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RESUMO 

 

Atualmente, são utilizados diversos materiais para a produção de contatos elétricos, 

dissipadores de calor e bobinas, com características similares às do compósito de Nb e Cu 

estudada neste trabalho. Desta forma, foi realizado o estudo e o desenvolvimento de uma rota 

tecnológica para a produção de um material de Nb e Cu para aplicação em contatos elétricos, 

através da moagem de alta energia, com e sem criogenia, e sinterização via SPS (Spark Plasma 

Sintering). Para isso, foram preparados dois pós de Nb e Cu, contendo 15% em massa de Cu, 

e, em seguida, moídos por moagem de alta energia em um moinho do tipo planetário. O primeiro 

pó foi moído durante os tempos de 1, 2 e 5 horas e o segundo foi moído criogenicamente durante 

26 horas. A análise dos pós moídos, foi obtido através dos ensaios de MEV, EDS, DRX e 

IMAGE J. Em seguida as amostras dos pós moídos durante 1,2 e 5 horas foram sinterizadas em 

fase líquida via SPS nas temperaturas de 1100, 1400 e 1600°C. Os pós moídos durante 26 horas 

foram sinterizados via SPS nas temperaturas de 1000°C e 1100°C. os corpos sinterizados foram 

caracterizados e avaliados por CONFOCAL, MEV, EDS, DRX, EBSD, tomografia 

computadorizada, dureza Vickers, densidade e condutividade elétrica. Os corpos consolidados 

a partir dos pós moídos com maior tempo de moagem tiveram maiores valores de densidade. 

Foram obtidas amostras densificadas com até 99,82% da densidade teórica para os corpos 

sinterizados dos pós moídos sem criogenia, e, 97,8%, para os corpos sinterizados dos pós 

compactos moídos com criogenia. A condutividade alcançou valor máximo de 1,78 x 107 (mΩ)-

1, equivalente a 29,7 IACS. Em relação à dureza do sinterizado, seu valor máximo alcançado 

foi de 473,84 HV. 

 

Palavras-chave: Metalurgia do pó, Moagem de alta energia, Sinterização. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Several materials are currently used for the production of electrical contacts, heat sinks and 

coils, with characteristics similar to those of the Nb and Cu composite studied in this work. In 

this way, the study and the development of a technological route for the production of a material 

of Nb and Cu for application in electrical contacts through high energy grinding with and 

without cryogeny and sintering through Spark Plasma Sintering ). For this, two powders of Nb 

and Cu, containing 15% by mass of Cu, were prepared and then milled by high energy grinding 

in a planetary type mill. The first powder was ground during the times of 1, 2 and 5 hours and 

the second was ground cryogenically for 26 hours. The analysis of the ground powders was 

obtained by SEM, EDS, XRD and IMAGE J. The samples of the powders ground for 1.2 and 5 

hours were sintered in the liquid phase via SPS at temperatures of 1100, 1400 and 1600 ° C. 

The powders ground for 26 hours were sintered via SPS at temperatures of 1000 ° C and 1100 

° C. the sintered bodies were characterized and evaluated by CONFOCAL, SEM, EDS, DRX, 

EBSD, computed tomography, Vickers hardness, density and electrical conductivity. The 

bodies consolidated from the ground powders with the highest grinding time had higher values 

of density. Densified samples with up to 99.82% of the theoretical density were obtained for 

the sintered bodies of the crushed powders without cryogenics, and 97.8% for the sintered 

bodies of the compacted powders crushed with cryogen. The conductivity reached a maximum 

value of 1.78 x 107 mΩ, equivalent to 29.7 IACS. In relation to the hardness of the sintered, its 

maximum value reached was 473,84 HV. 

Keywords: Powder metallurgy, High energy grinding, Sintering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os últimos dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do ano de 

2015, revelaram que o Brasil possui as maiores reservas mundiais de nióbio, sendo seguido 

pelo Canadá, nas províncias de Québec e Ontário; Austrália, na província da Austrália 

Ocidental; Egito, na República Democrática do Congo; Groenlândia, em território pertencente 

à Dinamarca, Rússia, mais especificamente Sibéria; República da Yakútia; Finlândia; Gabão; 

Tanzânia; dentre outros. Segundo o documento, o Brasil, também, é o maior produtor mundial 

do nióbio, totalizando um pouco mais de 98 % do total mundial.  

De acordo com o DNPM, do ano de 2015, o Brasil não é importador de produtos 

derivados do nióbio, sendo autossuficiente para atender as demandas do mercado interno. Os 

últimos números do documento mostraram que o Brasil exportou aproximadamente 63.750 t de 

liga Fe-Nb, com 42.075 t de nióbio contido, aproximadamente 89,2% de sua produção, e 1.700 

t de óxido de nióbio, além de 4.500 t. de outros produtos de nióbio, como a liga Ni-Nb. A receita 

gerada pelas exportações da liga Fe-Nb foram de aproximadamente. US$ 1,6 bilhão Os 

principais países importadores da liga ferro-nióbio foram os Países Baixos (Holanda) com 29% 

do total, seguidos por China (22%), Cingapura (15%), Estados Unidos (14%) e Japão (10%). 

Cada tonelada do minério bruto custou 3200 reais, enquanto que purificado, o quilo do nióbio 

chegou a um valor de 19 mil reais. 

No Brasil, o nióbio é explorado comercialmente pela CBMM, em Araxá, Minas Gerais, 

onde encontra-se a maior parte deste minério no país. Existem, também, minérios do metal na 

Bahia, Rondônia e Amazonas. São encontradas reservas de columbita, também, no estado Rio 

Grande do Norte, presentes principalmente nas cidades de Parelhas, Carnaúba dos Dantas, 

Acari e Currais. Novos; e que, por falta de tecnologia e de investimentos, não são exploradas. 

