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RESUMO 

LIMA, M. J. S. Síntese de Pós compósitos Nanoestruturados (WC-Ni) por Carborredução do 

APT com Ni(NO3)2.6H2O e sua Sinterização em Forno a Vácuo e Via SPS. 183 f. 2017. Tese 

de Doutorado – Programa de Pós-Graduação de Ciências e Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2017. 

Orientador: Uílame Umbelino Gomes 

 

Neste trabalho foram sintetizados pós-compósitos WC-Ni através de Carborredução da 

mistura de paratungstato de amônio hidratado (APT) com o nitrato de níquel nas proporções 

(5% p.Ni, 10% p.Ni e 15% p.Ni) a baixa temperatura (800°C a 950ºC) e em curto tempo de 

reação (90 min a 150 min) em um único processo de síntese. Os pós foram caracterizados por 

difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS), e fluorescência de raios X (FRX), análise de tamanho de partículas e adsorção de 

nitrogênio pela técnica do BET, além de medidas de magnetização, coercividade e 

remanência. O estudo do tamanho de cristalito foi obtido a partir dos dados dos difratogramas 

de raios X dos pós-compósitos, através da equação de Scherrer. Foi realizado um 

planejamento experimental fatorial 2
3
 com três pontos centrais com a finalidade avaliar a 

influência das condições de síntese nas variáveis-resposta. Os parâmetros de síntese avaliados 

neste trabalho foram: tempo de reação (90min, 120min e 150min), temperatura de síntese 

(800°C, 850°C e 900°C) e concentração de níquel em peso (5%p.Ni, 10%p.Ni e 15%p.Ni). 

Foi possível produzir pós-compósitos de WC-Ni nonométricos nas proporções desejadas com 

a pureza desejada, com tamanho médio de cristalito variando de 24,2 nm até 38 nm, com área 

superficial variando de 24,6 m²/g até 46,7 m²/g. Os pós apresentaram morfologia com 

partículas de tamanhos e formas variadas, bastante aglomeradas, bem como uma boa 

dispersão e homogeneização das fases. As características específicas desses materiais 

nanométricos proporcionam a sua utilização tanto para a produção de metal duro como em 

reações catalíticas. Os pós-compósitos obtidos neste trabalho foram aplicados na produção de 

metal duro-WC-Ni através de sinterização em fase sólida e líquida, utilizando as técnicas de 

sinterização convencional e sinterização por “spark plasma sintering” para fins de 

comparação. Nas amostras sinterizadas, foram realizadas medidas de dureza Vickers e 

densidade por picnometria. Também foram realizadas análises de DRX, MEV e EDS com 

mapeamento. Os melhores resultados para as os sinterizados de WC-Ni, foram obtidos para as 

amostras sinterizadas via SPS a 1350ºC, apresentando dureza Vickers (2322 HV) e densidade 

(97,67 %) superiores as das amostras sinterizadas por sinterização convencional a maiores 

temperaturas. 

 

Palavras-chave: Carbeto de tungstênio, Metal duro, Pós compósitos, Níquel, Síntese, 

Carborredução. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

LIMA, M. J. S. Synthesis of Nanostructured composite powders (WC-Ni) via APT 

Carborreduction with Ni (NO3) 2.6H2O and Hard Metal Application. 183 f. 2017. Doctoral 

Thesis – PhD in Science and Engineering of Materials Program – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Natal – RN, 2017. 

Advisor: Uílame Umbelino Gomes 

 

 

In this work WC-Ni composite powders were synthesized by carborreduction of the hydrated 

ammonium paratungstate (APT) mixture with the nickel nitrate in proportions (5% p.Ni, 10% 

p.Ni and 15% p.Ni) a low temperature (800 ° C to 950 ° C) and small reaction time (90min to 

150min) in a single synthesis process. The powders were characterized mainly by X-ray 

diffraction, scanning electron microscopy (SEM), dispersive energy spectroscopy (EDS), X-

ray fluorescence (FRX), particle size analysis and (BET) and measures of magnetization, 

coercivity and remanence. The study of crystallite size was obtained from the X-ray 

diffractograms of post-composites, using the Scherrer equation. A factorial experimental 

design 23 with three central points was carried out to evaluate the influence of the synthesis 

conditions on the response variables (crystallite size). The synthesis parameters evaluated in 

this work were: reaction time (90min, 120min and 150min), synthesis temperature (800 ° C, 

850 ° C and 900 ° C) and concentration of nickel by weight (5% p.Ni, 10 % P.Ni and 15% 

p.Ni). It was possible to produce nanometric WC-Ni composite powders in the desired 

proportions with the desired purity, with a mean crystallite size varying from 24.2 nm to 38 

nm, with a surface area ranging from 24.6m²/g to 46.7 m²/g. The powders presented 

morphology with particles of varied sizes and shapes, quite agglomerated and also presented a 

good dispersion and homogenization of the phases. The specific characteristics of these 

nanometric materials provide their use for both the hard metal in catalytic reactions.Therefore, 

the composite powders obtained in this work were applied in the production of WC-Ni hard 

metal by solid and liquid phase sintering using conventional sintering and Spark Plasma 

Sintering techniques for comparison purposes. In the sintered samples the measurements of 

Vickers hardness and density by pycnometry were performed. We also performed XRD, SEM 

and EDS analyzes with mapping. The best results for the sintered WC-Ni were obtained for 

the sintered samples via SPS at 1350ºC, showing Vickers hardness (2322 HV) and density 

(97.67%) higher than the samples sintered by conventional sintering at higher temperatures. 

 

Keywords: Tungsten Carbide, Hard Metal, Composite Powders, Nickel, Synthesis and 

Carborreduction. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.0- INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por novos materiais tem acentuado o interesse no estudo e 

desenvolvimento de materiais nanoestruturados que possam apresentar propriedades 

melhoradas para aplicações de interesse tecnológico. As propriedades destes materiais estão 

diretamente relacionadas com o seu processamento, o qual pode modificar o tamanho e a 

forma das partículas, modificando assim suas propriedades. Para isto investe-se no 

desenvolvimento de novas tecnologias de processamento de materiais utilizando-se dos 

mesmos elementos, mas com novas composições, e novos processamentos, envolvendo 

principalmente as variáveis como tempo e energia.  

Atualmente os carbetos de metais refratários (WC, TaC, NbC, TiC, MoC), vem se 

destacando tecnologicamente, devido apresentarem excelentes propriedades tais como: 

elevado ponto de fusão, boa resistência ao desgaste e extrema dureza. Estes carbetos, em 

especial o WC, vêm sendo largamente utilizado na produção de pós compósitos para 

aplicações que necessitam de elevada resistência ao desgaste (OYAMA, 1996), em ligas de 

metal duro (MEDEIROS, et al., 2001) e compósitos metal-cerâmica (SILVA, et. al., 2003; 

SILVA Jr, et al., 2013).  Também têm se mostrado promissor para aplicação em catálise, por 

apresentar atividade catalítica similar à de catalisadores de metais nobres em reações 

envolvendo hidrogênio (LIANG et al., 2003). Deste modo podem ser potenciais substitutos 

aos catalisadores de platina, ródio, paládio e rutênio em processos industriais, com a 

vantagem de apresentarem menor custo.  

Os compósitos de WC, no qual se insere o sistema de WC-Ni, são constituídos por 

partículas cerâmicas duras envolvidas em uma matriz metálica. O componente cerâmico é 

comumente constituído por carbeto de tungstênio, carbeto de titânio, carbeto de tântalo ou 

carbeto de nióbio. A fase ligante é, geralmente, formada por uma fase metálica de menor 

ponto de fusão (cobalto, níquel ou ferro).  

No metal duro o WC é comumente utilizado como componente cerâmico juntamente 

com o Co, como fase ligante. Porém devido ao alto custo do Co e a toxidade, outros ligantes 
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alternativos têm sido estudados para substituir, total ou parcialmente, o tradicional Co. Entre 

os ligantes comumente adotados, o níquel tem recebido maior atenção, devido aos seus 

aspectos econômicos, sua resistência à oxidação e suas similares propriedades mecânicas com 

o cobalto. 

Segundo Torres (2009), os compósitos à base de WC-Ni têm apresentado propriedades 

interessantes quando comparados aos materiais de WC-Co, pois a adição de níquel ao WC, 

sempre melhora a resistência à oxidação dos metais duros, apesar do níquel não ter uma 

molhabilidade nas partículas de WC tão eficaz quanto o cobalto, e de seu uso também resultar 

em um sacrifício da dureza e da resistência ao desgaste.  

As propriedades mecânicas dos compósitos são dependentes das características 

microestruturais dos materiais, assim como do seu processamento. Entretanto, as propriedades 

dos materiais compósitos podem ser melhoradas por meio das técnicas de obtenção utilizadas. 

Geralmente as técnicas convencionais exigem temperaturas elevadas e longos tempos de 

sinterização e nestas condições, invariavelmente observa-se o crescimento anormal dos grãos 

que deterioram as propriedades mecânicas dos compósitos obtidos. Como solução para este 

problema, técnicas alternativas de sinterização estão sendo empregadas na tentativa de reduzir 

os parâmetros de sinterização destes compósitos. 

A sinterização por plasma pulsado (SPS - Spark plasma sintering) vem obtendo sucesso 

na consolidação de materiais conhecidos por difícil sinterização. GROZA, et al., 2001). A 

SPS é uma técnica de consolidação de pós com aplicação simultânea de pressão uniaxial e 

corrente contínua pulsada através de uma amostra comprimida em matriz de grafite, tornando 

possíveis sinterizações a temperaturas relativamente baixas em curto espaço de tempo. 

(MUNIR, et al., 2006) 

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar nanocompósitos de WC-Ni via 

carborredução do APT misturado com o nitrato de níquel e avaliar a influência dos 

parâmetros de síntese no tamanho de cristalito, bem como aplicar estes nanocompósitos na 

produção do metal duro por sinterização convencional (forno a vácuo) e pelo método 

alternativo (SPS- Spark Plasma Sintering) coma finalidade de comparar a influência das 

técnicas de sinterização na microestrutura e nas propriedades dos sinterizados. 

Para o desenvolvimento deste trabalho as seguintes etapas são necessárias:  

Obter pós compósitos WC-Ni nanoestruturados a partir do precursor paratungstato de 

amônio hidratado (APT) impregnado com nitrato de níquel em diferentes proporções de 
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níquel, através de uma técnica de processamento de pós compósitos alternativa a moagem de 

alta energia, a carborredução, que fez uso de reação gás-sólido em forno tubular a baixa 

temperatura. 

Analisar a influência da temperatura, do tempo de reação e da concentração de níquel 

no aumento do tamanho de cristalito dos pós compósitos. 

Estudar a morfologia, bem como a dispersão e homogeneidade das fases WC e Ni dos 

pós compósitos nas diferentes proporções por meio das análises de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS).   

Analisar a área superficial especifica a porosidade e o diâmetro médio esférico da 

partícula dos pós compósitos utilizando a técnica BET e a distribuição do tamanho das 

partículas por meio da análise do tamanho de partícula em um particulomêtro a laser.  

Obter nanocompósitos de WC-Ni utilizando a técnica “spark plasma sintering” e por 

sinterização convencional em forno a vácuo e realizar um estudo comparativo entre as 

técnicas de sinterização utilizadas, sobre a influência dos paramentos de sinterização 

utilizados, bem como a influência da proporção do metal ligante nas propriedades dos 

nanocompósitos sinterizados.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.0 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 2.1 - Carbeto de Tungstênio (WC) 

 

 O carbeto de tungstênio (WC) pertence ao grupo de materiais cerâmicos avançados 

com grande importância industrial devido suas propriedades tais com: elevada temperatura de 

fusão, elevado módulo de elasticidade, baixo coeficiente de expansão térmica e elevada 

dureza, resistência ao desgaste, resistência ao choque térmico, condutividade térmica e boa 

resistência à corrosão.  

A formação dos carbetos de tungstênio envolve a sequência de transição de fases: 

WO3→WxOy→WO2→W→W2C→WC, onde WxOy representa composições sub 

estequiométricas de óxidos de tungstênio (LIANG et al,. 2003). As três primeiras etapas 

correspondem à redução do material de partida, enquanto as duas últimas, à carburação em si, 

que consiste na incorporação de átomos de carbono nos interstícios da rede do metal em 

função da temperatura (OYAMA, 1996). 

No sistema binário W-C, os carbetos são estabelecidos em três formas estequiométricas: 

W₂C, WC e WC1-x (UPADHYAYA, 1998). O carbeto de tungstênio WC é o composto mais 

estável entre as estequiometrias citadas, apresentando uma estrutura cristalina hexagonal 

simples que lhe confere anisotropia, principalmente na dureza e nos coeficientes de dilatação 

térmica, podendo apresentar valores bastante distintos para estas propriedades, dependendo da 

direção cristalográfica considerada (SANTOS, 1990). 

Existe uma série de processos para a obtenção de pós de WC, e cada processo varia nas 

características do pó produzido, incluindo carburação direta do pó de tungstênio, reação em 

estado sólido, carburação redução, moagem mecânica e rotas utilizando poliméricos 

precursores de alcóxidos metálicos (MEDERIOS, 2001).  

O carbeto de tungstênio (WC) geralmente é obtido a partir da carbonetação do 

tungstênio metálico, ou carborredução do paratungstato de amônio (APT), do trióxido de 
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tungstênio ou o chamado óxido azul de tungstênio (TBO), na forma de pó. Na carbonetação 

uma mistura do pó de tungstênio e carbono, com um ligeiro excesso de carbono é alimentada 

em um forno com atmosfera de hidrogênio a temperaturas que variam de 1400- 1800°C. 

(BALBINO, 2017).  

No processo de carborredução, o precursor (APT, TBO) é submetido a uma mistura de 

um gás redutor (hidrogênio) e um gás como fonte de carbono (metano, etano) a temperaturas 

que variam de 800°C -1000ºC. (MEDEIROS, et al., 2000). A reação se da em estado sólido 

através da difusão do carbono pela rede do tungstênio (MEDEIROS, et al., 2000).  

De forma geral, WC também podem ser obtidos pelo método de carburação à 

temperatura programada (TPC), que consiste no aquecimento a taxas controladas do precursor 

da fase carbeto em presença de fluxo de H2 e uma fonte gasosa de carbono, como CH4 

(OYAMA, 1996; LIANG, et al., 2003). 

Uma característica importante do WC é o tamanho de partícula, pois, partículas mais 

finas do WC apresentam propriedades melhoradas em comparação aos cabertos com maiores 

partículas. Quando utilizado na produção do metal duro, a distribuição e o tamanho das 

partículas do WC influenciam nas propriedades mecânicas do material, garantindo ao metal 

duro, uma maior dureza e tenacidade. Os carbetos de tungstênio com partículas grandes, 

maiores do que a média, permitem a concentração de tensão, tornando mais fácil o inicio de 

uma trinca (BALBINO, 2016). Os pós de WC utilizados na maioria dos metais duros 

industriais possuem um tamanho de grão de 0,5-10 µm (MARTINS, 2010).  

O WC nanométrico, também têm sido estudado pra fins catalíticos, por apresentarem 

boa área superficial específica e boa porosidade, podendo ser potenciais substitutos aos 

catalisadores de platina, ródio, paládio e rutênio em processos industriais, com a vantagem de 

apresentarem menor custo.  

Em decorrência dessas propriedades, o WC é largamente utilizado na produção de 

materiais compósitos para aplicações que necessitam elevada resistência ao desgaste, como 

ferramentas de usinagem e de corte, matrizes de conformação mecânica, rolamentos, selos 

mecânicos, contatos elétricos e recobrimentos (coatings) resistentes ao desgaste (SANTOS, 

1990; YABARRA, MOLISANI e YOSHIMURA, 2008).  

O diagrama de fases W-C em temperaturas elevadas é apresentado na Figura 2.1, onde 

pode ser observado que a faixa onde o carbeto de tungstênio apresenta-se na fase (WC) é 

muito estreita, seguindo assim até temperaturas mais baixas. Por este motivo, é muito difícil 
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obter uma fase pura de WC (TORRES, 2009). As fases indesejáveis apresentam faixa ampla 

de temperatura, fato este que possibilita a ocorrência das mesmas, quando espera-se a 

obtenção da fase de WC pura. 

 

 Figura 2.1- Diagrama de fases W-C. Fonte: TORRES, (2009). 

 

 

   

Segundo Kulov, Gusev (2006), a dependência da temperatura de máxima solubilidade 

do carbono no tungstênio pode ser representada por uma linha que mostra que a máxima 

solubilidade do carbono no tungstênio na temperatura eutética de 2710 ºC é de 0,70% 

atômica. 

O tamanho de partículas dos pós de WC finais é dependente das partículas dos pós 

precursores de tungstênio, bem como de fatores como a temperatura, o tempo de carburação e 

a qualidade da atmosfera. O tamanho das partículas dos pós, afeta diretamente as propriedades 

mecânicas dos produtos finais obtidos. Os pós de WC, convencionalmente utilizados na 

produção de metal duro, podem apresentar uma variação de tamanho de partícula entre < 0,1 - 

> 4µm.  
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2.1.1- Paratungstato de Amônio Tetrahidratado (APT) como Fonte de W 

 

O paratungstato de amônio é um sal relativamente insolúvel, com solubilidade limitada 

em água quente. Apresenta formula molecular: (NH4)10[H2W12O42]4H2O e massa molar igual 

a 3.133 g mol
-1

. O paratungstato de amônio (APT) pode ser obtido a partir de dois minérios de 

tungstênio, a scheelita (CaWO4) e a volframita ((Fe,Mn)WO4).   

A síntese envolve processos hidrometalúrgico, com a formação de uma solução de 

tungstato. O APT pode ser cristalizado pela evaporação da solução aquosa do tungstato de 

amônio.  Durante esse processo a concentração de amônia diminui e a concentração de 

trióxido de tungstênio aumenta. Consequentemente cristaliza-se o paratungstato de amônio 

(NH4)10(H2W12O42)•4H2O (LASSNER, 1995).  

Apesar das diversas aplicações do APT, a produção de carbeto de tungstênio e do metal 

tungstênio são as mais importantes, e para estas aplicações é desejável que os pós de 

paratungstato de amônio tenham uma distribuição de partículas regular e homogênea, pois o 

tamanho das partículas do APT influência diretamente no tamanho das partículas dos pós do 

metal tungstênio e carbeto de tungstênio finais.  O APT é fonte de tungstênio (W), que junto 

com carbono (C), formam o carbeto de tungstênio (WC) que é muito utilizado na indústria 

para a produção do metal duro, devido este metal apresentar interessantes propriedades tais 

como: resistência à oxidação, alta dureza, boa resistência ao choque térmico. (FELIPE, et al,. 

2010). O APT também tem aplicação em géis absorventes, pigmentações, catalisadores, 

fotocatalisadores, sensores de gás e em materiais cromogênicos. 

 

2.2- Síntese de Carbetos Nanoestruturados por Reação Gás-Sólido de 

Carborredução 

 

As reações gás-sólido pertencem à classe das reações heterogêneas, requerendo 

considerações importantes, tais como: a modificação das expressões cinéticas resultantes da 

transferência de massa entre as fases e os modelos de contato entre as fases e os reagentes. 

Um fator importante neste tipo de reação não catalítica, é que a taxa de reação é uma 

função do tempo e da posição. Na maioria dos casos às reações gás-sólido, ocorrem nos 

reatores de leito fixo ou reatores de leito rotativo. Para promover uma determinada reação 

química é importantes controlar vários fatores como temperatura, pressão, tempo, massa entre 
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outros. Mas durante uma reação ocorrem diversos outros fenômenos físicos e químicos, além 

de fenômenos de transferência de massa e de difusão intra e/ou extapartícula. (MEDEIROS, et 

al., 2006). 

Não se encontra muitos relatos na literatura a respeito do estudo da cinética das reações 

gás-sólido principalmente quando se trata das reações de carbonetação de metais refratários. 

Silva, Schmal, Oyama (1996), realizaram um estudo sobre a síntese, a cinética e o mecanismo 

de transformação do estado sólido da produção de NbC, a partir do Nb2O5 na atmosfera de 

metano e hidrogênio. A evolução da reação foi acompanhada por espectrofotometria de 

massa, sendo os produtos gasosos obtidos na reação analisados e identificados. A reação de 

redução ocorre através do mecanismo de nucleação com uma energia de ativação de 100 KJ 

mol
-1

. 

Contudo, novas técnicas de síntese têm sido desenvolvidas a fim de baixar a 

temperatura de produção de carbetos de metais refratários, a partir de precursores mais 

reativos e de reações gás-sólido para carbonetação, procurando-se produzir carbetos na forma 

pura, com propriedades adequadas para uso na produção de carbetos cementados de alta 

qualidade e catalisadores mais seletivos.  

Wanner et al,. (2000), produziram uma mistura WC e W2C com área superficial de 200 

m
2
/g a partir da decomposição térmica do complexo [W(bipy)]Cl4, (bipy = 2,2-bipyridine). 

Esta alta área superficial específica foi atribuída ao excesso de carbono livre na amostra de 

WC, adquirida no processo de obtenção. 

 Koc e Kodambaka (2000) sintetizaram WC a partir de quatro precursores diferentes. 

Dois destes precursores foram obtidos a partir da deposição do carbono no WO3, produzido da 

pirólise de hidrocarbonetos. Os outros dois, pela mistura do WO3 e o negro de fumo. E, os 

carbetos obtidos foram aplicados na produção de metal duro.  

Medeiros (2002), produziu WC nanoestruturado em baixa temperatura (820 
o
C – 850 

o
C) em um curto período de tempo (2 horas de reação) a partir do paratungstato de amônia 

(APT) e do TBO, através de reações gás-sólido. O precursor foi obtido a partir do mineral 

base, a Sheelita, da região do Estado do Rio grande do Norte. Foi possível produzir este 

carbeto com tamanho médio de cristalitos de 18 nm. As reações de síntese gás-sólido 

ocorreram em temperaturas bastante inferiores àquelas usadas na síntese convencional de 

WC.  
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As reações gás-sólido de carborredução também podem ser empregada para a produção 

dos demais carbetos de metais refratários, Ta, Nb, Ti, Zr, Hf, V, Cr, Mo, a partir do mineral 

de base, respectivamente, assim como, para a obtenção de pós compósitos nanocristalinos 

através de carbetos ou seus respectivos precursores juntos com metais de transição, tais como: 

Co, Cu, Ag, Ni e Fe. 

Pós refratários ultrafinos e nanoestruturados (WC, NbC, TaC, NbC-Cu e NbC-TaC)  

foram produzidos  por Medeiros et al., (2006); Medeiros et al., (2001); Lima (2015); Souto 

(2016) e Barbosa (2014) a baixa temperatura (820ºC a 1000ºC) a partir de complexos oxalatos 

amoniacais através de reações gás-sólido. Estes materiais apresentaram propriedades 

adequadas para diversas finalidades: alta área superficial (38 a 58 m
2
/g), tamanho de 

cristalitos nanométricos (12 nm a 50 nm), partículas extremantes porosas e alta acidez.  

Os carbetos produzidos mostraram melhoria em diversas propriedades que os materiais 

podem ter em comparação aos materiais obtidos por processos convencionais. As 

propriedades especificas desses pós nanoestruturados obtidos por reação gás-sólido, 

conduziram a um avanço rápido na aplicação destes materiais em catálise, ligas de metal duro 

(MEDEIROS, et al., 2002; OYAMA 1992; LEDOUX, et al., 1990) e compósitos metal-

cerâmica (SILVA, et al,. 2003; SILVA, et al,. 2005; SILVA, et al., 2012; SILVA JR, et al., 

2013).  

 

2.3 - Nanomateriais 

 

Nanomateriais são materiais que apresentam pelo menos uma de suas dimensões em 

escala de dezenas de nanômetros. A redução do tamanho de cristalito (característico dos 

blocos que constituem a microestrutura) implica em modificações das propriedades mecânicas 

e ópticas dos sólidos. Assim, os nanomateriais são matérias primas promissoras no 

desenvolvimento de dispositivos magnéticos, optoeletrônicos, bem como nas áreas de micro-

fabricação e bioengenharia.  

A nanociência é uma das áreas mais atraentes e promissoras para o desenvolvimento 

tecnológico do século. Na literatura são encontrados diversos termos relacionados à 

nanociência, dentre os quais podemos citar nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanofitas, 

nanotubos, nanocompósitos, etc. Na realidade, todos estes são ou estão relacionados com 

materiais nanoestruturados, que apresentam características estruturais bem definidas.  
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Na atualidade, os materiais nanoestruturados são definidos como materiais 

policristalinos de fase simples ou multifásicos com tamanho de cristalito na ordem de 

nanômetros (10
-9

m) – nm (tipicamente menores que 100 nm) (ANDRIEVSKI e GLEZER, 

2001).  

Os materiais nanoestruturados podem ser divididos em três categorias. A primeira 

compreende materiais com dimensões reduzidas e/ou dimensionalmente na forma de 

nanopartículas, fios, fitas ou filmes finos. Este tipo de nanoestrutura pode ser obtido por 

várias técnicas, tais como: deposição química ou física de vapor, condensação de gás inerte, 

precipitação de vapor, líquido supersaturado ou sólido.  

A segunda categoria compreende materiais em que a estrutura é limitada por uma região 

superficial fina (nanométrica) do volume do material. Por exemplo, “nanoclusters” de grafite 

recobertos com uma camada de partículas de cobalto (JIAO, SERAPHIN, 2000).   

Geralmente, esses materiais apresentam propriedades superiores aos materiais 

convencionais e sólidos amorfos. Por exemplo: alta resistência e/ou alta dureza, melhor 

ductilidade e/ou tenacidade, módulo de elasticidade reduzido, melhor difusividade, maior 

calor específico, e propriedades magnéticas superiores. 

 

2.3.1 - Estrutura dos Nanomateriais 

 

Os materiais nanocristalinos podem apresentar duas estruturas principais: uma cristalina 

com dimensões da ordem de nanômetros preservando a estrutura do material massivo; e uma 

interfacial, composta por centros de defeitos, tais como lacunas, discordâncias, contornos de 

grãos, entre outros. Existem relatos na literatura que sugerem a existência de materiais 

amorfos contendo a componente interfacial, chamados nanovidros (KOLESNIKOVA, et al,. 

1999, GLEITER, 1991). 

Desta forma, pelo fato dos materiais nanoestruturados serem metaestáveis, suas 

estruturas e propriedades são dependentes do método de preparação, bem como dos 

paramentos de sínteses como o tempo e temperatura. 

Devido as suas estruturas, os materiais nanoestruturados se caracterizam por 

apresentarem uma grande fração volumétrica de contornos de grãos, ou interfaces, sendo 

correspondente a 50% do volume do material, com textura orientada ao acaso e com 50% dos 

átomos situados nestes contornos (BIRRINGER, 1989). 
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Na Figura 2.2, um material nanocristalino é representado pelo modelo de esferas 

rígidas, supondo que o material possua átomos de uma única espécie química, porém com 

diferentes arranjos atômicos.  Nesta representação da Figura 2.2, a estrutura é constituída por 

átomos com arranjo cristalino rodeado por uma rede cristalina normal e por átomos com 

arranjo cristalino de contornos rodeados por diferentes redes cristalinas (SANTOS, 2002). 

 

Figura 2.2 – Representação esquemática do material nanoestruturado. Fonte: Santos, 

(2002). 

 

 

Na representação esquemática apresentada na Figura 2.2, os cristais da região 1, 2 e 3, 

são diferentes entre si, e os átomos do contorno A têm diferente arranjo dos átomos do 

contorno B. Outra característica de materiais nanocristalinos está associada aos espaços 

interatômicos entre os átomos do contorno A (espaços ab, ac), que diferem dos átomos do 

contorno B (espaços df, dg). 

 

2.3.2 - Propriedades dos Materiais Nanoestruturados 

 

As propriedades de um material dependem, principalmente, do tamanho e da 

composição química da estrutura atômica deste material. Os materiais nanoestruturados 
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tendem a apresentar propriedades diferentes daquelas dos materiais convencionais. A redução 

de tamanho, mudança de dimensionalidade e da mistura de diferentes elementos químicos 

estão diretamente relacionados com a ativação e controle dessas propriedades.  

Segundo Santos (2002), os materiais nanoestruturados apresentam melhorias nas suas 

propriedades tais como: aumento na condutividade elétrica em cerâmicas e magnéticas em 

nanocompósitos, aumento na resistividade dos metais, aumento na coercitividade magnética 

abaixo de um tamanho de partícula crítico no regime de nanoescala, e abaixo deste tamanho 

crítico a ocorrência do comportamento de superparamagnetismo.  Também apresentando um 

aumento na dureza/resistência e melhora na ductilidade/tenacidade de metais e ligas 

(SURYANARAYANA, 1995) como também uma alta atividade catalítica e um aumento na 

eficiência luminescente de semicondutores. (SHIRANE, 1956). 

Os fatores primordiais para a determinação das diferentes propriedades desses materiais 

são, a microestrutura, a dimensão e distribuição dos grãos, a morfologia de contorno de grão, 

o contorno de interfaces e o arranjo atômico formados nos produtos finais. Diante do exposto 

anteriormente, são apresentados a seguir, de forma resumida algumas propriedades de 

materiais nanométricos. 

 

2.3.2.1 - Auto-difusão 

 

 Estes materiais apresentam auto-difusividade, devido suas numerosas interfaces que 

propiciam uma alta densidade de caminhos curtos de difusão. As difusividades medidas para 

os nanomateriais podem ultrapassar em até 20 ordens de grandezas que aquelas medidas para 

policristais, abrindo uma ampla aplicabilidade tecnológica destes materiais em áreas que 

requerem sólidos com alta difusividade (GLEITER, 1989). 

 

2.3.2.2 - Magnéticas 

 

 A magnetização de saturação dos nanomateriais é cerca de 40% menor que o material 

na forma massiva, muito menor que para os materiais vítreos convencionais, onde essa 

redução gira em torno de 2%.  Além disso, tem sido relatada a redução da temperatura crítica 

Tc em aproximadamente 40°C com a redução do tamanho médio de cristalitos a 70 nm 

(GLEITER, 1989). 
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2.3.2.3 - Elétricas  

 

A redução do tamanho de cristalito aumenta a resistividade elétrica dos nanomateriais.  

A interação dos contornos de grãos com os elétrons de condução tem sido tratada 

considerando as componentes interfaciais como barreiras de potencial possuidoras de altura e 

largura características. A dependência da resistividade com a temperatura pode ser usada para 

derivar a temperatura de Debye para estes materiais, a qual apresenta grandes mudanças com 

a redução do tamanho de cristalitos.  

