também, substâncias não 

metálicas, em peças resistentes, compactadas na forma desejada, recorrendo-se 

apenas ao emprego de pressão e calor. Permite a obtenção de peças com ponto de 

fusão alto a partir do pó do material, como por exemplo, a alumina e o carbeto de 

tungstênio que apresentam alto ponto de fusão, e ainda, permite a obtenção e ligas 

com materiais que não são fáceis de criar por outros processos convencionais 

(PATNAIK, 2002). 

Esta técnica é um processo de fabricação de peças que possui um vasto campo 

de aplicações, incluindo, por exemplo, a fabricação de peças para componentes 

automotivos, eletrodomésticos, ferramentas de corte, materiais de fricção, 

ferramentas elétricas, fabricação de componentes dentários e biomédicos, entre 

outros. 

 

2.6 Produção do compósito (Al2O3 – WC – Co) 

 

De maneira geral, a produção de um compósito, via metalurgia do pó, consiste 

na preparação de pós (mistura e moagem dos pós cerâmicos e o metal ligante) e na 

prensagem e sinterização.  A moagem é normalmente feita em meio liquido orgânico, 

do tipo hexano, álcool ou acetona. Após a moagem o liquido é retirado por secagem. 

Em seguida, a mistura segue os passos normais da metalurgia do pó, compactando 

em matriz, transformando em peça “verde”, e sinterizando em atmosfera de argônio 

(GOMES, 1995). 
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A figura 3 apresenta um fluxograma com o processo básico de fabricação de 

um componente de um compósito através da metalurgia do pó. 

 

Figura 3 - Fluxograma do processo básico de fabricação de um compósito através da metalurgia do 
pó. 

 

Fonte: GOMES, 1995. 

 

O processamento do compósito (Al2O3 – WC – Co) se dá pelas rotas 

convencionais da metalurgia do pó, onde os pós de partida são misturados e moídos, 

e em seguida, são compactados e sinterizados. 

 

2.6.1 Mistura e Homogeneização dos pós 

 

A mistura e homogeneização compreendem uma etapa, que depende muito do 

material com o qual se está trabalhando e o que se deseja produzir com ele. Esse 

processamento tem basicamente dois objetivos: dar ao pó as condições necessárias 

para o posterior processamento (tal como preparação do pó para a etapa de 

compactação) e produzir pós com alta dispersão dos constituintes (SILVA, 1996). 
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Essas operações são importantes, porque aumentam o contato entre as 

partículas. O resultado depende do tamanho e da forma das partículas. Considera-se 

que quanto maior a uniformidade do tamanho de partícula do material a ser misturado 

ou homogeneizado, maior será a possibilidade de obter-se resultados uniformes e 

consistentes. Por outro lado, partículas maiores apresentam forte tendência de 

segregar. Se possível, a eliminação dessas partículas maiores deveria ser realizada 

(CHIAVERINI, 2001).  

Os lubrificantes podem ser adicionados ao pó nessa etapa, com o objetivo de 

reduzir a força requerida para a ejeção na etapa posterior de compactação, e reduzir 

o atrito entre os pós e a ferramenta de compactação (GERMAN, 1994). 

 

2.6.2 Moagem de Alta Energia (MAE) 

 

O processo de moagem de alta energia (MAE) foi estudado primeiramente por 

Benjamim (1976), com o objetivo de produzir ligas endurecidas por dispersão. Por 

volta de 1966, ela teve início no Paul D. Merica Research Laboratory da empresa The 

International Nickel Company (INCO), nos Estados Unidos, devido à necessidade de 

se produzir para aplicações na indústria aeroespacial, as, hoje, tradicionais superligas 

a base de níquel reforçado por dispersão de óxidos (BENJAMIN, 1990; 

SURYANARAYANA, C; IVANOV, E.; BOLDYREV, 2001). 

A moagem de alta energia (Mechanical Alloying) envolve repetidos ciclos de 

deformação, soldagem a frio, fragmentação e re-soldagem a frio das partículas dos 

pós, realizada em moinho de bolas de alta energia. E essa técnica consiste no 

processamento de pós em estado (KOCH, 1991; SURYANARAYANA, 1998). 

Em conformidade com Costa (2004), a moagem de materiais tem sido um 

componente da mineração, do processamento cerâmico e da indústria da metalurgia 

do pó. Os objetivos da moagem incluem redução do tamanho de partículas, mistura e 

variação na forma da partícula. A produção de pós por MAE além desses objetivos 

pode produzir nanoestruturas e obter fases ou ligas de sistemas formados por pelo 

menos dois componentes. Isso ocorre devido ao aumento do processo de difusão em 

estado sólido promovido por essa técnica. 
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De acordo com Suryanarayana (2001), o processamento de pós pela técnica 

de moagem de alta energia envolve a otimização de um número de variáveis para se 

alcançar à fase, a dispersão e/ou a microestrutura do produto desejado. Assim, os 

componentes importantes do 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. Alguns dos parâmetros mais importantes 

que possui efeito direto na constituição do produto final são: 

 Recipiente de moagem (cadinho);  

 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 

Existem vários tipos de moinhos, basicamente eles podem ser divididos em: (a) 

moinhos convencionais como o acrobata (ou de copo) que possui baixa energia; (b) 

os moinhos de alta energia assim como os moinhos shaker SPEX, attritor e o moinho 

do tipo planetário, que foi o tipo utilizado no desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo Costa (2004), o moinho de bolas planetário (Fritsch Pulverisette 5 ou 

7), tem se tornado um popular meio para realização de experimentos de moagem de 

alta energia. Ele possui uma autonomia para moer aproximadamente 100 g de uma 

vez. Nesse tipo de moinho, os recipientes de moagem e o disco suporte giram em 

sentidos opostos e a força centrípeta atua alternadamente no mesmo sentido e em 

sentido oposto, produzindo o efeito de fricção e de impacto das bolas contra o material 

que está sendo moído e as paredes do recipiente. 
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Figura 4 – Moinho tipo Planetário Fritsch. 

 

Fonte: SURYANARAYANA, 2001. 

 

O cadinho é colocado sobre um suporte giratório, o movimento do suporte faz 

o cadinho girar em torno do seu próprio eixo, é gerada uma força centrípeta, a qual 

atua nas esferas fazendo que as mesmas colidam. Como o cadinho e o suporte 

giratório têm movimentos contrários, a força centrípeta atua da mesma maneira e em 

direções opostas. Este movimento faz com as esferas de moagem permaneçam na 

parte inferior no cadinho, onde elas movimentam-se livremente, provocando colisões 

tanto entre as esferas como também contra a parede interna do cadinho, estes 

impactos promovem a moagem do pó, como é ilustrado na figura 5 

(SURYANARAYANA, 2001). 
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Figura 5 – Esquema ilustrativo do movimento das esferas no interior do cadinho de moagem. 

 

Fonte: SURYANARAYANA, 2001. 

 

Durante o processo de moagem, os movimentos das bolas causam colisões 

entre elas e os pós, formando, assim, compactos de pó (figura 6 e 7) (HEWITT, S. A.; 

KIBBLE, 2009). 

 

Figura 6 – Representação esquemática mostrando o impacto entre as esferas e a formação dos 
pequenos compactos de pó. 

 

Fonte: ZHANG, 2004. 
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Figura 7 - Representação esquemática das diferentes formas de impacto que podem ocorrer no 
processo de moagem de alta energia: (a) impacto sobre cabeça, (b) impacto oblíquo e (c) múltiplos 

impactos. 

 

Fonte: ZHANG, 2004. 

 

Um dos parâmetros mais importantes de ser controlado é o tempo de moagem. 

Geralmente, é definido de modo a alcançar um estado estável entre fratura e a 

soldagem a frio nas partículas do pó (HEWITT, S. A.; KIBBLE, 2009). Para longos 

tempos de moagem, o teor de contaminação pode aumentar e acontecer a formação 

de fases indesejáveis, então é importante que o pó seja moído em tempos curtos o 

suficiente, levando em conta o estado final desejado (SURYANARAYANA, 2001). 

A moagem de alta energia é um processo dinâmico, logo torna-se um grande 

desafio estabelecer modelos matemáticos que descrevam com exatidão os vários 

mecanismos neste processo (ZHANG, 2004). 

Os principais enfoques na quantificação e modelagem da moagem de alta 

energia visam definir: (a) o tempo e a quantidade de energia que são necessárias para 

alcançar o refinamento da estrutura das partículas dos pós, (b) aperfeiçoar o 

desempenho do equipamento em função dos parâmetros de moagem, tais como, 

número e tamanho de bolas, relação em peso da massa de bolas e massa de pó, 

tamanho e forma do cadinho, dentre outros (ZHANG, 2004). 

A moagem de alta energia pode ser realizada com três diferentes categorias de 

componentes de pós metálicos ou ligas, são elas: 

 Dúctil-dúctil;  

 Dúctil-frágil; 
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 Frágil-frágil. 

 

2.6.2.1 Componentes dúctil-dúctil 

 

Para este sistema é necessário que exista no mínimo 15% em peso do 

componente dúctil, para que seja atingida a formação do compósito, visto que, é o 

sistema de componentes com a combinação ideal para moagem de alta energia. Isto 

é devido á formação de um compósito ser dada pelas repetidas ações de soldagem a 

frio e fratura das partículas dos pós (SURYANARAYANA, 2001).  