Desta forma, atualmente, quase todo minério de nióbio é exportado, voltando depois para o 

Brasil com o valor agregado de tecnologia que é produzida em outros países. 

Em relação às suas propriedades, o nióbio é um metal refratário dúctil e macio, com alta 

temperatura de fusão, baixa pressão de vapor, boa estabilidade química e boa retenção de força 

em temperaturas elevadas (KHOWASH, 2012). Este metal tem sido amplamente utilizado na 

fabricação de dispositivos eletrônicos, superligas e aços resistentes ao calor e de baixa liga, bem 

como na indústria nuclear e nas indústrias de engenharia química (ZHANG 2014).  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/melting-temperature
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nuclear-industry
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nuclear-industry
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Fios nanoestruturados feitos à base de liga de Cu-Nb são promissores para a indústria 

de energia devido à combinação única de alta resistência mecânica e alta condutividade elétrica 

(VI PANTSYRNY, 2018). A liga à base de Nb tem as vantagens de alto ponto de fusão, 

resistência a alta temperatura e trabalhabilidade, e certa tenacidade à fratura e limite de fadiga. É 

considerado o candidato mais promissor para substituir a super ligação de cristal único de 

terceira geração à base de Ni (JIA, 2015). Devido a estas propriedades, fios de microcomposto 

Cu – Nb são candidatos atrativos para o enrolamento de ímãs de alto campo pulsado 

(THILLY, 2002). 

Para temperaturas criogênicas, as propriedades de resistência à condutividade dos 

microcompósitos Cu-Nb abrem as possibilidades de aplicações qualitativamente novas. Ímãs 

de pulso sem precedentes com indução de até 100 T foram feitos com fios de enrolamento Cu-

Nb, que são resfriados à temperatura de nitrogênio líquido (AK SHIKOV, 2002). 

A aplicação do nióbio se expande para os mais diversificados fins na pesquisa mundial, 

onde se constata o desenvolvimento de ligas à base de nióbio para aplicações de stents 

vasculares (O'BRIEN, 2008). Pesquisas demonstram que soldas podem ser melhoradas pela 

adição de materiais intermediários apropriados, como o cobre, na tentativa de melhorar a 

constituição da fase no metal de solda Fe-Nb via intermediário Cu. (TOMASHCHUK, 2015). 

A moagem de alta energia (MAE) é utilizada para melhorar as condições iniciais do pó, 

como homogeneidade e redução no tamanho dos grãos, para que assim seja feita a sinterização 

dos compósitos e desta forma diminuir a barreira de dificuldade na densificação do material por 

sinterização. A MAE é um bom método para a produção de materiais nanoestruturados, sendo 

vantajoso devido a ser mais barato quando comparado a outros métodos (THANG, 2015). 

Técnicas de metalurgia do pó, mistura a seco e ligas mecânicas baseiam-se na mistura dos pós 

constituintes com uma fração de volume predefinida e, em seguida, consolidam esses pós por 

compactação e sinterização (HUSSEIN, 2015). O refinamento aumenta o valor de dureza e 

resistência mecânica conforme previsto pelas relações de Hall-Petch e 

Griffith (MOSHTAGHIOUN, 2015). Para este trabalho, com pós de Nb e Cu com baixíssima 

solubilidade, a MAE torna-se imprescindível para conseguir as condições iniciais para a 

consolidação das amostras. 

Na sinterização dos sistemas como W-Cu e Nb-Cu, seja por fase sólida ou por fase 

líquida, o cobre se apresenta como responsável pelo processo de densificação e pelo processo 

de dispersão e homogeneização da fase sólida com fase líquida (COSTA, 2002). Um dos 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/electrical-resistivity
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/cryogenic-temperature
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/liquid-nitrogen
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23983220600&amp;eid=2-s2.0-48549084327
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/weld-metal
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/mechanical-alloying
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/volume-fraction
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/sintering
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224117305195#b0015
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maiores desafios enfrentados na metalurgia do pó é a identificação de uma técnica de 

sinterização adequada que possa reter a microestrutura desenvolvida, evitando ou minimizando 

o crescimento indesejável de grãos. As técnicas convencionais de sinterização geralmente 

levam a um crescimento de grãos indesejável, densificação reduzida e perda de resistência 

mecânica devido ao longo tempo de sinterização e à alta temperatura exigida (CAMURRI, 

2015).  

           Lima (2015) sinterizou em forno à vácuo mostras de Nb com 15% de Cu, tendo como 

resultado maiores densidades para os corpos compactados dos pós que foram moídos com 

menores tempos de moagem. A maior densidade encontrada foi de 77% (LIMA, 2015). 

Melchiors (2011), utilizando mesmo forno à vácuo sinterizou amostras de Nb com 10% de Cu, 

resultando em densificação de 73%. Desta forma, esta rota com a utilização de sinterização à 

forno à vácuo, não produziu corpos consolidados com maiores densificações.   

         Melchiors (2015), empregou compactação a quente para a consolidação das amostras de 

Nb com adição de 10% e 20% de Cu, aplicando tanto em algumas amostras de pós moídos, 

quanto nos pós recozidos. Tratamentos térmicos posteriores foram realizados nas amostras, nas 

temperaturas de 1000°C (em fase solida) e 1100°C (em fase liquida do Cu). Apesar da 

dificuldade de consolidação e densificação das duas pseudoligas do sistema Nb-Cu deste 

estudo, na rota que passa pela MAE moídos por 20, 30 e 40 horas, foram obtidas amostras com 

densidades em torno de 90% da densidade teórica. Já para a rota de processamento das amostras 

que foram apenas misturadas, os valores chegaram até 97%. A dificuldade foram os baixos 

valores de dureza quando comparados com as amostras consolidadas a partir dos pós moídos. 

            De acordo com os estudos referenciados, procurou-se um processo de sinterização que 

possibilitasse maiores valores de dureza e de densidade, pois estas são propriedades necessárias 

para aplicação em contatos elétricos.  