 

2.3.2.4 - Elásticas  

 

As constantes elásticas dos nanomateriais (metálicos e cristais iônicos) são 30% 

menores que as encontradas para policristais metálicos e até 50 % menores no caso de 

materiais iônicos. As constantes elásticas desses materiais devem ser menores devido à 

diminuição do módulo elástico da componente interfacial. A redução no módulo de Young 

pode ser interpretada com base na redução de densidade na componente interfacial.  

 

2.3.2.5 - Fricção interna 

 

 Essa propriedade é 02 ou 03 vezes menor em nanomateriais que em policristais. 

Também foram constatados picos referentes à fricções internas, os quais desaparecem com o 

tratamento térmico. Este fenômeno pode ser interpretado em termos de deslizamentos 

viscosos da componente interfacial (GLEITER, 1989). 

 

2.3.2.6 - Dureza e Fratura 

 

 Essas propriedades aumentam com a redução do tamanho de cristalito dos 

nanomateriais. Um bom exemplo é o TiO2, que pode ser sinterizado à temperaturas muito 

menores (600 K) quando no estado nanométrico, aferindo ainda dureza e resistência a fratura 

aos nanomateriais, fato que nem sempre acontece simultaneamente para os policristais 

(GLEITER, 1989). 
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2.3.2.7 - Maleabilidade à Baixa Temperatura 

 

 A maleabilidade dos nanomateriais pode ser atribuída ao fluxo/difusão de átomos na 

componente interfacial. Estes efeitos não podem ser atribuídos a porosidades residuais nos 

nanomateriais. Desta forma a aplicação desses materiais com formas definidas e sem 

crescimento de grãos é possível, uma vez que este procedimento acontece a temperaturas 50% 

menores que o ponto de fusão. Além disso, podem ter suas propriedades elásticas total ou 

parcialmente convertidas. A conversão parcial resulta em um material mais duro e resistente 

por fora e maleável por dentro (GLEITER, 1989). 

 

2.3.2.8 - Deformação Plástica 

 

 As curvas de tensão-deformação de nanomateriais diferem daquelas de materiais 

convencionais. A plasticidade e dureza dos nanomateriais são determinadas principalmente 

pela componente interfacial e suas propriedades físico-químicas e não pela microestrutura dos 

grãos como ocorre com policristais (GLEITER, 1989). 

 

2.3.2.9 - Efeitos Cinéticos 

 

Transições e nucleações de fases podem ser induzidas e inibidas através do controle do 

tamanho de cristalitos dos nanomateriais. A redução do tamanho médio dos cristalitos, bem 

como o isolamento destes, podem evitar transformações de fase. Porém no caso da 

homogeneização de misturas, via tratamento térmico, as temperaturas de processamento 

podem ser significativamente reduzidas com o uso de nanomateriais na mistura inicial.  

 

2.3.3 - Compósitos nanoestruturados 

 

A tecnologia atual exigem materiais com combinações específicas de propriedades que 

os materiais convencionais como ligas metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos, 

isoladamente, não possuem.  Estas combinações de propriedades dos materiais foram, e ainda 

estão sendo, ampliadas através do desenvolvimento de novos materiais compósitos. Os 

materiais compósitos podem ser definidos como, sendo qualquer material com mais de uma 
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fase que exiba uma proporção significativa das propriedades das fases que o constituem, 

garantindo assim uma melhor combinação de propriedades.  

Os compósitos são materiais constituídos pela mistura de uma matriz e cargas, 

designadas como reforço, que podem ser ativas quando introduzidas para melhorar as 

propriedades térmicas e mecânicas do compósito, ou inertes, quando têm a finalidade de 

reduzir custos e facilitar a moldagem (CALLISTER, 2002). 

Os nanocompósitos são materiais peculiares bifásicos, onde uma das fases possui 

dimensões nanométricas (GANGOPADHYAY, et al,. 2000). Geralmente são formados por 

fases orgânicas, inorgânicas, ou pela combinação das duas, apresentando diferentes 

propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, eletroquímicas, catalíticas e estruturais em relação 

a cada constituinte individual (AJAYAN, et al,. 2003). 

Os nanocompósitos são agrupados em quatro categorias: intragranular, intergranular, 

intra/intergranular ou nano/nano (NIIHARA, 1991). 

As dispersões intragranulares podem promover o controle do tamanho dos grãos da 

matriz durante a sinterização assim como, as dispersões intergranulares podem promover um 

controle maior nos contornos de grão, melhorando as propriedades mecânicas do material 

quando utilizado em altas temperaturas (AJAYAN, et al,. 2003).  A Figura 2.3 apresenta as 

quatro categorias de nanocompósitos. 

 

Figura 2.3 - Classificação dos nanocompósitos cerâmicos. Fonte: Adaptado de Niihara 

(1991). 
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2.3.4 - Processamento de Pós Nanoestruturados 

 

 Uma grande dificuldade do processamento de pós ultrafinos deve-se à facilidade de se 

formarem aglomerados que afetam as propriedades finais, por exemplo, baixa densificação 

(PALLONE, et al,. 2002; TOMASI, et al,. 1998). A formação de aglomerados normalmente 

se deve à grande área superficial e ao excesso de energia livre, comuns em pós nanométricos, 

dificultando a compactação e homogeneização de misturas. A não eliminação dos 

aglomerados durante a conformação produz heterogeneidades na densidade de 

empacotamento, na orientação e na distribuição de partículas e poros interaglomerados no 

corpo a verde, responsável por defeitos microestruturais após sinterização (KITYAMA, 

1996). A elevada presença de defeitos não eliminados durante o processo de sinterização leva 

à formação de compactos com baixa resistência mecânica (KITYAMA, 1996; TOMASI, et 

al,. 1998; SUMITA, et al,.1991) . 

 

2.4. Metal Duro 

 

A ampla utilização do metal duro em diversos processos de fabricação se dar, devido a 

excelente combinação de propriedades, como elevada dureza a quente e a temperatura 

ambiente, boa tenacidade à fratura, alta resistência ao desgaste e a compressão, baixo 

coeficiente de expansão térmica, além de boa condutividade elétrica e térmica. O metal duro é 

um compósito de matriz metálica, composto por uma fase dura obtida a partir de carbetos de 

metais refratários como tungstênio, molibdênio, titânio, nióbio e tântalo, e uma fase dúctil, o 

metal ligante, podendo ser cobalto, níquel ou ferro, conferindo ao material a tenacidade 

adequada (GOMES, 2007). 

O metal duro, também conhecido como carbeto cementado, é um material compósito 

(cerâmico-metal) que apresentam uma grande versatilidade de aplicações, tais como: 

ferramentas para usinagem de corte industrial, moldes, matrizes de conformação, indústrias de 

minério e de petróleo, componentes resistentes ao desgaste e mais recentemente, como 

eletrodos catalisadores em células combustíveis e revestimentos para componentes 

aeroespaciais (BALBINO, 2017). A Figura 2.4 ilustra algumas ferramentas e componentes de 

metal duro. 

 



40 

Capitulo 2 - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

Figura 2.4 - Ferramentas de metal duro. Fonte: http://www.fwferramentas.com.br/ 

(2016). 

 

 

           

Convencionalmente o metal duro é produzido pela rota da metalurgia do pó. A 

tecnologia da metalurgia do pó baseia-se na compactação de pós em moldes metálicos e 

sinterização da peça por aquecimento controlado. O resultado é um produto com a forma 

desejada, bom acabamento de superfície, composição química e propriedades mecânicas 

controladas (BRITO, 2007). O processo da metalurgia envolve quatro etapas fundamentais: 

obtenção, misturas, compactação e sinterização dos pós. 

 O carbeto predominante na obtenção de metais duros é o carbeto de tungstênio (WC) 

como fase de alta dureza, devido as suas excelentes propriedades, quando comparado aos 

demais, além de ter custo relativamente menor (LIU, WANG, et al., 2006). O componente 

metálico, que confere tenacidade ao sistema, é a fase ligante, sendo o cobalto o metal ligante 

predominante, geralmente na faixa de 3 a 30% em massa do compósito. (SANTOS, 1990; 

LIU et al., 2006) 

 Outros metais como: níquel e ferro também são bastante utilizados no metal duro 

(LEI; WU, 2009). As propriedades dos metais duros são diretamente dependentes das 

propriedades de seus componentes e de sua interação, quando submetidos às operações de 

sinterização (SANTOS, 1990). Tais propriedades são determinadas pela fase cerâmica 

(WC) e pela fase metálica ligante (Co, Ni ou Fe) e podem variar amplamente em função da 

porcentagem de WC, do tamanho de partícula do WC e de adições de reforço (TiC, TaC e 

NbC) em pequenas quantidades ( 1% a 3% em peso), que podem ser adicionados para inibir 

o crescimento de grão do WC e modificar algumas propriedades. (GILLE, 

J.BREDTHAUER, et al., 2000). 
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O tamanho, a forma e a dispersão das partículas de seus constituintes, bem como a 

variação da composição e proporção das fases do metal duro, permite que suas propriedades 

sejam alteradas e ajustadas de acordo com a aplicação pretendida, resultando em propriedades 

físicas e químicas adequadas para muitas aplicações de engenharia.  

Atualmente alguns fatores econômicos e estratégicos têm impulsionado à busca por 

substituto do cobalto, e o níquel tem recebido maior destaque por apresentar boa resistência à 

corrosão, por não ser tão nocivo quanto o cobalto e por apresentar um baixo custo. Na Tabela 

2.1 são apresentadas as propriedades de alguns carbetos e ligantes do metal duro (BALBINO 

2016). 

 

Tabela 2.1- Propriedades dos carbetos e ligantes do metal duro. Fonte: Adaptado de 

Balbino (2016). 

 

Material Dureza 

HV 

(50Kg) 

Estrutura 

Cristalina 

Temperatu

ra de 

Fusão (ºC) 

Densidade 

Teórica 

(g/cm3) 

Módulo 

de 

Young 

(GPa) 

Coeficiente 

Expansão 

Térmica 

(μm/m*K) 

WC 2200 Hexagonal  2800 15,63 696 5,2 

TiC 3000 Cúbica 3100 4,94 451 7,7 

NbC 2000 Cúbica 3600 7,80 338 6,7 

TaC 1800 Cúbica 3800 14,5 285 6,3 

Co <100 Cúbica/ 

Hexagonal 

1495 8,9 209 16,0 

Ni <100 Cúbica 1455 8,5 207 15,0 

Fe <100 Cúbica 1534 7,9 211 12,0 

 

 

2.4.1. Propriedades e Aplicações 

 

Os metais duros são aplicados nas mais diversas áreas, como na fabricação de 

ferramentas para conformação: matrizes, fieiras, rolos de laminação, etc., ferramentas para 

usinagem de materiais metálicos e não-metálicos, componentes automotivos, componentes 
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resistentes ao desgaste:bocais industriais, guias, etc., componentes estruturais, entre muitas 

outras(CABRAL, 2014). Quando há necessidade de um material que combine resistência ao 

desgaste, tenacidade e resistência mecânica em altas e baixas temperaturas, o metal duro é o 

material mais indicado para aplicação.  

As diversas aplicações do metal duro se devem a capacidade de ajuste de suas 

propriedades. As propriedades podem ser ajustadas segundo: o tipo de ligante, quantidade de 

ligante, tipo de carbeto, tamanho de grão da fase dura e quantidade de carbono. 

Segundo Prakash (2014), o metal duro apresenta importantes características e 

propriedades tais como: resistência à compressão, resistência à tração, dureza, tenacidade à 

fratura e a resistência ao desgaste. 

As propriedades do metal duro são dependentes do método de processamento. Desta 

forma o metal duro processado por prensagem (HIP) a quente ou por Sinter HIP (sinterização 

convencional seguida por HIP) podem apresentar valores de resistência a tração típicos em 

torno de 2,4 GPa.  A resistência à compressão do metal duro pode variar entre 4 e 8 GPa, 

sendo assim um dos maiores valores dentre os materiais. Por isso, é usada como material de 

construção de bigornas para síntese de diamante. 

A dureza do metal duro geralmente é medida nas escalas Vickers (HV) e Rockwell 

(HRA), O metal duro pode apresentar dureza entre 1000 e 2000 HV 30 ajustando-se tamanho 

de grão do WC e teor de Co.  

A tenacidade à fratura é convencionalmente determinada por meio da medida das 

trincas formadas nos vértices de identações do penetrador Vickers, uma vez que criar trincas 

de formato e comprimentos controlados e conhecidos em metal duro é bastante difícil. Os 

valores podem variar na faixa entre 7-25 MPam1/2, enquanto, para comparação, a de 

cerâmicas geralmente não ultrapassam 10 MPam1/2. A tenacidade à fratura é importante para 

aplicações em que choques mecânicos e vibrações estejam presentes. 

A resistência ao desgaste é o nome genérico usado para designar a resistência que o 

material oferece aos diversos mecanismos de desgaste existentes nas mais diferentes 

condições de serviço.  
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2.4.2 - Fases dos Metais Duros 

 

Os metais duros são constituídos por duas fases, a fase de alta dureza (cerâmica) e a fase 

ligante (metal), que são responsáveis pelas suas excelentes propriedades.  

 

2.4.2.1 - Fase de alta dureza 

 

A fase cerâmica é a fase de alta dureza que constitui o metal duro, a qual é formada por 

carbetos de metais refratários, como o carbeto de tungstênio WC, TiC, TaC, NbC entre outros. 

Porém o WC é a fase de alta dureza mais empregada na fabricação do metal duro.  

Os materiais que compõem esta fase apresentam alta dureza (1000 a 4000 na escala 

Vickers (HV)). Os materiais com dureza acima de 4000 HV são ditos superduros como o 

diamante e o nitreto cúbico de boro, porém devido à baixa tenacidade são usados apenas em 

trabalhos específicos (VEPREK, VEPREK-HEIJMAN et al., 2004). Quanto mais duro um 

material mais frágil ele é. Desta forma, os materiais de maior dureza são mais frágeis e a 

combinação da dureza desta fase com a tenacidade da fase ligante, garante ao metal duro, 

excelentes propriedades para usos específicos na indústria.  

 

2.4.2.2 - Fase Ligante 

 

A fase ligante é uma fase contínua, que envolve as partículas da fase de alta dureza, 

formando uma solução sólida, com a dissolução de elementos da fase dura no metal da fase 

ligante. Desta forma, a solubilidade dos elementos que constituem as partículas duras no 

metal ligante exerce uma grande importância, pois confere a solução sólida propriedades 

desejadas. Quando a solução sólida é formada, esta apresenta propriedades muito melhores do 

que o metal ligante puro. 

O ligante também apresenta diversas vantagens quanto ao seu uso, como permitir 

menores temperaturas de sinterização e apresentar ótima molhabilidade no carbeto, 

promovendo uma alta densificação nos metais duros durante a sinterização. Desta forma a 

combinação da fase de alta dureza (WC) com a fase ligante (Co) resulta em um compósito 

com excelentes propriedades mecânicas que atuam como referência aos demais compósitos à 

base de WC. Porém o uso do cobalto como ligante ainda apresenta alguns problemas, por ser 
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um metal raro, tóxico, e por suas principais reservas estarem em áreas de difícil acesso para o 

meio industrial, fato este que resulta nos altos preços do metal.  

O metal duro à base de cobalto apresenta uma baixa resistência à corrosão em ambientes 

aquosos e ácidos, não atendendo a crescente demanda por materiais que ofereçam 

propriedades adequadas e definidas. Esses fatores têm motivado a busca por novas 

alternativas ao cobalto, buscando a substituição total ou parcial por outros elementos que 

produzam compósitos com propriedades comparáveis ou superiores ao metal duro tradicional 

(WC-Co) (FERNADES; SENOS, 2011). Neste contexto o níquel tem se mostrado promissor 

como elemento metálico para substituir o cobalto, pois possui estrutura e propriedades 

mecânicas comparáveis a este, além de ser um elemento abundante e ter um valor de mercado 

relativamente baixo (GUO; XIONG, et al., 2010). Porém o níquel não tem uma molhabilidade 

nas partículas de WC tão eficaz quanto o cobalto e dissolve quantidades menores de 

tungstênio (W) e carbono (C) durante a sinterização, resultando em um sacrifício da 

resistência, dureza e resistência ao desgaste (FERNADES; SENOS, 2011).  

 

2.4.3 - Metal Ligante Níquel (Ni). 

 

O níquel é um metal da primeira série de transição (3d)  de coloração branco-prateada, 

bom condutor de eletricidade e calor, dúctil e maleável, porém não pode ser laminado, polido 

ou forjado facilmente e apresenta certo caráter ferromagnético. No seu estado de oxidação 

(+2) aparece na cor verde em soluções de sais de níquel (PAGANINI, 2007 apud MARTINS, 

2010).  

O níquel é um dos metais mais importantes e versáteis para as indústrias, sendo 

essencial como elemento de liga em ferro fundido, aços e ligas não ferrosas. As ligas a base 

de níquel são utilizadas em aplicações que necessitam de resistência a corrosão e ao calor, 

devido a relativa resistência a oxidação e corrosão do níquel. Sua aplicação é bastante ampla, 

sendo usado principalmente na produção de aço inoxidável e em liga com o cobre para 

produzir os cuproníqueis, em baterias de níquel-cádmio e como catalisador, especialmente na 

adição de hidrogênio a compostos orgânicos. (ASM Specialty Handbook: Nickel, Cobalt, and 

Their Alloys, 2000). A Tabela 2.2 lista as propriedades básicas do níquel. 
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Tabela 2.2 - Propriedades básicas do metal níquel. Fonte: TORRES, (2009). 

 

PROPRIEDADES  

Densidade (g/cm
3

) 
8,50 

Temperatura de fusão (ºC) 1455 

Temperatura de ebulição (ºC) 2913 

Condutividade elétrica (10
6
/m Ω) 

14,38 

Condutividade térmica (W/ m·K) 91,2 

Módulo de Young (GPa) 207 

Dureza (HV) 64 

Estrutura cristalina CFC 

 

 

O níquel é um metal de muito interesse na área da metalurgia do pó, devido algumas 

propriedades tais como: elevada pureza (podendo chegar a valores acima de 99,95%), elevada 

propriedades magnéticas, alta condutividade térmica e elétrica, baixo nível de oxidação e alta 

área superficial específica. (FERNANDES, 2014).  

A adição de níquel ou a substituição total do cobalto pelo níquel, sempre melhora a 

resistência à oxidação do metal duro (Torres, 2009). Porém, a molhabilidade das partículas de 

carbeto de tungstênio pelo níquel não é tão eficaz quanto à do cobalto, causando um sacrifício 

na resistência, dureza e resistência ao desgaste do material (ASM Specialty Handbook: 

Nickel, Cobalt, and Their Alloys, 2000). A Figura 2.5 apresenta uma comparação entre a 

resistência à corrosão e o pH para os metais duros WC-Co e WC-Ni. 
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Figura 2.5 – Resistência à corrosão de metais duros (WC-Ni e WC-Co). Fonte: 

BALBINO, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 - Fatores que Influenciam as Propriedades dos Metais Duros 

 

As propriedades mecânicas do metal duro, normalmente são influenciadas por diversos 

fatores, que vão desde a escolha dos elementos componentes, até a finalização da peça 

sinterizada. Os fatores mais comuns que geralmente influenciam as propriedades dos metais 

duros estão diretamente relacionados à escolha dos pós de partida (tamanho, forma, pureza, 

empacotamento, mistura, compressibilidade, etc.), a composição das fases (impurezas, 

ligantes, teor de ligantes, intermetálicos, etc.), a condições de sinterização (tempo, 

temperatura, atmosfera, taxa de aquecimento, tamanho e tipo de forno, gradiente térmico, 

etc.), microestrutura (tamanho de grão, separação entre grãos, porosidade, tamanho de poro, 

segregação). A seguir serão abordados os principais fatores que influenciam nas propriedades 

finais do metal duro. 

 

 



47 

Capitulo 2 - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

2.4.4.1 - Teor de Ligante 

 

 Quanto maior a porcentagem do teor de ligante, menor a dureza e maior a resistência à 

fratura por flexão. Ao diminuir o teor do ligante a resistência ao desgaste aumenta. Além do 

teor de ligante uma má distribuição da fase ligante pode formar aglomerações localizadas, 

chamadas “ilhas de ligante” (normalmente oriundas de mistura e/ou moagem deficiente). 

Esses defeitos geram microestruturas irregulares que, por sua vez, levam a propriedades ruins 

e a uma grande dispersão de resultados. 

 

2.4.4.2 - Teor de Carbono 

 

 A quantidade de carbono no metal duro é um fator muito importante para a manutenção 

de suas propriedades. A formação das fases indesejáveis W2C (pobre em carbono) e fase-η, 

são oriundas da deficiência de carbono.  Esta deficiência de carbono ocorre devido à 

descarbonatação durante a sinterização ou a deficiência de C nos carbetos de partida.  A fase-

η proporciona um leve aumento na dureza e uma grande queda na resistência à ruptura 

transversal.  

O excesso de carbono também é um fator determinante nas propriedades do metal duro, 

pois um excesso de carbono fará com que ocorra a precipitação de carbono livre na forma de 

grafita e a redução do teor de W na fase ligante. A precipitação de grafita livre ativa o 

crescimento de grão do WC, e consequentemente, ocorre uma diminuição da dureza e da 

resistência a ruptura transversal do metal duro. Quando o excesso de carbono é grande, a 

grafita precipita em agregados diminuindo assim as propriedades do material. 

A grafita e a fase η são indesejáveis, pois comprometem as propriedades mecânicas do 

produto final. Portanto um controle do teor de carbono no metal duro é muito importante para 

obter o compósito com propriedades ótimas. Para isto deve-se manter o teor de carbono 

dentro de estreitos limites. A Figura 2.6 apresenta o digrama ternário W-Ni-C com 10% em 

massa de Ni. Nele observar-se uma região bifásica muito estreita, na temperatura ambiente, 

com relação ao teor de carbono, coexistindo apenas o WC e um ligante a base de níquel, rico 

em W (CABRAL, 2014). 
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Figura 2.6 - Diagrama de fases W-Ni-C (10% p. Ni). Fonte: CABRAL, (2014) 

 

 

 

 

 

2.4.4.3 - Porosidade  

 

A porosidade influencia de forma direta na resistência mecânica e na dureza dos metais 

duros, pois os metais duros devem apresentar estruturas com porosidade residual uniforme 

para assim garantir boas propriedades mecânicas, bem como boa densidade, já que a 

porosidade influencia diretamente na densidade do metal duro. Geralmente o valor de 

densidade aparente de metais duros a base de cobalto, deve se aproximar de 99,5% da 

densidade teórica, isto quanto obtidos por sinterização convencional. Quanto maior a 

quantidade de ligante na composição, mais fácil se chega à densidade teórica. E quanto menor 

o teor de ligante maior é a porosidade residual, comprometendo as propriedades mecânicas do 

material.  

A porosidade também pode ser causada por mistura e moagem insuficientes, baixa teor 

de carbono, presença de impurezas voláteis, gases aprisionados e má distribuição de ligante 

(EXNER 1964 apud RIBAS, 1991).  A porosidade pode ser evitada, controlando alguns 

fatores como: pressão de compactação, temperatura e tempo de sinterização, tamanho e forma 

das partículas do pó, mistura e moagem, porém não é uma etapa muito fácil.  
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2.4.4.4 - Tamanho das Partículas dos Pós de Partida 

 

Pós com diferentes tamanhos de partículas são empregados na produção do metal duro, 

desde partículas nanométricas (100nm) até micrométricas (35 μm). O tamanho das partículas 

de carbeto de tungstênio, afeta diretamente o comportamento do material na sinterização, bem 

como suas propriedades mecânicas. O aumento da dureza e da resistência do material pode ser 

alcançado com a redução no tamanho das partículas do pó, desenvolvendo uma maior área de 

contornos de grãos. O contorno de grão atua como barreira ao movimento das discordâncias, 

ocasionando menor deformação ao material (CALLISTER, 2002).  

Geralmente para minimizar os efeitos do tamanho das partículas no crescimento de grão 

nos sinterizados, utiliza-se adição de inibidores de crescimento de grão, como TaC, NbC entre 

outros. Estes inibidores de crescimento de grão agem como reforço, proporcionado assim uma 

microestrutura mais homogênea e resistente ao metal duro. Os carbetos aditivos são solúveis 

na fase ligante e podem segregar as interfaces WC/ligante, formando cristais ou fases novas 

que reduzem a energia de interface, diminuindo assim a força motriz de crescimento de grão 

(BORGES, 2008). Pós de carbetos nanométricos quando utilizados com inibidores, 

proporciona elevados valores de dureza e resistência ao desgaste ao metal duro.  

 

2.4.5 - Produção de Metal Duro pela Metalurgia do Pó 

 

A metalurgia do pó é uma técnica muito utilizada em processos de transformação de pós 

metálicos e não metálicos em peças ou componentes acabados. Devido a fatores econômicos 

como a redução do número de operações na produção da peça acabada, em relação a outros 

processos, e o aproveitamento quase total da matéria prima.  

Além disso, apresenta ótimas tolerâncias dimensionais permitindo a fabricação de peças 

com formas complexas e admite variadas combinações de elementos químicos (ligas, óxidos 

mistos, polímeros, sólidos covalentes e iônicos), podendo assim, obter várias microestruturas 

(Grupo Setorial de Metalurgia do Pó, 2011). A sua tecnologia baseia-se na prensagem de pós 

em moldes metálicos e consolidação da peça por aquecimento controlado. O resultado é um 

produto com a forma desejada, bom acabamento de superfície, composição química e 

propriedades mecânicas controladas (BRITO, MEDEIROS e LOURENÇO, 2007). Uma das 

características desse processo é o baixo custo para produção de peças em larga escala e o 
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baixo impacto ambiental, quando comparada com as tecnologias concorrentes, pois exige um 

menor consumo de energia de transformação e possibilita um alto aproveitamento da matéria 

prima, geralmente acima de 95%, como pode ser visto na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Vantagens do Processo da Metalurgia do Pó. Fonte: 

(http://www.metalurgiadopo.com.br/Paginas/detalhes.asp?iType=1&iPic=4. em 20/11/2016). 

 

 

 

A metalurgia do pó é reconhecida hoje como uma das mais importantes técnicas de 

fabricação via formação de fase líquida para a produção de vários produtos industriais. Esta 

técnica envolve as etapas descritas no fluxograma apresentado na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Fluxograma da produção de metais duros pela metalurgia do pó. Fonte: 

Autor. 
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Dependendo dos pós de partida e do material que se quer obter, este processo descrito 

na Figura 2.8, pode ser reduzido, eliminando alguma etapa (redução, adição de lubrificantes, 

remoção de lubrificantes e pré-sinterização). Essa sequência de etapas e operações influência 

fortemente nas propriedades, microestrutura e desempenho do produto final. Assim, deve ser 

dada uma atenção especial a cada etapa, mantendo um controle cuidadoso para que se possa 

alcançar ao final, as características desejadas para o produto (BALBINO, 20016). 

 

2.4.6 - Obtenção de Pós Compósitos para Produção do Metal Duro 

 

Durante a segunda guerra mundial na Alemanha, o tamanho das partículas dos pós era 

diminuído em meio úmido, em um moinho rotativo de bolas a baixa velocidade. Logo depois 

para a obtenção de micro grãos de carbetos passou-se a utilizar um moinho rotativo de alta 

energia, Este método permitiu obter maior volume de massa moída com maior eficiência 

energética, tornado-se um método amplamente conhecido e utilizado.  

Atualmente os pós compósitos, podem ser obtido por vários processos, tais como: 

misturas, que é executada por misturadores, e ocorre sem quebra de partículas; moagem onde 

os pós são triturados e misturados num moinho de bola convencional (GOMES, et al., 2001), 

moagem de alta energia (MAE), sínteses químicas entre outros.  

O principal objetivo de misturar carbeto de tungstênio e cobalto é para permitir que as 

partículas de carbeto de tungstênio fiquem envolvidas pelas finas partículas da matriz cobalto, 

os pós finos de cobalto são necessários para o inicio da sinterização.  

 Os processos de moagem/mistura, geralmente, são realizados por via úmida 

(ciclohexano, álcool industrial, heptano, etc.) ou com uma atmosfera protetora de gás inerte 

(argônio, nitrogênio, etc.) com intuito de evitar oxidação do pó durante o processo. Segundo 

Zhang, (2003), a moagem de alta energia é um meio simples e eficiente para produzir pós 

finos na escala nanométrica para o compósito WC/Co, porém são necessárias várias horas de 

moagem para se alcançar um pó em escala nanométrica. Recentemente estudos vêm sendo 

realizados para obtenção de pós compósitos de WC-Co por meio de síntese química apartes 

de reação gás-sólido a baixa temperatura. 
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2.4.7 - Compactação de Pós de Metal Duro 

 

Dando continuidade às etapas da metalurgia do pó para o processamento do metal duro, 

a compactação faz-se necessária para a conformação do pó e posterior sinterização. A 

compactação é responsável pela geometria e densificação da mistura de pós. Para se obter 

produtos finais conformados, são empregadas durante o processo de compactação matrizes 

com o formato do produto final desejado. O tamanho da matriz deve ser superior ao tamanho 

do produto final, para permitir a retração dimensional que ocorre durante a fase de 

sinterização.  

Pós que possuem granulométria muito fina apresentam baixa escoabilidade e baixa 

densidade aparente, dificultando assim a sua compressão. O elevado atrito entre as partículas 

torna a etapa de compactação um problema em pós nanométricos. Desta forma, a técnica de 

granulação surge, a fim de formar pequenos aglomerados desses pós, que preservem a 

natureza individual de cada partícula. Na produção de metal duro a granulação é, 

normalmente, realizada pela adição de parafina à mistura de pós (UPADHYAYA, 1998). 

A compactação consiste na prensagem dos pós utilizando uma pressão externa. Após 

esse processo é obtido o compactado a verde, que pode possuir uma densidade de até 60% da 

densidade teórica, também chamada de densidade a verde. Independentemente da densidade a 

verde, os compactados de metal duro alcançam uma densificação quase completa durante a 

sinterização via fase líquida. Porém, para compactados com densidade a verde inferior a 60% 

da densidade teórica, a retração é alta dificultando o controle dimensional. Sendo assim é 

desejável alcançar uma alta densidade a verde dos compactados (UPADHYAYA, 1998). 

Essa etapa tem como objetivos conformar o pó na forma desejada, conferir as 

dimensões finais ou aproximadas, conferir adequada densidade a verde ao compactado, 

conferir resistência mecânica necessária para o manuseio posterior e proporcionar o 

necessário contato entre as partículas de pós, para que a operação de sinterização seja 

eficiente (CHIAVERINI, 1992). O rearranjo das partículas soltas, a deformação elástica, a 

deformação plástica, a fragmentação (para materiais não frágeis) são processos que ocorrem 

durante a compactação, porém é importante destacar que esses processos não ocorrem 

completamente separados (BALBINO, 2016).  
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A remoção do ligante deve ser realizada após a etapa de compactação, uma vez que a 

parafina não tem mais nenhuma função na produção do metal duro. A técnica usual é 

volatilizar a parafina pelo aquecimento dos compactados sob fluxo de hidrogênio ou a vácuo. 