A descrição fenomenológica da moagem de alta energia de componentes 

dúcteis foi estudada primeiramente por Benjamim e Volin (1974). No estágio inicial de 

moagem, os componentes dúcteis são achatados e tornam-se plaquetas através de 

um processo de micro-frojamentos, os quais são causados pelo processo de 

deformação. Num segundo estágio, essas partículas em forma de chapas são 

soldadas a frio, formando uma estrutura lamelar composta pelos metais constituintes. 

O processo de soldagem a frio produz o aumento do tamanho de partículas. Num 

terceiro estágio, quando o tempo de moagem aumenta, a dureza e, 

consequentemente, a fragilidade das partículas compósitas do pó aumenta pela 

elevação do seu nível de encruamento devido ao movimento de discordâncias.  Esse 

fenômeno de encruamento das partículas auxilia o processo de fragmentação das 

mesmas, as quais se tornam mais equiaxial suas dimensões. No estágio final, o 

ligamento começa a ocorrer devido à ação combinada da diminuição da distância de 

difusão (distância interlamelar), aumento da densidade de defeito da rede e algum 

aquecimento produzido pela moagem. 

 

2.6.2.2 Componentes dúctil-frágil 

  

A evolução microestrutural do sistema dúctil-frágil também foi descrita 

fenomenologicamente (BENJAMIN, J. S.; VOLIN, 1974). No estágio inicial de 

moagem, ocorre o achatamento das partículas dúcteis e a fragmentação dos 

constituintes frágeis ou partículas intermetálicas, pelas contínuas colisões entre as 
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esferas e o pó e as paredes do recipiente de moagem (cadinho). As partículas frágeis 

fragmentadas são incorporadas às partículas dúcteis. 

Com o avanço da moagem e do processo de soldagem à frio das partículas 

dúcteis, estas tornam-se encruadas e as lamelas tornam-se refinadas. A continuação 

da moagem conduz a um adicional refinamento das lamelas. Há uma diminuição da 

distância interlamelar, além disso ocorre uma dispersão uniforme das partículas 

frágeis na matriz dúctil, caso essas sejam insolúveis; ou ocorre ligamento entres os 

componentes frágil e dúctil e a homogeneização química é alcançada, caso a fase 

frágil seja solúvel. Dessa forma, o ligamento de componentes dúctil-frágil durante a 

moagem de alta energia não requer apenas a fragmentação de partículas frágeis para 

facilitar a diminuição da faixa de difusão, mas também de uma razoável solubilidade 

nos componentes da matriz dúctil (SURYANARAYANA, 2001). 

Neste trabalho, é abordado somente o comportamento do mecanismo de 

deformação de componentes de pós dúctil-frágil, pois o sistema Al2O3–WC–Co em 

estudo se enquadra nessa categoria. 

 

2.6.2.3 Componentes frágil-frágil 

 

O ligamento entre componentes a serem moídos requer a presença inferior a 

15% de material dúctil, já que, esse ocorre devido às repetidas soldagens a frio e 

fraturas das partículas do pó e não há soldagem a frio sem a existência de partículas 

dúcteis (BENJAMIM, 1976). Isto sugere que é improvável a obtenção de uma liga em 

sistemas consistindo de dois ou mais componentes frágeis. No entanto, durante o 

processo de moagem de sistemas frágil-frágil, o componente mais mole (menos frágil) 

comporta-se como dúctil embebendo os componentes mais duros (mais frágeis) que 

são fragmentados. Um exemplo desse tipo de sistema é Si–Ge, onde partículas duras 

de Si são introduzidas na fase menos frágil de Ge (COSTA, 2004). 

Bem como, nesses sistemas frágil-frágil a ativação térmica é um requerimento 

crítico para ocorrer difusão, diferentemente dos outros sistemas dúctil-dúctil e dúctil-

frágil onde a moagem de alta energia tem alcançado ligamento em baixas 

temperaturas (temperatura de nitrogênio líquido). Essa diferença pode ser reflexo da 
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maior distância difusional entre os grânulos frágil-frágil que são formados em vez da 

geometria lamelar dos componentes dúctil-dúctil e/ou o aumento do caminho de 

difusão promovido pelas várias deformações em sistemas dúctil-dúctil (KOCH, 1991; 

SURYANARAYANA, 1998, 2001). 

 

2.6.3 Compactação 

 

A compactação é uma das etapas fundamentais durante o processamento do 

material através da metalurgia do pó. Nesta etapa, busca-se estabelecer alguns 

objetivos, tais como: 

 Consolidar o pó no formato predeterminado; 

 Estabelecer tanto quanto possível as dimensões finais para diminuir efeitos de 

variação dimensional na sinterização; 

 Atingir o nível de porosidade desejada; 

 Dar a resistência mecânica adequada ao manuseio do pó compacto.  

As técnicas de conformação mais empregadas, são: prensagem em matriz de 

aço (uni, bi ou triaxial), prensagem isostática, forjamento, extrusão, laminação e 

moldagem por injeção. Para matrizes com cavidades cilíndricas, nas quais se aplicam 

forças uniaxiais, a distribuição da densidade é também muito dependente da razão 

entre a altura e o diâmetro (L/D) do material compactado. Experimentalmente, tem-se 

determinado que valores de L/D ≤ 1,5 resultam em boa distribuição para a densidade 

dos compactos, ou seja, pouca variação na densidade para qualquer posição 

considerada da amostra (GOMES, 1995). 

A prensagem dos pós é responsável pela definição da geometria, e 

parcialmente responsável pela densificação da mistura de pós. As matrizes 

empregadas têm o formato do produto final desejado. O tamanho da matriz deve ser 

superior ao tamanho do produto final, prevendo-se a retração dimensional que ocorre 

durante a fase final de sinterização. Estas matrizes possuem um alto custo e, 

geralmente, são feitas com insertos de carboneto de tungstênio. Normalmente, as 

pressões utilizadas na compactação a frio são da ordem de 200 MPa, e o uso de 
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pressões muito elevadas provocam maior desgaste na matriz (GERMAN, 1994; 

STOKES, 2008). 

Segundo Gomes (1995), o processo de compactação é convenientemente 

subdividido em quatro estágios distintos, em termos do domínio de variação de 

pressão e do modo predominante de densificação. 

Estágio 1: Início do processo de compactação, caracterizado pelo escorregamento 

e rearranjo das partículas sem ocorrência de deformações plásticas. 

Estágio 2: Início de deformações locais e fraturas das partículas nos pontos de 

contato. A densificação resultante neste estágio exibe uma relação linear entre a 

densidade relativa e o log da pressão, ocorrendo um ponto de inflexão e uma segunda 

região linear com maior inclinação. O ponto de inflexão que corresponde a uma tensão 

crítica para variação da inclinação é interpretado como um índice qualitativo da tensão 

de fratura da partícula resultando num contínuo escorregamento e rearranjo. 

Estágio 3: Ocorre nas pressões mais altas de compactação, e é caracterizado pela 

compressão elástica do compacto como um todo. 

Estágio 4: Caracterizado pela etapa de ejeção do compacto da matriz. Neste 

estágio, tensões residuais elásticas são relaxadas e as dimensões do compacto pode 

aumentar em torno de 0,5%. Uma série de cuidados devem ser tomados neste estágio 

para evitar problemas de fraturas e defeitos no compacto. 

Após a prensagem é obtido um compactado denominado de corpo verde, que 

possui uma densidade, cujo valor obtido depende da pressão aplicada e da 

compressibilidade dos pós (GUTIÉRREZ, 2002). O comportamento dos pós, quando 

submetidos à prensagem, é mostrado na figura 8. 
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Figura 8 – Estágios da movimentação das partículas durante o processo de compactação. 

 

Fonte: GERMAN, 1994. 

 

A principal variável que afeta a compactação é a compressibilidade do pó, que 

pode ser definida como a extensão segundo a qual uma massa de pó pode ser 

densificada com a aplicação de pressão. A compressibilidade é uma característica 

importante, pois determina a pressão a ser exercida pela ferramenta para se conseguir 

uma determinada densidade da peça. 

A compressibilidade do pó é uma propriedade inerente a cada material, sendo 

um método bastante utilizado no controle de qualidade e no controle de produção do 

pó metálico, por meio de construção de curvas de compressibilidade (SMITH, L. N.; 

MIDHA, P. S.; GRAHAM, 1998). Ao passo que nos pós-dúcteis, a principal etapa de 

densificação é a compactação, nos materiais duros (cerâmica, tungstênio e ligas, 

compósitos particulados), a principal etapa de densificação é a sinterização, a figura 

9 mostra a diferença na compactação dos pós dúcteis e duros, em relação à 

densidade relativa, observa-se que nos pós dúcteis, há uma maior compressibilidade 

na compactação. Dessa forma, é necessário maior sinterabilidade dos materiais 

duros, devendo-se adaptar as elevadas variações dimensionais que ocorrem durante 

a sinterização (TORRES, 2009). 
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Figura 9 – Comparação entre compressibilidade de pós-dúcteis e pós-duros. 

 

Fonte: TORRES, 2009. 