Entre os processos de sinterização que foram desenvolvidos até agora, o SPS mostra-se 

eficaz em produzir materiais metálicos totalmente densos a temperaturas relativamente baixas 

e em tempos de sinterização muito curtos (SHI, 2011). Tais condições são capazes de 

prevenir/reduzir o crescimento de grãos e minimizar a formação de fases secundárias 

indesejadas que degradam as propriedades. Além disso, o uso de SPS é simples e não requer 

pré-compactação do pó inicial (HUSSEIN, 2015). 
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O SPS é uma técnica avançada para sinterizar material a granel, que é cada vez mais 

popular nos últimos anos devido ao excelente desempenho em comparação 

ao método tradicional de processamento, como prensagem a quente (CAND, 2004) e prensagem 

isostática (DONG, 1997) 

Recentemente, Wen et al. (2011) estudaram o efeito da sinterização usando plasma de 

faísca e fusão a arco de vácuo na liga Ti-Nb-Ag. Os resultados mostraram que a liga sinterizada 

por SPS possuía valores de resistência à fratura três vezes superiores aos da sinterização por 

sinterização convencional. Em geral, o SPS foi relatado (ORRU, 2009) para facilitar a 

possibilidade de fabricar ligas e compósitos avançados, bem como o desenvolvimento de peças 

tecnológicas de alta precisão. Com o uso de SPS, o tamanho de grão mais fino e a maior 

densificação podem ser alcançados em tempos mais baixos e temperaturas de sinterização em 

comparação com a sinterização convencional (HUSSEIN, 2015). 

Diante deste contexto, tendo em vista a possível aplicação tecnológica de materiais à 

base de Nb, este trabalho tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento de uma rota 

tecnológica pela metalurgia do pó para a produção de um material de Nb e Cu para aplicação 

em contatos elétricos. A proporção de cobre utilizada neste material é resultado das proporções 

que já foram utilizadas em trabalhos anteriores que utilizaram 10% e 20% deste material. Desta 

forma, a moagem de alta energia, assim como a sinterização via SPS (Spark Plasma Sintering) 

foram aplicadas neste trabalho no intuito de obter corpos sinterizados com alta densificação, 

dureza e condutividade elétrica, propriedades necessárias para possível aplicação em contatos 

elétricos. De acordo com o exposto anteriormente, a sinterização via SPS foi utilizada para todo 

estudo desenvolvido neste trabalho, pois as vantagens e a eficácia deste processo, em materiais 

similares, foram decisivos para a sua aplicação. Para redução do tamanho médio das amostras, 

foi empregada na MAE a criogenia com nitrogênio líquido. No capítulo 3 deste trabalho, estão 

os materiais e métodos que foram utilizados nos processos de obtenção dos pós de Nb-15%p 

Cu, na sinterização, nas medidas das densidades e nas medidas das condutividades elétricas do 

material. Neste capítulo, também, são mostradas como foram realizadas as medidas de 

Microdureza Vickers. 

            Os objetivos específicos deste trabalho é analisar o efeito do tempo de moagem dos pós 

na morfologia dos pós do compósito e na homogeneidade dos mesmos, considerando a 

influência do efeito do tempo da moagem, como também verificar como os parâmetros da 

moagem de alta energia influenciam na sinterização do material, na sua microdureza e na 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/hot-pressing
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/isostatic-pressing
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/isostatic-pressing
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condutividade elétrica das amostras; Verificar como a rota de criogenia também influenciam 

nestas propriedades; Observar como os parâmetros de sinterização influenciaram na 

microestrutura dos sinterizados; Analisar como os parâmetros de sinterização influenciaram na 

densidade e dureza sinterizados; Verificar como os parâmetros de sinterização influenciaram 

na condutividade elétrica sinterizados. Outro objetivo é verificar o comportamento de 

supercondutividade do compósito, tendo em vista a propriedade supercondutora do nióbio para 

baixas temperaturas. 

Os resultados e discussões, onde são discutidos os resultados deste trabalho, estão 

inseridos no Capítulo 4, assim como, encontram-se, no capítulo 5, as conclusões e sugestões 

para trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 NIÓBIO 

 

 

Charles Hatchett descobriu o nióbio em 1801 no mineral columbita que foi enviado dos 

Estados Unidos para a Inglaterra tendo por este motivo o nome columbio aqueceu o mineral 

com carbonato de potássio, dissolvendo depois em água, neutralizando com ácido, precipitando 

assim um óxido. O resultado foi um óxido, que ainda não resultou no elemento como ele 

pensava ter conseguido (SOUZA, 2013). 

Há muito tempo desconhecido da maioria dos brasileiros, o nióbio, um metal maleável, 

brilhante e versátil, frequentou o noticiário e motivou discussões durante a última campanha 

eleitoral. Mensagens veiculadas nas redes sociais alertavam que as reservas brasileiras do 

minério, as maiores do planeta, estariam sendo dilapidadas por meio de contrabando ou da 

venda a preços irrisórios no mercado internacional. Foi, por exemplo enaltecida as virtudes do 

nióbio, usado como elemento de liga em aços e em aplicações de alta tecnologia, como baterias 

de carros elétricos, lentes ópticas, aceleradores de partículas, implantes ortopédicos e turbinas 

aeronáuticas (REVISTA PESQUISA.FAPESP, 2019). 

Ligas de Nióbio têm sido utilizadas principalmente em aplicações industriais, elétricas 

eletrônica, aeroespaciais e atualmente na saúde, no segmento de odontologia (RICHARD, 

2005).  

Essas aplicações incluem aços e metais reativos, anodos para proteção catódica, 

supercondutores, turbinas de foguetes, rebites de aeronaves, lâmpadas de Sódio a vapor, joias, 

lanças de oxigênio para oxidação sob pressão de minérios, assim como aplicações em 

processamentos químicos (MARIANO, 2008). 