É importante que a remoção da parafina seja finalizada sem causar qualquer alteração física 

ou química nos compactados (UPADHYAYA, 1998). 

 

2.4.8 - Sinterização de metal duro 

 

A sinterização é um processo físico, termicamente ativado, no qual um conjunto de 

partículas de determinado material, já conformado, une-se com o aquecimento a temperaturas 

acima de 50% da temperatura de fusão da fase ligante. A força motriz para que ocorra a 

sinterização, vem da redução da energia livre total do sistema. Consequentemente, ocorre a 

eliminação dos espaços vazios existente entre as partículas, resultando em um corpo rígido e 

denso, sendo possível a presença de porosidade (SILVA e ALVES, 1998).   

No processo de fabricação do metal duro, a sinterização é uma das etapas mais 

importantes, uma vez que é nesta etapa que o compactado resultante da conformação dos pós 

é submetido à temperatura máxima. Várias mudanças ocorrem na estrutura do metal duro 

durante a sinterização, entre elas a densificação e o crescimento de grãos. No processamento 

do metal duro, o objetivo principal é obter um corpo sinterizado com distribuição de tamanho 

de grãos bem definidos e com densidade próxima a densidade teórica (BRITO, et al., 2007). 

Estudos sobre sinterização visam compreender como variáveis de processamento como: 

temperatura, tamanho de partícula, pressão aplicada, atmosfera de sinterização, aditivos, taxa 

de aquecimento e tempo de patamar influenciam na microestrutura final do material. O 

entendimento e o controle do processo de sinterização são muito importantes, pois ajuda a 

melhorar as propriedades do material sinterizado a partir das matérias primas, tornando 

possível a modificação das condições de sinterização ou características da matéria prima para 

produção de peças com melhores propriedades. 

A sinterização convencional do metal duro (WC-Co) é feita sem pressão e em 

temperaturas nas quais há presença de uma fase líquida, o Co, o qual desempenha o papel de 

ligante das partículas de WC, sendo o agente formador de fase líquida. Geralmente a 

temperatura de tratamento varia entre 1350 e 1550°C, o Co, forma um eutético com o W e C e 

promove o molhamento do WC. Este tratamento é chamado de sinterização por fase líquida 
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(ALLIBERT, 2001). Uma breve descrição deste processo e do processo de sinterização que 

ocorre antes da formação da fase líquida, denominada sinterização em fase sólida será feita 

para servir de base para o modelo que se irá propor para a sinterização do metal duro por SPS 

e em forno a vácuo. Destaque será dado a esses dois métodos de sinterização, pois essas são 

as condições de sinterizações que serão utilizadas neste trabalho. 

 

2.4.8.1 - Sinterização em Fase Sólida  

 

A sinterização por fase sólida ocorre por difusão no estado sólido entre partículas em 

contato físico, de modo que a densificação acontece por meio do transporte de matéria para os 

poros, sendo estes eliminados.  No metal duro o a força motriz para a sinterização em fase 

sólida é o decréscimo de energia de superfície, que ocorre quando as partículas se ligam com 

vista à diminuição da porosidade.  Ocorre em temperaturas abaixo do ponto eutético do 

sistema, que é o ponto onde ocorre a decomposição isotérmica de uma fase líquida em duas 

fases sólidas.  

O material é transferido para a região de contato entre partículas vizinhas, sem que haja 

qualquer tipo de líquido na estrutura. Nessa etapa, rigidez e densificação são conseguidas pelo 

aumento da área de contato entre as partículas e pelo melhor empacotamento de matéria 

(SILVA e ALVES, 1998). A difusão superficial do ligante e a aglomeração entre o ligante e 

as partículas de carbeto de tungstênio são resultantes da força de tensão superficial 

(UPADHYAYA, 1998).  

Esta sinterização pode ser dividida em três estágios: 

 

 Estagio inicial: Caracterizado pela difusão dos átomos das partículas para as zonas 

porosas, dando origem à formação de pescoços entre as mesmas (Figura 2.9(b)), com 

consequente redução da energia superficial (COSTA, 2004). Neste estágio há 

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 em que estes começam 

a se interferir.  
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Figura 2.9 - (a) Estágio inicial da sinterização em fase sólida. Fonte: LEE & 

REINFORTH, (1994), com adaptações, (b) Formação de pescoços entre partículas no 

processo de sinterização. Fonte: SONG, et al., (2006). 

 

  

 

 Estágio intermediário: é caracterizado por uma lisa estrutura na forma de cilindros 

interconectados no qual há uma grande densificação do compacto, causada pela 

eliminação da porosidade aberta. Inicialmente a estrutura possui de 70 a 92% de 

porosidade e termina com cerca de 8% de porosidade remanescente.  

 

Figura 2.10. Estágio intermediário da sinterização em fase sólida. Fonte: adaptado de 

(LEE & REINFORTH, 1994). 

 

 

 

 Estágio Final: é o estágio em que há isolamento dos poros na região dos contornos de 

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

a b 
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dos contornos de grão com somente uma pequena densificação da estrutura. A Figura 

2.11 mostra um exemplo do terceiro estágio de uma sinterização em fase sólida.  

 

Figura 2.11. Terceiro estágio da sinterização em fase sólida. Fonte: adaptado de (LEE & 

REINFORTH, 1994). 

 

 

 

Normalmente, mais de 50% da densificação dos metais duros é alcançada antes que a 

temperatura eutética do sistema seja alcançada, ou seja, antes que ocorra a transformação 

isotérmica de duas fases sólidas em uma fase líquida (UPADHYAYA, 1998). Essa 

densificação aumenta consideravelmente com a diminuição da granulometria das partículas de 

carbeto de tungstênio e o aumento das interfaces entre o WC e o ligante (GILLE, G, et al., 

2000).  Para metais duros com grãos ultrafinos a densificação nessa etapa pode chegar a 90% 

(GILLE,  et al., 2002). 

Contudo, a solidificação por fase sólida é cineticamente mais lenta do que a sinterização 

por fase líquida. Assim, se uma maior densificação durante a sinterização por fase líquida for 

conseguida, sem que haja comprometimento das propriedades finais do material, o tempo de 

sinterização será significantemente reduzido (UPADHYAYA, SARATHY e WAGNER, 

2001). 

 

2.4.8.2 - Sinterização em Fase Líquida  

 

A sinterização em fase líquida é caracterizada pela formação de líquido a elevadas 

temperaturas, que vai molhar as partículas de WC e preencher os espaços vazios entre elas, 

reduzindo a porosidade, e promovendo a sua ligação (BOCK, 1995 apoud MANUEL, 2008). 
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A teoria sobre a sinterização por fase líquida pode ser explicada a partir de um processo que é 

dividido em três estágios: rearranjo, solução-precipitação e estado sólido (GERMAN, 1994). 

 

 Estágio de rearranjo: é o estágio no qual é marcado inicialmente pelo espalhamento 

do líquido recém-formado ao redor das partículas sólidas que conduz ao rearranjo 

dessas partículas e a densificação da estrutura.  

 

 Estágio de solução-precipitação:Este estágio só ocorrerá se houver solubilidade da 

fase sólida no líquido.  

 

 Estágio de densificação final: Este estágio só ocorre se a estrutura ainda não estiver 

completamente densa e consiste no crescimento de pescoço entre as partes sólidas que 

estão em contato. Sua finalidade é o encerramento do processo de fechamento dos 

poros e a contração da estrutura. A Figura 2.12 mostra um exemplo dos estágios de 

sinterização em fase líquida. 

 

Figura 2.12 - Exemplo dos estágios de sinterização em fase líquida. 

 

 

 

A sinterização por fase líquida é aplicada às ligas e compósitos que fundem ao longo de 

um determinado intervalo de temperatura. Tipicamente, os grãos sólidos apresentam 

solubilidade no líquido, fazendo com que o líquido difunda pelas partículas sólidas, gerando 

força capilar que une os grãos. Ao mesmo tempo, a elevada temperatura amolece as partículas 

sólidas gerando uma densificação adicional. A sinterização via fase líquida possibilita a 
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obtenção de um produto final com propriedades melhoradas, sendo assim o processo de 

sinterização utilizado comercialmente. (GERMAN, SURI e PARK, 2009). 

Tecnicamente, é um processo muito atrativo, pois proporciona sinterização rápida e 

completa densificação, sem que seja necessária nenhuma pressão externa. A rapidez desse 

tipo de sinterização é devida a maior difusão atômica na presença de fase líquida, o que 

facilita o transporte de matéria. No caso do metal duro, onde a fase que apresenta maior ponto 

de fusão é a fase dura, a sinterização por fase líquida resulta em um material compósito com 

comportamento relativamente dúctil, apesar de a fase dura ser a fase majoritária. 

 

 2.5 - A Técnica Spark Plasma Sintering (SPS) 

 

A sinterização por plasma pulsado (SPS - Spark Plasma Sintering) é uma técnica de 

consolidação de pós que é caracterizada pela aplicação simultânea de pressão e corrente 

contínua pulsada através de uma amostra comprimida em matriz de grafite, possibilitando 

sinterizações a temperaturas relativamente baixas e em curto espaço de tempo (GROZA, et 

al., 2001; MUNIR, et al., 2006). Podemos dizer que a SPS utiliza a pressão, juntamente com a 

temperatura, como meios de promoção da densificação da estrutura, bem como outras 

técnicas tais como a sinterização isostática a quente e a sinterização uniaxial a quente, fazendo 

com que estruturas completamente densa, sejam produzidas (PEÇANHA JÚNIOR, et al.,  

2016) 

Segundo Munir et al.(2006) a utilização do principio da transferência de massa deste 

processo, permite a aplicação de altas taxas de aquecimento e de resfriamento, garantindo boa 

densificação com menor crescimento de grãos, garantindo assim as propriedades intrínsecas 

dos pós nos produtos densificados.  

Segundo Hungría et al. (2009), há um grande interesse na técnica Spark Plasma 

Sintering, devido ao seu rápido tratamento térmico. Desta forma, o tempo de consolidação é 

diminuído de horas, no caso da sinterização convencional, para poucos minutos para o 

processo SPS. Outro fator importante desta técnica é a diminuição da temperatura de 

sinterização em algumas centenas de graus em relação à sinterização tradicional. A Figura 

2.13, mostra um exemplo disso para uma amostra de titanato de bário (BaTiO3). 
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Figura 2.13 - Comparação dos perfís de cerâmica BaTiO3 obtidos por sinterização 

convencional e por Spark Plasma Sintering (SPS). Fonte: HUNGRÍA, et al., (2009). 

 

 

 

A sinterização por SPS é considerado um método rápido em que a potência de 

aquecimento não é apenas distribuída homogeneamente sobre o volume do pó compactado em 

uma escala macroscópica, mais também é dissipada exatamente nos locais, em escala 

microscópica, onde a energia é necessária para o processo de sinterização, ou seja, nos pontos 

de contato das partículas do pó, como podemos ver na Figura 2.14 (SUÁREZ, et al., 2013).  

 

Figura 2.14. Dissipação de energia em escala microscópica no processo SPS. SUÁREZ, 

et al.(2013). 
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2.5.1 Sistema Básico da Técnica SPS 

 

A Figura 2.15 representa um sistema SPS básico, o qual consiste em uma máquina de 

sinterização SCP/SPS com um mecanismo de pressurização vertical uniaxial, contendo: 

eletrodos de pressão especialmente projetados com refrigerador a água incorporado, câmara 

de vácuo refrigerada à água, mecanismo de controle de atmosfera de vácuo/ar/argônio, 

gerador especial de energia DC (corrente contínua) para sinterização por pulso, matriz e 

pistões de grafite. Além de unidades de controle de água de resfriamento, medição de posição 

dos punções, medição de temperatura, exibição da pressão aplicada e várias unidades de 

segurança para intertravamento do sistema (TOKITA, 1997). 

 

Figura 2.15. Sistema SPS. Fonte: adaptado de Suárez et al., (2013). 

 

 

 

 

O sistema pode ser usado tanto para sinterizar, quanto para sintetizar fases a partir de 

seus pós constituintes. Neste sistema visualizado com maior ampliação nas Figuras 2.16 (a, b) 

a amostra é colocada em uma matriz de grafite, na forma prensada ou não. Geralmente são 

utilizadas pressões de até 140 MPa. Os pistões também de grafite são colocados sob e sobre a 

amostra, fechando a cavidade cilíndrica e exercendo uma carga sobre a amostra. Matriz e 
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pistões são colocados na prensa, alinhados por espaçadores de grafite, em contato direto com 

eletrodos. (SANTOS, 2016). 

 

Figura 2.16 (a, b) - Configuração da amostra na matriz de compactação (a) e da matriz 

na prensa de sinterização (b). Fonte: SANTOS, (2016). 

 

 

 

2.5.2 Mecanismo de Sinterização por SPS 

 

O método SPS é alimentado por corrente contínua pulsante que é utilizado desde o 

início até o fim do processo de aquecimento. O pó é consolidado em duas fases: no início da 

sinterização a consolidação ocorre por um impulso de corrente através da amostra e posterior 

aquecimento direto da amostra. O impulso de corrente no equipamento SPS inicia um campo 

magnético e a interação do campo com a corrente elétrica é acompanhado com compressão 

radial do pó.  

O aquecimento da mistura pode ser realizado em uma ou mais etapas. A utilização de 

patamares isotérmicos e diferentes taxas de aquecimento, até atingir a temperatura máxima de 

sinterização, são aplicáveis de acordo com a necessidade da sinterização e modelo do 

equipamento (RAGULYA, 2010). 

A segunda fase de consolidação ocorre com a pressão que pode ser alterada, 

dependendo da substância sinterizada. Neste caso, a pressão inicial (10-15 MPa) pode ser 

aumentada gradualmente com o aumento da temperatura. A transferência de calor da matriz 

para a amostra é muito eficaz, contribuindo assim como um elemento de aquecimento 
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resistivo. Portanto, o gradiente de temperatura aparece quando a taxa de aquecimento é alta 

(Figura 2.17). 

Normalmente, o SPS utiliza altas taxas de aquecimento (superior a 600°C/min) e 

mantém curto processo isotérmico para obter amostras com densidade próxima à teórica (o 

ciclo completo de sinterização pode levar menos de 10 min) e temperaturas relativamente 

baixas, em muitos casos, centenas de graus mais baixa do que as temperaturas usadas durante 

a prensagem a quente (RAGULYA, 2010).  

 

Figura 2.17 - Distribuição de temperatura em um componente de sinterização SPS. 

Fonte: PEÇANHA JUNIOR, (2014). 

 

 

 

2.5.3 - Vantagens da técnica de Sinterização SPS 

 

 Poder ser aplicadas a cerâmicas, metais, polímeros, compósitos e estruturas com 

gradientes funcionais. 

 Consegue atingir altas densidades das estruturas. 

 Processa os materiais em temperaturas geralmente inferiores àquelas aplicadas 

em outras técnicas. 

 Tempos comparativamente muito mais curtos de processamento do que as 

técnicas concorrentes.  

 Menor tamanho de grãos da estrutura, devido ao curto tempo e à menor 

temperatura utilizados. Isto permite manter a fina granulometria de materiais 

nanoparticulados. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

  

3.0 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes Químicos e Materiais 

 

 Nitrato de Niquel II hexahidratado (Ni(NO3)2·6H2O), 98%, Synth; 

 Paratungstato de amônio (NH4)10(H2W12O42)·4H2O);  

 Gás hidrogênio (H2 - 99,9%– White Martins); 

 Gás metano (CH4 – 99,9% - LINE); 

 Argônio (Ar – 99,9% -LINE); 

 Matriz e pistões de grafite densificado;  

 Resina baquelite para embutimento a quente; 

 Lixas d’água com granulometria de 100, 220, 320, 400, 600 e 1200 mesh;  

 Panos para polimento, marca Allied;  

 Pasta diamantada para polimento nas granulometrias de 9, 6 e 3 microns; 

 Lubrificante vermelho para polimento metalográfico com pasta de diamante, marca 

Arotec; 

 Termômetro, Paquímetro;  

 Navícula de alumina; 

 Vidro de relógio; 

 Almofariz com pistilo; 

 Picnômetro; 

 Becker de 50mL, 100mL e 250mL. 

 

3.2 Métodos 

 

O fluxograma da Figura 3.1 ilustra, resumidamente, o procedimento experimental de 

obtenção dos pós compósitos de WC-Ni nanoestruturados. 
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Pós precursores 

 

Figura 3.1 - Fluxograma de obtenção dos pós compósitos de WC-Ni nanoestruturados. 

Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxograma da Figura 3.2, ilustra resumidamente, o procedimento experimental das 

sinterizações dos compósitos WC-Ni. 
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Figura 3.2 - Fluxograma de obtenção WC-Ni nanocompósitos. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 - Planejamento fatorial 2³ 

  

Para auxiliar na quantificação da influência dos parâmetros de síntese no tamanho do 

cristalito do carbeto de tungstênio-niquel obtido pela reação gás-sólido, foi realizado um 

planejamento experimental fatorial do tipo 2³. A fim de estimar os erros, a significância dos 

efeitos e otimizar a execução do planejamento experimental e além disso, minimizar o 

número de experimentos realizados, foi incluído no planejamento três experimentos no ponto 

central, correspondente ao valor médio dos níveis de cada uma das variáveis empregadas.  

Os valores dos pontos mínimos (-1) e máximo (1) do planejamento experimental foram 

escolhidos levando em consideração as condiçoes de sínteses utilizadas nos trabalhos 

desenvolvidos por Medeiros, 2002. A Tabela 3.1 apresenta os valores estudados para cada 

variável independente, bem como o valor numérico codificado para a reação gás-sólido. 

 

 

SPS 

Temperaturas: 1350°C e 1450°C, 

 Pressão: 20 MPa  

Isoterma: 10 minutos 

Sinterização 

WC-Ni 

DRX 

MEV e EDS 

Dureza Vickers 

Densidade 

FORNO A VÁCUO 

Temperaturas: 1350°C, 1450°C e 

1550ºC 

 Pressão: 200 MPa  

Isoterma: 60 minutos 

 

Caracterização 

dos sinterizados 

WC-Ni 
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Tabela 3.1 – Níveis de fatores quantitativos das variáveis independente para as sínteses 

dos pós compósitos WC-Ni. Fonte: autor 

 

 

 

A Tabela 3.2 apresenta a matriz do planejamento experimental desenvolvido para as 

sínteses dos pós compósitos. Foram realizados 11 experimentos, varainado a concentação do 

níquel, o tempo da reação e a temperatura da reação. 

 

Tabela 3.2 – Matriz do planejamento fatorial 2³ para a síntese dos pós compósitos WC-

Ni. Fonte: autor 

 

Experimentos Concentração Isoterma Temperatura 

01 5% 90 min. 800(°C) 

02 5% 150 min. 800(°C) 

03 5% 90 min. 900(°C) 

04 5% 150 min. 900(°C) 

05 15% 90 min. 800(°C) 

06 15% 150 min. 800(°C) 

07 15% 90 min. 900(°C) 

08 15% 150 min. 900(°C) 

09 10% 120 min. 850(°C) 

10 10% 120 min. 850(°C) 

11 10% 120 min. 850(°C) 

 

 

 

Parâmetros -1 0 1 

Tempo de reação 90 min 120 min 150min 

Temperatura 800 °C 850°C 900ºC 

Concentração (Ni) 5 % 10 % 15 % 
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3.2.2 - Síntese dos Pós Compósitos WC-Ni 

 

 Os pós compósitos de WC-Ni foram sintetizados a partir da mistura do paratungstato 

de amônio (APT) comercial com o nitrato de níquel hexahidratado  nas proporções de 

5%p.Ni, 10%p.Ni e 15%p.Ni. Os pós precursores foram misturados em um almofariz com o 

auxilio de um pistilo e em seguida levados para secagem em uma estufa a 150 °C por 24 horas 

para remoção da água. Após a secagem o pó foi marcerado e separado para posterior síntese 

dos pós compósitos. Parte do material obtido foi caracterizado por difração de raios X (DRX), 

tamanho de partícula, fluorescência de raios X e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

As amostras dos precursores do WC-Ni nas concentrações de níquel de 5%, 10% e 15% 

foram submetidas à reação de carborredução. A reação de carborredução foram realizadas 

segundo as condições de sínteses dadas pelo planejamento experimental descrito na Tabela 

3.2, sob atmosfera de uma mistura de gás metano (5%) como fonte de carbono e de gás 

hidrogênio (95%) como fonte redutora, com uma vazão de 20 L/h através de reator de leito 

fixo (Figura 3.3). Para cada síntese foram utilizadas aproximadamente 2 g de precursor, que 

foram colocados em uma barquinha de alumina e introduzidos em um forno tubular resistivo e 

submetidas a uma rampa de aquecimento de 10 °C.min
-1

, sendo resfriado em fluxo de CH4 e 

H2 (razão 5/95) de até a temperatura de 400°C e após esta temperatura permaneceu em um 

fluxo de 10 L/h de argônio até temperatura ambiente. Este procedimento foi realizado para 

todos os experimentos do planejamento experimental. A Figura 3.3 mostra o sistema utilizado 

para a realização das sínteses dos pós compósitos WC-Ni. 
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Figura 3.3 - Sistema utilizado para síntese dos pós de WC-Ni: 1) Válvulas de controle 

de pressão dos gases; 2) Rotâmetro do gás Metano; 3) Rotâmetro do gás hidrogênio; 4) 

Rotâmetro do gás argônio; 5) Fluximetro do gás Metano; 6) Fluximetro do gás hidrogênio; 7) 

Reator de leito fixo de alumina; 8) Caixa elétrica de controle dos fluximetros; 9) Forno 

resistivo de leito fixo; 10) Borbulhadores. Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2.3 - Sinterização Via Spark Plasma Sintering (SPS) dos Pós 

 

Para o processamento das amostras sinterizadas foram utilizados os pós de WC-Ni nas 

proporções de 5%, 10% e 15% em peso de níquel. A sinterização dos pós compósitos foram 

realizadas no equipamento SPS no Laboratório de Materiais de Alta Dureza do LAMAV – 

UENF. 

A etapa de sinterização dos pós no equipamento de SPS seguiu a seguinte ordem: 

 

 Colocação da mistura na matriz; 

 Colocação da matriz na máquina SPS; 

 Programação dos parâmetros de sinterização; 

 Execução da sinterização; 

 Resfriamento e retirada da peça sinterizada da matriz. 
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 O sistema montado foi posicionado no interior da câmara a vácuo da SPS. A 

sinterização foi realizada através de aquecimento do sistema da mistura dos pós compactados 

na matriz de grafite, até atingir a temperatura de sinterização programada para cada amostra (, 

1350°C e 1450ºC). As amostras foram submetidas a uma pressão de 20 MPa durante a  

sinterização, com patamar isotérmico de 10 minutos. A densificação da mistura dos pós no 

interior da matriz foi realizada com a ação simultânea de compressão com o auxílio de pistões 

de grafite e de aquecimento promovido por pulso de corrente através da matriz. O 

resfriamento do sistema foi realizado de forma livre, aliviando a pressão uniaxial, encerrando 

a alimentação da corrente elétrica. Os compactos sinterizados foram retirados da matriz. 

Todas as amostras produzidas seguiram o mesmo procedimento, variando somente a 

temperatura.  

Foram sinterizadas 02 amostras para cada proporção de ligante, uma amostra em cada 

temperatura, totalizando 6 amostras. A Tabela 2.7 descreve todas as amostras sinterizadas, 

com suas respectivas proporções de ligantes e parâmetros. 

 

Tabela 3.3 – Descrição das condições de sinterização por SPS. Fonte: autor 

 

Amostra Isoterma Temperatura Pressão 

compactação 

WC- 5%p. Ni 10min. 1350(
°
C) 20MPa 

WC- 5%p. Ni 10min. 1450(
°
C) 20MPa 

WC- 10%p. Ni 10min. 1350(
°
C) 20MPa 

WC- 10%p. Ni 10min. 1450(
°
C) 20MPa 

WC- 15%p. Ni 10min. 1350(
°
C) 20MPa 

WC- 15%p. Ni 10min. 1450(
°
C) 20MPa 

 

 

3.2.4 - Sinterização Convencional 

 

Para realizar a sinterização convencional, primeiramente os pós compósitos foram 

compactados na forma de pastilha utilizando uma matriz uniaxial cilíndrica de aço com 5,0 

mm de diâmetro interno. A pressão de compactação foi de 200 MPa. O estearato de zinco em 
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pó foi usado para lubrificar as paredes internas da matriz e o pistão. No final da compactação, 

produziu-se pastilhas com diâmetro e altura de aproximadamente 5 mm, aproximadamente.  

Para todas as composições dos pós compósitos foram realizados ensaios de dilatometria 

até 1350°C e até 1450°C com taxa de aquecimento de 10°C/min em atmosfera de argônio 

(Um dilatômetro Netzsch DIL 402 C  pertencente ao Laboratório de Materiais Cerâmicos e 

Metais Especiais (LMCME) do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN). 

Estes ensaios tiveram como finalidade, obter as curvas dilatométricas da contração e de 

velocidade de contração em função da temperatura dos compósitos sinterizados, com os 

seguintes objetivos: indicar o início do processo de sinterização.  

No processo de sinterização convencional foi utilizado um forno resistivo a vácuo. 

Todas  as  amost ras  foram s in t er iz adas  sob vácuo de 10
-4 

torr com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min e resfriado dentro do forno. As condições de sinterização estão 

descritas na Tabela 3.4. O forno a vácuo utilizado é da empresa CENTOR VACUUM 

INDUSTRIES modelo Top Loading Vacuum Furnace/3x4-W-D-02S20-A-20. 

 

Tabela 3.4 – Descrição das condições de sinterização no forno a vácuo. Fonte: autor 

 

Amostra Isoterma Temperatura Pressão compactação 

WC- 5%p. Ni 60min. 1350(
°
C) 200MPa 

WC- 5%p. Ni 60min. 1450(
°
C) 200MPa 

WC- 5%p. Ni 60min. 1550(
°
C) 200MPa 

WC- 10%p. Ni 60min. 1350(
°
C) 200MPa 

WC- 10%p. Ni 60min. 1450(
°
C) 200MPa 

WC- 10%p. Ni 60min. 1550(
°
C) 200MPa 

WC- 15%p. Ni 60min. 1350(
°
C) 200MPa 

WC- 15%p. Ni 60min. 1450(
°
C) 200MPa 

WC- 15%p. Ni 60min. 1550(
°
C) 200MPa 
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3.3 - Caracterizações dos Materiais  

 

3.3.1- Caracterizações do APT  

 

O paratungstato de amônio (APT) foi caracterizado através de DRX, MEV, FRX, TG, 

DSC.  

 

3.3.1.1 - Análises térmicas (TG e DSC) 

 

Com o objetivo de analisar o comportamento térmico e a estabilidade térmica do 

paratungstato de amônio foram realizadas análises de TG e DSC. Estas análises foram feitas 

em um equipamento SDT-Q600 de marca TA Instrumentss, do Laboratório de Analises 

Térmica do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN.  Sob atmosfera N2, com taxa 

de aquecimento de 10
o
C/min; patamar: 120 minutos da temperatura ambiente à 800

o
C com 

uma vazão do gás 50 mL/min em um cadinho de platina com 5 mg de amostra.  

 

3.3.1.2 - Medidas de Distribuição e Tamanho de Partículas 

 

Para avaliar a distribuição do tamanho de partícula dos pós compósitos sintetizados, 

foram feitas medidas de distribuição de tamanho de partículas. Esta análise foi realizada em 

meio líquido em um analisador de tamanho de partículas e medidor de potencial Zetatrac 

Legacy, do Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia-LMNANO do Centro de tecnologias 

Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

 

3.3.1.3 - Fluorescência de raios X (FRX)  

 

Com o objetivo de expressar a composição química em porcentagens de óxidos das 

amostras do APT impregnado com níquel, confirmar a presença do Ni no APT impregnado 

com níquel e também para identificar a presença de possíveis contaminantes, foi realizada 

análise de fluorescência de raios X. Na realização dessa análise foi utilizado um equipamento 
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do tipo EDX-720 da marca Shimadzu, pertencente ao Laboratório de Caracterização dos 

Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN.  

 

3.3.2- Caracterizações dos Pós Compósitos Nanoestruturados WC-Ni 

 

3.3.2.1 - Análise por Difração de raios X (DRX)  

 

Neste trabalho a utilização desta técnica teve como objetivo identificar as fases 

cristalinas presentes nos compostos sintetizados, calcular a microdeformação da rede 

cristalina e o tamanho de cristalito através das medidas do alargamento dos picos 

apresentados nos padrões de difração de raios X, e realizar um refinamento Rietveld Para 

confirmação das fases.  

As análises foram realizadas em um difratômetro de raios X, modelo D8 Advance da 

Bruker com radiação: Tubo de Cu Kα; voltagem: 40 KV corrente: 40 mA; Filtro: Níquel, com 

faixa de varredura(2θ) de 10° a 80° pertencente ao Laboratório Multiusuário de 

Nanotecnologia-LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

Todas as análises foram realizadas a uma faixa de varredura de (passo de 1° por 

minuto), a fim de facilitar a analise pelo método de Refinamento Rietveld.  Após a realização 

do ensaio, os resultados foram fornecidos em formato txt, contendo os valores de intensidades 

dos picos de cada elemento e seus ângulos 2θ. Os difratogramas foram plotados em forma de 

gráfico utilizando o programa OriginPro 8. A análise dos difratogramas foi realizada 

utilizando os padrões (fichas) PDF, segundo o sistema JCPDS – Joint Comitee of Powder 

Diffraction Standards, utilizando o software PANalytical X'Pert HighScore Plus, a fim de 

identificar os elementos e fases presentes em cada amostra. 

 

3.3.2.2 - Refinamento Rietveld  

 

Para realizar o refinamento de célula unitária, refinamento de estrutura cristalina, e 

quantificar as fases foi feito o refinamento Rietveld. Neste trabalho para o refinamento dos 

pós compósitos foi utilizado o softwere Maud e os padrões (fichas) PDF utilizados para 

refinar foram os obtidos na Base de Estrutura Cristalina da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior-CAPES (http://bdec.dotlib.com.br/inicio). 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizv6-_i-fUAhXDEJAKHSWPBw0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raiosx.ufc.br%2Fsite%2F%3Fp%3D797&usg=AFQjCNGjLM1vjrsCIKblhqI12Uob8qeURw
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3.3.2.3 - Análise Morfológica dos Pós  

 

Para obter informações a respeito da morfologia das partículas presente nos pós de 

partida foram realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

microanálise química, realizada com espectrômetro de energia dispersa (EDS), acoplado ao 

MEV. 