 

A lubrificação também pode ser aplicada ao próprio pó e ou à parede da 

cavidade interna para minimizar os efeitos devido ao atrito entre as partículas, 

provocados por seus movimentos relativos durante a compactação como também com 

a parede da matriz tanto durante a compactação como durante a ejeção. Além desses 

efeitos, tem sido observado que o maior fator de perdas de energia de 

compactação/ejeção é provocado pelo atrito do pó com a matriz, resultando, portanto, 

em maior otimização energética do processo de uso de lubrificantes (GOMES, 1995).   

  

2.6.4 Sinterização 

 

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

no qual um sistema de partículas (agregado de pó ou compactado) vem adquirir uma 

estrutura sólida coerente, através da redução da área superficial específica, 

resultando na formação de contornos de grãos e crescimento de pescoços de união 

interpartículas, levando normalmente à densificação e contração volumétrica. A 



43 

 

Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevêdo       Janeiro/2016 UFRN – CCET – PPGCEM 

formação de contornos de grão e crescimento dos pescoços interpartículas ocorrem 

por mecanismos de transporte de matéria, normalmente processos difusionais 

atômicos ativados termicamente, preenchendo a região de contato interpatículas 

(poros) até cessar o processo (GERMAN, 1994; GOMES, 1995). 

 No processamento de materiais por metalurgia do pó, a sinterização é a etapa 

mais importante ou, pelo menos, uma das mais importantes. Nessa etapa a massa de 

partículas já conformada ganha resistência mecânica e adquire quase todas suas 

propriedades finais, sendo, portanto, considerada como o processo responsável pela 

densificação (eliminação da porosidade) do agregado de pó em contato físico (SILVA. 

A. G. P.; ALVES JÚNIOR, 1998a). 

Na rota da metalurgia do pó, a sinterização é a etapa mais complexa. Esta é 

influenciada por diversos mecanismos que atuam simultaneamente no processo, tais 

como: autodifusividades, interdifusividades, solubilidade mútua, molhabilidade, entre 

outros. Os sistemas são tão diversos que ainda não foi possível elaborar um modelo 

único de sinterização que seja capaz de atender os mais variados e possíveis 

sistemas. Logo, o mais plausível é elaborar um modelo para cada sistema a ser 

estudado (SILVA. A. G. P.; ALVES JÚNIOR, 1998b). 

Existem, dois tipos básicos de sinterização: a sinterização por fase sólida e a 

sinterização por fase líquida. Estes dois tipos de sinterização são capazes de 

densificar total ou parcialmente a estrutura (LENEL, 1980). 

 

2.6.4.1 Sinterização por Fase Sólida 

 

A sinterização em fase sólida ocorre numa temperatura onde nenhum dos 

elementos do sistema atinge o ponto de fusão. Esta é realizada com transporte de 

material, como por exemplo: difusão atômica, transporte de vapor, fluxo viscoso, etc. 

Com o intuito de promover uma maior força motriz, às vezes, a sinterização em fase 

sólida ocorre com adições muito pequenas de elementos reativos que alteram o 

equilíbrio entre a energia superficial das partículas e a energia de contorno de grão, 

favorecendo a sinterização. 
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A sinterização em fase sólida é um processo de remoção dos poros entre as 

partículas iniciais, acompanhado pela contração do corpo, combinado com simultânea 

formação e crescimento de fortes vínculos entre partículas adjacentes, os chamados 

pescoços (LEE, W. E.; RAINFORTH, 1994). 

De acordo com modelos teóricos, o processo de sinterização em estado sólido 

é dividido normalmente em três estágios que são denominados de estágio inicial, 

intermediário e final (GERMAN, 1994; LEE, W. E.; RAINFORTH, 1994). 

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, 

conduzindo até o instante onde estes começam a se interferir. É nessa etapa que 

começa a haver contração no agregado ou compacto de pó devido aproximação de 

centro das partículas (LENEL, 1980). 

O estágio intermediário é onde ocorre uma grande densificação do compacto 

pelo decréscimo das dimensões dos poros interligados. É nesse estágio que as 

propriedades do compacto são predominantemente desenvolvidas (GERMAN, 1990).  

E, por último, o terceiro estágio, onde há um isolamento dos poros na região 

dos contornos de grão e eliminação gradual da porosidade por difusão de vacâncias 

dos poros ao longo dos contornos de grão. Uma pequena densificação da estrutura é 

observada nesse estágio. A densificação, a coalescência (arredondamento) e 

engrossamento de grãos, como também de poros, acontecem simultaneamente 

durante esse estágio (JOHNSON, J. L.; GERMAN, 1996). 

A figura 10 mostra a sequência dos estágios de sinterização em fase sólida, 

partindo de uma massa de pó. 
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Figura 10 – Esquema representativo dos estágios de sinterização por fase sólida. 

 

Fonte: GOMES, 1995. 

 

2.6.4.2 Sinterização por fase líquida 

 

De acordo com Costa (2004), a sinterização com fase líquida é um processo 

de densificação usado na produção de materiais, cujas características representam 

dificuldade para sua sinterização em fase sólida. Nesse tipo de sinterização, o sistema 

consiste de pelo menos dois componentes. Um deles é uma fase líquida que surge a 

uma determinada temperatura, sendo consequência da fusão de um dos 

componentes ou resultado de uma reação entre eles. A presença do líquido é 

responsável pelo percentual de densificação da estrutura. 

A sinterização com fase líquida é caracterizada pelo aparecimento de um 

líquido à temperatura de sinterização. Esse tipo de sinterização pode ocorrer por dois 

processos distintos: um, quando o líquido permanece presente durante todo o tempo, 

no qual o compacto está na temperatura de sinterização; e, o outro, também chamado 

de sinterização com fase líquida transiente, onde o líquido é formado durante o 

aquecimento do compacto à temperatura de sinterização e desaparece por 

interdifusão durante a temperatura de sinterização do mesmo (GERMAN, 1985; 

GOMES, 1995; LENEL, 1980). 

A densificação via sinterização por fase líquida, normalmente, requer transporte 

de uma quantidade substancial de sólido dissolvido através do líquido, contudo, a 
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quantidade de fase líquida deve ser pequena o suficiente para que o compacto 

mantenha sua forma durante a sinterização. Quando há o surgimento da fase líquida, 

a tendência desta é cobrir as partículas sólidas, eliminando à interface sólido-vapor. 

Tal eliminação é dependente da molhabilidade entre os componentes da mistura 

(LEE, W. E.; RAINFORTH, 1994; PRICE, G. H. S.; SMITHELLS, C. J.; WILLIAMS, 

1938). 

De acordo com Manuel (2008), a molhabilidade está intimamente relacionada 

com a energia livre interfacial (γ) das interfaces entre as fases sólidas e vapor. A 

molhabilidade de um liquido, em um determinado substrato sólido, pode ser expressa 

em termos de ângulo de contato das linhas do substrato e da linha de contorno a gota 

do liquido, como esquematizado na figura 11. 

 

Figura 11 – Esquema da molhabilidade e do balanço de energia numa gota de liquido sobre a 
superfície de um sólido - ângulo de contato. 

 

Fonte: GOMES, 1995. 

 

A sinterização por fase líquida depende significativamente da molhabilidade 

entre o líquido formado e a parcela do material que permaneceu sólido. Se a 

molhabilidade, medida pelo ângulo de contato entre uma gota do líquido e uma 

superfície plana do sólido, é superior a 90º, a estrutura não sinteriza. Ao invés disto, 

o líquido tende a sair da estrutura e o corpo, muitas vezes, se desfaz. Se o ângulo é 

inferior a 90º, ocorre sinterização. A rapidez com que esta ocorre e o nível final de 

sinterização são expressos por este ângulo. Quanto menor ele for, mais rápida e maior 

é a densificação da estrutura (GERMAN, 1985; JOHNSON, J. L.; GERMAN, 1996; 

LEE, W. E.; RAINFORTH, 1994). 
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A teoria geral descreve a sinterização por fase líquida ocorrendo em três 

estágios:  

O primeiro estágio é o processo de rearranjo ou fluxo líquido, no qual é marcado 

pelo espalhamento do líquido recém-formado ao redor das partículas sólidas, que 

conduz ao rearranjo dessas partículas e a densificação da estrutura, por ação da força 

capilar exercida pelo líquido. 

O segundo estágio é o processo de solução/precipitação, que só ocorrerá 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. A característica geral deste estágio é o “engrossamento” microestrutural. 

A forma real do grão é determinada pelas energias interfaciais sólido-líquido e sólido-

sólido, como também pela quantidade do líquido e qualquer anisotropia na energia 

superficial do sólido. 

E, por fim, o processo final é o estágio de sinterização em estado sólido, que 

só ocorre se a estrutura ainda não estiver completamente densa, e que consiste no 

crescimento de pescoço entre as partes sólidas que estão em contato. Neste estágio, 

ocorre o fechamento dos poros e a contração da estrutura. Como na sinterização por 

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, na qual é lenta, devido à existência do esqueleto sólido (GOMES, 1995; 

JOHNSON, J. L.; GERMAN, 1996; LENEL, 1980; PRICE, G. H. S.; SMITHELLS, C. 

J.; WILLIAMS, 1938). 
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Figura 12 – Estágios da sinterização por fase líquida. 

 

Fonte: GERMAN, 1985. 

 

Segundo Gomes (1995), em geral, as propriedades dos materiais sintetizados 

por este processo são degradadas quando o estágio final é prolongado. Na prática, 

curtos tempos de sinterização são preferíveis. 