Atualmente, de acordo com Brudna (2019), o nióbio vem sendo utilizado nas mais 

avançadas pesquisas científicas. A Gravity Probe B (GP-B) é um experimento em relatividade 

desenvolvido na Universidade de Stanford para testar duas previsões extraordinárias da 

Relatividade Geral de Albert Einstein. O experimento medirá, muito precisamente, as esperadas 

e pequenas mudanças na direção de rotação do eixo de quatro giroscópios contidos em um 

satélite que orbita a Terra a 640km de altitude. A figura 1 mostra o motor giroscópio recoberto 

com nióbio e suas metades protetoras. A GP-B está entre os programas mais criteriosos 

realizados pela NASA.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravity_Probe_B
https://www.tabelaperiodica.org/niobio/
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Figura 1 – Motor giroscópio recoberto com nióbio 

 

   Fonte: https://images.nasa.gov/ 

 

Em sua forma natural, é encontrado na forma de óxidos e quase sempre em conjunto 

com o tântalo. Os principais minérios de nióbio são o pirocloro e a columbita. Há grandes 

reservas minerais de pirocloro no Brasil e no Canadá (MELCHIORS, 2011). 

Aproximadamente 98% das reservas mundiais de nióbio encontram-se no Brasil, em 

reservas de tantalita e columbita. Dessa maneira ele tornando-se relativamente raro no restante 

do mundo. Há muitos depósitos de óxido de nióbio pequenos, e encontrados em várias partes 

do globo, e que são obtidos como subproduto na mineração de outros metais. No Brasil, o nióbio 

é explorado comercialmente pela CBMM em Araxá, Minas Gerais. (CERNIAK, 2011). 

A CBMM, de acordo com Vasconcelos (2019), é a única empresa do mundo que fornece 

todos os produtos de nióbio investindo pesado em todo processo de fabricação do ferronióbio 

e de outros produtos feitos a partir do metal. A figura 1 e 2 apresenta o processo de produção e 

produtos finais apresentados pela CBMM, que vai desde a extração do minério até o 

processamento do produto final. Também é apresentado na figura possíveis aplicações destes 

produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.nasa.gov/


Capítulo 2: Fundamentação Teórica   28 

 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Figura 2 – Representação do processo produtivo do nióbio 

 

 

 

   Fonte: CBMM (modificada) 

 

Figura 3 – Produtos de nióbio e aplicações 

 

                                                

   Fonte: CBMM (modificada) 

 

O Rio Grande do Norte, possui reservas de columbita nos municípios de Parelhas, 

Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Acari, São Tomé e Santa 

Cruz. 

O consumo de Nióbio e ligas a base de Nióbio somam os 5% restantes. O nióbio está 

em terceiro lugar na produção de metais refratários, atrás do Molibdênio e Tungstênio 

(MARIANO, 2008). 

O Nióbio pertence ao grupo de elementos metálicos denominados metais refratários, 

juntamente com o tungstênio (W), molibdênio (Mo), tântalo (Ta) e rênio (Re). A figura 4 

apresenta o minério de nióbio e nióbio metálico purificado em 99,99%. 
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Figura 4 – Minério de nióbio e nióbio metálico 

 

  

Fonte : http://www.electricalelibrary.com/2017/11/05/tantalo/ 

 

O nióbio possui grande parte das propriedades de tântalo, sendo importante citar a 

interação com oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio e elementos reativos. A sua densidade 

é de 8,57 g/cm³, quase a metade do tântalo (16,65 g/cm³). A sua excelente resistência a corrosão 

explica esta enorme interação com os elementos citados (RICHARD, 2005). 

Possui número atômico 41 e sua massa atômica é 92.9064. Seu ponto de fusão é de 

2465°C, e ebulição entre 4740-4930°C. Apresenta estrutura cristalina do tipo cúbica de corpo 

centrado (CCC) e raio atômico de 0,198 nm. Apresenta calor especifico de 265J/Kg/C, 

condutividade térmica de 53,7W/m°C e condutividade elétrica de 6,579x10-6 Ω.m 

(MELCHIORS, 2011). 

O nióbio é um metal macio e dúctil que pode ser trabalhado a frio até 90% antes que o 

tratamento de recozimento seja necessário. Ele pode ser endurecido com a adição de Zr, Ti e 

Hf. Ele atinge tensões de tração final na marca de 195MPA, e 105 MPA no cisalhamento no 

tratamento térmico de recozimento, e, quando trabalhado a frio pode atingir tensões finais de 

tração em torno de 585MPa (ASM, 2010).  

 

2.2 COBRE 

 

O cobre foi encontrado na superfície da Terra em forma de "cobre nativo", o metal puro 

em seu estado metálico. Foi usado como substituto da pedra na conexão de ferramentas de 

trabalho, armas e objeto de decoração. Devido a sua resistência, o cobre foi uma descoberta 

fundamental na história da evolução humana, conforme a figura 4 (SILVA,2006). 

http://www.electricalelibrary.com/2017/11/05/tantalo/
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O nome de "Aes Cyprium"s foi dao ao cobre pelos romanos, o Metal de Cyprus, pois na 

Ilha de Cyprus (Chipre) foi uma das primeiras fontes do metal. Com o tempo, o nome se 

transformou em Cyprium e depois em Cuprum, originando o símbolo químico "Cu". A figura 

5 ilustra o minério de cobre (SILVA,2006). 

 

Figura 5 – Minério de cobre 

 

    

Fonte: http://rochasmineraisgemasfosseis.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html 

 

De fácil obtenção, o cobre é um dos metais menos abundantes da crosta terrestre, sendo 

economicamente rentável se suas percentagem ultrapassar 0,5%, e muito rentável a partir de 

2,5% (BARCELOS, 2010). 