Neste trabalho a morfologia dos pós obtidos foi examinada em um microscópio 

eletronica de varredura (MEV) da Shimadzu modelo SSX-550, o qual opera com elétrons 

secundários e retroespalhados. Foi realizado, também, em algumas amostras, a microanálise 

química por energia dispersiva (EDS), acoplado a um microscópio de varredura (MEV) de 

bancada, modelo TM-3000. A técnica de microanálise por EDS (espectroscopia por energia 

dispersiva), foi utilizada para identificar os elementos presentes e a distribuição do níquel e do 

carbeto de tungstênio nos pós resultantes das sínteses, bem como nas amostras sinterizadas. 

Para uma melhor visualização da morfologia as amostras sinterizadas foram também 

analisadas no microscópio eletrônico de varredura com emissão por efeito de campo (FEG-

MEV), modelo SIGMA VP, fabricado pela Carl Zeiss Microscopy.  O equipamento opera nos 

modos de alto vácuo e de pressão variável (VP). Para uma melhor resolução foi feito o 

recobrimento da amostra com ouro. Também foi feito a microanálise por um espectrômetro de 

energia dispersiva de raios X (EDS) acoplado ao FEG-MEV, modelo XFlash 410-M, 

fornecido pela Bruker Nano GmbH, controlado pelo software ESPRIT o qual foi realizado o 

mapeamento da distribuição dos elementos. 

 

3.3.2.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Com a finalidade de verificar as estruturas cristalinas, bem como calcular a 

distancia interplanar, e analisar a morfologia dos pós compósitos, foi realizada a análise 

de microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

O equipamento empregado foi o microscópio eletrônico de transmissão (MET), 

Jeol, JEM-2100, equipado com EDS, Thermo scientific.  
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3.3.2.5 - Análise Magnética (Magnetismo de Amostra Vibrante -VSM) 

 

Análises magnéticas foram efetuadas nos pós compósitos sintetizados nas proporções de 

5%p.Ni, 10%p.Ni e 15%p.Ni. Nestas análises, foram medidas a magnetização de saturação, a 

coercividade e a remanência. Elas foram realizadas em um magnetômetro, Thermo_ex 2500, 

da marca Lakeshore pertencente ao Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos 

(LMMM) do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. 

 

3.3.2.6 - Análise da Área Superficial Específica  

 

Para gerar os valores correspondentes de área superficial específica, neste trabalho os 

dados foram tratados de acordo com o modelo derivado por Brunauer, Emmett e Teller 

(BET), o qual considera a formação de multicamadas, isto é, a variação da fração de cobertura 

da superfície em função da pressão numa determinada temperatura. As medidas foram 

realizadas em um analisador de área superficial e porosidade, modelo: ASAP 2420 marca: 

micromeritics, pertencente ao Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia-LMNANO do 

Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

O experimento considerou 2 etapas: tratamento da amostra para a retirada de umidade e 

impurezas (etapa 1), e análise de área superficial pelo método BET (15 pontos). 

 

3.3.2.7 - Determinação do Tamanho Médio Equivalente Esférico da Partícula 

 

Com a técnica BET [Park et al., 2007], realizada pelo analisador de área superficial e 

porosidade que forneceu a área superficial específica de cada pó compósito, foi determinado o 

tamanho médio equivalente esférico de partícula (Xiong et al., 2007; Sánchez et al., 2005; Lin 

et al., 2004; Bock, 2003). Para a determinação do tamanho médio esférico da partícula foi 

utilizada a Equação 3.1, descrita a seguir:  

 

DBET = 6 / ρ X ABET                                                                                      Equação (3.1) 

 

Onde:                                 

DBET = diâmetro esférico equivalente das partículas de WC em nm, 
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ABET = área de superfície específica do pó de WC, em m
2
/g, 

ρ = densidade teórica do WC, em g/cm
3
. 

                                          

3.3.3 - Caracterização dos Sinterizados 

 

3.3.3.1 - Análise Dilatométrica 

 

Os ensaios dilatométricos foram efetuados com intuito de se obter informações acerca 

do comportamento de contração linear durante a sinterização dos pós compósitos. Esta etapa 

foi realizada no Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME) do 

Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN, em um dilatômetro Netzsch DIL 

402 C. Os corpos compactados a 200 MPa foram aquecidos a 1350°C e 1450°C por 60 

minutos sob uma taxa de 10 °C/min e uma atmosfera de argônio circulante durante todo o 

processo de aquecimento e resfriamento. 

 

3.3.3.2  -  Preparação Metalográfica 

 

A preparação metalográfica dos compactos sinterizados foi realizada para obter 

superfícies planas com um bom acabamento, que possibilitassem a análise estrutural e a 

determinação de propriedades específicas para a pesquisa.  

As etapas do procedimento metalográfico utilizado foram as seguintes: 

- Embutimento a quente com baquelite para facilitar o manuseio na preparação da 

superfície; Lixamento sucessivo das amostras, onde foi utilizada a sequencia de lixas d’água 

de granulometria cada vez menor: 180, 220, 320, 400, 600 e 1200 mesh. A função do 

lixamento é remover imperfeições, eliminar riscos e marcas mais profundas da superfície 

causadas pelo processo de sinterização. Para cada lixa, o tempo médio de lixamento foi de 20-

30min. 

- Polimento foi feito com pasta de diamante nas granulometrias de 9μ, 6μ e 3μ. O 

polimento em cada granulometria teve duração aproximada de 20-30 minutos. 
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3.3.3.3 - Dureza 

 

As amostras foram submetidas ao ensaio de dureza Vickers respeitando norma ASTM 

092 que normatiza este tipo de procedimento. A dureza Vickers se baseia na resistência que o 

material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre 

faces de 136º sob uma determinada carga. O valor de dureza Vickers (HV) é representado 

pelo quociente da carga aplicada (F) pela área de impressão (A) deixada na amostra ensaiada: 

 

HV =  F/ A                                                                                      Equação (3.2) 

 

A carga utilizada para o ensaio foi de 30Kgf, a fim de se obter uma impressão regular, 

sem deformação e de fácil medição das diagonais pelo microscópio.  

A dureza de metais duros é geralmente expressa nas escalas Vickers (HV). Para 

determinar a dureza dos sinterizados via SPS foram realizados ensaios de indentação no 

Laboratório de Propriedades Mecânicas (LPM) na UENF, em um durômetro Vickers, com 

aplicações de carga de 30Kgf (escala HV30).  A analise de dureza das amostras sinterizadas 

via sinterização convencional foram realizadas no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos 

(LABMEM-DEMat-CT/UFRN) em um durômetro Vickers, com aplicações de carga de 

30Kgf (escala HV 30).   

O valor de dureza atribuído a cada amostra foi calculado pela média de três resultados, 

obtidos das identações realizadas. Os ensaios foram realizados de acordo a norma ASTM 092, 

que normatiza os procedimentos de dureza.   

 

3.3.3.4 - Determinação da Densidade Teórica dos Compósitos 

 

Para calcular a densidade teórica de cada pó compósito é necessário conhecer a 

densidade teórica dos seus constituintes (WC e Ni). A densidade teórica do WC (ρT) e do Ni 

(ρT) são: 15,7 g/cm
3
 e 8,91 g/cm

3 
respectivamente. Segundo a regra das misturas para 

sistemas particulados (German, 1992), temos para um compósito WC-10%Ni, a densidade 

teórica da mistura (ρT) como sendo: 
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                   ρT = ( mA + mB ) /( mA/ ρTA + mB / ρTA)                                             Equação (3.3) 

 

Considerando a massa total de 100 g para efeito de cálculo, sendo a massa (mA) de 90 g 

de WC e a massa (mB) de 10 g para o Ni, utilizando os valores teóricos de densidade expostos 

acima, tem-se:  

                   

    ρT = ( 90%  +  10%) /( 90 % /15,7 g/cm
3    

+  10%/8,91 g/cm
3
 )      

                      ρT = 14,52 g/cm
3
 

                  

3.3.3.5 - Densidade Relativa 

 

A densidade relativa dos compactos sinterizados foi determinada pelo método de 

picnometria para sólidos. Para a medição e o cálculo da densidade aparente do compacto, o 

fluido utilizado foi álcool etílico, considerando a densidade do álcool de 0,791 g cm
-3

, 

considerando à temperatura ambiente (25
0 

C). 

As etapas do procedimento utilizado para medir a densidade por este método foram as 

seguintes: 

 

 Colocar a amostra num vidro de relógio e determinar a massa, m, numa balança 

analítica. 

 Adicionar álcool etílico ao picnômetro até atingir o menisco e enxugar a 

quantidade de álcool que transbordar do picnômetro;  

 Determinar a massa do picnômetro contendo álcool com a amostra fora do 

picnômetro em uma balança analítica;  

 Adicionar a amostra sólida ao picnômetro e determinar a massa do picnômetro 

com o álcool e a amostra dentro do picnômetro;  

 Repetir todo o procedimento três vezes. 

 

O cálculo da densidade (T=24
0
C) foi feito pela expressão abaixo: 

 

dA = mA/ Vdeslocado                                                                                       Equação (3.4) 
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Vdeslocado =(mp+Af – mp+Ad/ dÁlcool)                                                               Equação (3.5) 

 

Onde:  

dA = densidade aparente do compacto; 

mA = massa do compacto; 

mp+Af= massa do picnômetro cheio com a amostra fora; 

mp+Af= massa do picnômetro cheio com a amostra dentro; 

d C2H5OH = densidade do álcool; 

 

A densidade relativa dos compactos sinterizados foi calculada pela expressão: 

 

ρ% = ρA / ρT                                                                                                                                                    Equação (3.6) 

  

Onde:  

ρ% = densidade relativa, dada em porcentagem; 

ρA = densidade aparente da amostra sinterizada; 

ρT    = densidade teórica. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo desta pesquisa, sendo 

abordado o estudo estatístico da influência dos parâmetros de síntese no tamanho de cristalito 

dos pós compósitos obtidos. Também serão apresentados todos os resultados e discussões 

referentes ao preparo, caracterização, síntese e sinterização dos pós compósitos. 

  

4.1 - Caracterização do Pó APT 

 

4.1.1 - Análise Termogravimétrica e Calorimetria Exploratória Diferencial do APT  

 

Foi realizada a análise termogravimétrica do APT, a qual é mostrada na Figura 4.1. 

Analisando os resultados expressos na Figura 4.1 percebe-se que a perda de massa total do 

precursor foi de aproximadamente de 11% e após aproximadamente 500ºC não se observa 

perda de massa expressiva até a o final da análise (850ºC). Observa-se que a quantidade final 

de WO3 presente após a calcinação é de aproximadamente 89%. 
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Figura 4.1 - Analise de TG/DSC do Precursor (APT). Fonte: autor. 

 

 

 

A primeira perda de massa (≅ 0,95%) ocorre próximo a 120
o
C (até o ponto 1) referente 

a desidratação do complexo, ou seja, a evaporação de parte das moléculas de água. A segunda 

e terceira perdas de massa (≅ 3,5%) referente à evaporação das primeiras moléculas de 

amônia (NH3), a qual ocorre depois de 120 
o
C até próximo de 280 

o
C (do ponto 1 ao 3). A 

quarta etapa é referente a decomposição do APT, que inicia-se próximo de 280 
o
C (ponto 3 ao 

4), na faixa de 280
o
C a 400

o
C, ocorrendo uma significativa perda de massa (≅ 6,0%), devido 

a evaporação simultânea da água de hidratação e da amônia ainda presente.  A quinta perda de 

massa (≅ 1,0%) ocorre a partir de 400
o
C até aproximadamente 500ºC, referente apenas a 

evaporação dos últimos resíduos de amônia. 

 A partir de 500°C não ocorre mais perda de massa significativa, mostrando que a partir 

de 500°C o complexo alcança sua estabilidade térmica, não ocorrendo mais reação. Esta 

estabilidade do complexo APT, relativamente baixa pode garantir uma menor temperatura de 

síntese para a formação do WC, bem como também levar a uma diminuição na temperatura de 

redução do APT ao tungstênio (W) metálico. 

A Figura 4.1 também mostra que, a cada evento de perda de massa na curva TG tem-se 

um pico na curva DSC. A análise TG/DSC revelou que a decomposição térmica do APT estar 

associada a fenômenos endotérmicos e exotérmicos, nos quais o complexo é decomposto em 

água e amônia, formando o óxido de tungstênio. Durante o aquecimento encontram-se 3 picos 

endotérmicos, o primeiro correspondentes a evaporação das moléculas da água ( entre os 
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pontos 1 e 2 ), o segundo e o terceiro referente a evaporação das moléculas da amônia e da 

agua de hidratação restante no complexo ( entre os pontos 2, 3 e 4). Na faixa de 400 
o
C a 500 

o
C (depois do pontos 4) surge dois picos exotérmicos na curva DSC referente a cristalização 

do óxido de tungstênio. 

 

4.1.2 - Análise de tamanho de partículas e da Morfologia do APT 

 

Na Figura 4.2 é apresentada a curva de distribuição de tamanho de partículas e a 

distribuição do tamanho das partículas do APT em diferentes proporções, com uma 

distribuição unimodal, o qual apresenta um diâmetro médio da distribuição em volume (MV 

de 28,63 m). Através da análise de tamanho de partícula aliada à micrografia (Figura 4.3 (a e 

b)) realizada para o APT, pode-se confirmar a irregularidade no tamanho das partículas. 

 

Figura 4.2 - Curva de distribuição de tamanho de partículas e diâmetro médio da 

distribuição em volume das partículas do APT. Fonte: autor. 

 

 

 

As Figuras 4.3 (a, b) exibem as micrografias eletrônicas de varredura do pó precursor do 

WC, o paratungstato de amônio hidratado sem adição do níquel. A morfologia do APT, 

revelada na Figura 4.3 (a) apresenta partículas com tamanhos variados, formas geométricas 

bem irregulares, algumas em forma de cubo e outras em forma de placas (Figura 4.3 (b)), e 

uma grande variedade de partículas com formas diversas. Muitas partículas encontram-se 
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aglomeradas, com superfície lisa, porém com baixa rugosidade superficial, havendo presença 

de poucos poros e algumas fendas conforme nas figuras 4.3(a, b). 

 

Figura 4.3 - Microscopia eletrônica de varredura do APT, (a) 300x e (b) 2000x. Fonte: 

autor. 

 

  

 

                    

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura para todas as proporções 

apresentaram similaridades. Diante disto, será apresentada apenas as analises de MEV da 

amostra com 10% em peso de níquel.  

Nas Figuras 4.4(a, b) estão apresentadas as micrografias do pó paratungstato de amônio 

hidratado, misturado com o nitrato de níquel em uma proporção equivalente a 10% em peso 

de níquel. A morfologia do pó misturado com o nitrato de níquel apresentou uma brusca 

a 

b 
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modificação na forma e tamanho de suas partículas (Figuras 4.4(a, b)), apesar de não ter sido 

utilizado o processo de moagem de alta energia. O processo de maceração possibilitou a 

quebra das partículas do APT e a homogeneização dos constituintes presentes, apesar de ainda 

ser perceptível algumas partículas grandes recobertas por pequenos aglomerados de outras 

partículas pequenas (Figura 4.4(b)).  Pela análise das Figuras 4.4(a, b) é possível observar 

uma morfologia com formas irregulares e uma grande aglomeração de partículas, em ambos 

os casos.  

 

Figura 4.4 - Microscopia eletrônica de varredura do APT com níquel, (a) 300x e (b) 

1000x. Fonte: autor. 

 

  

 

 

a 

b 
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Os tamanhos de partícula para o pó do APT reduziram bastante com o processo de 

maceração, fato este observado na análise de microscopia eletrônica de varredura (Figura 4.4 

(a, b)).  

 Na Figura 4.5 é apresentada a curva de distribuição de tamanho de partículas e a 

distribuição do tamanho das partículas do APT-10%Ni em diferentes proporções, com uma 

distribuição unimodal, o qual observa-se uma diminuição acentuada do diâmetro das 

partículas em diferentes proporções em comparação com o APT como recebido. O diâmetro 

médio da distribuição em volume do APT-10%Ni foi de (MV = 4,19 m) enquanto o 

diâmetro médio da distribuição em volume do APT puro foi (MV de 28,63 m).  

 

Figura 4.5- Curva de distribuição de tamanho de partículas e diâmetro médio da 

distribuição em volume das partículas do APT-10%Ni. Fonte: autor. 

 

 

 

4.1.3 - Analise por difração de raios X do APT 

 

A Figura 4.6 apresenta os difratogramas de raios X do APT puro e do APT-10%Ni. O 

método de difração de raios X analisado mostrou um material cristalino, porém com uma 

expressiva aparência amorfa. Comparando o difratograma de raios X do pó de partida APT 

com o complexo APT-10%Ni, pode-se perceber que há um aumento significativo na 

intensidade dos picos para o APT com o Ni, bem como um leve alargamento dos picos. Isto 

se deve a presença do níquel no complexo.  
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Figura 4.6 - Difratograma de raios X do APT e do APT-10%Ni. Fonte: autor. 

 

 

 

4.1.4 – Análise Química por Fluorescência de raios X  

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores em porcentagem na forma de óxidos presentes no 

parantungstato de amônio, com uma quantidade expressiva de óxido de tungstênio e de 

níquel.  

As análises de fluorescência de raios X, aliada à difração de raios X fornecem como 

resultados as fases presentes na amostra e a relação dos elementos constituintes da mesma, 

com a sua proporção na forma de óxidos. Através da combinação da análise química, 

qualitativa e quantitativa, têm-se informações necessárias para determinar a composição das 

fases presentes nas amostras, o que foi observado durante a realização dessa análise. A 

presença do NiO comprova a impregnação do níquel no APT, confirmando assim que o Ni 

encontra-se na estrutura do complexo próximo a porcentagem indicada na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1- Percentual dos elementos constituíntes no APT-Ni por FRX. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 ANALITO  

Óxido APT-5%p.Ni APT-10%p.Ni APT-15%p.Ni 

NiO(%) 8,89 12,93 20,15 

WO3(%) 91,11 87,07 78,85 
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4.2 - Caracterizações dos Pós Compósitos (WC-Ni) produzidos com Base no 

Planejamento Experimental 2
3
 

  

Os pós compósitos de WC-Ni foram sintetizados nas diferentes proporções de níquel 

(5%p.Ni, 10%p.Ni e 15%p.Ni) e caracterizados por DRX, MEV, EDS e BET. 

Após a síntese, os pós compósitos obtidos foram retirados do forno, pesados e calculado 

o rendimento das reações para cada proporção de níquel. Os pós obtidos apresentaram cor 

cinza escura, com aspecto uniforme e partículas bem finas. O rendimento foi calculado por 

meio da Equação 4.1:  

 

%Rendimento = massa final (pó obtido)/massa inicial (precursor) x 100.  Equação 

(4.1) 

 Para os pós compósitos (WC-5%p.Ni), foram utilizadas 2,4g de precursor (APT-Ni), o 

rendimento das reações ficou em torno de 59 %; 

 Para os pós compósitos (WC-10%p.Ni), foram utilizadas 2,8g de precursor (APT-Ni), 

o rendimento das reações ficou em torno de 55 %;  

 Para os pós compósitos (WC-15%p.Ni), foram utilizadas 3,2g de precursor (APT-Ni), 

o rendimento das reações ficou em torno de 48%. 

Diante dos resultados obtidos para o rendimento, percebe-se que quanto maior a 

porcentagem de níquel menor é o rendimento da reação. Este fato ocorre devido a quantidade  

de íons nitrato e amônio presentes no complexo APT e no nitrato de níquel, que são 

eliminados na forma de NOx e NH3 durante o processo de reação de carborredução. 

 

4.2.1 - Análise por difração de raios X dos Pós compósitos WC-Ni.  

 

A Figura 4.7 apresenta os difratogramas obtidos para as amostras sintetizadas com uma 

concentração de 5% em peso de níquel em diferentes condições. A amostra (AM-01) foi 

sintetizada a 800ºC por 90 minutos, a amostra (AM-02) foi sintetizada a 800ºC por 150 

minutos, amostra (AM-03) foi sintetizada a 900ºC por 90 minutos e a amostra (AM-04) foi 

sintetizada a 900ºC por 150 minutos. 
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Figura 4.7- Difratogramas dos pós compósito WC-5%p.Ni obtidos em diferentes 

condições de síntese. Fonte: autor. 

 

 

 

Analisando a Figura 4.7, observa-se que em todas as condições de síntese foi possível 

obter as fases desejadas do pó compósito WC-5%p.Ni, com a fase (WC) apresentando uma 

estrutura hexagonal, identificada pela carta padrão 1501516-ICSD e a fase (Ni) apresentando 

uma estrutura cúbica de face centrada, identificada pela carta padrão 1512526-ICSD, não 

sendo observados picos adicionais às cartas padrões. Além disso, observa-se que o aumento 

da temperatura e do tempo de isoterma proporcionou um aumento da intensidade dos picos no 

difratograma, o que está associado a uma maior cristalinidade do material.  
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Figura 4.8- Difratogramas sobrepostos dos pós compósitos WC-5%p.Ni obtidos e 

ampliações dos picos mais intensos do WC e do Ni. Fonte: autor. 
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A Figura 4.8 representa a sobreposição dos difratogramas dos pós compósitos WC-

5%p.Ni e as ampliações dos picos mais intensos do WC e do Ni sobrepostos. É observado que 

nos pós sintetizados em menor temperatura (AM-01/800°C e AM-02/800ºC), ocorreu um 

alargamento dos picos, tanto para o WC como para o Ni, e uma diminuição das intensidades 

dos picos, evidenciando assim que, em temperaturas menores o tamanho dos cristalitos é 

menor.  
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Já para os pós compósitos sintetizados a maior temperatura (AM-01/900°C e AM-

02/900ºC) ficou evidenciado que o aumento da temperatura de síntese é fator determinante 

para o crescimento do tamanho de cristalito e para o aumento da cristalinidade dos pós 

compósitos. 

 

A Figura 4.9 apresenta o difratograma de raios X obtido para as amostras sintetizadas 

com uma concentração de 10% em peso de níquel a 850°C por 120 minutos.  

 

Figura 4.9- Difratogramas dos pós compósito WC-10%p.Ni. Fonte: autor. 
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Através dos difratograma de raios X apresentados na Figura 4.9 observa-se que em 

todas as amostras sintetizadas a 850°C formou apenas as fases de interesse do pó compósito 

WC-10%p.Ni. A fase (WC) apresenta uma estrutura hexagonal, identificada pela carta padrão 

1501516-ICSD e a fase (Ni) apresenta uma estrutura cúbica de face centrada, identificada pela 

carta padrão 1512526-ICSD, não sendo observados picos adicionais às cartas padrões.  
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Figura 4.10- Difratogramas sobrepostos dos pós compósitos WC-10%p.Ni obtidos e 

ampliações dos picos mais intensos do WC e do Ni. Fonte: autor. 
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Os picos de todas as amostras são bastante similares apresentando intensidades e 

larguras bem próximas. Fato este, também observado quando se sobrepõem os difratogramas 

e quando ampliam-se os picos mais intensos do WC e do Ni. Porém todas as amostras 

mostram comportamentos semelhantes. 

A Figura 4.11 apresenta os difratogramas obtidos para as amostras sintetizadas com 

uma concentração de 15% em peso de níquel em diferentes condições. A amostra AM-01 foi 

__ AM-09 

__ AM-10 

__ AM-11 
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sintetizada a 800ºC por 90 minutos, a amostra AM-02 foi sintetizada a 800ºC por 150 

minutos, amostra AM-03 foi sintetizada a 900ºC por 90 minutos e a amostra AM-04 foi 

sintetizada a 900ºC por 150 minutos. 

 

Figura 4.11- Difratogramas dos pós compósito WC-15%p.Ni obtidos em diferentes 

condições de síntese. Fonte: autor. 
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Os difratograma de raios X apresentados na Figura 4.11 revelam para todas as amostras 

sintetizadas em diferentes condições, apenas as fases de interesse do pó compósito WC-

15%p.Ni, com a fase (WC) apresentando uma estrutura hexagonal, identificada pela carta 

padrão 1501516-ICSD e a fase (Ni) apresentando uma estrutura cúbica identificada pela carta 

padrão 1512526-ICSD. 

Observa-se que os picos de Ni apresentam-se com maior intensidade que os picos das 

amostras sintetizadas com 5% em peso de níquel (Figura 4.7) e 10% em peso de níquel 
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(Figura 4.9). Também é possível observar que a intensidade dos picos aumenta com o 

aumento da temperatura, fato este observado para todas as amostras sintetizadas nas diversas 

condições de síntese. 

  A Figura 4.12 mostra os difratogramas sobrepostos das amostras sintetizadas com 15% 

em peso de Ni. É possível observar na Figura 4.12 com a sobreposição dos difratogramas e 

com a ampliação dos picos mais intensos do WC e do Ni que as amostras sintetizadas a 800°C 

apresentam picos mais largos que as amostras sintetizadas a 900°C, fato este que está 

relacionado com a diminuição no tamanho de cristalito. Picos mais alargados caracterizam 

materiais com tamanho de cristalitos reduzidos.   
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Figura 4.12 - Difratogramas sobrepostos dos pós compósitos WC-15%p.Ni obtidos e 

ampliações dos picos mais intensos do WC e do Ni. Fonte: autor. 
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4.2.2 - Determinação do Tamanho de Cristalito Através da Equação de Scherrer 

 

Os dados de DRX podem ser usados não somente para a aquisição de informações 

acerca da estrutura atômica de um cristal, mas também mostra grande aplicabilidade no 

procedimento de determinação do tamanho médio desse cristal em uma amostra. Assim, de 
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posse dos dados obtidos com a análise de DRX, foi possível estimar o tamanho médio dos 

domínios de coerência cristalográfica (cristalitos) dos pós compósitos. 

O tamanho de cristalito das amostras sintetizadas em diferentes condições foi estimado 

a partir de um perfil gerado pelo software PANalytical X'Pert PRO©, e utilizando a equação 

de Scherrer. Os resultados obtidos dessas medidas são apresentados na Tabela 4.2.  

Por conseguinte, a análise estatística da influência dos parâmetros de síntese no 

tamanho do cristalito foi realizada utilizando como base os resultados obtidos através equação 

de Scherrer (Tabela 4.2). A Tabela 4.2 apresenta os valores do tamanho de cristalito para os 

pós compósitos, calculados pela equação de Scherrer para cada condição de síntese estudada 

no planejamento experimental. 

 

Tabela 4.2- Tamanho de Cristalito Obtido pela Equação de Scherrer para os Pós 

compósitos WC-Ni. Fonte: autor. 

 

AMOSTRA CONDIÇÕES DE 

SÍNTESE 

TAMNHO MÉDIO DE 

CRISTALITO (nm) 

AM-01 (5%) 90min/800°C 24,3 

AM-02 (5%) 150min/800°C 25,3 

AM-03 (5%) 90min/900°C 35,0 

AM-04 (5%) 150min/900°C 33,9 

AM-05 (15%) 90min/800°C 24,2 

AM-06 (15%) 150min/800°C 24,4 

AM-07 (15%) 90min/900°C 38,6 

AM-08 (15%) 150min/900°C 31,5 

AM-09 (10%) 120min/850°C 31,8 

AM-10 (10%) 120min/850°C 31,5 

AM-11 (10%) 120min/850°C 30,4 

 

Observa-se através dos valores apresentados na Tabela 4.2, que para todas as amostras, 

tem-se um aumento do tamanho de cristalito com o aumento da temperatura de síntese, uma 

vez que a energia térmica fornecida durante o tratamento pode proporcionar o crescimento do 

cristalito. 

É verificado também que dentro da faixa de temperatura trabalhada para as amostras 

com 10%p.Ni o comportamento da evolução do crescimento dos cristalitos é praticamente 

linear, o que sugere que não existe nenhuma mudança no mecanismo de crescimento do 
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cristal, isto ocorre devido a síntese destas amostras serem realizadas em condições iguais. Na 

temperatura de maior cristalinidade (900ºC), pode-se observar cristalitos com tamanhos na 

faixa de 31,5 a 38,6 nm, e na temperatura de menor cristalinidade (800ºC), podem-se observar 

cristalitos com tamanhos na faixa de 24,2 a 25,3 nm o que confirma o caráter nanométrico 

desses sistemas. 

 

4.2.3 - Planejamento Experimental 2³ para o tamanho do cristalito 

 

Para a análise estatística dos efeitos foi elaborado, um planejamento experimental 2³ 

para a síntese dos pós compósitos WC-Ni. O estudo estatístico do planejamento experimental 

foi realizado pelo software Statistica 2010, a partir dos resultados do tamanho de cristalito 

obtidos através dos dados dos difratogramas de raios X utilizando a equação de Scherrer, que 

considera a largura e a meia altura dos picos. O modelo obtido para as sínteses do pós foi 

testado em função de sua significância estatística de 95%. 

A Tabela 4.3 expõe a matriz contraste, na qual são observadas todas as combinações 

realizadas na execução dos experimentos, bem como os valores do tamanho de cristalitos 

usado para a análise. Os experimentos foram realizados aleatoriamente para minimizar a 

presença de erro experimental. 
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Tabela 4.3 – Matriz contraste para o planejamento experimental 2³. Fonte: autor. 

 

Experimentos t (min) 

X1 

T (°C) 

X2 

Ni (%) 

X3 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

1 -1 -1 -1 24,3 

2 1 -1 -1 25,3 

3 -1 1 -1 35 

4 1 1 -1 33,9 

5 -1 -1 1 24,2 

6 1 -1 1 24,4 

7 -1 1 1 38,6 

8 1 1 1 31,5 

9 0 0 0 31,8 

10 0 0 0 31,5 

11 0 0 0 30,4 

 

 

A Figura 4.13 exibe o diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para 95% de 

significância estatística (p = 0,05).  Neste diagrama, os termos significantes são aqueles que 

se encontra à direita da linha que marca o nível de significância, no caso p=0,05.  
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Figura 4.13 - Diagrama Pareto para a variável tamanho de cristalito. Fonte: autor. 
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De acordo com a Figura 4.13, observa-se que os fatores que apresentaram valores 

absolutos acima do limite de probabilidade estatística p=0,05 exibem efeito significativo no 

tamanho médio de cristalito dos pós compósitos. Com base nisto, a temperatura é a variável 

independente que apresenta maior influência sobre a resposta afetando esta, de forma 

negativa. Observa-se que, quanto maior a temperatura de síntese maior é o valor do tamanho 

de cristalito.  