 

2.6.3 Sistemas Imiscíveis Processados por Moagem de Alta Energia 

 

Sistemas imiscíveis como Nb-Cu, Nb-Ag, Ta-Cu, WC-Co, W-Cu, WC-Cu, W-

Ag, WC-Ag, Mo-Cu, Mo-Ag, Al-In, Pb-Bi, Cu-Cr e Cu-Pb-Sn, são de difícil densificação 

por sinterização, devido à sua mútua insolubilidade e o seu alto ângulo de contato, o 

qual diminui a molhabilidade do líquido sobre a fase sólida. 
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As regras de Hume-Rothery governam a solubilidade de um sistema, 

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

eletronegatividade do solvente e do soluto (HUME-HOTHERY, W.; RAYNOR, 1962). 

Para que haja solubilidade sólida em um sistema é necessário que o soluto e o 

solvente satisfaçam a três condições:  

 O raio atômico do soluto não pode diferir mais de 15% do raio do solvente;  

 A estrutura cristalina seja similar; 

 O soluto e o solvente possuam valores de eletronegatividade o mais próximo 

possível (ALAM, 2006; SURYANARAYANA, C; IVANOV, E.; BOLDYREV, 

2001). 

Nesse contexto, o sistema Al2O3 – WC – Co é considerado imiscível. Logo, é 

necessário fornecer energia a fim de que se tenha a formação de solução sólida, não 

sendo possível à solubilidade em condições de equilíbrio. 

 

2.6.4 Possíveis Aplicações para o Compósito (Al2O3 – WC – Co) 

 

Um material é denominado compósito, quando é preparado usando materiais 

de natureza distinta. Os compósitos compreendem uma classe de materiais que a 

cada dia ganha mais importância tecnológica. Nesse aspecto, são apresentadas 

algumas possíveis aplicações para o compósito (Al2O3 – WC – Co). 

 

2.6.4.1 Metal duro 

 

O metal duro é constituído por pelo menos um composto duro e uma matriz que 

funciona como ligante. O composto duro é muito comumente o carbeto de tungstênio, 

mas pode conter molibdênio, titânio, alumina e tântalo entre outros. O ligante mais 

utilizado, e que apresenta as melhores características é o cobalto, muito embora 

outros materiais como níquel e aço inoxidável também possam ser utilizados. O metal 

duro WC – Co é sem dúvida o mais utilizado. A presença do aglomerante possui duas 
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finalidades: melhorar a sinterização pela fase líquida e aumentar a tenacidade final do 

compósito (CREMONEZI et al.,  2009). 

 

2.6.4.2 Materiais de fricção 

 

Os materiais obtidos por metalurgia do pó chamados de Compósito de Matriz 

Metálica (CMM’s), também conhecidos como materiais de fricção sinterizados são 

caracterizados pela compactação e sinterização de mistura de pós metálicos e pós 

não metálicos, sendo em muitos casos aplicados sobre uma ou duas faces de um 

suporte de aço. Este suporte de aço serve para garantir resistência mecânica ao 

conjunto, enquanto que as camadas sinterizadas conferem as características de 

fricção. A união do material de fricção à base de aço ocorre durante a sinterização, 

comumente com a aplicação simultânea de pressão. 

Os materiais de fricção sinterizados oferecem normalmente longa duração de 

serviço, mínimo desgaste, baixa expansão térmica, grande capacidade de absorção 

de calor, constância dos coeficientes de atrito estático e dinâmico, suavidade de 

operação e resistência à transferência de material de fricção à superfície de trabalho. 

Também oferecem desempenho quando aplicados a seco ou em banho de óleo 

(CREMONEZI et al., 2009). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais utilizados neste trabalho são apresentados nesta seção, bem 

como são descritas as rotas de processamento dos pós para obtenção do compósito 

e o procedimento experimental utilizado na confecção e sinterização das amostras. 

As técnicas de caracterização utilizadas de acordo com as diferentes etapas em que 

são empregadas para fabricação do compósito são observadas no fluxograma da 

figura 13. 

 

Figura 13 – Fluxograma dos procedimentos experimentais que foram utilizados para a confecção e 

caracterização do compósito. 
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3.1 Materiais 

 

As matérias-primas utilizadas neste estudo foram os pós de alumina (Al2O3), 

carbeto de tungstênio (WC) e cobalto (Co) pertencentes ao Laboratório de Materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME-UFRN). Os pós foram caracterizados e a 

composição da mistura do compósito obedeceu a seguinte proporção: 80%.p de 

Al2O3, 18%.p de WC e 2%.p de Co, a carga de pó usada foi de 20 gramas. 

 

3.1.1 Pó de alumina (Al2O3) 

 

Pó de alumina com tamanho médio de partícula de 4,27 µm foi utilizado para a 

confecção do compósito (Al2O3 – WC – Co), a figura 14 mostra a distribuição 

granulométrica do pó de alumina. A micrografia desse pó é apresentada na figura 15, 

obtida por microscopia eletrônica de varredura, exibindo a forma típica, a distribuição 

de tamanho de partícula e o estado de aglomeração do material. As partículas 

possuem cristais facetados e tamanhos de partícula homogêneos. O difratograma do 

pó de alumina possui picos bem definidos e de alta intensidade, visto na figura 16. 

 

Figura 14 – Particulometria a laser do pó de alumina. 
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Figura 15 – Micrografia do pó de alumina com 2000x de aumento. 

  

 

Figura 16 – Difratograma de raios-X do pó de alumina. 
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3.1.2 Pó de carbeto de tungstênio (WC) 

 

Pó de tungstênio com tamanho médio de partícula de 2,95 µm foi usado para 

preparar o compósito (Al2O3 – WC – Co), como mostra a distribuição granulométrica 

na figura 17. Uma micrografia do pó de carbeto de tungstênio obtida por microscopia 

eletrônica de varredura, exibindo a forma típica, a distribuição de tamanho de partícula 

e o estado de aglomeração do material, é mostrada na figura 18. De acordo com a 

figura 19, onde é apresentado o difratograma do pó de carbeto de tungstênio, pode-

se observar que esta cerâmica possui picos bem definidos e de alta intensidade, 

apresentando-se desta forma como um material cristalizado. 

 

Figura 17 – Particulometria a laser do pó de carbeto de tungstênio. 
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Figura 18 – Micrografia do pó de carbeto de tungstênio com 2500x de aumento. 

 

 

Figura 19 – Difratograma de raios-X do pó de carbeto de tungstênio. 
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3.1.3 Pó de cobalto (Co) 

 

Pó de cobalto com tamanho médio de partícula de 20,09 µm foi empregado na 

preparação da composição utilizada neste trabalho para se obter o compósito (Al2O3 

– WC – Co), a figura 20 mostra a distribuição granulométrica do pó de cobalto. A 

micrografia deste pó é apresentada na figura 21, obtida por microscopia eletrônica de 

varredura, exibindo a forma típica, a distribuição de tamanho de partícula e o estado 

de aglomeração do pó de partida. A figura 22 mostra o difratograma do pó de cobalto, 

o qual apresenta alguns picos definidos e de baixa intensidade entre 40 e 50 graus.  

 

Figura 20 – Particulometria a laser do pó de cobalto 

 



57 

 

Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevêdo       Janeiro/2016 UFRN – CCET – PPGCEM 

Figura 21 – Micrografia do pó de cobalto com 2000x de aumento. 

 

 

Figura 22 – Difratograma de Raios – X do pó de cobalto. 
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3.1.4 Pureza dos materiais de partida 

 

As figuras 23, 24 e 25 foram obtidas através de espectroscopia por dispersão 

de energia (EDS), estas identificam os elementos presentes nas partículas de pó de 

partida. Da mesma forma, a tabela 4 apresenta o resultado da fluorescência de raios 

– X dos pós de partida do compósito, nela é possível verificar o grau de pureza de 

cada pó inicial. As análises realizadas por espectroscopia por dispersão de energia 

(EDS) e por fluorescência de raios – X não detectaram nenhum elemento 

contaminante nos pós de Al2O3, WC e Co. 

 

Figura 23 – Espectroscopia por dispersão de energia (EDS) do pó de alumina. 

 

 

Figura 24 – Espectroscopia por dispersão de energia (EDS) do pó de carbeto de tungstênio. 
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Figura 25 – Espectroscopia por dispersão de energia (EDS) do pó de cobalto. 

 

 

Tabela 4 – Composição química dos pós de partida obtidas por FRX. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Métodos 

 

A rota da metalurgia do pó foi utilizada para a obtenção do compósito. Foram 

realizadas diversas análises de caracterização nos pós (moídos e misturados) e 

sinterizados: difração de raios – X (DRX), fluorescência de raios – X (FRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia por dispersão de energia 

(EDS) e particulometria a laser. Posteriormente, foi verificada sua densificação. Em 

seguida, realizou-se ensaio mecânico de dureza com o intuito de obter as medidas de 

microdureza do compósito. 

 

 

 

Elemento Concentrações em massa (%) 

Al2O3 100,000 

WC 100,000 

Co 100,000 
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3.2.1 Moagem de alta energia 

 

A composição dos pós compósitos (Al2O3 – WC – Co) foi submetida à moagem 

de alta energia utilizando cadinho e bolas de metal duro (5 mm de diâmetro). O 

processamento dos pós em moinho planetário foi realizado a úmido, usando o álcool 

etílico. A razão em massa de pó para bolas utilizada foi 4,75:1. 