O cobre é normalmente utilizado em sua forma pura, mas também pode ser combinado 

com outros metais para produzir uma enorme variedade de ligas. Cada elemento adicionado ao 

cobre permite obter ligas com diferentes características tais como: maior dureza, resistência a 

corrosão, resistência mecânica, usinabilidade ou até para obter uma cor especial para combinar 

com certas aplicações (LOSEKANN, 2003). 

O cobre é pertencente aos metais de transição na tabela periódica e é um elemento 

metálico com número atômico 29. Ele possui peso atômico de 63,546, tendo símbolo 

representado por Cu, valência de são +1 e +2 e tem estrutura cristalina do tipo cúbica de face 

centrada (BARCELOS, 2010). 

O cobre possui densidade 8,96g/cm³, ponto de fusão de 1083°C e ebulição de 2595°C. 

Sua condutividade térmica é 400 W/m.K, e a condutividade elétrica de 1,7x10-7 Ω.m. A 

eletronegatividade dede é de 1,95, não possuindo propriedades (NOBRE, 2006). 

http://rochasmineraisgemasfosseis.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html
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Possui ductilidade na ordem de 0,23-0,25 %, com módulo de cisalhamento entre 45,1-

47,4 GPa, limite elástico de 28 a 40 Mpa, com dureza entre 430-460MPa e tensão de ruptura 

por tração atinge valores de 145 a 160 Mpa (LOSEKANN, 2003). 

 

2.3 COMPÓSITOS 

 

Os materiais compósitos são formados pela mistura de dois ou mais, podendo ser 

miscíveis ou imiscíveis de acordo com a distribuição, afinidade química e a forma. O 

fundamental na formação desse matéria é a obtenção de uma propriedade resultante da 

combinação dos dois materiais (ZABOTTO, 2011). 

Os compósitos é uma classe de materiais heterogêneos, multifásicos, sendo ou não 

metálicos, em que um dos componentes, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço, 

enquanto que o outro é o componente matricial. Tais componentes não se separam ou perdem 

completamente suas características, podendo ter no final propriedades superiores às de cada 

componente individualmente (MANO e MENDES, 2000). 

A matriz confere estrutura ao material compósito, preenchendo os espaços vazios que 

ficam entre os materiais reforços e mantendo-os em suas posições relativa. A carga consiste em 

materiais contidos na face dispersa, que são os que realçam propriedades mecânicas, 

eletromagnéticas ou químicas do material como um todo (OLIVEIRA, 2018).  

As propriedades a serem alcançadas para este tipo de material depende de importantes 

fatores: interação entre as fases, razão de aspecto e porosidade da carga, dispersão do reforço, 

composição dos componentes individuais e razão de aspecto e porosidade da carga (FACTORI, 

2009). 

Algumas características são necessários para o material ser classificado como 

compósito: os elementos que compõe o compósito precisam estar presentes em quantidades 

maiores que 5% de composição; as fases precisam ter propriedades diferentes; as propriedades 

do compósito resultante serão diferentes daquelas dos materiais separadamente (SILVA, 2011). 

Excelente ductilidade e usinabilidade da matriz do compósito, como também a 

capacidade de carga do reforço e resistência são características de compósitos de matriz 

metálicas, podendo unir a elevada condutividade térmica e baixa expansão térmica (ROTA, 

2005). Ainda para ROTA, o processo de fabricação dos compósitos metálicos pode ser dividido 

em reofusão e metalurgia do pó. O primeiro ocorre com a adição de partículas em uma liga 

durante sua fase liquida ou pastosa; O segundo, ocorre com ou sem fase liquida. 
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Diferentes segmentos industriais, aplicando compósitos similares ao formado por nióbio 

e cobre, vem sendo estudados para as mais diversas aplicações.  

 

2.4 METALURGIA DO PÓ 

 

A metalurgia do pó é o processo metalúrgico de produção de peças metálicas e não 

metálicas usando a matéria prima na forma de pós. Essa técnica se diferencia basicamente dos 

processos convencionais pela ausência de fase líquida ou pela presença desta, apenas durante o 

processamento. O processo de obtenção de ligas por metalurgia do pó possibilita a obtenção de 

peças com características estruturais e físicas diferentes dos outros processos metalúrgicos 

(BATISTA, 2018).  

            Portanto, as limitações não superadas fazem a metalurgia do pó uma solução nada boa 

em alguns momentos. Em outras situações, não se tem a metalurgia do pó como último 

manuseio. Tem-se fatos que a peça ao ser extraída de uma raiz, altera a produção de peças com 

certas características geométricas (MONTEIRO, 2016). 

            Empresas se dedicam exclusivamente à metalurgia do pó, para a produção de pós 

metálicos não ferrosos e peças sinterizadas. Assim, desenvolvem tecnologia para a fabricação 

de peças para automóveis e também ao mercado em geral nas mais diversas aplicações. 

A figura 6 ilustra alguns produtos obtidos através da utilização da metalurgia do pó na 

confecção de automóveis. 
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Figura 6 – Elementos de um automóvel fabricados por metalurgia do pó. 

 
 

Fonte: http://www.metalurgiadopo.com.br (Modificada) 

 

O processo de metalurgia do pó, diferente dos processos convencionais, possui 

características importantes, como a ausência de fase líquida ou presença parcial durante o 

processo; possibilidade de produzir peças com formas definitivas, dentro de tolerâncias muito 

estreitas; possibilidade de produzir peças com características estruturais especiais, como de 

porosidade controlada e características físicas impossíveis de serem obtidas por qualquer outro 

processo metalúrgico (ESPINOZA 2010).  