Ainda analisando a Figura 4.13, verifica-se que as demais variáveis independentes 

estudadas isoladamente, não apresentam efeito significativo no tamanho de cristalito. Sendo 

assim, a temperatura é a variável com maior influência sobre o tamanho de cristalito, além 

disso, constata-se que o seu efeito combinado com a isoterma também apresenta efeito 

significativo.  

A dependência do tamanho de cristalito, com o aumento da temperatura e do tempo de 

reação, ocorre porque o aumento da temperatura de síntese proporciona um aumento da 

energia do sistema e consequentemente um aumento da entropia da vizinhança, então para 

minimizar essa energia os cristais coalescem entre si, formando cristalitos maiores. Porém 

estas variáveis quando relacionadas faz com que esses cristais permaneçam expostos à 
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temperatura por um maior tempo favorecendo ainda mais uma maior coalescência dos 

mesmos, aumentando assim o tamanho do cristalito.  

Desta forma, os resultados observados nesse estudo, indicam que a temperatura de 

síntese utilizada é o parâmetro mais importante a ser analisado, pois esta condição 

experimental pode causar mudanças na estrutura do material e consequentemente causar 

mudanças no tamanho de cristalito e também na área superficial específica. A influência 

desses fatores no tamanho de cristalito pode ser mais bem visualizada na superfície de 

resposta e em sua respectiva curva de contorno como mostrado na Figura 4.14 em função da 

temperatura e do tempo de síntese. 

 

Figura 4.14 – Superfície de resposta e curva de contorno, Temperatura vs Isoterma para 

o tamanho de cristalito dos pós compósitos WC-Ni. (a) Superfície de resposta e (b) – Curvas 

de contorno. Fonte: autor. 

 

 > 38 
 < 38 
 < 36 

 < 34 

 < 32 
 < 30 

 < 28 
 < 26 
 < 24 

 

 

 

a 



99 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

 > 38 

 < 38 

 < 36 

 < 34 

 < 32 

 < 30 

 < 28 

 < 26 

 < 24 
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

ISOTERMA

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A

 

 

Analisando as Figuras, 4.14(a) e 4,14(b), observa-se a presença de uma leve curvatura 

nas linhas presentes no plano tridimensional na Figura 4.14(a), e nas linhas de contorno na 

Figura 4.14(b), indicando que o efeito combinado da temperatura com a isoterma influência 

no aumento do tamanho do cristalito do material, concordando assim com o resultado 

observado no diagrama de Pareto.  

É possível notar que a combinação dos fatores negativos de tempo e temperatura gera 

um produto com tamanho de cristalito reduzido, quando comparado às outras possibilidades 

de combinação destas duas variáveis. Assim, podemos concluir que o aumento da temperatura 

e o aumento do tempo de síntese contribuem para a o aumento do tamanho de cristalito. 

Na Tabela 4.4 é apresentada a análise de regressão da superfície de resposta para o 

tamanho do cristalito para uma significância de 95%, na qual lista-se os coeficientes da 

equação para cada parâmetro significativo, e seus respectivos erros. 
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Tabela 4.4- Análise de regressão da superfície da superfície de resposta para o tamanho 

do cristalito. Fonte: autor. 

 

Parâmetro Coeficiente de 

Regressão 

Std Erro p 

Mean/interc. 30,08 0,22 0,000055 

Temperatura (x2) 5,10 0,26 0,002601 

Isot. x Temp. (x1 . x2) -1,18 0,26 0,045837 

Isoterma (x1) -0,88 0,26 0,078415 

Isot. x conc. (x1 . x3) -0,85 0,26 0,082532 

Isot xTemp xConc. (x1. x2 . x3) -0,65 0,26 0,130106 

Temp. x Conc. (x2 .x3) 0,28 0,26 0,401974 

Concentração (x3) 0,03 0,26 0,932323 

 

A partir da Tabela 4.4, foi possível obter o modelo do sistema para os parâmetros 

estudados, com coeficiente de correlação quadrado (R²) igual a 0,973. O modelo codificado 

obtido é expresso na Equação 4.1. 

 

У = 30,08 - 0,88x1 + 5,1x2 + 0,03x3 - 1,18x1x2 - 0,85x1x3 + 0,28x2x3 --0,65 x1x2x3   

(R
2
=0,97)                                                                                                      (Equação 4.1) 

 

No entanto, apesar do modelo obtido apresentar um coeficiente de regressão R² de 

aproximadamente 0,973 confirmando que o modelo é significante estatisticamente, é 

necessário fazer a análise de variância da ANOVA, apresentado na Tabela 4.5, através da 

análise de regressão, a partir dos dados obtidos.  

O nível de significância adotado para todas as propriedades foi de 5,0%, conferindo um 

intervalo de confiança de 95,0%. A Tabela 4.5 exibe a função ANOVA, na qual é avaliado o 

efeito dos fatores sobre a variável resposta. Na Tabela 4.5 os fatores que apresentarem 

probabilidade estatística (P) abaixo de 0,05 apresentam efeito significativo na variável 

resposta. 
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Tabela 4.5 - ANOVA para o Erro puro. Fonte: autor. 

 

 SS df MS F P 

ISOTERMA 6,1250 1 6,1250 11,2730 0,078415 

TEMPERATURA 208,0800 1 208,0800 382,9693 0,002601 

CONCENTRAÇÃO 0,0050 1 0,0050 0,0092 0,932323 

       1 e 2 11,0450 1 11,0450 20,3282 0,045837 

       1 e 3 5,7800 1 5,7800 10,6380 0,082532 

       2 e 3 0,6050 1 0,6050 1,1135 0,401974 

      1*2*3 3,3800 1 3,3800 6,2209 0,130106 

       Falta de ajuste 5,4697 1 5,4697 10,0669 0,086623 

       Erro puro 1,0867 2 0,5433 
  

      Soma total 241,5764 10 
   

 

Através da Tabela 4.6, tem-se que o coeficiente de regressão para modelo é 0,973 

(SQRegressão/SQTotal) e o percentual máximo de variação explicado pelo modelo é de 97,3% 

(SQRegressão - SQerro puro/SQTotal). Quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de regressão mais 

ajustado é o modelo aos dados (anexo 1). 
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Tabela 4.6 - ANOVA para o as variáveis estudadas. Fonte: autor. 

 

Legenda: SQ = soma quadrática; N° GL = número de graus de liberdade; MQ = média quadrática (Fonte: 

Autoria própria, 2017). 

 

O valor de F calculado na Tabela 4.6, indica a influência de cada fator controlado em 

modelos testados. Quando a análise de variância reflete a importância do modelo com um 

nível de confiança superior a 95% (P <0,05) no tamanho de cristalito, o valor de F calculado 

foi de 15,3626, sendo 1,80 vezes maior que o F tabelado de 8,89 (anexo 2), indicando que o 

modelo testado é estatisticamente significativo como mostrado na Tabela 4.8. Para análise da 

predição do modelo, o F calculado foi de 10,0669, sendo 1,84 vezes menor que o F tabelado 

(18,51), indicando que o modelo é preditivo para a faixa estudada como é mostrado na Tabela 

4.6.  

Com o objetivo de verificar a capacidade de predição dos dados observados aferido na 

análise de variância da ANOVA, foi construído o gráfico dos valores preditos versus os 

valores observados. Os valores preditos são representados por uma reta, enquanto os valores 

observados experimentalmente são representados por pontos. Na Figura 4.15 é apresentado o 

gráfico dos valores observados vs os valores preditos.  

 

 

 

Fonte de 

variação 

SQ Nº G.L MQ Fcalculado Ftabelado 

 

 

Regressão 235,0200 7 33,5743 15,3626 

 

 

8,89 

 

 

Resíduo 6,5564 3 2,1855 

 

 

 

 

Falta de ajuste 5,4697 1 5,4697 10,0669 

 

 

18,51 

 

Erro puro 
1,0867 2 0,5433 

 

 

 

Total 
241,5764 10 
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Figura 4.15 - Gráfico dos valores observados vs os valores preditos. Fonte: autor. 
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Analisando a Figura 4.15, observa-se que os valores preditos pelo modelo e os valores 

observados experimentalmente, representados graficamente pelos pontos que sobrepõem a 

reta da idealidade, fato este que comprova assim a capacidade do modelo em predizer valores 

dentro da faixa estudada. 

 

4.2.4 - Refinamento Rietveld 

 

Com base nos resultados obtidos no planejamento experimental, foram analisadas por 

meio do refinamento apenas as amostras que apresentaram menor tamanho de cristalito. Desta 

forma, realizou-se o refinamento das estruturas cristalinas dos pós das amostras AM-01 (5%) 

sintetizados a 800ºC/90 min, AM-02 (5%) sintetizados a 800ºC/150 min, AM-05 (15%) 

sintetizados a 800ºC/90 min, AM-06 (15%) sintetizados a 800ºC/150 min e AM-11 (10%), 

sintetizados nas temperaturas de 850ºC/120 min, respectivamente através do programa Maud.  

As estruturas foram refinadas considerando o sistema cristalino hexagonal (a=b≠c) para 

a fase WC, com grupo espacial P-6m
2
 e cúbico (a=b=c) para a fase Ni com grupo espacial 

Fm-3m.  

As Figuras 4.16 (a ,b) ilustram os resultados obtidos com o refinamento Rietveld para as 

amostras com AM-01(5%p.Ni - 800 ºC/90 min) e AM-02(5%p.Ni - 800 ºC/150 min). Nestes 

gráficos a linha preta representa o perfil do DRX obtida experimentalmente, a linha vermelha 
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(b) (a) 

representa o perfil calculado para a difração a partir dos dados inseridos no programa e a linha 

azul presente na parte inferior dos gráficos mostra a diferença entre os dois resultados (Yobs-

Ycalc).  

  

Figura 4.16 - Gráfico do refinamento Rietveld para os pós compósitos WC-5%p.Ni. (a) 

AM-01, com 5% Ni sintetizado a 800ºC e (b) AM-02, com 5% Ni sintetizado a 800ºC. Fonte: 

autor. 

 

 

 

Figura 4.17 - Gráfico do refinamento Rietveld para amostra AM-11, com WC-10%p.Ni 

sintetizado a 850ºC por 120 minutos. Fonte: autor. 
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(a) (b) 

Figura 4.18 (a, b) - Gráfico do refinamento Rietveld para os pós compósitos WC-

15%p.Ni. (a) AM-05, com 15% Ni sintetizado a 800ºC e (b) AM-06, com 15% Ni sintetizado 

a 800ºC. Fonte: autor. 

 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.16(a, b), 4.17 e 4.18(a, b), mostraram que para 

todas as amostras sintetizadas nas diferentes composições, obteve-se as fases cristalinas 

desejadas sem nenhum indício de fase secundária, confirmando os resultados preliminarmente 

obtidos com os ensaios de DRX. Observou-se também uma boa correlação entre os 

difratogramas experimentais e calculados, evidenciado pela pouca variação da reta que indica 

a diferença entre esses dois resultados, mostrando que os resultados são de alta confiabilidade. 

No entanto, esse fator não deve ser o único a ser utilizado como determinação da qualidade do 

refinamento utilizado. 

 Em um refinamento pelo método Rietveld, a etapa final é atingida quando os 

parâmetros não variam mais e a função minimização atingiu o seu valor mínimo. Entretanto, a 

convergência deve ser acompanhada através de alguns índices que são calculados ao final de 

cada ciclo de refinamento e que fornecem subsídios para dar prosseguimento ou finalizar o 

refinamento, uma vez que esses parâmetros quantificam, se o valor do refinamento está 

próximo do valor verdadeiro, sendo conhecido como indicadores da qualidade do refinamento 

(PAIVA-SANTOS, 2002). Esses índices são Rperfil (Rp), Rponderado (Rwp), 

Restatisticamente esperado (Rexp), RBragg (RB) e o “Goodness of fit” (S). 

Na Tabela 4.7 estão expostos os valores dos coeficientes de confiabilidade para o 

refinamento Rietveld das amostras analisadas. 
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Tabela 4.7 - Coeficientes de confiabilidade para o refinamento Rietveld das amostras 

analisadas. Fonte: autor. 

 

 AM-01 AM-02  AM-11 AM-05 

  

AM-06  

Rwp (%) 15,8 14,7 12,9 8,97

 

11,8 

   12.2 

Rexp(%) 9,1 8,9 7,4 6,9     6,8 

Rp (%) 15,6 13,8 13,3 11,9    11,2 

S 1,7 1,65 1,63 1,63     1,8 

RBragg 12,7 11.8 10,4 9,3     9,6 

AM-01 = WC-5%p.Ni-800°C/90min; 

AM-02 = WC-5%p.Ni-800°C/150min; 

AM-11 = WC-10%p.Ni-850°C/120min; 

AM-05 = WC-15%p.Ni-800°C/90min; 

AM-06 = WC-15%p.Ni-800°C/150min. 

 

Através dos dados listados na Tabela 4.7, podemos verificar que os valores de S se 

aproximam do valor esperado para se obter um bom ajuste (S≈1), indicando assim um bom 

ajuste dos dados dos padrões de DRX e significando que nada mais pode ser melhorado no 

ajuste realizado pois o Rwp já atingiu o limite máximo esperado para esses dados.  

O índice RBragg corresponde a um dos parâmetros mais importantes a serem 

verificados, pois é o único que avalia a qualidade do modelo estrutural refinado, como já 

mencionamos anteriormente. 

Considerando os valores obtidos para os pós sintetizados temos um bom ajuste dos 

dados e uma boa qualidade dos refinamentos realizados, apesar de apresentar valores de 

RBragg em torno de 10, esses valores podem ser justificados em função da estrutura 

hexagonal de baixa simetria e do elevado grau de anisotropia cristalina das amostras. 

Entretanto, de forma geral, o modelo dos parâmetros foi representativo para as estruturas 

cristalinas e para as próprias características das amostras. González (2001) atribuiu a 

dificuldade para refinar pós cerâmicos dopados, pelo método Rietveld a uma possível 

anisotropia das fases cristalinas formadas. 

Tomando-se como referência os dados obtidos a partir dos ensaios de DRX, realizou-se 

o refinamento dos parâmetros de rede através do programa Maud 2.3, para os pós de WC-
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5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni, sintetizados em diferentes condições, que 

apresentaram menor tamanho de cristalitos.  O refinamento realizado para as amostras 

revelaram a presença da fase Ni na forma cúbica de face centrada e do WC na forma 

hexagonal compacta. Na Tabela 4.8 são apresentados alguns dos principais parâmetros de 

rede referentes ao refinamento realizado para os pós compósitos. 

 

Tabela 4.8 – Dados do refinamento Rietveld dos pós compósitos WC-Ni. Fonte: autor. 

 

    PR AM-01(5%) AM-02(5%) AM-05(15%)  AM-06(15%)   AM-11(10%) 

a (Å)Ni     3,5632 3,5602 3,5475    3,5597                3,5528 

a (Å)WC     2,9033 2,9011 2,9016    2,9018 2,9004 

b (Å)Ni 

 

 

    3,5632 3,5602 3,5475    3,5597 3,5528 

b(Å)WC     2,9033 2,9011 2,9016    2,9018 2,9004 

c (Å)Ni  3,5632 3,5602 3,5475    3,5597 3,5528 

c (Å)WC 

 

 2,8407 2.8385 2,8374    2,8384 2,8374 

TC-Ni(nm)  168,6  168,7 152,1     66,1 56,2 

TC-WC(nm)    50,1  50,7 60,6     58,9 59,2 

%Ni    5.12  5,13 10.85    14.19 17.19 

%WC    94,88  94.87 89.15    85.81 82.81 

 
    ρ (g/cm³)Ni       8.64        8.64             8.75                  8,64             8.69 

 ρ (g/cm³)WC     15.72        1       5.72           15.71      15,71 15,73 

ICSD- Ni 1512526 1512526 1512526 1512526 1512526 
ICSD- WC 1501516 1501516 1501516 1501516 1501516 

PR = parâmetros de rede; 

AM-01 = WC-5%p.Ni-800°C/90min; 

AM-02 = WC-5%p.Ni-800°C/150min; 

AM-11 = WC-10%p.Ni-800°C/120min; 

AM-05 = WC-15%p.Ni-800°C/90min; 

AM-06 = WC-15%p.Ni-800°C/150min; 

TC-Ni= tamanho de cristalito do níquel; 

TC-WC = tamanho de cristalito do carbeto de tungstênio; 

%Ni = concentração de níquel em peso; 

%WC = concentração do carbeto de tungstênio em peso. 
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ρ(g/cm
3
) - Ni = densidade do níquel; 

ρ(g/cm
3
) - WC = densidade do carbeto de tungstênio; 

ICSD- Ni- padrão da fase níquel; 

ICSD- W- padrão da fase carbeto de tungstênio. 

 

4.2.5 Analise de Tamanho de Partícula dos Pós Compósitos 

 

As Figuras 4.19 (a, b) e a Tabela 4.9 apresentam os resultados da análise de tamanho de 

partícula por difração a laser.  

 

Figura 4.19 – Distribuição granulométrica (análise por difração a laser) das amostras 

AM-01(5%), AM-02(5%), AM-05(15%), AM-06(15%) e AM-11(10%) na forma: 

(a)cumulativa e (b) incremental. Fonte: autor. 

 

 

  

Nas curvas cumulativas (Figura 4.19(a)), também é possível notar que a amostra AM-

02 (5%) deslocou a curva para a esquerda, sem grandes alterações no perfil de distribuição. Já 

a amostra AM-11(10%) deslocou a curva para a direita com uma mudança significativa no 

perfil das curvas. As amostras AM-01(5%), AM-05(15%), AM-06(15%) apresentaram 

comportamento semelhantes, sem grandes alterações no perfil da curva.  

Os resultados de distribuição de tamanho de partículas, Figura 4.19(b), mostram que 

todos os materiais apresentam distribuição distintas, indicando que o aumento da 

concentração de níquel, ocasiona uma variação na distribuição do tamanho de partículas dos 
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pós-compósitos. As amostras AM-01(5%), AM-02(5%) e AM-05(15%) apresentaram 

distribuição bimodal de tamanho de partículas, enquanto as amostras AM-06(15%) e AM-

11(10%) apresentam distribuição trimodal (Figura 4.19(b)). 

Os valores de tamanho de partícula (D50) foram 1900 nm, 850 nm, 4210 nm, 880 nm 

e 500,2 nm nas amostras AM-01(5%), AM-02(5%), AM-05(15%), AM-06(15%) e AM-

11(10%), respectivamente. Nas distribuições dos pós compósitos a maior fração correspondeu 

às partículas grossas das amostras AM-01(5%) e AM-05(15%) com valores de tamanho 

modal de 3040 nm e 3150 nm, respectivamente. Os valores de tamanho modal das partículas 

finas foram de 70,24 nm e 580 nm para as amostras AM-11(10%) e AM-06(15%), 

respectivamente.  

 

Tabela 4.9- Resultados da análise de tamanho de partícula por difração a laser dos pós 

AM-01(5%), AM-02(5%), AM-05(15%), AM-06(15%) e AM-11(10%). Fonte: autor. 

 

AMOSTRA  D10 

(nm) 

D50 

(nm) 

D90 

(nm) 

DM1 

(nm) 

DM2 

(nm) 

AM-01(5%) 1500 1900 5700 1700 3040 

AM-02(5%) 688 850 1100 790 920 

AM-05(15%) 1020 4210 6200 1140 3150 

AM-06(15%) 490 880 2800 580 1400 

AM-11(10%) 80,35 500,2 1700 70,24 960 

 

Diante dos resultados do tamanho de partícula apresentados na Tabela 4.9, para os pós 

compósitos observamos que, a amostra AM-01(5%) foi a que apresentou menor tamanho 

médio de partículas (920 nm) com tamanho de partículas variando de 680 nm a 790 nm. A 

amostra AM-05(15%) apresentou maior tamanho médio de partículas (3150 nm) com 

tamanho de partículas variando de 1020 nm a 6200 nm. O aumento da distribuição do 

tamanho de partículas já era esperado, devido a maior concentração de níquel, porém a 

amostra AM-02(5%) também apresentou valores similares a amostra AM-05(15%), este 

aumento pode estar relacionado a aglomeração das partículas, pois partículas muito finas 

tende a se aglomerarem, como visto nas micrografias (Figuras 4.24(a, b, c, d, e, f))  

apresentadas para os pós compósitos em questão.  
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4.2.6 - Análise de Adsorção de Nitrogênio Método BET 

 

As propriedades texturais dos pós compósitos sintetizados foram analisadas através da 

isoterma de adsorção de N2, na qual foi determinada a área superficial específica das amostras 

que apresentaram menor tamanho de cristalitos.  

Na Tabela 4.10 estão apresentados os dados da área superficial específica, assim como o 

volume e o diâmetro dos poros presentes nas partículas do pós compósitos (WC-5%p.Ni, 

WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni). 

 

Tabela 4.10 – Propriedades texturais obtidas através do método BET para os pós 

compósitos WC-Ni. Fonte: autor. 

  

Amostra Cond. Síntese Vol. Poro 

(cm³/g) 

BET 

(m². g-¹) 

Tm. Poro 

(nm) 

Diam. 

Esfér. 

Partícula 

(nm) 

AM-01 (5%) 90min/800°C 0,05 36,9 5,0 10,8 

AM-02 (5%) 150min/800°C 0,04 37,5 4,6 10,6 

 AM-05 (15%) 90min/800°C 0,04 43,5 5,6   9,8 

   AM-06 (15%) 150min/800°C  0,06      46,6      4,5         9,2 

   AM-11 (10%) 120min/850°C  0,04      39,2      4,7          11,2 
 

 

Na Tabela 4.10 constata-se que o efeito do espalhamento do níquel nos pós compósitos 

de WC-Ni aumenta a área superficial específica, portanto quanto maior a concentração do 

ligante Ni, maior o valor da área superficial específica do pó compósito. Portanto as amostras 

com 15% de Ni apresentaram maiores áreas superficiais específicas. 

Observa-se na Tabela 4.10 que o volume do poro não apresentou alteração expressiva 

em todas as amostras  

Ainda analisando a Tabela 4.10, pode-se verificar que todos os pós compósitos 

apresentaram tamanho de poro entre 2 e 50 nm, fato este que também classifica este material 

como mesoporoso. 
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As Figuras 4.20 apresentam as isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio referente 

às amostras AM-01 (5%) e AM-02 (5%). 

 

Figura 4.20 – Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio (a) AM-01 (5%) e (b) AM-

02 (5%). Fonte: autor. 

 

 

As Figuras 4.21 apresentam as isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio referente 

às amostras AM-05 (15%) e AM-06 (15%) respectivamente. 

 

Figura 4.21 – Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio para (a) AM-05 (15%) e (b) 

AM-06 (15%). Fonte: autor. 

. 
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Figura 4.22 – Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio para a AM-11 (10%). 

Fonte: autor. 

 

 

Observando as Figuras 4.20(a, b), 4.21(a, b) e 4,22, verifica-se que os pós compósitos de 

WC-Ni obtidos a diferentes temperaturas com diferentes concentrações, apresentam as 

mesmas característica. Todas as amostras apresentam isoterma de adsorção/dessorção de 

nitrogênio do tipo II e loop de histerese do tipo H3. No geral, esse tipo de isoterma é 

característico de um material pouco poroso, sendo assim um material mesoporos (diâmetro do 

poro entre 2nm e 50nm), comprovando os resultados de porosidade observados na Tabela 

4.10. A histerese do tipo H3 é característica de materiais porosos que consistem de 

aglomerados de partículas em formas de placas, que dão lugar a poros em formas de fendas, 

com distribuição de tamanho de poros não uniforme fato este observado nas imagens de 

MEV(Figuras 4.25(b, f)). 

 

4.3 – Caracterizações dos Pós compósitos (WC-Ni) Utilizados nas Sinterizações  

 

Para o processo de sinterização é necessário uma quantidade maior de pó. Porém como 

a quantidade dos pós compósitos obtidas em cada síntese do planejamento experimental, não 

foi suficiente para realizar as sinterizações, foi necessário misturar os pós compósitos obtidos 

com  concentrações iguais, já que estes apresentaram tamanhos de cristalitos semelhantes. 

Os pós AM-01, AM-02,AM-03 e AM-04 equivalentes as concentrações de 5% em peso 

de Ni foram misturados, assim como os demais pós nas concentrações de 10% e 15% em peso 
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de Ni e foram caracterizados por análises de DRX, MEV, MET, análise de tamanho de 

partícula e propriedades magnéticas. 

 

4.3.1 - Analise de DRX  

 

A análise de DRX teve como objetivo avaliar o tamanho de cristalito após a mistura. Os 

resultados do tamanho de cristalito foi obtido com base no pico mais intenso de WC e de Ni 

do difratograma de cada amostra.  

Na figura 4.23 são apresentados os difratogramas dos pós compósitos para sinterização 

em diferentes condições via sinterização convencional (forno a vácuo) e via SPS.  

 

Figura 4.23 - Difratogramas dos pós compósitos WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni.  Fonte : Autor. 
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Nos difratogramas apresentados na Figura 4.23, são observados apenas os picos 

característicos das fases WC e Ni, todos os difratogramas mostram intensidades bem 

próximas, não sendo detectadas fases secundárias. As fases constituintes foram identificadas 

pela carta padrão 1501516-ICSD (WC) e pela carta padrão 1512526-ICSD (Ni). Também 
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observa-se que os picos de Ni aparecem com intensidade reduzidas conforme a concentração 

de níquel, sendo que as amostras com 5% de Ni e 10% de Ni mostram picos de Ni bem 

semelhante com relação a intensidade. 

Com base nos dados dos difratogramas das amostras apresentados na Figura 4.23, foi 

possível calcular o tamanho de cristalito para cada amostra, utilizando a equação de Scherrer. 

Na Tabela 4.11, são apresentados o tamanho de cristalito para cada fase de cada amostra. Para 

todas as amostras o tamanho de cristalito do níquel apresentou-se maior que o do WC, com 

valores bem próximos. Já o tamanho de cristalito do WC da mostra com 15% de Ni 

apresentou um aumento significativo em relação às demais amostra.  

 

Tabela 4.11 – Tamanho de cristalito das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni. Fonte: autor. 

 

Amostra Tamanho de Cristalito Ni Tamanho de Cristalito WC 

WC-5%p.Ni 44,2 nm 29,7 nm 

WC-10%p.Ni 40,01 nm 26,1 nm 

WC-15%p.Ni 44,4 nm 40,0 nm 

 

4.3.2 - Análise de Tamanho de Partícula  

 

A Tabela 4.12 e as Figuras 4.24 (a, b), apresentam os resultados da análise de tamanho 

de partícula por difração a laser dos pós que foram utilizados para as sinterizações. 

Os valores de tamanho médio de partícula (D50) foram 0,77 μm, 1,13 μm, 1,33 μm, 

para as amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni, respectivamente. Nas 

distribuições dos pós compósitos a maior fração correspondeu às partículas grossas do pó 

compósito WC-15%p.Ni, com valor de tamanho modal variando de 179,2 nm a 1328 nm. O 

valor de tamanho modal das partículas finas variou de 69,3 nm e 770 nm para o pó compósito 

WC-5%p.Ni, conforme estar apresentado na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12- Resultados da análise de tamanho de partícula por difração a laser dos pós 

compósitos WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni. Fonte: autor. 

 

AMOSTRA  D10 

(nm) 

D50 

(nm) 

D90 

(nm) 

DM1 

(nm) 

DM2 

(nm) 

WC-5%p.Ni 69,3 819 1255 67,5 770 

WC-10%p.Ni 502 731 2422 216 1132 

WC-15%p.Ni 642 1124 2165 179,2 1328 

 

Analisando os resultados do tamanho de partícula apresentados na Tabela 4.12 para os 

pós compósitos, observa-se que a amostra WC-5%p.Ni, apresentou menor tamanho médio de 

partículas (770 nm) com tamanho de partículas variando de 69,3 nm a 1255 nm. A amostra 

WC-15%p.Ni apresentou maior tamanho médio de partículas (1328 nm) com tamanho de 

partículas variando de 642 nm a 2165 nm. A amostra WC-10%p.Ni, apresentou resultados 

similares aos da amostra WC-15%p.Ni. Contudo, já era esperado o crescente aumento do 

tamanho das partículas, devido a maior concentração de níquel. 

Na Figura 4.24(b) observa-se que a amostra WC-5%p.Ni apresentou uma distribuição 

trimodal, já as amostras WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni, apresentaram distribuições bimodais. 

  

Figura 4.24 – Distribuição granulométrica (análise por difração a laser) das amostras 

WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni na forma: (a)cumulativa e (b) incremental. Fonte: 

autor 
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4.3.3 - Analise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDS 

 

A análise de microscopia eletrônica de varredura permitiu analisar a morfologia dos pós 

compósitos WC-Ni. As imagens obtidas por MEV apresentadas nas Figuras 4.25(a, b)-WC-

5%p.Ni, 4.25(c, d)-WC-10%p.Ni, e 4.25(d, f)-WC-10%p.Ni, revelam a morfologia dos pós 

compósitos. Observa-se que todas as imagens apresentam bastante semelhança, porém 

distingue-se na quantidade da fase Ni dispersa na superfície do WC. Em todas as micrografias 

observa-se que os pós encontra-se bastante aglomerados, sendo que, estes por sua vez são 

compostos por agregados de partículas de diferentes formas e tamanhos.  

Nas Figuras 4.25 (a, c, e), pode-se observar que as partículas que apresentam a cor mais 

escura representam o carbeto de tungstênio, enquanto que as partículas mais claras 

representam o níquel. Na Figura 4.25 (b, d, f ), observa-se, sobre a superfície dos aglomerados 

da fase WC, pequenos aglomerados e pequenas partículas da fase Ni. Ambas as fases 

identificadas pela difração de raios X (Figura 4.23).  
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Figura 4.25 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós compósitos WC-

5%p.Ni, (a) 2000x e (b)15000x; WC-10%p.Ni, (c) 2000x e (d) 5000x ; WC-15%p.Ni 

(e)2000x e (f)5000x. Fonte: autor 

 

 

 

 

 

O processo de aglomeração refere-se á adesão de partículas que ocorrem devido às força 

de atração de van der Waals, as quais são significativamente maiores em nanopartículas 

(FAN, 1991). O fenômeno fundamental de agregação envolvido com os nanocristais podem 

ser atribuído ao crescimento por coalescimento dos núcleos, fazendo com que as partículas 

resultantes se agregem através de um processo típico de sinterização, isto é, de redução da 

a b 

c d 

e  f 
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área superficial, na direção de um estado de menor energia livre, pela redução de interfaces 

com o meio (TONIOLO,et al., 2005).    

A aglomeração estimula a formação de poros durante a sinterização, sendo prejudicial 

para densidade relativa das amostras sinterizadas, podendo levar a uma baixa homogeneidade 

química no material sinterizado (LIN, KNY, et al., 2004; RONG, PENG, et al., 2012).  