 O moinho utilizado no processamento foi o planetário pulverissite 7 e os pós 

compósitos foram submetidos à moagem de alta energia com rotação de 400 rpm por 

um período de 50 horas.  

Os tempos de moagem foram de 2, 10, 20, 30, 40 e 50 horas e a cada intervalo 

eram retiradas amostras dos pós, colocadas para secar na estufa em temperatura 

ambiente por 24 horas e, posteriormente, era feita a caracterização a fim de se 

observar a evolução dos pós com o tempo de moagem. 

 

3.2.2 Mistura manual 

 

A mistura manual, também, foi utilizada no processamento do compósito. Pós 

de Al2O3, WC e Co foram preparados através da agitação manual destes em um 

recipiente de vidro durante algumas horas. A massa total usada na preparação dos 

pós foi de 10 gramas, resguardadas às devidas proporções em peso do compósito 

(80%.p de Al2O3, 18%.p de WC e 2%.p de Co). 

 

3.2.3 Compactações 

  

Antes de realizar a compactação, pós compósitos foram pesados com uma 

massa de, aproximadamente, 0,3 gramas em balança de precisão de marca Shimadzu 

cuja resolução é 0,0001. Depois de pesados, os pós compósitos foram introduzidos 

em uma matriz cilíndrica de aço com orifício de diâmetro de 5 mm e altura de 20 mm 

para que fossem compactados, e dessa forma foram originadas cada amostra. 
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Os pós compósitos foram submetidos a compactações por prensagem uniaxial 

a frio, em uma prensa de 6 toneladas de capacidade. As pressões de compactação 

utilizadas foram de 200 e 400 MPa. Antes de cada compactação, a matriz foi 

lubrificada com estearato de zinco para facilitar a ejeção das amostras. 

 

3.2.4 Sinterizações 

 

A sinterização ocorreu de duas formas: a primeira sinterização foi realizada em 

formo resistivo, e, a segunda foi realizada em dilatômetro. 

 

3.2.4.1 Sinterização em Forno Resistivo 

  

As amostras dos pós compósitos (Al2O3, WC e Co) foram sinterizadas em forno 

resistivo bipartido do tipo tubular com resistência de SiC. O controle de temperatura 

foi efetuado por um controlador WEST6400 da Analógica Instrumentação e Controle.  

As amostras sinterizadas no forno resistivo foram colocadas em um recipiente 

refratário de alumina e sinterizadas numa atmosfera com fluxo de argônio de 5 ml/s. 

A cada sinterização foram colocadas seis amostras de uma só vez no forno, sendo 

três pelo processo de moagem de alta energia e três por mistura manual, as quais 

obedeciam a mesma pressão de compactação. A taxa de aquecimento foi de 

10°C/min. As temperaturas de sinterização utilizadas foram de 1126°C e 1300°C, a 

permanência no forno foi por 1 hora a cada sinterização e as amostras foram 

resfriadas no forno até atingir a temperatura ambiente. 

 

3.2.4.2 Dilatometria 

 

A sinterização em dilatômetro foi realizada em um aparelho da marca 

NETZSCH. Foi usado suporte de alumina, e os ensaios foram realizados com fluxo de 

argônio de 2,5 ml/s, a taxa de aquecimento foi de 10°C/min e a de resfriamento foi de 

20°C/min. As amostras foram resfriadas no forno até atingir a temperatura ambiente. 
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Estas sinterizações ocorreram em duas temperaturas distintas: na primeira, a 

sinterização via fase sólida foi realizada à 1300 °C nos compactados a verde à 200 

MPa; na segunda, foi realizada, desta vez por fase líquida, à 1550 °C nos 

compactados a verde à 200 e 400 MPa. A permanência no forno foi por 1 hora a cada 

sinterização. Todos os processos de sinterização foram feitos nas amostras oriundas 

da MAE, como também por mistura manual. 

 

3.2.5 Preparação metalográfica 

 

A preparação metalográfica foi realizada nas amostras que, em seguida, foram 

submetidas ao ensaio de dureza e, posteriormente, caracterizadas por MEV e DRX.  

As amostras sinterizadas foram embutidas em baquelite, a fim de facilitar o 

manuseio e preparação para os ensaios subsequentes. Não houve a necessidade de 

lixamento das amostras. 

 

3.4 Caracterização dos pós e compactos 

3.4.1 Análise do tamanho de partícula   

 

Foram realizados a análise do tamanho de partícula para se determinar o 

tamanho e a distribuição do tamanho de partícula dos pós de partida e dos pós 

submetidos à MAE do compósito. Para isso, a distribuição particulométrica foi obtida 

por espalhamento de luz através da utilização do particulômetro à laser Cilas 920. 

 

3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por dispersão 

de energia (EDS) 

 

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

permite observar a morfologia, a dispersão e a distribuição de tamanho de partícula. 
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Para se observar principalmente aspectos relativos a evolução morfológica dos pós e 

microestrutural do sinterizado, foi realizada a análise pelo microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Nos pós de partida, como também nos pós compósitos submetidos 

à MAE e à mistura manual foram realizadas análises químicas por energia dispersiva 

(EDS) acoplado a um microscópio de varredura (MEV) de bancada HITACHI, modelo 

TM-3000, para se detectar a presença de contaminantes. 

 

3.4.3 Difração de raios – X (DRX) 

 

As análises de difração de raios-x dos pós foram realizadas no Laboratório de 

Peneiras Moleculares (LABPEMOL) em um difratômetro de modelo Bruker D2 Phaser, 

que utiliza radiação Cu-Kα (λ=1,54Å), com filtro de níquel. Os seguintes parâmetros 

foram utilizados: voltagem de 30kV, corrente de 10 mA, ângulo 2θ variando de 10 a 

120° graus com passo de 0,02 graus/segundo. 

As análises das amostras sinterizadas por difração de raios-x foram realizadas 

em um difratômetro de Raios-X pertencente ao Núcleo de Estudos em Petróleo e 

Energias Renováveis (NUP-ER). O aparelho é do tipo XRD SHIMADZU 6000, que 

utiliza radiação de Cu-Kα, tensão de 40KV, com corrente de 30mA e faixa de varredura 

(2θ) de 10° a 120° graus e o passo usado foi 2 graus/segundo. 

 

 

 

 

3.4.4 Fluorescência de raios – X (FRX) 

 

A fluorescência de raios – X é uma poderosa técnica não destrutiva que permite 

não apenas uma análise qualitativa (identificação dos elementos presentes em uma 

amostra), como também quantitativa, permitindo estabelecer a proporção em que 

cada elemento se encontra presente. 
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As análises foram efetuadas no Laboratório de Difração e Fluorescência de 

raios – X do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. 

 

3.5 Propriedades do compósito 

3.5.1 Densidade 

 

A densidade foi obtida através das massas e dimensões das amostras, tais 

dimensões foram medidas por um paquímetro digital, e as massas foram pesadas em 

balança de precisão de marca Shimadzu de resolução 0,0001g. É imprescindível se 

verificar a densidade, pois através dela avaliamos a efetividade da compactação e 

sinterização. 

 

3.5.1.1 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 1. 

 

                        𝜌 =  
𝑚

𝑣
                                                                   (1) 

 

                       𝑣 = 𝐴. ℎ                                                                 (2) 

 

                     𝐴 =  
𝜋.𝑑2

4
                                                                  (3) 

 

As medidas de densidade foram efetuadas tanto para os corpos verdes como 

para as amostras sinterizadas com o objetivo de se obter as densidades experimentais 

(𝜌𝑒𝑥), e compará-las com as densidades teóricas, equação 5 e, assim, obter as 

densidades relativas (𝜌𝑅), expressa na equação 4. 
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                        𝜌𝑅  =  
𝜌𝑒𝑥

𝜌𝑇
 . 100                                                     (4)       

 

A densidade teórica do compósito foi determinada a partir da regra das 

misturas, representada pela equação 5: 

 

               𝜌𝑇 = 
𝑚𝐴  + 𝑚𝐵 + 𝑚𝐶 
𝑚𝐴
𝜌𝑇𝐴

 + 
𝑚𝐵
𝜌𝑇𝐵

 + 
𝑚𝐶
𝜌𝑇𝐶

                                             (5) 

 

Onde: 𝜌𝑇 é a densidade teórica do compósito 

𝑚𝐴 = massa do elemento A (g) 

𝑚𝐵 = massa do elemento B (g) 

𝑚𝐶 = massa do elemento C (g) 

𝜌𝑇𝐴 = densidade do elemento A (g/cm3) 

𝜌𝑇𝐵 = densidade do elemento B (g/cm3) 

𝜌𝑇𝐶 = densidade do elemento C (g/cm3) 

 

As densidades teóricas da Al2O3 (𝜌𝑇𝐴), do WC (𝜌𝑇𝐵) e do Co (𝜌𝑇𝐶) são, 

respectivamente, 3,98 g/cm3, 15,63 g/cm3 e 8,9 g/cm3. Portanto, para encontrar a 

densidade teórica do compósito, executamos a regra da mistura, encontrando, assim, 

um valor de 4,66 g/cm3. 