O processo de produção por metalurgia do pó é dividido em três principais etapas: 

mistura dos pós, compactação e sinterização. A compactação é basicamente a aplicação de 

pressão em matrizes com o intuito de compactar os pós com formatos pré-definidos, e a 

sinterização como um processo físico, seguido pelas leis da termodinâmica, fazendo com que 

o material adquira resistência mecânica (CHIAVERINI, 2001). A figura 7 ilustra alguns 

produtos obtidos através da utilização da metalurgia do pó na confecção de automóveis. 

http://www.metalurgiadopo.com.br/
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Figura 7 – Fluxograma do processo de Produção de engrenagens para uso automotivo por metalurgia 

do pó 

 

 

Fonte: http://www.metalurgiadopo.com.br 

 

A porosidade no material é um ponto relevante nas matérias-primas que serão 

submetidas as técnicas de metalurgia do pó. Esta é uma característica presente dos processos 

de metalurgia do pó. Podemos minimizar este problema utilizando compressão isostática a 
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quente, alta pressão na compactação convencional e/ou processamentos mecânicos que levem 

a uma diminuição deste inconveniente (CHIAVERINI, 2001). 

O controle exato da composição química desejada do produto final, a redução ou 

eliminação das operações de usinagem, o bom acabamento superficial, a pureza dos produtos 

obtidos e a facilidade de automação do processo produtivo são fatores que tornaram a 

metalurgia do pó uma fonte produtora de peças para todos os ramos da indústria (DELFORGE, 

2007). Devido a este ponto, a ciência estudou e estuda a fundo as técnicas e parâmetros 

envolvidos nos diversos processos, procurando melhor aproveitamento das matérias-primas 

utilizadas. Para isso o tipo de processo, seus parâmetros e o grau de homogeneização dos pós 

submetidos ao processo, devem ser controlados (DELFORGE, 2007). 

 

2.5 MOAGEM DE ALTA ENERGIA (MAE) 

 

A moagem de alta energia foi desenvolvida por John Beijamin na década de 60 para 

produção de ligas de superníquel e ganhou nos anos 80 aplicação comercial na produção de 

vários tipos de materiais. Os compósitos, compostos intermetálicos e soluções sólidas amorfas, 

tem utilizado esta técnica como boa alternativa para a produção de matérias-primas para os 

diversos produtos existentes no mercado. (TORRES, 2009)  

A MAE é uma técnica que possibilita, a partir dos pós, a obtenção de produtos que 

contém fases em equilíbrio ou não equilíbrio. É uma boa alternativa, pois utiliza matéria-prima 

no estado sólido na forma de pós, em materiais que convencionalmente seriam imiscíveis 

(segundo seu diagrama de fases) podem ser misturados (AGUIAR, 2008). 

Algumas etapas dividem o processo de moagem de alta energia. Inicialmente, ocorre a 

mistura e, paralelamente, a deformação do material seguida de fratura e soldagem das 

partículas. O mecanismo de deformação e soldagem dá origem à formação de partículas 

achatadas contendo camadas dos componentes da liga. Em seguida, o processo de soldagem é 

predominante, de maneira que há um aumento do tamanho de partícula e diminuição na sua 

quantidade. As duas etapas seguintes caracterizam-se pela formação de partículas equiaxiais e 

pela soldagem das partículas em camadas, produzindo orientações ao acaso. Nestas etapas 

ocorre diminuição da quantidade de partículas na forma de escamas, além da estrutura lamelar 

não somente tomar-se mais fina como também marmorizada. A dureza continua aumentando, 

o que eleva a tendência à fratura das partículas. 
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Finalmente, a última etapa corresponde a um estado estacionário de processamento, no 

qual a composição de cada partícula converge para a do material como um todo. Nesta etapa é 

atingido um equilíbrio entre as frequências de fratura e soldagem. Segue a Figura 8 

representando esquematicamente a deformação do material no processo de moagem de alta 

energia (SALGADO 2002). 

 

Figura 8 – Deformação de partículas no processo de Moagem de alta energia 

 

Fonte: MAURICE e COURTNEY, 1995. 

 

Para Suryanarayana (2001), o tipo de moinho, revestimento do moinho, rotação, tempo 

de moagem, tipo, tamanho e distribuição dos meios de moagem, relação massa de bolas/ massa 

de pó, enchimento do vaso de moagem, atmosfera, agente de controle e temperatura de moagem 

variáveis são parâmetros que influenciarão no produto e microestrutura desejada (TORRES, 

2009). 

Na moagem de alta energia, as colisões entre as esferas, pó e paredes do recipiente, 

produzem deformação, soldagem à frio, fratura e re-soldagem à frio das partículas do pó. Esses 

processos de deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a homogeneização 

das fases e a microestrutura final do pó. (SURYANARAYANA et al., 1998).  

 

 

 



Capítulo 2: Fundamentação Teórica   37 

 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

2.6 SOLUBILIDADE SÓLIDA NOS COMPÓSITOS METÁLICOS 

 

Para Melchiors (2011), os sistemas W-Cu, W-Ag, WC-Cu, WC-Ag, Mo-Cu, Mo-Ag, 

Ta-Cu, Ta-Ag, Nb-Cu e Nb-Ag são exemplos de materiais que possuem mútua imiscibilidade 

entre elementos constituintes e não apresentando a formação de liga. 

A moagem de alta energia pode aumentar a solubilidade sólida dos pós, possibilitando 

que o compósito chegue a supersaturação, o que pode não ser obtido pelos processamentos de 

solidificações convencionais (MURADAS, 2007). 

 A distorção da rede promove a redução do tamanho dos cristalitos e a distorção das 

fases da rede cristalina. A formação de grãos granulometria ultrafina contribui para o aumento 

da difusão que afeta diretamente na solubilidade sólida (CARVALHO, 2008). 

 O compósito de Nb-Cu constitui um sistema imiscível, e apresenta difícil densificação 

por sinterização, tanto pela insolubilidade entre os componentes, quanto pelo alto ângulo de 

contato entre os mesmos, diminuindo a molhabilidade sobre a fase sólida (MELCHIORS, 

2011). 