Diante das imagens apresentadas nas Figuras 4.25, podemos analisar e concluir que, há 

uma forte aglomeração das partículas do WC com as partículas do metal ligante Ni. Também 

conclui-se que, todas as amostras analisadas (WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni) 

apresentam morfologia irregulares com distribuição de tamanho heterogênea e partículas 

bastante aglomeradas.   

Através da análise de EDS apresentada na Figura 4.26, observa-se que as fases 

encotram-se bem dispersas entre si, como boa homogeneização, confirmando assim a 

impregnação das partículas de Ni na fase WC, formando assim partículas compósitas. 

 

Figura 4.26 - Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para os 

pó compósitos WC-5%p.Ni. Fonte: autor. 

 

 

  

 Os resultados do EDS apresentados na Tabela 4.13 e nas Figuras 4.26, confirmam os 

resultados da análise de DRX, a qual apresentou uma concentração de niquel de 5,12% 

(Tabela 4.8), já a análise de EDS mostra que o Ni encontra-se presente na estrutura do pó 

compósito WC-5%p.Ni na proporção de 6,89% em peso (Tabela 4.13).  
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Tabela 4.13- Percentual dos elementos constituíntes do pó compósito WC-5%p.Ni por 

EDS. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 4.14 e na Figura 4.27, estão os dados obtidos pela análise de EDS para os pós 

compósitos WC-10%p.Ni, os resultados confirmam a presença do Ni no pó compósito na 

proporção de 13,56% (Tabela 4.13), valor este similar ao valor impregnado (10%). Este 

resultado também pode ser confirmado pela analise de DRX, através do refinamento Reitveld, 

a qual também mostrou que o niquel encontra-se presente no pó compósito na proporção 

10,85% (Tabela 4.8). 

 

Figura 4.27- Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para os 

pó compósito WC-10%p.Ni. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Massa % Atômico % 

Tungstênio 93,11 93,57 

Níquel 6,89 6,43 
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Tabela 4.14- Percentual dos elementos constituintes do pó compósito WC-15%p.Ni por 

EDS. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

Analisando os resultados da análise de EDS obtidos para os pós compósitos WC-

15%p.Ni, apresentado na Figura 4.28, observa-se que o percentual atômico e em massa de Ni 

presentes nos pós compósitos sintetizados apresentam valores próximos ao valor em massa 

impregnado (15%p.Ni). Os resultados do refinamento Rietveld para a composição desta 

amostra foi de 17,19% (Tabela 4.8) confirmando assim, os resultados obtidos através da 

análise de EDS de 16,68 % em massa (Tabela 4.15). Também podemos observar através da 

Figura 4.28, que o níquel encontra-se de forma uniforme em toda a área da amostra analisada. 

 

Figura 4.28- Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para o 

pó compósito WC-15%p.Ni. Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Massa % Atômico % 

Tungstênio 86,44 86,15 

Níquel 13,56 13,85 
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Tabela 4.15- Percentual dos elementos constituíntes do pó compósito WC-15%p.Ni por 

EDS. Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 - Análises de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) dos Pós  

compósitos de WC-Ni. 

 

Foram realizadas análises por microscopia eletrônica de transmissão (MET) das 

amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni. Na Figura 4.29 é apresentada a imagens 

da amostra WC-5%p.Ni obtida por MET, na qual é possível afirmar que as partículas se 

apresentam bastante aglomeradas e densas, dificultando a medição do tamanho da partícula 

isolada, permitindo apenas as medidas de tamanho dos aglomerados de partículas e de umas 

poucas partículas isoladas, as quais estão expostas na Tabela 4.16, apresentando dimensões 

em ordem nanométrica.  

Esta aglomeração das partículas foi confirmada pela análise de destribuição do tamanho 

de partícula e pelas análises de MEV apresentadas nas Figuras 4.24 e 4.25, respectivamente. 

O tamanho das partículas também foi confirmado através das medidas de destribuição do 

tamanho de partículas apresentados na Tabela 4.12. Devido à formação de aglomerados não 

foi possível definir uma morfologia específica para as partículas isoladas, com exceção de 

algumas partículas que se apresentaram na forma de placas finas (Figura 4.29). Porém, pode-

se dizer que, as partículas aglomeradas possuem morfologia irregular, formadas de agregados 

de diversos tipos. 

 

 

 

 

 

 

Elemento Massa % Atômico % 

Tungstênio 83,32 81,14 

Níquel 16,68 18,86 
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Figura 4.29 – Imagens de MET do pó compósito WC-5%p.Ni. . Fonte: autor. 

 

 

 

Nos padrões de difração de elétrons da amostra WC-5%p.Ni apresentados na Figura 

4.30, observam-se anéis concêntricos não bem definidos que corresponderam às famílias 

de planos {hkl} pertencentes à fase do WC-Ni, comprovando a presença de um material 

cristalino. Aliando os resultados de MET para a amostra estudada na Figura 4.30 com os 

resultados reportados anteriormente pelas análises de DRX (Figura 4.23), na qual são 

identificadas as fases através das cartas padrão 1501516-ICSD (WC) e 1512526-ICSD 

(Ni) com seus respectivos planos cristalográficos (hkl) pertencentes à fase do WC-Ni, foi 

possível identificar os planos cristalográficos (100), (101) e (102) referentes a fase WC, 

não apenas para esta amostra mais para as demais amostras estudadas a seguir.  
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Figura 4.30 – Imagens de MET do pó compósito WC-5%p.Ni na escala de 0,5 µm com 

padrão de difração cristalina de elétrons na escala de 10 1/ nm. . Fonte: autor. 

 

 

 

A Figura 4.31 apresenta a imagem dos planos cristalinos da amostra WC-5%p.Ni em 

uma escala de 5nm. Através da Figura 4.31 foi possível calcular a distância interplanar e 

identificar os planos cristalográficos da amostra em estudo. Através dos cálculos realizados 

com o auxilio do Softwere Imagej 1.37v, foram encontrados os seguintes planos 

cristalográficos: (100), (111) e (110) referentes à fase WC. 

 

Figura 4.31 – Imagem dos planos cristalinos da amostra WC-5%p.Ni na escala de 5nm. 

Fonte: autor. 

 

WC 
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A Figura 4.32 apresenta a imagem de MET para as amostras WC-10%p.Ni. A imagem 

revela uma estrutura similar a da amostra WC-5%p.Ni, com nanopartículas de formato 

irregular, aglomeradas e apresentando dimensões entre 97 nm e 270 nm (Tabela 4.16).  

 

Figura 4.32 – Imagens de MET do pó compósito WC-10%p.Ni com escala de 200nm. . 

Fonte: autor. 

 

 

 

 

A Figura 4.33 apresenta a imagem de MET do pó compósito WC-10%p.Ni na escala 

de 0,5 µm com padrão de difração cristalina de elétrons na escala de 10 1/nm. Através da 

Figura 4.33 por meio da difração de elétrons, foi possível calcular a distância interplanar e 

identificar os planos cristalográficos da amostra com 10%p.Ni. Diante dos cálculos foram 

encontrados os seguintes planos cristalográficos: (102), (100) e (200) referentes à fase WC e o 

plano (200) referente ao Ni. 
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Figura 4.33 – Imagens de MET do pó compósito WC-10%p.Ni na escala de 0,5 µm com 

padrão de difração cristalina de elétrons na escala de 10 1/nm da amostra WC-10%p.Ni. . 

Fonte: autor. 

 

 

 

As Figuras 4.34(a e b) apresentam as imagens de MET para as amostras WC-

10%p.Ni. Os planos cristalinos do pó compósito com 10%p.Ni são apresentados nas 

Figuras 4.34(a e b).  

 

Figura 4.34 – Imagens de MET dos planos cristalinos do pó compósito WC-10%p.Ni 

(a) Imagem na escala de 10nm (b) Imagem na escala de 5nm. . Fonte: autor. 
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A partir da análise das Figuras 4.34 (a e b) foi calculado a distância interplanar e 

identificado os planos cristalográficos da amostra WC-10%p.Ni. Foram encontrados os 

seguintes planos cristalográficos: (002) referente a grafite-C (Figura 4.34(a)), o plano 

(200) referente à fase Ni e (100) referente ao WC (Figura 4.34(b)). 

A Figura 4.35 mostra a imagem de MET do pó compósito WC-15%p.Ni na escala de 

200nm, a qual também apresenta aglomerados que impossibilita a definição precisa da forma 

das partículas isoladamente. Os aglomerados das nanopartículas e algumas partículas 

dispersas (Figura 4.35) apresentaram tamanhos diversos, variando entre 27 nm a 330 nm 

(Tabela 4.16).  

 

Figura 4.35 – Imagens de MET do pó compósito WC-15%p.Ni na escala de 200nm. 

Fonte: autor. 

 

 

 

Na Figura 4.36 é apresentada a imagem da difração de elétrons da amostra WC-

15%p.Ni. Os anéis apresentados para todas as amostras são constituídos por halos discretos e 

especulares, os quais indicam a presença de tamanho de partícula grosseira, porém este fato 

sugere que se trata de aglomerados, devido esses pós apresentarem tamanhos de cristalitos 

entre 26 nm e 44 nm para o WC e o Ni, pois quanto mais reduzido o tamanho de cristalito do 

pó sintetizado, mais continuo os anéis do padrão de difração. Porém no caso específico destes 
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pós, todos tendem a se aglomerarem dificultando assim a continuidade dos anéis, fato este 

observado para todas as amostras.  

Com base nos dados da difração de elétrons (Figura 4.36) foi possível obter os 

seguintes planos cristalográficos para a amostra WC-15%p.Ni: (101), (002) e (211) 

referente à fase WC e o plano (111) referente à fase níquel.  

 

Figura 4.36 – Imagens de MET do pó compósito WC-15%p.Ni na escala de 200nm com 

padrão de difração cristalina de elétrons na escala de 10 1/ nm da amostra WC-15%p.Ni. . 

Fonte: autor. 

 

 

 

Nas Figuras 4.37(a e b) são apresentadas a imagens de MET com os planos 

cristalográficos referentes à amostra WC-15%Ni. As Figuras 4.37(a e b) apresentam 

regiões cristalinas distintas com orientação ordenada. A partir das Figuras 4.37 (a e b), foi 

possível calcular a distância interplanar e identificar os planos cristalográficos da amostra 

WC-15%p.Ni. Diante dos cálculos, foram encontrados os seguintes planos 

cristalográficos: (111) referente ao WC, o plano (200) referente a fase Ni e (002) referente 

a grafite-C.  

O carbono apareceu nas amostras sintetizadas com 10%p.Ni e 15%p.Ni na forma de 

grafite hexagonal, identificada pela carta padrão de difração de raios X (120212-ICSD) 
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com planos cristalográficos bem definidos. Este carbono é característico do excesso de 

carbono livre, formado durante a reação de carborredução do APT. 

 

Figura 4.37 – Imagens de MET dos planos cristalinos do pó compósito WC-15%p.Ni 

(a) Imagem na escala de 5nm (b) Imagem na escala de 20nm. . Fonte: autor. 

 

 

 

Os diâmetros calculados pelo Softwere Imagej 1.37v, através das imagens de MET, para 

as amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni, apresentaram tamanhos diversos 

variando de 27 nm a 400nm (Tabela 4.16) para as partículas e aglomerados de partículas.  

 

Tabela 4.16 - Diâmetros encontrados por TEM para a amostra WC-5%p.Ni, WC-

10%p.Ni e WC-15%p.Ni. Fonte: autor 

 

AMOSTRA  DP1 

(nm) 

DP2 

(nm) 

DP3 

(nm) 

DP4 

(nm) 

DP5 

(nm)  

DPM 

(nm) 

WC-5%p.Ni 401,2 129,3 112 237,9 82,75 192,63 

WC-10%p.Ni 175,53 270,48 199,44 97,54 218,88 192,37 

WC-15%p.Ni 27.73 146,35 60,81 110,93 330,80 135,32 

 

 

Conforme a Tabela 4.16 a amostra com 5%p.Ni apresentou um diâmetro médio de 

192,63 nm, a amostra com 10%p.Ni apresentou um diâmetro médio de 192,37 nm e a amostra 

a b 

Ni C 

WC 



129 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

com 15%p.Ni apresentou um diâmetro médio de 135,32 nm. Porém a amostra com 15%p.Ni 

foi a que apresentou menor diâmetro médio de partícula. Tendo em vista que esta amostra 

apresentou maior tamanho de cristalito tanto para o níquel, como para o carbeto de tungstênio 

(Tabela 4.11), sendo assim a tendência de formar aglomerados diminui, bem como o tamanho 

dos aglomerados de partículas também tendem a diminuírem.  

 

4.3.5 - Estudo das Propriedades Magnéticas 

 

O comportamento magnético medido por meio das curvas de histerese é apresentado 

na Figura 4.38(a). As curvas de histerese dos pós compósitos de forma geral, apresentaram o 

ciclo M x H (magnetização x campo magnético) estreito (Figura 4.38(b)), sendo, portanto 

característico de material magnético mole. Estudos recentes mostram que o comportamento 

magnético das nanoestruturas é fortemente dependente de sua forma e estrutura.  

De acordo com o apresentado, os pós obtidos possuem características ferromagnéticas, 

pois não apresentaram Mr=0. Analisando a Figura 4.38(a), observa-se que, os pós-compósitos 

aumentam a magnetização de saturação e a remanência de acordo com a concentração do 

ligante Ni, quanto maior a proporção de níquel maior são os valores dessas propriedades 

(Tabela 4.17 ). 

 

Figura 4.38. Curvas de histerese dos pós compósitos WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni.(a) sem ampliação, (b) com ampliação. Fonte: autor. 

 

   

 

a b 



130 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

Os valores da magnetização, da coercividade e da remanência foram estudados nos pós 

compósitos WC-Ni.  A partir do tratamento das curvas de histerese da Figura 4.38(a, b) foram 

obtidos os valores da magnetização, coercividade e remanência para cada composição 

estudada. 

Através da análise destes pós, foi observado que o campo coercitivo apresentou-se 

baixo, tendo em vista que o níquel é um elemento ferromagnético e apresenta momento 

magnético permanente na ausência de um campo externo, bem como magnetizações  

permanentes quando isolado. Este decréscimo na magnetização está diretamente relacionado 

com a diminuição do tamanho do cristalito da fase níquel, bem como, com a presença de 

outras fases como WC e o carbono na forma de grafite. 

Na Tabela 4.17 encontram-se os dados das medidas magnéticas realizadas nos pós 

compósitos.  

 

Tabela 4.17. Medidas magnéticas dos pós compósitos sintetizados. 

 

Compósito Campo coercitivo 

(Oe) 

         Magnetização de 

  Saturação (emu/g) 

Remanência(G) 

WC-5%p.Ni 65,96 0,31      0,0317 

WC-10%p.Ni 82,95 1,38       0,222 

WC-15%p.Ni 80,12 2,26       0,347 

 

Os resultados da remanência na Tabela 4.17 indica que o comportamento da 

remanência é similar ao comportamento da magnetização de saturação, ou seja, ocorre um 

aumento desta propriedade em função do aumento do tamanho de cristalito (Tabela 4.11).  

Observa-se que o campo coercitivo para a amostra WC-10%p. Ni foi o que apresentou 

maior valor, não seguindo a ordem crescente, como as demais propriedades analisadas. 

Geralmente quando o campo coercitivo cresce, o tamanho de grão diminui. Porém outros 

fatores como: tensão residual e mudanças na estrutura cristalina podem influenciar o campo 

coercitivo. 
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4.3  - Caracterização dos Materiais Sinterizados 

 

4.3.1 - Sinterização dos Pós compósitos  

 

Após a obtenção dos pós compósitos nanométricos, realizou-se um estudo de 

sinterização pela técnica convencional (forno a vácuo) e via SPS, visando obter maior 

densificação e um mínimo crescimento de grãos. Na figura 4.39 estão apresentados os perfis 

de sinterização convencional e por SPS.   

Analisando a Figura 4.39, observa-se nitidamente que na sinterização via SPS o tempo 

de consolidação é diminuído em centenas de minutos, quando comparada com a sinterização 

convencional. Enquanto as sinterizações convencionais foram realizadas em aproximadamente 

240 minutos até o resfriamento, as sinterizações via SPS foram realizadas em 

aproximadamente 40 minutos até o resfriamento.  

 

Figura 4.39 - Comparação dos perfis da sinterização convencional e da sinterização por 

SPS para os pós compósitos nanoestruturados (WC-Ni) nas diferentes concentrações. Fonte: 

autor. 
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4.3.2 Análise Dilatométrica 

 

Foram feitas medidas de dilatometria nas amostras compactadas a 200 MPa, a fim de se 

determinar os estágios de sinterização e os respectivos mecanismos atuantes.  

Para o estudo de sinterização as amostras foram inicialmente sinterizadas em 

dilatômetro, onde a retração dos nanocompósitos (WC-5%p.Ni-1350, WC-10%p.Ni-1350, 

WC-15%p.Ni-1350, WC-5%p.Ni-1450, WC-10%p.Ni-1450 e WC-15%p.Ni-1450), foram 

medidas em função da temperatura e do tempo.  

As curvas de retração linear para as amostras dos pós compósitos nonométricos 

compactados são apresentadas nas Figuras 4.40 e 4.41, onde as regiões I, II e III representadas 

pelas linhas verticais contínuas, correspondem aos intervalos de temperatura correspondentes 

aos estágios: inicial, intermediário e final de sinterização, respectivamente. A linha vertical 

tracejada corresponde à temperatura eutética do sistema W-Ni-C (1342 °C) geralmente esta 

temperatura apresenta uma redução no seu valor, quando há presença de carbono em excesso.  

 

Figura 4.40 – Perfis dilatométricos das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni a 1350ºC. Fonte: autor. 

 

De acordo com o reportado durante a revisão bibliográfica mencionada anteriormente, o 

estágio  inicial de sinterização (região I) correspondem ao rearranjo das partículas e formação 
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dos pescoços através dos mecanismos de transporte superficiais com uma retração linear não 

excedendo 3 %. 

Desta forma, conforme a Figura 4.40, a região I corresponde ao estágio inicial de 

sinterização, predominando assim os mecanismos de difusão superficial e evaporação-

condensação em menor participação. Este estágio inicia-se em temperaturas próximas a 750 

°C para a amostra WC-5%-1350 e próximas a 875 °C para as demais amostras.  

Por outro lado, o estágio intermediário de sinterização (região II) é caracterizado por ser 

a etapa que apresenta uma significante retração e densificação, correspondendo a 

temperaturas abaixo, ou no entorno, da temperatura de máxima taxa de retração do material, 

as quais ocorrem em aproximadamente 1320 °C para as três amostras (Figura 4.40). Este 

estágio de sinterização é caracterizado pela atuação dos mecanismos de transporte superficial 

e volumétrico simultaneamente. Contudo, o mecanismo de difusão por contorno de grão 

predomina perante os demais mecanismos, neste intervalo de temperatura, devido sua energia 

de ativação intermediaria, enquanto que difusões volumétricas e superficiais cooperam com o 

fluxo de massa e alisamento da superfície das partículas.  

O estágio final de sinterização (região III), o qual corresponde a um crescimento 

excessivo de grãos não foi observado para as amostras sinterizadas em fase sólida (1350°C). 

Fato estes que leva a concluir que as amostras sinterizadas a 1350 ºC via sinterização 

convencional foram sinterizadas apenas parcialmente. 

A figura 4.41 apresenta os perfis dilatométricos das amostras WC-5%p.Ni, WC-

10%p.Ni e WC-15%p.Ni a 1450ºC.  
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Aquecimento 

III 

Figura 4.41 – Perfis dilatométricos das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni a 1450ºC. Fonte: autor. 
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Analisando a Figura 4.41, a região I característica do estágio inicial da sinterização 

corresponde a temperaturas inferiores a 780 °C para todas as amostras. Mostrando que a 

sinterização para as amostras sinterizadas a 1450ºC inicia a temperaturas inferiores a 850ºC. 

Já na região II, onde ocorre maior parte da retração e rearranjo, é característica do estágio 

intermediário de sinterização. Nesta região ocorre a maior parte da retração para todas as 

amostras. Quando atingida a temperatura eutética do sistema, as amostras já expressam 

aproximadamente 80% da sua retração linear total. 

O estágio final de sinterização (região III) corresponde a total saturação do eutético, 

com a finalidade de encerramento do processo, fechando os poros ainda existentes e 

proporcionando uma máxima contração das amostras. Este estágio foi observado para todas as 

amostras sinterizadas em fase líquida (1450°C). Atingido o patamar de sinterização, 

pouquíssima retração foi observada em todas as amostras sinterizadas a 1450ºC, motivando a 

sinterização por tempos menores. 
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4.3.3 – Analise de DRX dos Sinterizados 

 

A Figura 4.42 apresenta os espectros de difração de raios X obtidos para as amostras 

WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni sinterizadas a 1350ºC.   

A amostra WC-10%p.Ni, apresentou um pico de carbono (C) próximo ao primeiro pico 

de níquel, identificado como grafite pela carta padrão (ICSD 01-079-1468). Geralmente este 

fato ocorre devido a um excesso de carbono livre no pó compósito. Quando o excesso de 

carbono é grande, ocorre a formação de agregados de grafite em pontos fracos no material, 

causando um descréscimo acentuado da dureza e da resistência a ruptura transversal do metal 

duro (SCHWARZKOPF E KIEFFER, 1960 apud GUTIÉRREZ, 2002). 

Ainda analisando a Figura 4.42, é notório o aumento das intensidades dos picos da 

amostra WC-15%p.Ni, bem como o alargamento dos mesmos. Este alargamento é 

característico das estruturas nanométricas, pois quanto mais largo o pico, menor é o tamanho 

de cristalito. Este fato é confirmado pelo cálculo do tamanho de cristalito, realizado pelo 

método de Sherrer, o qual estar apresentado na Tabela 4.18.  
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Figura 4.42. Difratogramas das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni 

sinterizadas a 1350ºC via sinterização convencional. Fonte: autor. 
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Analisando a Tabela 4.18 observa-se que com o processo de sinterização a amostra WC-

15%p.Ni não teve mudança significativa no aumento do tamanho do cristalito. Devido os 

tamanhos de cristalitos dos constituintes dos pós iniciais desta amostra serem bem próximos 

(Ni=44,4 nm e WC=40,0 nm) impediu que o tamanho do cristalito do WC aumentasse.  

Já as amostras WC-5%p.Ni e WC-10%p.Ni apresentaram aumentos significativos no 

tamanho de cristalito para a fase WC, devido o processo de sinterização convencional ser 

mais demorado, causando assim um aumento do grão da fase WC. Já para a fase Ni o 

tamanho de cristalito diminuiu, devido o processo de recristalização do níquel também 

durante a sinterização.  
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Tabela 4.18 – Tamanho de cristalito das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni, sinterizadas a 1350ºC via sinterização convencional. Fonte: autor. 

 

Amostras Tamanho de Cristalito Ni Tamanho de Cristalito WC 

  Pós Sinterizados  Pós Sinterizados 

WC-5%p.Ni  44,2 nm 31,6nm  29,7 nm 90,7nm 

WC-10%p.Ni  40,01 nm 34,9nm  26,1 nm 105,7nm 

WC-15%p.Ni  44,4 nm 32,7nm  40,0 nm 36,4nm 

 

 

A Figura 4.43 apresenta os difratogramas de difração de raios X obtidos para as 

amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni sinterizadas a 1350ºC via SPS.  

Observa-se que todas as amostras apresentaram uma fase intermediária identificada pelo 

padrão de código ICSD 01-079-1468 como carbono (C) além das fases WC e Ni (Figura 

4.43). Para todas as amostras os picos de Ni aparecem com baixa intensidade.  

 A amostra WC-10%p.Ni, foi a que mais apresentou picos de Carbono (C) 

provavelmente esta amostra apresenta maior teor de carbono livre, o qual é precipitado na 

forma de grafita. A precipitação de grafita livre ativa o crescimento de grão do WC, e 

consequentemente, ocorre uma diminuição da dureza e da resistência à ruptura transversal do 

metal duro.  

O tamanho de cristalito foi cálculo por meio da equação de Sherrer, apresentado na 

Tabela 4.19. Observa-se que com o processo de sinterização via SPS, o tamanho de cristalito 

não apresentou aumento significativo em comparação aos dos pós compósitos iniciais. 
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Figura 4.43. Difratogramas das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni 

sinterizadas a 1350ºC via SPS. Fonte: Autor. 
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Na Tabela 4.19, são apresentados os tamanhos de cristalitos das fases dos pós 

compósitos e dos sinterizados via SPS a 1450ºC calculados através dos dados de difração de 

raios X dos picos mais intensos da fases WC e Ni. Diante dos resultados, observou que com o 

aumento da temperatura de sinterização, ocorreu um aumento no tamanho de cristalito do WC 

em todas as amostras sendo mais expressivo para a amostra WC-10%p.Ni. Já para o Ni o 

tamanho de cristalito reduziu após a sintrização em todas as amostras. 
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Tabela 4.19 – Tamanho de cristalito das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni. sinterizadas a 1350ºC via sinterização SPS. Fonte: autor. 

 

Amostras Tamanho de Cristalito Ni Tamanho de Cristalito WC 

  Pós Sinterizados  Pós Sinterizados 

WC-5%p.Ni  44,2 nm 36,4nm  29,7 nm 36,9nm 

WC-10%p.Ni  40,01 nm 10,4nm  26,1 nm 57,0nm 

WC-15%p.Ni  44,4 nm 18,2nm  40,0 nm 49,5nm 

 

A Figura 4.44 apresenta os difratogramas de difração de raios X obtidos para as 

amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni sinterizadas a 1450ºC via SPS.   

 

Figura 4.44. Difratogramas das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni 

sinterizadas a 1450ºC via SPS. Fonte: Autor. 
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Na Figura 4.44 observa-se que apenas a amostra WC-10%p.Ni não apresentou uma fase 

intermediária carbono (ICSD 01-079-1468) além das fases WC e Ni. A amostra WC- 
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15%p.Ni sinterizada a 1450ºC não apresentou picos de Ni. Devido à temperatura de 

sinterização (1450ºC) e a maior quantidade de níquel, o mesmo ao fundir, exuda para a 

superficie, sendo removido no processo de preparação metalográfica, e portantanto não foi 

detectado pela difração de raios X.  

 

Tabela 4.20 – Tamanho de cristalito das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni, sinterizadas a 1450ºC via sinterização SPS. Fonte: autor. 

 

Amostras Tamanho de Cristalito Ni Tamanho de Cristalito WC 

  Pós Sinterizados  Pós Sinterizados 

WC-5%p.Ni  44,2 nm 21,9nm  29,7 nm 53,7nm 

WC-10%p.Ni  40,01 nm 12,8nm  26,1 nm 55,4nm 

WC-15%p.Ni  44,4 nm -----  40,0 nm 56,5nm 

 

 

4.3.4 - Caracterização Microestrutural  

 

4.3.4.1 - Morfologia da Amostra WC-5%p.Ni-1350 

 

As Figuras 4.45(a, b, c, d) mostra a morfologia das amostras AM-5%-1350 sinterizadas 

em 1350°C em forno a vácuo e via SPS, respectivamente. Na Figura 4.45(a) com um aumento 

de 100x, tem-se uma visão geral da amostra, na qual observa-se, uma estrutura com poros 

grosseiros evidentes, distribuídos por toda amostra.  

Para a amostra AM-5%-1350 sinterizada via SPS apresentada nas Figuras 4.45(c, d), a 

presença de poros também é visível, porém em menor quantidade, e em menores tamanhos 

que na amostra apresentada nas Figuras 4.45(a, b).  Também observa-se que a microestrutura 

para a amostra sinterizada via SPS, se mostra mais homogênea e refinada, com boa 

distribuição das fases e sem aumento expressivo do tamanho do grão, quando comparada a 

amostra sinterizada via forno a vácuo. 
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Figura 4.45- Micrografias das amostras AM-5%-1350 sinterizadas em 1350ºC, (a e b) 

forno a vácuo-MEV de bancada (c e d) SPS-MEV de bancada. Fonte: autor. 

 

 

Para melhor visualizar a morfologia da amostra AM-5%-1350 sinterizada via SPS, foi 

realizada a análise através do MEV- FEG Zeiss, as quais estão apresentadas nas Figuras 

4.46(a, b). Através dessas imagens confirma-se que o microestrutura apresenta-se bem 

sinterizada, apezar de apresentar alguns poros (Figuras 4.46 (a,)) seus grãos mostram-se bem 

ligados entre si. Apesar da amostra AM-5%-1350 ter sido sinterizada a uma temperatura 

característica da fase sólida (1350ºC) para o sistima W-C-Ni, esta apresenta fase líquida 

(Figura 4.46(b)) por ter sido sinterizada via SPS. Portanto é perceptível a melhora na 

microestrutura da amostra sinterizada via SPS (Figura 4.45 (c, d) e Figura 4.46 (a, b)) em 

comparação a sinterizada em forno a vácuo (Figura 4.45(a, b)). Ainda analisando a Figura 

4.46(b) observa-se a presença da fase grafita na cor mais escura (circulo amarelo), fase esta 

identificada pela análise de DRX (Figura 4.42).  

 

 

 



142 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

Figura 4.46- Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura MEV-FEG 

da amostra AM-5%-1350 sinterizada via SPS, (a) 2000x, (b) 8000x. Fonte: autor. 

 

 

 

4.3.4.2 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-5%p.Ni-1350 

  

Nas Figuras 4.47 (a, b, c) estão apresentadas as imagens do mapeamento feitas por EDS 

das amostras AM-5%-1350 sinterizadas em 1350°C em forno a vácuo (Figura 4.46(a)) e via 

SPS (Figura 4.47(b,c)). Na Figura 4.46(a) a microestrutura da amostra se revela de maneira 

heterogênea, apresentando concentrações do ligante Ni em regiões isoladas em volta da fase 

WC. Já a amostra sinterizada via SPS (Figuras 4.46(b, c)) apresenta excelente 

homogeneidade, com boa distribuição das fases WC e Ni, bem como uma pequena quantidade 

de poros e também uma concentração de carbono, referente a precipitação da grafita 

demarcada com a cor azul (Figura 4.47(b, c)).  Podemos observar que os poros existentes 

situam-se entre as partículas de WC e Ni (Figura 4.47(a)).  Isto significa que os poros 

resultam da carência de ligante, uma vez que as partículas não sinterizam entre si, no caso da 

amostra sinterizada via forno a vácuo em 1350ºC (Figura 4.47(a)). Pois a baixa quantidade de 

ligante utilizada, dificulta assim o fechamento dos poros.  Também é conhecido que as 

partículas nanométricas possuem uma dificuldade maior em se conformar. Desta forma o 

encaixe mecânico dessas partículas não é suficiente para fechar o espaço vazio interpartículas. 
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Figura 4.47- Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-5%-1350 

Sinterizada a 1350ºC, (a) Forno a vácuo (b, c) via SPS. Fonte: autor. 