 Segundo Gomes (1995), um dos métodos usados para avaliar a variação de 

densidade é o parâmetro de densificação (𝐷), equação 6, haja vista que as variações 

dimensionais e de densidade causadas durante  o processo de sinterização são 

parâmetros, cujo controle é extremamente importante para a Metalurgia do Pó, 

principalmente na produção de peças em larga escala, onde pequena tolerância 

dimensional é admitida. 
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              𝐷 =   
𝜌𝑠  − 𝜌𝑣 

𝜌𝑇  − 𝜌𝑣
                                                             (6) 

 

3.5.2 Medidas de microdureza vickers 

 

A microdureza usualmente se refere a indentações estáticas provocadas por 

cargas menores que 1 kgf. O indentador 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 elevada.  

Este ensaio permite medir a resistência do material a uma deformação plástica 

localizada, utilizando um penetrador de diamante com a ponta piramidal, com 

variações na carga (gf) por determinado tempo (s), deixando uma impressão que foi 

medida no microscópio, para converter os dados obtidos em índice de dureza.  

Para realização do ensaio de microdureza foi utilizado o microdurômetro digital 

da marca PANTEC de referência MV2000A. Cargas variadas foram utilizadas na 

tentativa de obter o resultado da microdureza vickers. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos durante o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. São apresentados os resultados de 

caracterização dos pós compósitos moídos e misturados. Verificou-se o efeito do 

tempo de moagem para os pós compósitos com as seguintes análises: tamanho de 

partículas, energia dispersiva (EDS), fluorescência de Raios – X (FRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e difração de Raios – X (DRX). Por fim, realizou-se 

diversas análises sobre os compactos sinterizados, são elas: microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), difração de Raios – X (DRX), dilatometria, densificação, e 

microdureza vickers. 

 

4.1 Efeito do tempo de moagem na distribuição e tamanho de partículas dos pós 

misturados e moídos.  

 

A figura 26 mostra a curva de distribuição de tamanho de partícula dos pós 

compósitos misturado manualmente, nela se pode constatar que o tamanho das 

partículas constituintes do pó estão abaixo de 7,64 µm, com diâmetro médio de 4,2 

µm, valores muito próximos comparados com o tamanho das partículas de pó de 

alumina. Esta semelhança pode está relacionada com a quantidade de pó de alumina, 

a qual representa 80%.p, presente nos pós compósitos. 
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 Figura 26 – Particulometria a laser dós pós compósitos misturados. 

 

 

Pode-se verificar à medida que o tempo de moagem aumenta o tamanho de 

partícula torna-se cada vez menor. No entanto, se a moagem é prolongada até 50 

horas, o tamanho de partícula aumenta, provavelmente devido à formação de 

aglomerados durante a moagem de alta energia. Isso também é comprovado na 

tabela 5, onde estão representados os diâmetros médios do tamanho de partícula. 

 

Tabela 5 – Diâmetro médio dos pós compósitos durante a evolução da moagem de alta energia. 

Tempo de MAE (horas) Diâmetro médio de partícula (µm) 

2 2,54 

10 2,02 

20 2,60 

30 3,08 

40 2,06 

50 4,49 
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4.2 Efeito do tempo de moagem na presença de impurezas nos pós misturados 

e moídos 

4.2.1 Resultados de espectroscopia por dispersão de energia (EDS) para os pós 

misturados e moídos 

 

As figuras, a seguir, foram obtidas através do EDS acoplado ao MEV para 

identificar os elementos constituintes nas partículas de pós compósitos misturados 

manualmente, como também durante a evolução da moagem de alta energia. 

 

Figura 27 – Resultado da espectroscopia por dispersão de energia (EDS) dos pós compósitos 
misturados. 

 

 

Figura 28 – Resultado da espectroscopia por dispersão de energia (EDS) dos pós compósitos moídos 
por 2 horas. 
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Figura 29 – Resultado da espectroscopia por dispersão de energia (EDS) dos pós compósitos moídos 
por 50 horas. 

 

 

Pode ser visto pelas figuras 27, 28 e 29 obtidas por espectroscopia por 

dispersão de energia (EDS), dos pós compósitos misturados e moídos que não se 

verifica a presença de contaminantes, já que a contaminação é um dos principais 

problemas da moagem de alta energia, bem como foi comentado anteriormente 

(SURYANARAYANA, 2001). 

 

4.2.2 Resultados de fluorescência de raios – X (FRX) para os pós misturados e 

moídos 

 

Na tabela 6, encontra-se o resultado da fluorescência dos pós misturados, bem 

como dos pós moídos. Nota-se que não há a presença de contaminação durante a 

moagem e mistura manual dos pós compósitos, assim como, a análise química 

realizada neste trabalho vem a apresentar valores compatíveis com a proporção inicial 

do compósito. 
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Tabela 6 – Composição química dos pós moídos e misturados manualmente por FRX. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Efeito do tempo de moagem na morfologia dos pós misturados e moídos 

 

Através da microscopia eletrônica de varredura pode-se observar as mudanças 

na morfologia dos pós com o tempo de moagem, assim como a sua homogeneização, 

figura 30.  

A região escura é referente à alumina, e as zonas claras são referentes ao 

carbeto de tungstênio, já os aglomerados escuros refere-se ao cobalto, formando 

partículas compósitas com a alumina e o carbeto de tungstênio.  

As figuras 30(a) e 30(b) mostram os MEV dos pós compósitos da mistura 

manual e moídos por 2 horas, respectivamente. Observa-se uma semelhança 

morfológica entre os pós misturados manualmente e os pós de partida. Entretanto, 

segundo a tabela 5, houve uma redução significativa do tamanho de partícula em 2 

horas de moagem quando se compara com a mistura manual, isto deve-se ao fato de 

que a moagem foi eficaz na desaglomeração das partículas de Al2O3 e WC e na 

formação de placas de Co. Nesse ponto, já pode ser observado o início da 

impregnação dessas placas de Co com a Al2O3 e WC. 

As micrografias eletrônicas dos pós moídos durante 10 e 20 horas são 

apresentados nas figuras 30(c) e 30(d), respectivamente, onde nota-se o refinamento 

das partículas de Al2O3 e WC, bem como a presença de placas de Co. Estas 

Elementos 

Presentes 

Concentrações em Massa (%) 

Misturado 
2 

horas 

10 

horas 

20 

horas 

30 

horas 

40 

horas 

50 

horas 

Al2O3 75,311 75,002 71,614 72,399 72,718 71,944 72,931 

WC 22,083 22,999 25,121 24,252 23,948 24,701 23,770 

Co 2,605 1,999 3,265 3,349 3,334 3,355 3,300 



72 

 

Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevêdo       Janeiro/2016 UFRN – CCET – PPGCEM 

apresentam-se menores que em 2 horas, figura 30(b), isso dá o indício da ocorrência 

de fratura frágil das mesmas. 

Na figura 30(e) é apesentada a micrografia dos pós moídos por 30 horas. 

Observa-se que as placas são maiores em relação aos tempos de 10 e 20 horas, 

corroborando com a tabela 5. Neste ponto, as placas de Co impregnadas com as 

partículas de Al2O3 e WC estão sendo novamente soldadas, devido aos repetidos 

impactos e colisões tanto entre as esferas, como também contra a parede interna do 

cadinho. 

Na figura 30(f) é apresentada a micrografia do pó moído por 40 horas. Observa-

se que as partículas de Al2O3 e WC continuam sendo refinadas, devido sofrerem 

fraturas frágeis, e com o tempo de moagem as partículas de cobalto encruam, 

seguindo-se de fratura, originando partículas mais finas. 

A micrografia do pó moído por 50 horas é apresentada na figura 30(g). Nota-se 

que não há a presença de placas, e com a diminuição do tamanho das partículas 

fragmentadas, a aglomeração de partículas aumenta, fato este apresentado na tabela 

5, e justifica o maior valor para o tamanho médio de partícula em 50 horas de moagem 

de alta energia. 
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Figura 30 – Micrografias com 2000x de aumento dos pós compósitos misturados e moídos. (a) 
misturado manualmente, moídos durante (b) 2 horas, (c) 10 horas, (d) 20 horas, (e) 30 horas, (f) 40 

horas e (g) 50 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 

 
 

  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) 
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4.4 Efeito do tempo de moagem na estrutura cristalina dos pós 

4.4.1 Resultados de difração de Raios-X dos pós obtidos por MAE e Mistura 

Manual. 

 

A figura 49 apresenta os difratogramas de raios – X dos pós compósitos (Al2O3 

– WC – Co), misturado manualmente e moídos por até 50 horas. A figura mostra a 

evolução do processamento por MAE na estrutura cristalina dos pós, verifica-se que 

com o aumento do tempo de moagem, ocorreu uma diminuição da intensidade, 

alargamento e deslocamento dos picos, que são indícios que houve um refinamento 

destes pós. No entanto, às 50 horas de moagem não foram suficientes para amorfizar 

totalmente a estrutura. É possível visualizar também a continuidade de alguns dos 

picos de alumina e carbeto de tungstênio no decorrer da moagem, porém, picos 

característicos do cobalto que estão entre 40 e 50 graus, praticamente não aparece, 

isso se deve ao refinamento dos cristalitos e deformação da rede 
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Figura 31 – Difratogramas de raios – X dos pós misturados manualmente e moídos durante 2, 10, 20, 
30, 40 e 50 horas. 