O nióbio e o cobre possuem uma diferença entre raios atômicos na ordem de 36%, e um 

eletronegatividade não muito próxima (Nb – 1,6 e Cu – 1,9). O Cobre apresenta estrutura 

cristalina do tipo cúbica de face centrada (CFC) e o nióbio cúbica de corpo centrado (CCC). 

Trata-se são dois elementos imiscíveis em condições de equilíbrio, onde as três regras de Hume-

Rothery são violadas no sistema Nb-Cu. Pelo diagrama de fases, podemos observar a 

imiscibilidade entre o nióbio e Cobre, Figura 9. 
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Figura 9 – Diagrama de fases do sistema Nb-Cu. 

 

 

Fonte: MUNITZ, 2009 

2.7 SINTERIZAÇÃO 

 

O conceito de sinterização é um processo de queima e consolidação de um corpo 

conformado a partir de materiais particulados. Nesse processo, o corpo conformado é 

transformado em um corpo resistente, denso e coerente (CHIANG, BIRNIE III e KINGERY, 

1997).  

Segundo Gomes (2005), a sinterização é um processo termodinâmico de não equilíbrio 

e irreversível, onde um sistema de partículas adquire uma estrutura sólida coerente.  

Sinterização é um processo termicamente ativado, onde ocorre, essencialmente, a 

combinação da remoção dos poros entre as partículas de partida com o fortalecimento das 

ligações entre as partículas adjacentes (GERMAN, 2014). 

Para a sinterização ocorrer, é necessário que haja uma diminuição da energia livre do 

sistema. A curvatura das superfícies livres e – quando utilizada – a pressão aplicada dão a 

principal motivação, i.e., a “força motriz”, para ocorrer a sinterização. Entretanto, para se 

completar o processo em um tempo razoável, deve-se também considerar a cinética de difusão 

dos átomos, íons, ou quaisquer espécies carregadas. A difusão no estado sólido pode ocorrer 
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por diversas formas, as quais definem os mecanismos de difusão e, portanto, os mecanismos de 

sinterização (SALEM, 2017). 

             Na sinterização ocorre, normalmente, uma deformação do compactado que se contrai. 

A mudança dimensional decorrente da sinterização está ligada ao processo de diminuição da 

área superficial do sistema quando os poros existentes no interior do material são eliminados, 

ocasionando a densificação. Para isto, a contração da estrutura deve ocorrer. A densificação é 

um fator importante na produção de materiais obtidos via metalurgia do pó (BATISTA, 2018). 

A sinterização compreende uma das etapas mais complexas e importantes da metalurgia 

do pó.  É influenciada pela autodifusividade, interdifusividade, solubilidade mútua e 

molhabilidade, que conjuntamente atuam no processo (COSTA, 2004). 

Segundo Carvalho (2008), no processo de sinterização, a força motriz para densificação, 

é a redução da energia livre superficial do pó compactado, provocada pela diminuição da área 

superficial específica que ocorre pela eliminação da fase sólido-vapor. Essa interface 

desaparece e surge ao mesmo tempo novas fases sólido-sólido de menor energia, levando a uma 

redução da energia total do sistema. A taxa de sinterização diminui ao longo do processo, visto 

que a sua força motriz (excesso de energia livre) é reduzida ou eliminada. 

Existem basicamente três tipos de sinterização: por fase sólida, por fase líquida e 

sinterização reativa (GERMAN, 2014). 

 

2.7.1. Sinterização no Estado Líquido 

 

              O termo sinterização via fase líquida é usado para descrever o processo de sinterização, 

quando cerca de 1 a 20% do volume é líquido. A fase líquida durante a sinterização oferece 

duas vantagens significativas sobre a sinterização via estado sólido, primeira, é muito mais 

rápida, segunda, resulta em uma densificação uniforme. A presença de um líquido reduz o atrito 

entre as partículas, introduzindo forças capilares que resultam na dissolução de bordas e ocorre 

o rápido rearranjo das partículas sólidas. (JUNIOR, 2014). 

           A temperatura de sinterização é uma variavel de extrema importância pois determina a 

fusibilidade dos materiais, em contrapartida, a velocidade de rotação do moinho e tempo de 

moagem afetam na microestrutura final, uma vez dependendo da condição de processo afetam 

a compatação e homogenização da matéria prima a ser sinterizada 

 

A sinterização por fase sólida é subdividida em três estágios:  
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 Estágio inicial: caracterizado pela formação de contornos de grãos na área de contato 

entre partículas ou, formação e crescimento de pescoços entre as partículas, a partir dos 

contatos estabelecidos durante o processo de compactação, conduzindo até o instante 

onde estes começam a se interferir.  

 Estágio intermediário: Marcado pela grande densificação do compacto pelo decréscimo 

das dimensões dos poros interligados.  

 Estágio Final: Na última etapa da sinterização, onde a taxa de densificação é baixa, 

ocorre basicamente o fechamento dos poros esféricos, que encolhem lentamente pelo 

preenchimento das vacâncias nos contornos de grãos (GERMAN, 2014). Uma pequena 

densificação da estrutura é observada nesse estágio (SURYANARAYANA et al., 2001) 

A Figura 9 mostra a micrografia da formação do pescoço entre partículas esféricas 

induzidas por sinterização e a figura 10, ilustra esquematicamente as etapas de 

sinterização por fase sólida. 

 

Figura 10 – Micrografia da formação do pescoço entre partículas esféricas induzidas por sinterização  

 
Fonte : German, 2014 
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Figura 11 – Representação esquemática da sinterização por fase sólida.  

 

 
Fonte : German, 1998 

 

2.7.2. Sinterização por fase líquida 

 

             Neste tipo de sinterização, a presença desta fase facilita o transporte de material. Então, 

a sinterização ocorrerá pela ação de forças termodinâmicas que atuam para minimizar a energia 

livre interfacial de um sistema sólido-líquido-vapor (GERMAN, 2014). 