 

 

 

4.3.4.3 - Morfologia da Amostra WC-5%p.Ni-1450 

 

As Figuras 4.48(a, b) mostram a morfologia da amostra AM-5%-1450 sinterizada em 

1450°C em forno a vácuo, obtidas por MEV de bancada e a Figura 4.48(c e d) mostram 

morfologia da amostra AM-5%-1450 sinterizada em 1450°C em forno a vácuo, obtidas por 

MEV-FEG. Observamos nas Figuras 4.48(a e b), uma estrutura com poros evidentes 

distribuídos por toda amostra, e parte bastantes densificadas com microestrutura heterogênea. 

Esta densificação ocorre devido à temperatura utilizada na sinterização, ser maior que a 

temperatura eutética do sistema, fazendo com que ocorra a formação de fase líquida no 

sistema e dissolvendo WC em maior quantidade provocando uma maior densificação.  

A presença de poros evidentes é devido à pequena quantidade de ligante no sistema, não 

sendo suficiente para o fechamento completo dos poros. Nas Figuras 4.48(c, d) pode-se 

observar áreas bastantes densificadas mostrando que houve uma sinterização efetiva da 

amostra, apesar da presença dos poros. 
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Figura 4.48 - Micrografias da amostra AM-5%-1450 sinterizada em 1450°C em forno a 

vácuo, obtidas por MEV de bancada (a e b) obtidas por MEV-FEG (c e d). Fonte: autor. 

 

 

 

Nas Figuras 4.49(a, b), é apresentada a morfologia da amostra AM-5%-1450 sinterizada 

a 1450°C via SPS, obtidas por MEV-FEG. Para a amostra AM-5%-1450 sinterizada via SPS 

apresentada na Figura 4.49(a e b) as micrografias nos aumentos de 2000x e 8.000x revelam a 

presença de pequenos poros, sendo possível observar alguns poros maiores isolados, mais, 

porém em menor quantidade e em menores tamanhos comparados com os da amostra da 

Figura 4.48(a e b) sinterizada a vácuo. Apesar destas amostras, apresentarem morfologia 

bastante similar, é notório que não houve crescimento do tamanho de grão da amostra 

sinterizada via SPS (Figura 4.49(c)) em comparação à amostra sinterizada via forno a vácuo 

(Figura 4.48(d)).   
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Figura 4.49 - Micrografias da amostra AM-5%-1450 sinterizada via SPS, obtidas por 

MEV-FEG (a) 2000x, (b) 8.000x. Fonte: autor. 

 

 

4.3.4.4 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-5%p.Ni-1450 

 

As imagens de EDS estão apresentadas nas Figuras 4.50(a) para a amostra sinterizada 

em forno a vácuo e 4.50(b) para as amostras AM-5%-1450 sinterizadas via SPS. A Figura 

4.50(a) revela uma microestrutura com as fases um pouco despersas, com concentrações do 

ligante Ni em algumas regiões isoladas. Já a amostra sinterizada via SPS (Figuras 4.50(b)) 

apresenta melhor dispersão entre as fases WC e Ni, e também uma concentração de carbono. 

 

Figura 4.50- Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-5%-1450, 

sinterizada em 1450ºC, (a) forno a vácuo- BSE, (b) SPS. Fonte: Autor. 
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4.3.4.5 - Morfologia da Amostra WC-10%p.Ni-1350 

 

As Figuras 4.51 (a, b, c e d) mostram as estruturas das amostras AM-10%-1350 

sinterizada em 1350°C via forno a vácuo e via SPS, respectivamente obtidas no MEV de 

bancada. A estrutura sinterizada em forno a vácuo apresentada nas Figuras 4.51(a, e b) 

apresenta notadamente vários poros distribuídos por toda estrutura de maneira heterogênea 

com tamanhos e formas variados. Na Figura 4.51(b), com um aumento de 6000x em uma 

região mais homogênea da amostra, percebe-se que não há um aumento significativo dos 

grãos e que os poros nesta região apresentam menores dimensões.  Nas Figuras 4.51(c e d), a 

morfologia da amostra mostra-se bastante homogênea, apresentando notadamente poros com 

pequenas dimensões distribuídos homogeneamente por toda amostra. 

 

Figura 4.51 - Micrografias das amostras AM-10%-1350, (a e b) Sinterizada forno 

convencional e (c e d) Sinterizada via SPS. Fonte: autor. 

 

 

 

Analisando as Figura 4.52 (a, b, c e d) obtidas através da MEV-FEG, também percebe-

se uma melhor sinterização entre as partículas Ni e  WC (Figura 4.52(d)), quando comparado 
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com a amostra da Figura 4.51(b), fato este observado através do mapeamento realizado pela 

análise de EDS apresentada  nas Figuras 4.53(a e b), bem como uma menor porosidade. 

Contudo, essa menor porosidade e sinterabilidade, resulta da utilização da técnica SPS para 

sinterizar a amostra, mesmo utilizando uma pressão de 20 MPa.  

As amostras sinterizadas via forno a vácuo (Figura 4.51(b)), apresentaram grãos de 

forma e tamanho variados. Já a amostra sinterizada via SPS (Figura 4.52(b, d)) apresentaram 

grãos mais refinados e homogêneos e bem menores que os da amostra sinterizada a vácuo. 

 

Figura 4.52 - Micrografias da amostra AM-10%-1350 sinterizada em 1350°C via SPS, 

obtidas por MEV-FEG (a) 2.000x, (b) 4.000x, (c) 8.000x e (d) 2.000x. Fonte: autor. 

 

 

 

4.3.4.6 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-10%p.Ni-1350 

 

Através das imagens do mapeamento realizadas por EDS, apresentadas na Figura 

4.53(a) para a amostra sinterizada em forno a vácuo e na Figura 4.53(b) para a amostra AM-

10%-1350 sinterizadas via SPS foi possível analisar a dispersão das fases, bem como sua 
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homogeneização. Através do mapeamento pode-se observar que a amostra da Figura 4.53(a), 

assim como a amostra WC-5%p.Ni, sinterizadas a 1350ºC em forno a vácuo também 

apresentou concentrações de níquel em algumas regiões, formado assim, pequenas “ilhas” de 

ligante. As amostras das Figuras 4.53(b) apresentaram o níquel de forma bastante dispersa e 

homogênea, onde não é perceptível a presença de “ilhas” de ligante. Contudo o carbono (cor 

azul) persiste em aparecer. 

 

Figura 4.53- Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-10%-1350, 

(a) Sinterizada forno convencional e (b) Sinterizada via SPS. Fonte: autor 

 

 

4.3.4.7 -Morfologia da Amostra WC-10%p.Ni-1450 

 

As Figuras 4.54(a, b, c e d) exibem as estruturas das amostras AM-10%-1450 

sinterizada em 1450°C por sinterização em forno a vácuo e via SPS, respectivamente. 

Qualitativamente, a estrutura apresenta características similares as das amostras anteriores, ou 

seja, boa densificação, porém com a presença de poros entre as partículas de WC. 

Porém na Figura 4.54(a), os poros presentes estão em menores quantidades que na 

amostra sinterizada a vácuo em 1350ºC (Figura 4.54(a)) e em menor fração de volume, porém 

ainda permitindo em aparecer. Na Figura 4.54(b e d) é notável o aumento dos grãos em 

comparação a amostra sinterizadas a 1350ºC para a mesma composição. Isto ocorreu em 

ambas as amostras sinterizadas em forno a vácuo e via SPS, devido o aumento da temperatura 

para 1450°C.  

 

 



149 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

Figura 4.54 - Micrografias das amostras AM-10%-1450 no MEV de bancada (a e b) 

forno a vácuo (c e d) SPS. Fonte: autor. 

 

 

Nas Figuras 4.55 (a, b) é apresentada a morfologia para amostra AM-10%-1450 

sinterizada no forno a vácuo, obtidas através da técnica MEV-FEG. Nestas imagens observa-

se claramente que a amostra apresenta-se densificada, porém ainda persistindo alguns poros. 

Também observa-se para essa amostra a presença da fase grafita sinterizada (circulo amarelo) 

na Figura 4.55(a).  
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Figura 4.55 - Micrografias obtidas por analise de MEV-FEG das amostras AM-10%-

1450, sinterizada em forno a vácuo, (a) 4000x, (b) 8.000x. Fonte: autor.  

 

 

Nas Figuras 4.56 (a, b) é apresentada a morfologia da amostra AM-10%-1450 

sinterizada via SPS, obtidas através da análise MEV-FEG com elétrons secundários. A boa 

resolução da imagem permite observar uma estrutura bastante densificada, com a presença de 

poros bem expressivos (Figura 4.56(a). A Figura 4.56(b) apresenta um crescimento 

significativo de grão, em comparação com a amostra AM-10%-1350 também sinterizado via 

SPS. Este aumento de grão ocorre devido ao aumento da temperatura de sinterização de 

1350ºC para 1450ºC. 

 

Figura 4.56- Micrografias das amostras AM-10%-1450 sinterizadas em 1450ºC, (a, b 

SPS- MEV-FEG. Fonte: Autor. 
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4.3.4.8 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-10%p.Ni-1450 

 

A análise de EDS apresentada na Figura 4.57(a) para a amostra AM-10%-1450 

sinterizada em forno a vácuo revela uma boa dispersão das fases, sem a presença de 

concentrações de ligantes em excesso, porém ainda observa-se uma maior concentração da 

fase Ni circundando a fase WC. Analisando as Figuras 4.57(b), obtidas através da análise de 

MEV-FEG realizada por EDS com um detector de elétrons secundário (SE), para a amostra 

AM-10%-1450 sinterizada via SPS, também observa-se que as fases encontram-se bem 

dispersas entre si, não formando “ilhas” de ligantes isoladas.  Através da imagem apresentada 

na Figura 4.57(b) foi possível identificar a presença de carbono em algumas partes isoladas da 

amostra.  Acredita-se que a presença do carbono nas amostras siterizadas via SPS, seja 

proveniente da formação de carbono livre no pó compósito, ou do molde utilizado no 

processo de sinterização (SPS) que é constituído de grafite. 

 

Figura 4.57 - Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-10%-1450, 

sinterizada em 1450ºC, (a) forno a vácuo- BSE, (b) SPS- MEV-FEG. Fonte: autor. 

 

 

 

4.3.4.9 - Morfologia da Amostra WC-15%p.Ni-1350 

 

As Figuras 4.58 (a, b, c e d) exibem imagens da microestrutura da amostra WC- 

15%p.Ni, sinterizada em 1350°C em forno a vácuo e via SPS, respectivamente. As 

micrografias apresentadas nas Figuras 4.58(a, b) revelam microestruturas bastante porosas, 

seguindo assim as mesmas características das demais amostras sinterizadas a 1350°C em fase 
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sólida no forno a vácuo, apresentadas anteriormente, confirmando que não ouve a efetiva 

sinterização do compósito.   

 

Figura 4.58- Micrografias das amostras AM-15%-1350 sinterizadas em 1350ºC, (a e b) 

forno a vácuo- MEV bancada, (c e d) SPS- MEV bancada. Fonte: Autor. 

 

 

Também observa-se, uma variedade no aumento do tamanho dos grãos das amostra 

sinterizada via forno a vácuo (Figura 4.58(b)). Porém, amostras que apresentam uma ampla 

faixa de tamanho de grãos são mais sensíveis ao crescimento de grão, devido à maior energia 

livre de superfície dos grãos finos. Por outro lado, materiais com tamanho de grão mais 

uniforme sofrem pequenas alterações no tamanho de grão (UPADHYAYA, 1998). Porém 

como os pós compósitos com 15%p.Ni, foram os que apresentaram tamanho de cristalitos do 

WC e do Ni bem próximos, 32,7 nm para o Ni e 36,2 nm para o WC (Tabela 4.18), sendo 

assim mais uniformes entre si.  Desta forma, seus compactados não sofreram grandes 

alterações no tamanho do grão (Figuras 4.58(b, d) e Figura 59(b), preservando assim a sua 

propriedade de dureza apresentada na Tabela 4.21, que mostra uma dureza de 1512 HV para a 

amostra com 15%p.Ni sinterizada via SPS a 1350 ºC (Figuras 4.58(c, d)). 



153 

Capitulo 4 - Resultados e Discussões 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

As imagens obtidas por análises e de MEV-FEG da amostra WC-15%p.Ni sinterizada 

via SPS apresentada nas Figuras 4.59(a, b), revelam uma morfologia com bastantes poros, 

sendo assim as amostras que apresentaram maior porosidade na superfície, comparada as 

demais.  

Esta porosidade pode ser justificada pelo uso da técnica SPS, a qual é caracterizada pela 

aplicação simultânea de pressão e corrente contínua pulsada através de uma amostra 

comprimida em matriz de grafite. Sendo um método rápido, em que a potência de 

aquecimento não é apenas distribuída homogeneamente sobre o volume do pó compactado 

como na técnica convencional (forno a vácuo), mais também dissipada exatamente nos locais, 

onde necessita-se de maior energia para o processo de sinterização, ou seja, nos pontos de 

contato das partículas do pó (SUÁREZ, et al., 2013). Porém, com maiores concentrações de 

ligante (Ni) essa energia é dissipada com maior frequência na fase Ni, que com a rapidez do 

processo se liquefaz rapidamente atingindo à temperatura eutética do sistema W-Ni-C (1342 

°C) e ao se resfriar se solidifica também com rapidez dificultando a dissolução da fase WC 

pela fase Ni, gerando um volume maior de poros (Figuras 4.59(a, b). 

 

Figura 4.59- Micrografias obtidas por análise de MEV-FEG das amostras AM-15%-

1350 sinterizadas via SPS 1350ºC, (a) 200x, (b) 4000x Fonte: Autor.  

 

 

 

4.3.4.10 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-15%p.Ni-1350 

 

A Figura 4.60(a) apresenta o mapeamento realizado para a amostra AM-15%-1350 

sinterizada em forno a vácuo, a qual mostra que o níquel encontra-se distribuído na estrutura 
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do sinterizado de forma heterogênea, formando “ilhas” do ligante Ni, bastante concentradas 

em toda a superfície do sinterizado.  Nas Figuras 4.60(b) está apresentada a imagem de 

mapeamento da amostra AM-15%-1350 a qual revela uma distribuição das fases (WC e Ni) 

bastante uniforme e também a presença de carbono na superfície da mostra, assim como nas 

demais amostras sinterizadas via SPS. 

  

Figura 4.60 - Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-15%-1350 

sinterizada em 1350ºC, (a) forno a vácuo-BSE, (b) SPS-SE. Fonte: autor. 

 

 

4.3.4.11 - Morfologia da Amostra WC-15%p.Ni-1450 

 

Nas Figuras 4.61(a, b, c, d) são apresentadas as imagens para a amostra WC-15%p.Ni-

1450 sinterizada no forno a vácuo, nelas é possível observar que os poros apresentam-se 

bastante reduzidos em comparação as demais amostras sinterizada a vácuo. Portanto esta 

amostra foi à única que apresentou melhoria tanto na densificação, homogeneização e 

dispersão das fases, como no tamanho de grãos quando comparada as amostra sinterizada via 

SPS (Figura 4.62(a,b, c, d)).  
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Figura 4.61 - Micrografias das amostras AM-15%-1450 sinterizada em forno a vácuo 

(a) 100x, (b) 3000x - MEV de bancada, (c) 2000x, (d) 8.000x – MEV-FEG. Fonte: Autor. 

 

 

 

As Figuras 4.62 (a, b, c, d) mostram a estrutura da amostra WC-15%p.Ni-1450 

sinterizada em 1450°C via SPS. Essa estrutura apresenta notadamente semelhança com a 

sinterizada no forno a vácuo (Figura 4.61 (c, d)), apresentando poros distribuídos por toda a 

amostra.  

Com a ampliação de 6.000x e 8.000x apresentadas nas Figuras 4.62(b, c), pode-se 

perceber uma estrutura bastante densa e homogênea, não sendo possível identificar as fases. A 

Figura 4.62(d) apresenta a estrutura interna de um dos poros da amostra WC-15%p.Ni-1450 

sinterizada via SPS, nesta imagem com ampliação de 2.000x, obseva-se grãos bem 

homogêneos sem grande variação de tamanho, este fato confirma mais uma vez que, mesmo 

em temperaturas maiores de sinterização os grãos do compósito permanecem pequenos, e sem 

muitas alterações. 
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Figura 4.62- Micrografias das amostras AM-15%-1450 sinterizada via SPS (a)2000x, 

(b)8.000x, (c)6.000x e d) 2.000x. Fonte: Autor. 

 

 

 

A Figura 4.63, apresenta uma região fraturada da amostra sem nenhum tratamento 

prévio. Esta análise permitiu avaliar a morfologia do sinterizado sem alteração na estrutura. 

Nesta região os grãos de WC apresentam morfologia bem definida, sendo possível observar a 

fase ligante níquel contornando os grãos da fase cerâmica WC. Desta forma, sinais do ligante 

Ni são claramente observados, mostrando que o Ni se espalhou pela estrutura de forma 

homogênea molhando as partículas de WC e preenchendo os espaços vazios entre elas, 

reduzindo a porosidade, e promovendo a sua ligação.  
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Figura 4.63- Micrografias da superfície fraturada da amostra AM-15%-1450 sinterizada 

via SPS – MEV-FEG. Fonte: Autor. 

 

 

 

4.3.4.12 - Mapeamento por EDS  da Amostra WC-15%p.Ni-1450 

 

Analisando as Figuras 4.64(a), o mapeamento para a amostra sinterizada via 

sinterização convencional, mostrou uma boa dispersão e homogeneização para as fases WC e 

Ni porem ainda concentrando níquel em torno da fase WC. Já para a amostra sinterizada via 

SPS, a dispersão e homogeneização são mais bem visualizadas, assim como foi para todas as 

amostras sintrizadas via SPS apresentadas até o momento. Na Figura 4.64(d) é possível 

confirmar que o níquel contorna o grão da fase WC molhando assim a fase cerâmica (WC) e 

possibilitando a sua dissolução, bem como a sinterização do sistema WC-Ni. 
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Figura 4.64 - Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-15%-1450, 

(a) forno a vácuo- BSE (b) SPS- BSE, (c, d) SPS-SE. Fonte:Autor 

 

 

4.3.4.13 - Morfologia das Amostras WC-Ni Sinterizadas em Forno a Vácuo a 

1550ºC 

 

As imagens das microestruturas das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-

15%p.Ni  sinterizadas em forno a vácuo a 1550ºC, obtidas através da análise de MEV-FEG  

são apresentadas na Figura 4.65(a, b, c) WC-5%p.Ni, (d, e, f) WC-10%p.Ni e (g, h, i) WC-

15%p.Ni. É notável que as todas as amostras sinterizadas a 1550ºC apresentaram 

microestruturas mais uniformes e aparentemente densas, com menos poros, que as demais 

amostras estudadas até o momento. Porém a amostra com 15%p.Ni foi a que apresentou 

melhor microestrutura, bastante densa e sem poros aparentes. 
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Figura 4.65 - Micrografias das superfícies sinterizadas em forno a vácuo das amostras 

WC-Ni, (a, b, c) WC-5%p.Ni, (d, e, f) WC-10%p.Ni e (g, h, i) WC-15%p.Ni. Fonte: Autor. 

 

4.3.4.14 - Mapeamento por EDS  das Amostras WC-Ni Sinterizadas em Forno a 

Vácuo a 1550ºC 

 

Nas Figuras 4.66(a, b e c), são apresentadas a imagens de mapeamento feitas por EDS 

das amostras WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni, respectivamente.  As amostras com 

5%p.Ni e 10%pNi apresentaram boa dispersão das fases, porém a amostra com15%p.Ni 

apresenta uma concentração de níquel ao redor do contorno do grão da fase cerâmica (WC), 

confirmando assim que o Ni estar envolvendo o WC, facilitando assim a sinterabilidade do 

compósito, fato este observado na Figuras 4.65 (g, h, i).  
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Figura 4.66 - Área de análise do EDS com mapeamento para a amostra AM-15%-1550 

sinterizada em forno a vácuo, (a) WC-5%p.Ni-SE, (b) WC-10%p.Ni-SE  e (c) WC-15%p.Ni-

SE. Fonte: Autor 

 

 

 

4.4.4 - Medidas de Densidades dos Materiais 

 

As medidas da densidade é um aspecto importante a ser avaliado, pois com a 

densificação conseguiu-se avaliar a efetividade da sinterização. Realizou-se o cálculo da 

densidade dos corpos sinterizados através de medidas realizadas por picnometria. 

A Tabela 4.21 apresenta os valores de densidade relativa e aparente dos compósitos em 

diferentes concentrações de WC e Ni, sinterizadas em forno a vácuo nas temperaturas de 

1350°C, 1450ºC e 1550ºC. 
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Tabela 4.21 - Densidades relativa e aparente dos compósitos em diferentes 

concentrações de WC e Ni, sinterizados via sinterização convencional nas temperatura de 

1350°C, 1450ºC e 1550ºC. Fonte: autor. 

 

Amostras ρ.aparente g/cm
3
) 

ρ.relativa (%) 

1350ºC 

ρ.aparente(g/cm
3

) ρ.relativa (%) 

1450ºC 

ρ.aparente (g/cm
3
) 

ρ.relativa (%) 

1550ºC 

WC-5%p.Ni 12,67 / 84,32 13,80 / 91,81 14,01 / 93,26 

WC-10%p.Ni 11,89 / 81,93 13,44/ 89,47 13,07 / 90,06 

WC-15%p.Ni 12,27 / 87,55 13,78 / 94,98 13,61 / 93,76 

 

 

Tabela 4.22 - Densidades relativa e aparente dos compósitos em diferentes 

concentrações de WC e Ni, sinterizadas via SPS nas temperature de 1350°C, 1450ºC. . Fonte: 

autor. 

 

 

Amostras 

ρ.aparente g/cm
3
) 

ρ.relativa (%) 

1350ºC 

ρ.aparente(g/cm
3

) ρ.relativa (%) 

1450ºC 

WC-5%p.Ni 14,44 / 96,07 14,08 / 93,68 

WC-10%p.Ni 14,17 / 97,67 13,73 / 94,60 

WC-15%p.Ni 11,73 / 83,79 11,38 / 81,16 

 

 

4.4.5 - Medidas de dureza Vickers 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a indentação para determinação da dureza 

Vickers dos compósitos foi realizada após preparação metalográfica. E foram as etapas de 

lixamento e polimento que garantiram identações nítidas (Figura 4.67) e permitiram medir as 

diagonais com confiabilidade. 
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Figura 4.67 - Indentação provocada nas amostras sinterizada a 1350°C e 1450°C  via 

SPS, onde: (a) WC-5%p. Ni(1350ºC), (b) WC-10%p. Ni(1350ºC), (c) WC-15%p. Ni(1350ºC) 

(d) WC-5%p. Ni(1450ºC), (e) WC-10%p. Ni(1450ºC) e (d) WC-15%p. Ni(1450ºC) 

Microscopia optical com aumento de 20x. . Fonte: autor. 

 

   

  

A Tabela 4.23 exibe os valores de dureza Vickers (30 HV) das amostras preparadas com 

WC e com os ligantes Ni, sinterizadas via SPS nas temperaturas de 1350°C e 1450ºC com 

diferentes concentrações de WC e Ni.  

Os valores de dureza Vickers obtidos para as amostras sinterizadas a 1350ºC via SPS 

apresentados na Tabela 4.23, para as amostras sinterizadas apresentaram maiores valores 

para todas as composições de Ni (WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni). As 

amostras sinterizadas a 1450ºC apresentam um decréscimo significante nos valores da dureza 

para as amostras (WC-5%p.Ni, WC-10%p.Ni e WC-15%p.Ni), como visto na Tabela 4.23.   

A amostra WC-5%p.Ni sinterizadas a 1350ºC via SPS foi a que apresentou maior 

dureza. Mesmo com pouca quantidade de níquel foi possível alcançar uma sinterização 

eficiente do sistema WC-Ni, por meio da SPS que aliou temperatura por plasma e pressão ao 

mesmo tempo, em um curto tempo de sinterização, possibilitando uma boa densificação da 
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amostra e uma alta dureza. Estas proriedades garante a aplicação deste metal duro em 

ferramenta de corte.  

Contudo conclui-se que as amostra sinterizadas via SPS a temperaturas menores 

apresentaram melhores valores de dureza em comparação às amostras sinterizadas a 1450ºC. 

Este fato é confirmado através das medidas de densidade apresentadas na Tabela 4.22, uma 

vez que, a densificação influência diretamente na dureza do material sinterizado, observa-se 

um comportamento semelhante entre os valores de densidade relativa e dureza para ambas as 

temperaturas. 

Através das imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras sinterizadas 

via SPS, também é possível confirmar essa melhoria nos valores da dureza, uma vez que as 

amostras sinterizadas a 1350ºC apresentaram menor quantidade de poros, quando comparadas 

as demais amostras que apresentaram maior quantidade de poros. Uma vez que, que a 

densificação do material é proporcional à redução de porosidade, todas as amostras 

sinterizadas a 1350ºC em todas as composições corresponderam às expectativas diminuindo 

expressivamente a porosidade e aumentando a densidade e a dureza. 

 

Tabela 4.23 - Dureza Vickers (30HV) das ligas de WC com os ligantes Ni, sinterizadas 

via SPS a temperaturas de 1350°C e 1450ºC. Fonte: autor. 

 

Amostras Dureza Média 

(HV) 

1350ºC 

Dureza Média 

(HV) 

1450ºC 

WC-5%p.Ni 2322 1440 

WC-10%p.Ni 2120 945 

WC-15%p.Ni 1512 897 

 

 

Os compósitos sinterizados via forno a vácuo (Tabela 4.24) apresentaram resultados de 

dureza contrários aos resultados apresentados para as amostras sinterizadas via SPS (Tabela 

4.23), os quais apresentaram aumento de dureza conforme a redução da temperatura de 

sinterização. Já as amostras sinterizadas via forno a vácuo apresentam aumento na dureza com 
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o aumento da temperatura de sinterização. As amostras sinterizadas a 1350ºC via forno a 

vácuo apresentaram baixos valores de dureza quando foi possível realizar a medida. 

 

Tabela 4.24 - Dureza Vickers (30HV) dos compósitos de WC com os ligantes Ni, 

sinterizadas via sinterização convencional a temperaturas de 1350°C, 1450ºC e 1550ºC. 

Fonte: autor. 

 

Amostras Dureza Média 

(HV) 

1350ºC 

Dureza Média 

(HV) 

1450ºC 

Dureza Média 

(HV) 

1550ºC 

WC-5%p.Ni --------- 716 1421 

WC-10%p.Ni 181 1008 774 

WC-15%p.Ni 457 1061 1778 



 

Capitulo 5- Conclusões  

________________________________________________________________________165 

___________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

 

 

CAPITULO 5 - CONCLUSÕES 

 

5.0 – CONCLUSÕES 

 

Nesse capítulo serão apresentadas as principais conclusões alcançadas após a análise 

dos resultados obtidos ao longo desta pesquisa.  

 

 O método de síntese empregado foi considerado satisfatório para a produção dos pós 

compósitos WC-Ni nas proporções de 5%p.Ni, 10%p.Ni e 15%p. com alto grau de 

pureza, boa cristalinidade e tamanho de cristalito em ordem nanométrica, variando de 

24 nm a 44 nm.   

 

 A análise estatística constatou que, a temperatura é a variável que apresenta maior 

influência no tamanho de cristalito, e o seu aumento proporciona o aumento do 

tamanho de cristalito. Ademais a combinação da temperatura e da isoterma também 

apresenta efeito pertinente sob a variável resposta (tamanho de cristalito), embora 

seja muito pequeno.  

 Os pós compósitos em todas as concentrações são formados por partículas de 

diferentes formas e tamnhos, com distribuição homogênea das fases, fato este que 

viabiliza a sua aplicação em metal duro. 

 A aglomeração das partículas e os planos cristalográficos referentes às fases WC e Ni 

dos pós compósitos foram confimados pela microcópia eletrônica de trasmisão.  

 Todos os pós compósitos apresentaram características de pós mesoporosos com 

tamanho de poro entre 2 e 50 nm, área superficial específica variando entre 24,6 

m².g
-
¹ e 46,6 m².g

-
¹ e diâmetro esférico da partícula entre 9,1nm e 17,8nm. Tais 

características possibilita a aplicação desses pós também em reações catalíticas. 
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  Os pós compósitos apresentaram propriedades magnéticas reduzidas, sendo, 

portanto características de materiais magnéticos mole. Podendo assim, ser aplicados 

na indústria eletroeletrônica, indústria automobilística, de eletrodomésticos e de 

ferramentas elétricas. 

 As amostras sinterizadas a 1350ºC em forno a vácuo não foram completamente 

sinterizadas, alcançando apenas os estágios inicial e intermediário de sinterização. 

 As amostras sinterizadas a 1350ºC via SPS apresentaram melhores resultados com 

boas densificações e dureza. Sendo que a amostra WC-10%p.Ni apresentou maior 

densidade (98%), e a amostra WC-5%p.Ni maior dureza (2322 HV 30). 

 As amostras sinterizadas em fase líquida via sinterização em forno a vácuo 

apresentaram propriedades semelhantes, com maior densificação para a amostra WC-

15%p.Ni sinterizada a 1450ºC que apresentou uma densidade relativa de 94,98%.  

 As amostras sinterizadas em forno a vácuo (1450ºC e 1550°C) apresentaram 

propriedades semelhantes, com densidades variando de 89,5% a 95% e dureza entre 

716 HV 30 e 1778 HV 30. Porém a maior densificação foi para a amostra WC-

15%p.Ni sinterizada a 1450ºC (94,98%) e a maior dureza para a amostra WC-

15%p.Ni sinterizada a 1550ºC (1778 HV 30). 

 A técnica de sinterização SPS apresentou-se mais viável para a sinterização dos pós 

compósitos, tendo em vista que as amostras sinterizadas via SPS apresentaram 

melhores resultados em comparação as amostras sinterizadas em forno a vácuo. Além 

disto, foi possível sinterizar os pós compósitos via SPS, em temperatura mais baixa 

(1350°C) e em tempo mais curto (10 min), que  no forno a vácuo. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.0 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Baseado nos estudos desenvolvidos é proposto algumas sugestões para auxiliar o 

desenvolvimento de trabalhos futuros: 

 

 Sintetizar pós compósitos de WC-Ni a temperaturas inferiores as utilizadas neste 

trabalho, afim de se obter tamanhos de cristalitos menores;  

 Sintetizar pós compósitos de WC com outros metais ligantes como (Fe, Co) pelo rota 

de processamento utilazada nete trabalho; 

 Realizar ensaios de resistência à corrosão e à oxidação, ensaios de resistência ao 

desgaste e ensaios de resistência à flexão e medir a tenacidade à fratura;  

 Desenvolver metais duros à base de níquel, com adições de outros metais como Nb e 

Ta, a fim de ter conhecimento das influências destes elementos nas propriedades 

mecânicas dos metais duros;  

 Realizar a sinterização dos pós de WC-Ni a temperaturas inferiores às estudadas via 

SPS para analisar o comportamento após a sinterização.  