 

 

4.5 Efeito dos parâmetros de moagem e da sinterização na estrutura, 

microestrutura e propriedades dos sinterizados 

4.5.1 Análises de MEV dos sinterizados 

 

As Figuras 32, 33 e 34 mostram as micrografias das amostras sinterizadas a 

temperaturas de 1126 °C, 1300 °C e 1550 °C, respectivamente, a partir de pós 
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misturados e moídos, indicando de modo geral que a alumina e o carbeto de 

tungstênio estão homogêneos na matriz de cobalto. O material é formado por um 

aglomerado de partículas e apresenta o surgimento da fase líquida, como também, é 

visto que não houve uma completa sinterização desse material. 

 

Figura 32 – Micrografias com 1000x de aumento das amostras sinterizadas à 1126 °C por 1 hora. (a) 
mistura manual e compactação a 200 MPa, (b) pó moído e compactação a 200 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As micrografias, figuras 32(a), 33(a), 33(c), 34(a) e 34(c) representam a 

microestrutura das amostras sinterizadas, a partir de pós misturados e compactados 

pelo processo de mistura manual, as quais demonstram um maior tamanho de 

partícula e porosidade se comparando com a das amostras 32(b), 33(b), 33(d), 34(b) 

e 34(d) confeccionadas, a partir de pós moídos e compactados, comprovando que a 

moagem foi fator preponderante no processo de sinterização quanto ao refinamento 

de partículas e homogeneização, que aumentou a sinterabilidade do material. 

 

 

 

 

 

 

  

(a) (b) 
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Figura 33 – Micrografias com 1000x de aumento das amostras sinterizadas à 1300 °C por 1 hora. (a) 
mistura manual e compactação a 200 MPa, (b) pó moído e compactação a 200 MPa, (c) mistura 

manual e compactação a 400 MPa e (d) pó moído e compactação a 400 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As micrografias, figuras 34(b) e 34(d) representam a microestrutura de 

amostras sinterizadas de pós compósitos moídos e compactados à 200 e 400 MPa, 

respectivamente, as micrografias das figuras 34(a) e 34(c) referem-se às amostras 

sinterizadas de pós compósitos misturados manualmente e compactados à 200 e 400 

MPa, respectivamente, onde ambos os processos de sinterização ocorreram por fase 

líquida. Verifica-se que os menores tamanhos de partículas, homogeneização e 

dispersão das fases constituintes do compósito promovidos pela moagem de alta 

energia resultaram em uma melhor densificação desta microestrutura. Um tamanho 

de partícula grande tem um maior impacto sobre o estágio final de sinterização, o qual 

afeta a separação dos contornos de grão e poros, permitindo que o crescimento de 

grão inicie mais cedo na sinterização, dessa forma resultando em uma menor 

densificação final (HEWITT, S. A.; KIBBLE, 2009). 

 

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 34 – Micrografias com 1000x de aumento das amostras sinterizadas à 1550 °C por 1 hora. (a) 
mistura manual e compactação a 200 MPa, (b) pó moído e compactação a 200 MPa, (c) mistura 

manual e compactação a 400 MPa e (d) pó moído e compactação a 400 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Análises de difração de raios – X dos sinterizados 

 

Os resultados de DRX foram realizados em todas as amostras confeccionadas 

através da metalurgia do pó, e avaliadas neste trabalho, sendo possível de comparar 

as alterações ocasionadas pelas variáveis envolvidas no processo de preparação e 

compactação dos pós, e sinterização dos compactados a verde. 

Os padrões de DRX das amostras sinterizadas por MAE e mistura manual a 

temperatura de 1126 °C, onde os pós foram misturados ou moídos por 50 horas e 

compactados a pressão de 200 MPa, estão apresentados na figura 35. Observa-se, 

na figura 35(b) uma menor intensidade e maior alargamento dos picos, quando se 

compara com a figura 35(a), isto pode está relacionado a um menor tamanho de 

partícula promovido pela moagem de alta energia. 

  

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 35 – Padrão de difração de raios – X das amostras sinterizadas de pós (a) misturados e (b) 
moídos por 50 horas, compactados a 200 MPa e sinterizados à 1126 °C por 1 hora 

 

 

Na figura 36 estão apresentados os padrões de DRX das amostras sinterizadas 

na temperatura de 1300 °C, onde os pós foram misturados e moídos por 50 horas, e 

as pressões de compactação utilizadas foram de 200 e 400 MPa. Nota-se que para 

uma maior pressão de compactação, nas amostras das figuras 36(c) e 36(d), tem-se 

uma menor intensidade e maior alargamento nos picos, quando se compara com as 

amostras das figuras 36(a) e 36(b), isto pode está relacionado com a deformação 

causada na rede devido a maior pressão de compactação. Da mesma maneira, 

quando se compara os resultados anteriores com os das amostras confeccionadas 
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pela MAE e mistura manual com a mesma pressão de compactação, verifica-se uma 

redução na intensidade e um aumento no alargamento dos picos. 

 

Figura 36 - Padrão de difração de raios – X das amostras sinterizadas à 1300 °C por 1 hora. (a) 
mistura manual e compactação a 200 MPa, (b) pó moído e compactação a 200 MPa, (c) mistura 

manual e compactação a 400 MPa e (d) pó moído e compactação a 400 MPa. 

 

 

Na figura 37 estão apresentados os padrões de DRX das amostras sinterizadas 

em dilatômetro, via fase líquida. Os parâmetros utilizados são os mesmos tanto para 

os pós moídos e misturados, a temperatura de sinterização foi de a 1550 °C, os pós 

foram moídos por 50 horas e as pressões de compactação utilizadas foram de 200 e 

400 MPa. Observa-se que nas amostras sinterizadas a temperatura de a 1550 °C não 
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há considerável diferença no padrão de difração de raios – X, em relação as figuras 

35 e 36, as mesmas características, com o aumento da pressão de compactação, bem 

como a MAE e a mistura manual, foram verificadas quanto a intensidade e 

alargamento dos picos. 

 

Figura 37 – Padrão de difração de raios – X das amostras sinterizadas à 1550 °C por 1 hora. (a) 
mistura manual e compactação a 200 MPa, (b) pó moído por 50h e compactação à 200 MPa, (c) 
mistura manual e compactação à 400 MPa e (d) pó moído por 50h e compactação à 400 MPa. 
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4.5.3 Análises dos resultados de densificação 

 

As propriedades avaliadas neste estudo relacionam-se com a densificação, 

fator importante na produção de materiais obtidos por metalurgia do pó. Os resultados 

relativos à densificação do compósito (Al2O3 – WC – Co) estão contidos nas próximas 

tabelas.  

As densidades (𝜌) obtiveram uma boa diferença, em alguns casos, indicando 

uma densificação do material com preenchimento de porosidade, visto que na 

temperatura de 1550 °C, tabelas 8 e 9, a sinterização em fase liquida pode promover 

um maior fechamento de poros e consolidação do material em relação à sinterização 

nas temperaturas de 1300 °C, tabelas 7, 10 e 11, e 1126 °C, tabela 12. 

 

 Tabela 7 – Ensaio realizado no dilatômetro para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 200 MPa, submetida à temperatura de 1300 °C. 

Dilatômetro 

(1300 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 

(200 MPa) 
2,69 57,73 2,59 55,58 – 5,08 

Moída 

(200 MPa) 
2,70 57,94 2,93 62,88 11,73 

 

As tabelas 8 e 9 refere-se às amostras que foram submetidas à sinterização 

por fase líquida, nota-se que a densidade de todos os materiais sinterizados nessas 

condições foi sempre superior à dos sinterizados nas temperaturas 1300 °C e 1126 

°C, obedecendo os mesmos parâmetros de comparação. A explicação mais plausível 

é a ocorrência do surgimento da fase líquida, a tendência desta é cobrir as partículas 

sólidas, eliminando à interface sólido-vapor (LEE, W. E.; RAINFORTH, 1994; PRICE, 

G. H. S.; SMITHELLS, C. J.; WILLIAMS, 1938). 
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Tabela 8 – Ensaio realizado no dilatômetro para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 200 MPa, submetida à temperatura de 1550 °C. 

Dilatômetro 

(1550 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 

(200 MPa) 
2,83 60,73 2,79 59,87 – 2,19 

Moída 

(200 MPa) 
2,72 58,37 3,38 72,53 34,02 

 

Tabela 9 – Ensaio realizado no dilatômetro para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 400 MPa, submetida à temperatura de 1550 °C. 

Dilatômetro 

(1550 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 

(400 MPa) 
2,86 61,37 2,93 62,88 3,89 

Moída 

(400 MPa) 
2,87 61,59 3,28 70,39 22,91 

 

A maior densidade relativa de 72,53 % e uma densificação de 34,02 %, tabela 

8, foram obtidas durante a sinterização da amostra moída e compactada a uma 

pressão de 200 MPa, com isoterma de 1 hora a uma temperatura de 1550 °C. Esses 

resultados de densidade e de densificação são maiores do que os alcançados por 

todas as amostras, este fato está relacionado ao intenso rearranjo das partículas que 

é produzido pela saída do cobalto das partículas compósitas para preencher as 

porosidades circunvizinhas quando a sua temperatura de fusão está próxima de ser 

atingida, e pelo surgimento do líquido quando o cobalto funde. 
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Tabela 10 – Ensaio realizado no forno para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 200 MPa, submetida à temperatura de 1300 °C. 

Forno 

(1300 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 
(200 MPa) 

2,80 60,09 2,59 55,58 – 11,29 

Moída 

(200 MPa) 
2,65 56,87 2,76 59,23 5,47 

 

Tabela 11 – Ensaio realizado no forno para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 400 MPa, submetida à temperatura de 1300 °C. 

Forno 

(1300 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 

(400 MPa) 
2,89 62,02 2,92 62,66 1,70 

Moída 

(400 MPa) 
2,81 60,30 2,95 63,31 7,57 

 

Comparando as densificações de cada tabela, cujas amostras possuem as 

mesmas condições de sinterização, observa-se que a densificação das amostras 

moída foi maior que a densificação das amostras misturada manualmente, exceto 

para a tabela 12, onde a amostra misturada manualmente apresentou maior valor de 

densificação em relação à moída. 

 

Tabela 12 – Ensaio realizado no forno para as amostras misturada manualmente e moída com 
pressão de 200 MPa, submetida à temperatura de 1126 °C. 

Forno 

(1126 °C) 

𝜌 verde  

(g/cm3) 

𝜌 relativa  

verde (%) 

𝜌  sinterizada 

(g/cm3) 

𝜌 relativa 

sinterizada (%) 

Densificação 

(%) 

Misturada 

(200 MPa) 
2,30 49,36 2,41 51,72 4,66 

Moída 

(200 MPa) 
2,65 56,87 2,35 50,43 – 14,93 

 



85 

 

Heytor Vitor Souza Bezerra de Azevêdo       Janeiro/2016 UFRN – CCET – PPGCEM 

4.5.4 Análises da Dilatometria  

 

Verifica-se que os resultados de densificação da amostra, misturada 

manualmente e compactada a 200 MPa, utilizada no ensaio de dilatometria na 

temperatura de 1300 °C está em conformidade com os resultados das amostras com 

os mesmos parâmetros as quais foram submetidas à sinterização no forno tubular 

resistivo, uma vez que os valores de densificação são negativos e estão ilustrados 

nas tabelas 7 e 10, fato este, torna evidente a ocorrência de expansão nas amostras 

em ambos os ensaios. Além disso, observa-se na figura 38 que os resultados positivos 

no eixo Evento (DL/DL0) indicam uma expansão da amostra misturada manualmente 

corroborando os resultados das referidas tabelas. 

Nota-se na figura 38 em temperaturas próximas a 1100 °C a ocorrência de 

expansão na amostra moída, e quando se compara com o valor de densificação da 

tabela 12, há a comprovação que existiu uma expansão para esta amostra devido à 

sua densificação possuir valor negativo. No entanto, levando-se em consideração os 

mesmos parâmetros de análise para com a amostra misturada manualmente, verifica-

se que esta registrou uma pequena densificação. 

 

Figura 38 - Curvas de contração dos compósitos sinterizados a 1300 °C, processados por mistura 
manual e moagem de alta energia e compactados a 200 MPa. 
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Na figura 39, observa-se a curva dilatométrica para a amostra moída, onde foi 

registrada a maior densificação para o compósito. Esta densificação foi comprovada 

pela tabela 8, com valor de densidade relativa do sinterizado de 72,53 % e 

densificação de 34,02 %.  

Existe a formação de um esqueleto sólido que continuamente vai 

desaparecendo com o aumento da temperatura durante o início da formação da fase 

líquida; até o desaparecimento total do esqueleto a quantidade do liquido aumenta, 

conforme Silva (1996). Neste intervalo de tempo devido a uma pequena expansão 

originada pela transformação de sólido para líquido por parte da fase liquida a 

velocidade de contração diminui. A estrutura contrai rapidamente devido à força de 

capilaridade causada pelos poros ainda abertos e pelos meniscos das bordas da 

amostra, enquanto a formação do liquido estiver em quantidade suficiente. Este 

estágio só termina com a densificação da amostra ou quando a força de capilaridade 

responsável pelo fechamento dos poros atingir níveis insuficientes para promover o 

fechamento dos poros restantes. 

 

Figura 39 - Curvas de contração dos compósitos sinterizados a 1550 °C, processados por mistura 
manual e moagem de alta energia e compactados a 200 MPa. 

 

 

Observa-se na figura 40, quando se compara a curva dilatométrica entre as 

amostras dos pós misturados manualmente e moídos, tem-se uma maior densificação 
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para a amostra moída, visto que a moagem de alta energia proporciona aos pós 

compósitos uma maior homogeneização e dispersão das fases constituintes. 

 

Figura 40 – Curvas de contração dos compósitos sinterizados a 1550 °C e compactados a 400 MPa, 
processados por mistura manual e moagem de alta energia. 

 

 

Os resultados obtidos para a densidade relativa e densificação do sinterizado 

por moagem de alta energia confirmam a tendência de aumento destas propriedades 

da alumina com o aumento da temperatura de sinterização mostrada em outros 

trabalhos (ACCHAR et al., 2000; ACCHAR, W.; MARTINELLI, A.E.; CAIRO, 2000; 

OLIVEIRA, 2015, 2014). 

 

4.5.5 Análises de microdureza vickers 

 

O ensaio de microdureza vickers foi realizado com aplicações de diversas 

cargas, como também intervalos de tempos variados, a fim de se obter resultados de 

microdureza consistentes. Porém, de uma maneira geral, resultados significativos não 

foram atingidos, isso é um indício da baixa tenacidade à fratura do compósito. 
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Verificou-se, apenas, um valor de microdureza de 3,18 vickers (HV) para uma 

amostra sinterizada de pós moídos e compactada a 200 MPa, e com temperatura de 

sinterização igual a 1126 °C quando aplicada uma carga de 50 gf por 30 segundos. 

Para o restante das amostras não foi possível a obtenção de valores numéricos de 

microdureza.  

As micrografias, figuras 41(a) e 41(b), mostram claramente a fragilidade do 

compósito, onde é possível visualizar várias trincas em sua superfície. Essas regiões 

de fratura frágil exibem o comportamento de fragilidade que apresenta o compósito 

em toda sua estrutura. 

 

Figura 41 - Micrografias das amostras sinterizadas do compósito com 40x de aumento. (a) pós 
moídos e compactados à 200 MPa e sinterizados a uma temperatura de 1300 °C, (b) pós moídos e 

compactados à 400 MPa e sinterizados a uma temperatura de 1550 °C. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Diante dos resultados obtidos e discutidos neste trabalho podemos relacionar 

as seguintes conclusões para o compósito (Al2O3 – WC – Co): 

Ao comparar a microestrutura das amostras dos pós preparados por moagem 

de alta energia e pela mistura manual, os pós moídos apresentaram melhor dispersão 

e homogeneização das fases constituintes.  

Não foi detectado a presença de elementos contaminantes nos pós de partida, 

tampouco no processo de moagem de alta energia.  

Durante a moagem de alta energia as partículas compósitas moídas até 40 

horas obtiveram tamanho de partículas menores que as submetidas às primeiras 

horas de moagem, com exceção para 50 horas de moagem em que houve 

aglomeração, e consequentemente, um aumento de seu tamanho.  

As amostras produzidas por moagem de alta energia submetidas a maiores 

temperaturas de sinterização, obtiveram melhores taxas de densificação em relação 

às produzidas pela mistura manual, este fato se deve ao menor tamanho de partícula 

e dispersão das fases constituintes.  

Os resultados das densidades relativas dos pós compósitos moídos 

sinterizados mostraram que houve um aumento com a evolução da temperatura, por 

exemplo, um compacto à 200 MPa e sinterizado a 1126 °C, 1300 °C e 1550 °C, 

apresentou densidade relativa de 50,43 %, 62,88 % e 72,53 %, respectivamente. Esse 

comportamento é observado pelas curvas dilatométricas, onde mostram a contração 

dos pós compósitos moídos com o aumento da temperatura.  

O aumento da temperatura para os pós compóstios sinterizados misturados 

não foi eficaz para o aumento da sua densidade relativa, por exemplo, um compacto 

à 400 MPa e sinterizado a 1300 °C e 1550 °C, obteve valores de densidade relativa, 

respectivamente, de 62,66 % e 62,88 %.  

Com relação a propriedades mecânica de microdureza. Esta não se obteve 

resultados significativos, isso é um indicativo da baixa tenacidade à fratura do 

compósito. 
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5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

O presente estudo abre diversas possibilidades para trabalhos futuros, os quais 

são possíveis indicações a serem realizadas para os pós confeccionados por esta 

rota. 

(a) Adicionar aditivo ligante ao compósito com a finalidade de obter uma maior 

tenacidade à fratura; 

(b) Estudar outras composições diferentes para o sistema Al2O3 – WC – Co, e 

observar o comportamento destas composições para diferentes tempos de 

moagem; 

(c) Alterar os parâmetros de compactação e de sinterização com objetivo de se 

obter melhores resultados na densificação do material; 

(d) Realizar a MAE por tempos maiores e observar o comportamento das 

partículas e a evolução da moagem; 

(e) Sinterizar o sistema a temperaturas maiores que 1550 ºC, e analisar as 

propriedades do compósito; 

(f) Variar os parâmetros de moagem, como a velocidade de processamento e 

razão entre a massa de bola / massa de pó na preparação destes pós; 

(g) Análise de outras propriedades além das mecânicas, como por exemplo: 

térmicas e elétricas; 

(h) Estudar o comportamento do sistema processado pela mesma rota com pós 

manométricos. 
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