 

 

 



 

Referências 

________________________________________________________________________168 

___________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

REFERÊNCIAS  

 

A FW Ferramentas. Disponível em: http://www.fwferramentas.com.br. Acessado em 22-06-

2016. 

 

AJAYAN, P. M., SCHADLER, L. S., BRAUN, P. V., Nanocomposite Science and 

Technology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, p. 1-69, 2003. 

 

ALIBERT, C.H.. Sintering Features of Cemented Carbides WC-Co Processed from Fine 

Powders. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, n19, p. 53-61. 

2001. 

 

ANDRIEVSKI, R. A.; GLEZER, A. M. Size effects in properties of nanomaterials. Scripta 

Materials, v. 44, p. 1621-1624, 2001. 

 

ASM Specialty Handbook: Nickel, Cobalt, and their Alloys, 2000. 

 

ASM METALS HANDBOOK. Alloy Phase Diagrams, Vol. 3. 

 

BALBINO, N. A. N.; CORREA, E. O.; VALERIANO, L. C.;  AMÂNCIO, D. A.  

Microstructure and mechanical properties of 90WC-8Ni-2Mo2C cemented carbide 

developed by conventional powder metallurg. International Journal of Refractory Metals 

and Hard Materials, v. 68, p.49-53, 2017. 

 

BARROS, B. N.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como Fazer experimentos: Pesquisa e 

desenvolvimento na ciência e na indústria. Editora UNICAMP, 2º Edição, 2001. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436817302299
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436817302299
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02634368
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02634368


169 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

BARBOSA, C. M.; SOUTO, M. V. M.; LIMA, M. J. S.; SOUZA, C. P.; GOMES, U. U. On 

the synthesis of niobium and tantalum mixed carbide nanostructure and 

characterization from based mineral columbite. 12° International chemical and Biological 

Engineering Conference (CHEMPOL), Porto, 2014.  

 

BIRRINGER, R. Nanocrystalline materials. Materials Science and  Engineering, A 117, p. 

33-43, 1989. 

 

BORGES, L. H. F.; OLIVEIRA, H. C. P.; GUIMARAES, R. S.; KOBAYASHI, 

T.; FILGUEIRA, M. . Pressure Aided Sintering of Ultrafine Powders of WC. Materials 

Science Forum, v. 591593, p. 308-313, 2008. 

 

BOCK, A. On grain growth of ultrafine WC during powder carburization and hard 

metal sintering. Post Doctoral report. Viena, Áustria: Universidade Técnica de Viena, 1995. 

 

BRITO, F. I. G. D.; MEDEIROS, K. F.; LOURENÇO, J. M. Um estudo teórico sobre a 

sinterização na metalurgia do pó. Holos, v. 3, p. 204-211, 2007.  

 

CABRAL, A. B. Avaliação da influência de adições de molibdênio, ferro e cromo no 

comportamento de sinterização e nas propriedades mecânicas do metal duro à base de 

níquel. Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. Florianópolis. 

2014.  

 

CALLISTER, W. D. Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução. 5. ed. [S.l.]: LTC, 

2002.  

 

CHEN, Y.; CHAN, H. L. W.; CHOY, C. L. J. Nanocrystalline lead titanate and lead titanate 

/ vinylidene fluoride – trifluoroethylene 0-3 nanocomposites. Am. Ceram. Soc., vol. 81, n. 

5, p. 1231-1236, 1998. 

 

CHIAVERINI, V. Metalurgia do Pó - Técinica e Produtos. 3. ed. São Paulo: [s.n.], 1992.  

 

http://lattes.cnpq.br/9858094266525225
http://lattes.cnpq.br/0071083371874362
http://lattes.cnpq.br/0725750287341168


170 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

COSTA, F.A.; AMBROZIO FILHO, F.; SILVA, A.G.P., Sintering behavior in solid state of a 

W- 25%wtCu composite powder prepared by mechanical alloying. In: Powder metallurgy 

world congress, October 17-21, 2004, Vienna. Proceedings of the powder metallurgy world 

congress, Vienna: EPMA. 2004. 

 

EKERMAN, S.; LINDHOLM, L.; HARTZELL, T. Aspects on nickel as a binder metal in 

WC-based cemented carbides. 10th Plansee Seminar, Metallwerk Plansee, v. 1, p. 477-824, 

1981. 

 

FAN, M.; Ceramic and glasses, Engineered Materials Handbook, v. 4, ASM Inter., Mater. 

Info. Soc., p 270, 1991. 

 

FELIPE, L. C. O., SOUZA, C. P., FURUKAVA, M., GOMES, U, U., MORAIS, A. M. 

V. Síntese de WC-Co a partir da mistura de paratungstato de amônia (apt) e nitrato de 

cobalto pela reação gás-sólido., 62ª Reunião Anual da SBPC. Natal, 2010. 

 

FERNANDES, C. M.; SENOS, A. M. R. Cemented carbides phase diagrams: a review. 

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, v. 29, p. 405-418, 2011. 

 

GANGOPADHYAY, R., De, A., Chem. Mater. 12, (2000), 608. 

 

GERMAN, R. M. Consolidation principles and process molding. In: ASM Handbook. Powder 

metal technologies and applications. Materials Park, OH. v.7, p. 437-452. 1998 

 

GERMAN, R. M.; FAROOQ, S.; KIPPHUT, C. M. Kinetics of Liquid Phase Sintering*. 

Materials Science and Engineering, Troy, Nova Iorque. EUA, p. 215-224, 1988. 

 

GERMAN, R. M., Powder Metallurgy Science. Princeton, NJ, Metal Powder Industries 

Federation, 1994. 

 

GERMAN, R. M.; SURI, P.; PARK, S. J. Review: liquid phase sintering. Springer Science, 

Estados Unidos, 2009. 



171 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

GILLE, G.;  BREDTHAUER, J. GRIES, B.; MENDE, B.; HEINRICH, W.,  Advanced and 

new grades of WC and binder powder - their properties and application. Refractory Metals 

and Hard Materials, V.18, p. 87-102, 2000. 

 

GILLE, G.;  SZESNY, B.; DREYER,K.; BERG,H.; SCHMIDT, J.; GESTRICH,T.; 

LEITNER,G. Submicron and ultrafine grained hardmetals for microdrills and metal cutting 

inserts. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, V.20, p. 3-22, 

2002. 

 

GLEITER, H., Nanocrystalline solids. Journal of Applied Crystallography. V. 24, p. 79-90 

1991. 

 

GLEITER, H. Nanocrystalline materials. Progress in Materials Sci. V.33, p. 223-315, 1989. 

 

GLEITER, H. Materials with ultrafine microestructures: Retrospective and Perspectives. 

Nanostructured Materials, vol. 1, n. 5, p. 01-19, 1992. 

 

GLEITER, H.  Nanostructured  materials:  State  of  the  art  and    perspectives. 

Nanostructured Materials, vol. 6, p. 03-14, 1995. 

 

GOMES, U. U., SILVA, A. P., SILVA, N. F. Effct of he milling technique on the dispersion, 

sintering and hardness of WC-Co hard metals. International Journal of Powder 

Metallurgy, 37, 6, p. 57, 2001. 

 

GOMES, C.M.F., SILVA, A.G.P., GOMES, U.U. e HOLANDA, J.N.F., Carbeto Cementado  

Dopado com Óxido de Lântanio  Sinterizado à Vácuo, Revista Brasileira de Aplicações de 

Vácuo, Vol. 26, No. 3, pp. 127-130, 2007. 

 

GONZÁLEZ, A. H. M. Preparação e caracterização de filmes finos de LiNbO3 dopados 

com titânio e magnésio a partir do método de precursores poliméricos. 2001, 84 f. 

http://journals.iucr.org/j/issues/1991/02/00/ms0354/ms0354.pdf


172 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”. Araraquara, 2001. 

GROZA, J. R.; GARCIA, M.; SCHNEIDER, J. A. Surface effects in field-assisted sintering. 

Journal of Materials Research, V.16, p. 286–292, 2001. 

 

GRUPO Setorial de Metalurgia do Pó. Metalurgia do Pó, 2011. Disponivel em: 

<http://www.metalurgiadopo.com.br/>. Acesso em: 20 de janeiro de 2016. 

 

GUO, Z   XIONG, J.;  YANG, M.; SONG
, 
X.; JIANG,

 
C., Effect of Mo2C on the 

microstructure and properties of WC–TiC–Ni cemented carbide. Refractory Metals e Hard 

Materials, Chengdu, 601-605, 2008.  

 

GUO, Z. XIONG, J.; YANG,M.; XIONG, S.; BI,S. Characterization and properties of  

MTCVD Ti(C,N) coated cemented carbide substrates with Fe/Ni binder. Journal of  

Refractory Metals & Hard Materials, Chengdu, 238-242, 2010. 

 

GUTIÉRREZ, J. A. E. Extração de Ligantes e Sinterização por Plasma de Metal Duro. 

Universidade Federal de Santa Cararina. Tese de Doutorado. Florianópolis. 2002. 

 

HUNGRÍA, T.; GALY, J.; CASTRO, A. Spark Plasma Sintering as a Useful Technique to the 

Nanostructuration of Piezo-Ferroelectric Materials. Advanced Engineering Materials, 

Weinheim, v.11, n. 8, p. 615-631. 2009. 

 

JIAO, J.; SERAPHIN, S. Single-walled tubes and encapsulated nanoparticles: comparison of 

structural properties of carbon nanoclusters prepared by three different methods. Journal of 

Physics and Chemistry of Solids, v. 61, p. 1055-1067, 2000.  

 

KOLESNIKOVA, A.L., OVID'KO, I.A., ROMANOV, A.E. Phys., Solid State 41 1491-1493, 

1999. 

 

KOC, R.; KODAMBAKA, K. S. Tungsten carbide (WC) synthesis from novel precursors. 

Journal of the European Ceramic Society Elsevier Science, 20, 1859-1869, 2000. 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(JI%20XIONG)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(MEI%20YANG)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(XIANGYU%20SONG)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(CIJIN%20JIANG)


173 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

KRISHNA, B., V.; MISRA, V. N.; MUKHERJEE, P. S.; SHARMA, P. Microstructure and 

properties of flame sprayed tungsten carbide coatings.    Int. J. Refrac. & Hard Mat., v. 

20, p. 355 – 374, 2002. 

 

KULOV, A.; GUSEV, A. Phase Equilibria in the W-C System and Tungsten Carbides. J. 

Phys. Cs., Vol. 75, p. 687-708, 2006. 

 

LANGBEIN, H.; BREMERB, M.; G-ABBES, I.;“CuX,O, and Ba,CuX,O, (X = Nb, Ta): 

influence of thepreparation conditions on phase formation and phase composition”; Journal 

of Solid State Ionics, v.101-103, p579-584, 1997. 

 

LANGE, F. F. Contributions of Sintering and Coarsening to Densification: A Thermodynamic 

Approach. Advanced Cermics, v. 3, p. 57-70, 1990. 

 

LARSSON, N. Gradient formation in cemented carbides with 85Ni:15Fe - binder phase. 

Uppsala Universitet. Dissertação de Mestrado. Uppsala. 2015. 

 

LEDOUX, J. M. et al. Platimun and rhodium substitution by molybdenum and tugsten 

carbides for catalysis. Syntesis, activations and uses. Paris: Académie dês Sciences, 310, 

707-713, 1990. 

 

LEE, W. E.; RAINFORTH, W. M. Ceramic Microstructures: Property Control and 

Processing. Chapman and Hall, United Kingdom, p. 40-41, 1994. 

 

LIANG, C.; TIAN, F.; LI, Z.; FENG, Z.; WEI, Z.; LI, C. Preparation and Adsorption 

Properties for Thiophene of Nanostructured W2C on Ultrahigh-Surface-Area Carbon 

Materials, Chemistry of Materials, 15, 4846-4853. 2003. 

 

LEI, Y.; WU, E. Sintering characteristics and microstructure of WC-Co-VC/Cr3C2 

ultrafine cemented carbides. Rare Metals, v. 28, n. 5, p. 482, 2009. 

 



174 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

LIN, C. et al. Microstructure and properties of ultrafine WC–0.6VC–10Co hardmetals 

densified by pressure-assisted critical liquid phase sintering. Journal of Alloys and 

Compounds, Beijing, China, p. 98-102, 2004. 

 

LIMA, M. J. S.; SOUTO, M. V. M.; SILVA, A. S.; GOMES, U. U.; SOUZA, C. P. 

Nanometric Tantalum Carbide: Production at Low Temperature and Characterization. 

Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, v. 12, p. 304-309, 2015. 

 

LIU, Y.; WANG, H.; LONG, Z.; LIAW, P. K.; YANG, J.; HUANG, B. Microstructural 

evolution and mechanical behaviors of graded cemented carbides. Materials Science and 

Engineering - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, v. 426, p. 346-

354, 2006. 

 

LONDON: Chapman & Hall, p. 03-64. 

 

MANUEL, J.B. ; DINIZ, M.J. ; GOMES, U. U.; SILVA, A. S.; ARAÚJO, J.H. . Magnetic 

Properties and Hardness of Nanostructured WC-Co Cemented Carbide. Materials Science 

Forum, v. 727-728, p. 430-435, 2012.  

 

MARTINS, V.; RODRIGUES, W. C.; FERRANDINI, P. L.; VILLARINHO, D. J.; 

KNÖRNSCHILD. G. H.; SCHAEFFER, L. Comparative Studies of WC-Co and WC-Co-Ni 

Composites Obtained by Conventional Powder Metallurgy. Materials Research, v. 14, p. 274-

279, 2011. 

 

MARTINS, V. Estudo das propriedades mecânicas do compósitos WC-6Co, WC-10Co, 

WC-20Co, WC-6Co-6Ni, WC-6Co-12Ni obtidos por metalurgia do pó convencional para 

aplicação em anéis de selos mecânicos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Dissertação de Mestrado. Porto Alegre. 2010. 

 

MEDEIROS, F. F. P.; MOURA, M. F. V.; SILVA, A. G. P.; SOUZA, K. K. P.; GOMES, U. 

U. The thermal decomposition of monohydrated ammonium oxotris(oxalate)niobate. 

Brazilian Journal of Chemichal Engineering. v. 23, n. 4, p.531- 538, 2006. 

http://lattes.cnpq.br/6128055245350646
http://lattes.cnpq.br/4775042747513738
http://lattes.cnpq.br/0615883933450274
http://lattes.cnpq.br/8588601153028294
http://lattes.cnpq.br/1093242836059112
http://lattes.cnpq.br/9295430054320691


175 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

MEDEIROS, F. F.P.; SILVA, A. G. P.; SOUZA, C. P. Synthesis of niobium carbide at low 

temperature and its use in hardmetal. Powder Technology,  v. 4510, n.126, p. 155-160, 2002. 

 

MEDEIROS, F.F.P.; OLIVERIA S.A, SOUZA C.P.; SILVA, A.G.P.; GOMES, U.U.; 

SOUZA, J.F. Synthesis of tungsten carbide through gas-solid reaction at low temperatures. 

Mater Sci Eng A, 315:58–62, 2001. 

 

MEDEIROS, F. F. P.; SILVA, A.G.P. Diferentes Técnicas de Síntese dos carbetos de metais 

Refratários WC, NbC e TaC. In: 14
o
 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos 

Materiais. 14
o
 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais, CBCIMAT, 

2000. 

 

Metalurgia do pó. Disponível: 

(http://www.metalurgiadopo.com.br/Paginas/detalhes.asp?iType=1&iPic=4. em 20/11/2016). 

 

MUNIR, Z. A.; ANSELMI-TAMBURINI, U.; OHYANAGI, M. (2006) The effect of electric 

Field and pressure on the synthesis and consolidation of materials: a review of the spark 

plasma method. Journal of Materials Science, 41, pp 763–777. 

 

NIIHARA, K. New design of structural ceramics – Ceramic nanocomposites. J. Ceram. 

Soc. Jpn., v. 99 ,p. 974-982, 1991. 

 

OYAMA, S. T. Preparation and Catalytic Properties of Transition Metal Carbides and 

Nitrides. Catalysis Today, v. 15, p. 179-200, 1992. 

 

OYAMA, S. T., 1996, "Introduction to the chemistry of transition metal carbides and 

nitrides". In: OYAMA, S. T. (ed), The Chemistry of Transition Metal Carbides and Nitrides, 

1 ed, Chapter 1, Glasgow, UK, Blackie Academic & Professional. 

 

PAIVA-SANTOS, C. O. Aplicações do método de Rietveld. Araraquara: UNESP, 2002. 46 

p. 

 

http://lattes.cnpq.br/1030834608582624
http://lattes.cnpq.br/9295430054320691
http://lattes.cnpq.br/9295430054320691


176 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

PALLONE, E. M. J. A., TROMBINI, V., BOTTA F°,W. J. and TOMASI, R. Ceramic 

Processing of Nanometric Powder Obtained by Reactive Milling. Materials Science Forum. 

v. 14, p. 65-70, 2002.  

 

PEÇANHA JUNIOR, L.A.F.; TOMAZ, I. V.; SKURY, A. L. D.; OLIVEIRA, M. P. 

Avaliação da densificação do diboreto de titânio sinterizado por plasma pulsado. Matéria 

(UFRJ), v. 21, p. 1117-1124, 2016. 

 

PEÇANHA JUNIOR, L. A. F.; TOMAZ, I.V.; OLIVEIRA, M. P.; SIMÃO, L.; MONTEIRO, 

S.N. Development and evaluation of TiB2-AlN ceramic composites sintered by spark plasma. 

Ceramics International, v. 42, p. 18718-18723, 2016. 

 

PEÇANHA JUNIOR, L. A. F.; SIMAO, L. G. ; SKURY, A. L. D. ; OLIVEIRA, M. P. ; 

BOLZAN, L. T. ; MONTEIRO, S. N. . Harder and Denser AlN-TiB2 Ceramic Composites 

Processed by Spark Plasma Sintering. Materials Science Forum (Online), v. 869, p. 52-57, 

2016. 

 

PEÇANHA JUNIOR, L. A. F. Sinterização de Compósitos TiB2-AlN Via Plasma Pulsado 

Aplicado a Ferramenta de Corte. Universidade Estadual Do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

UENF Campos dos Goytacazes RJ. 2014, Tese. Engenharia e Ciência dos Materiais. 

 

KITYAMA, M., PASK, J.A. Formation and Control of Agglomerates in Alumina Powder. J. 

Am. Ceram. Soc., v. 79, n. 8, p. 2003-2011, 1996. 

 

PRAKASH, L. Fundamentals and general applications of hardmetals. Em V. K. Sarin, D. 

Mari, L. Llanes, & C. E. Nebel, Comprehensive hard materials. ELSEVIER.2014. 

RAGULYA, A. V. Fundamentals of Spark Plasma Sintering. Encyclopedia of . Materials: 

Science and Technology. ISBN: 978-0-0804-3152-9, Elsevier Ltd., pp. 1–5. 2010. 

 

REDDY, K. M; RAO, T, N; JOARDAR. J., Stability of nanostructured W–C phases during 

carburization of  WO3. Mater. Chem. Phy, v.128, p. 121–126, 2011. 

http://lattes.cnpq.br/9570896373469295
http://lattes.cnpq.br/9570896373469295
http://lattes.cnpq.br/9570896373469295


177 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

RIBAS, H. I. Resistência ao desgaste abrasivo de metais duros sem cobalto. Universidade 

Federal de Santa Catarina. Dissertação Mestrado. Florianópolis. 1991.  

 

RIBERIO, F.H., DALLA BETTA, R.A., GUSKEY GY, BOUDART M. Preparation and 

surface composition of tungsten carbide powders with high specific surface area. Chem 

Mater;3:805–12, 1991. 

 

ROEBUCK, B.; BENNETT, E. G.; LAY, L.; MORRELL, R. Palmqvist Toughness for Hard 

and Brittle Materials - A National Measurement Good Practice Guide. National Physical 

Laboratory, United Kingdom, 2008. 

 

RONG, H. et al. Ultrafine WC–Ni cemented carbides fabricated by spark plasma sintering. 

Materials Science and Engineering A , Beijing, China, p. 543-547, 2012. 

 

SANDVIK HARD MATERIALS. Understanding Cemented Carbide. Disponível em: 

<http://www.hardmaterials.sandvik.com>. Acesso em: 02 fevereiro 2017. 

 

SANTOS, L.P.S.; LANCIOTTI JR, F.; LEITE, E. R.; PIZANI, P. S.; CARREÑO, N. L. V. 

Amorphization and grain size effect on milled PbTiO 3 studied by Raman scattering and 

visible photoluminescence emission. Applied Physics. A, Materials Science & Processing. 

v. 74, n.74, p. 787-789, 2002. 

 

SANTOS, A, C. Estudo da Cinética de Sinterização em Estado Sólido de Ligas de Metal Duro 

WC-Co e WC-Fe-Ni-Co Via Plasma Pulsado. p.175.   Universidade Estadual do Norte 

Fluminense – UENF Campos dos Goytacazes – RJ – 2016, Tese, Engenharia e Ciência dos 

Materiais. 

 

SANTOS, J. N. Desenvolvimento de metais duros sem cobalto. Tese (Doutorado em 

Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1990. 

 

SANTOS, J. N.; KLEIN, A. N.; CORREA, E. O. Desenvolvimento de metais duros WC-Ni-

Si para aplicações de engenharia. Tecnol. Metal. Mater. Miner., v. 6, n. 3, p. 162-166, 2010. 

http://lattes.cnpq.br/7569445393485879
http://lattes.cnpq.br/1025598529469393
http://lattes.cnpq.br/1038437165007849


178 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

SHETTY, D. K.; WRIGHT, I. G.; MINCER, P. N.; CLAUER, A. H. Indentation fracture of 

WC-Co cermets. Journal of Materials Science, v. 20, p. 1873-1882, 1985. 

 

SILVA, A. S. Avaliação da secagem do bagaço de cajá usando planejamento fatorial 

composto central. 2008. 83f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Centro de 

Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Universidade Federal do Rio grande do Norte, Natal, 2008. 

 

SILVA, A. S.; MARTINELLI, A. E.; SCATENA JUNIOR, H.; SILVA, J. H. E.; ALVES 

JUNIOR, C.; TÁVORA, M. P. Electrochemical behavior of steel-FeNbC composites used in 

the production of oxygen. Materials Research-Ibero-american Journal of Materials, v. 8, 

n.2, p. 151-153, 2005. 

 

SILVA, A. S., SCATENA JÚNIOR, H., MARTINELLI, A.E., ALVES JUNIOR, C. 

Electrochemical characterization of niobium carbide reinforced composites for the production 

of industrial gases. Journal Materials Science Forum, vols. 416-418, p. 60-63, 2003. 

 

SILVA JR., J.F.; GOMES, U.U.; ALMEIDA, E.O.; SILVA, A.S.; PINTO, G.P.; SOUZA, 

C.P. Study of the High Energy Milling Effect on Composite Alloy of EUROFER97 Steel 

Reinforced with Niobium Carbide. Materials Science Forum,vols. 730-732, p. 385-

389,2013. 

 

SILVA, A. S.; ALMEIDA, E.O.; GOMES, U.U.; SILVA JR, J.F.; MEDEIROS, I.A.F. Plasma 

Sintering of the Steel Reinforced with Nanostructured Carbides. Materials Science Forum, 

v. 727-728, p. 456-461, 2012.  

 

SILVA, A. G. P. & ALVES, C., Teoria da Sinterização por fase sólida: uma análise crítica de 

sua aplicação. Cerâmica v. 44 nº289 – São Paulo, 2008. 

 

SILVA, A. G. P. D.; ALVES, C. A sinterização rápida: Sua aplicação, análise e relação com 

técnicas inovadoras de sinterização. Cerâmica, São Paulo, v. 44, Dezembro 1998. 

 

http://lattes.cnpq.br/5623381698478389
http://lattes.cnpq.br/0022988322449627
http://lattes.cnpq.br/6975073327732548
http://lattes.cnpq.br/7441669258580942
http://lattes.cnpq.br/7441669258580942
http://lattes.cnpq.br/9273101677934128


179 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

SILVA, T. V. L. S.; SCHMAL, M.; OYAMA, S. T. Niobium carbide synthesis from niobium 

oxide: study of the synthesis conditions, kinetics, and solid-state. Transformation mechanism. 

Jounal of State Chemidtry: Academic press123, p.168-182, 1996. 

 

SONG, X., LIU, X., ZHAN G, J. Neck formation and self-adjusting mechanism of neck 

growth of conducting powders in spark plasma sintering. Journal American Ceramic. Soc., 

89, p. 494–500, 2006. 

 

SOUTO, M.V. M.; L, M. J. S.; BARBOSA, C. M.; GOMES, U. U.; SOUZA, C. P.; 

ARAÚJO, C. P. B. Synthesis and Characterization of CuNb2O6 from an Oxalic Precursor Via 

Solid State Reaction. Materials Research, v. 19, p. 865-869, 2016. 

 

SHIRANE, G.; PEPINSKY, R. X-ray and neutron diffraction study of ferroelectric PbTiO3. 

Acta Cryst., n. 9, p. 131-135, 1956. 

 

SUÁREZ, M.; FERNÁNDEZ, A.; MENÉNDEZ, J. L.; TORRECILLAS, R.; KESSEL, H. U.; 

HENNICKE, J. Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering: A Key Technology 

for a New Generation of Materials. http://dx.doi.org/10, cap. 13, pp. 319- 342, 2013. 

 

SUMITA, S., RHINE, W.E., BOWEN, K. Effects of Organic Dispersants on the Dispersion, 

Packing, and Sintering of Alumina. J. Am. Ceram. Soc. v. 74, n.9, p. 2189- 2196, 1991. 

 

SURYANARAYANA, C. Nanocrystalline materials. International Materials Reviews, vol. 

40, n. 2, p.41-64, 1995. 

 

SUNDARARAMAN,  D.  Nanocrystalline  state  and  solid  state amorphization. Materials 

Science and Engineering, B 32, p. 307-313, 1995. 

 

SWAN,W.V., "Material Science and Techology", vol. 11, Structure and Properties of 

Ceramics, Cap.4 - Boride and Carbide Ceramics, Ed.VCH, USA, 1996. 

 



180 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

TOKITA, M. Mechanism of spark plasma sintering, Proceedings of the International 

Symposium on Microwave. Plasma and Thermochemical Processing of Advanced Materials, 

ed S. Miyake and M. Samandi, JWRI, Osaka Universities, Japan, pp. 69-76, 1997. 

 

TOMASI, R., RABELO, A.A., CHINELLATO, A.S.A., REIS, L., BOTTA Fº, W.J. 

Characterization of High – Energy Milled Alumina Powders. Cerâmica, v. 44, n.289, p. 166-

170, 1998. 

 

TONIOLO, J. C.; LIMA, M. D. ; TAKIMI, A. S. ; BERGMANN, C. P. Synthesis of Alumina 

Powders by the Glycine-Nitrate Combustion Process. Materials Research Bulletin, v. 40, 

n.3, p. 561-571, 2005. 

 

TORRES, C.S, SCHAEFFER, L. Sinterização do compósito metal duro WC-Co. Revista 

Eletrônica de Materiais e Processos, v.4.3, 2009.  

 

TOTH, L. E. Transition Metal Carbaides and Nitrides – A Series of Monographs. NeW 

York and London: Academic Press, v. 2, 1977. 

 

UPADHYAYA, G. S. Cemented tungsten carbides - Production, properties and testing. Noyes 

Publications, Westwood, NJ,1998. 

 

UPADHYAYA, A.; SARATHY, D.; WAGNER, G. Advances in sintering of hard metals. 

Materials and Design, India, p. 499-506, 2001. 

 

UPADHYAYA, G. S. Cemented tungsten carbides - Production, properties and testing. 

Westwood, NJ: Noyes Publications, 1998. 

 

UPADHYAYA, G. S. Materials science of cemented carbides - an overview. Materials and 

Design, Kanpur, v. 22, p. 483-489, 2001. 

 

http://lattes.cnpq.br/1949325047388360
http://lattes.cnpq.br/5035828988189170
http://lattes.cnpq.br/0550262144390243
http://lattes.cnpq.br/0602934516253730


181 

Referências 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

VEPREK, S. et al. Review - Different approaches to superhard coatings and 

nanocomposites. Thin Solid Films, Munich, Germany, p. 1-29, December 2004. 

 

YABARRA, L. A. C.; MOLISANI, A. L.; YOSHIMURA, H. N. Efeitos das características 

dos pós industriais de tungstênio e carbeto de tungstênio na microestrutura e dureza de metal 

duro para ferramentas de perfuração de rochas. REMAP, São Paulo, p. 10-25, 2008. 

 

WANNER, S. et al. Obtaining tungsten carbides from tungsten bipyridine complexes via low 

temperature thermal treatment. Applied Catalysis A. Elsevier Science. 203, 55-70, 2000. 

 

ZHANG, F.L.; WANG, C. Y.; ZHUM, M. Nanostructured WC/Co composite Powder 

Prepared By high energy Ball Milling. Scripta Materialia, v. 49, p. 1123-1128, 2003. 

 

 



182 

Anexos 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria José Santos Lima 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I 

Análise de significância e falta de ajuste e erro puro 

O teste de significância é realizado para determinar a qualidade e o ajuste do modelo 

obtido. Já o ajuste do modelo tem como finalidade determinar se o modelo obtido é capaz de 

predizer os dados experimentais. Os testes são baseados na análise da variância e encontram-

se resumidos na tabela abaixo. 

Tabela dos testes de significaçia realizados 

 

Onde, 

MSR = média da soma quadrática do modelo, 

MSr = média da soma quadrática do resíduo,  

MSfaj = média quadrática da falta de ajuste, 

MSep = média quadrática do erro puro, 

Fcalculado = hipótese de que todos os coeficientes de ajustes são nulos, 

Fv1.v2  = distribuição padrão de Fisher e apresenta valor tabelado,  

v1.v2 = representa o grau de liberdade do modelo e do resíduo, ou da falta de 

ajuste e do erro puro. 
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ANEXO II 

Tabela com percentuais 95% da distribuição F.

 

Fonte: http://www.ime.unicamp.br/~cnaber/tabela_F_1.pdf 