Nesse processo de sinterização, o sistema é formado por pelo menos dois componentes. 

A fase líquida surge a dada temperatura, como consequência da fusão de um dos componentes 

ou de uma reação entre eles. A fase líquida é a responsável pela densificação da estrutura 

(COSTA, 2004). 

A sinterização em fase líquida ocorre em três estágios: rearranjo ou de fluxo líquido, 

etapa de solução e reprecipitação ou acomodação e sinterização em estado sólido (COSTA, 

2004). Na figura 12 é esquematizada a alteração sofrida por uma mistura de pós durante os 

estágios de sinterização em fase líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Fundamentação Teórica   42 

 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Figura 12 – Representação esquemática da sinterização por fase líquida. 

  

 

Fonte: German, 1998 

 

De acordo com Melchior(2011), este processo depende essencialmente da 

molhabilidade entre o líquido formado e o material que permaneceu sólido. Neste processo, se 

a molhabilidade, que consiste na medida formada pelo ângulo de contato entre uma gota do 

líquido e uma superfície plana do sólido, é superior a 90º, a estrutura não será sinterizada. A 

sinterização por fase líquida se divide em três estágios:  

 estágio de rearranjo ou fluxo líquido: caracterizado pelo espalhamento do líquido 

formado ao redor das partículas sólidas, que conduz ao rearranjo dessas partículas e a 

densificação da estrutura.  

 estágio de solução-reprecipitação: só ocorrerá se existir solubilidade da fase sólida no 

líquido.  

 estágio de sinterização em estado sólido: ocorre se a estrutura ainda não estiver 

completamente densa, consistindo no crescimento de pescoço entre as partes sólidas que 

estão em contato. Ocorre nesta etapa o fechamento dos poros e a contração da estrutura.  

 

           Se o crescimento do grão for muito rápido, os contornos podem mover-se mais 

rapidamente que os poros, deixando-os isolados no interior do grão. Como o grão continua a 

crescer o poro intragranular torna-se mais distante da região do contorno de grão diminuindo a 

chance de ser eliminado (JUNIOR, 2014). 
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2.7.3 Sinterização via SPS 

 

          A técnica de spark plasma sintering (SPS) é uma das técnicas de sinterização assistida 

eletricamente mais utilizada, tanto na pesquisa como em alguns materiais comerciais de alto 

desempenho. Na nomenclatura da técnica de SPS incluem “sinterização ativada por plasma”, 

“sinterização por pulso de corrente elétrica”, e “sinterização com pressão e descarga de pulso”. 

Todos são nomes diferentes para um único processo, dada a variedade de possíveis traduções 

(SALEM, 2017). 

        O termo SPS é oriunda da língua inglesa, como Spark Plasma Sintering, sendo traduzida 

como sinterização por plasma de descarga elétrica. O nome densificação assistida por pressão 

e ativada por corrente também é utilizado alternativamente, por causa da polêmica que sempre 

existiu sobre a presença de plasma durante o processo (SANTOS, 2016). 

         Esta técnica é considerada inovadora no campo de sinterização de materiais e como 

características positivas já reconhecidas. Podem-se citar a sua versatilidade em poder ser 

aplicada tanto em cerâmicas, metais e polímeros quanto em compósitos. Acrescentam-se as 

altas densidades atingidas, o fato das temperaturas para o processamento dos materiais serem 

inferiores àquelas utilizadas em outras técnicas, tempos menores de procedimento, e menores 

tamanhos de grão obtidos em virtude do curto espaço de tempo em que o material é submetido 

a uma dada temperatura (PÓVOA, 2018). 

         O SPS oferece muitas vantagens sobre os sistemas convencionais utilizando sinterização 

por prensagem a quente, prensagem isostática a quente ou fornos com atmosferas controladas, 

incluindo facilidade de operação e controle preciso da energia de sinterização, bem como alta 

velocidade de sinterização, alta reprodutibilidade, segurança e confiabilidade (LU, 2008). 

          A técnica SPS – “Spark Plasma Sintering” tem se destacado em comparação a outros 

métodos de sinterização devido às vantagens que esta inclui, tais como, menores temperaturas 

de sinterização, curtos intervalos de tempo e a possibilidade de consolidação de materiais de 

difícil sinterabilidade por outros métodos de sinterização. A utilização de menores temperaturas 

e tempo de sinterização torna possível a sinterização de materiais nanoestruturados com o 

mínimo crescimento de grão (MUNIR; ANSELMI-TAMBURINI, 2006). 
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2.7.3.1 Partes do sistema SPS e seu funcionamento 

 

          O sistema SPS é composto por dois eletrodos verticais responsáveis pela passagem da 

corrente elétrica e compressão mecânica, um gerador de pulsos de corrente elétrica, uma câmara 

de atmosfera controlada, uma unidade de controle de temperatura e pressão, controles de água 

de resfriamento e válvulas do sistema de vácuo (AMORIM,2016). 

          Graças à boa condutividade elétrica dos materiais utilizados no ferramental, baixas 

voltagens (geralmente abaixo de 10 V) produzem altas correntes, levando a um aquecimento 

Joule eficiente. A Figura 13 mostra um esquema do aparato de SPS. Mesmo nos casos em que 

os pós a serem sinterizados não são bons condutores elétricos, o calor é transferido de forma 

rápida e eficiente para a amostra. A aplicação de pressão, simultaneamente à sinterização, é 

responsável pelo aumento da sinterização (GUILLON et al., 2014). 

 

Figura 13 – Representação esquemática de um aparato de SPS. 

 

Fonte: TOKITA, 2000 (adaptado) 

 

             A matriz é um dispositivo cilíndrico constituído de grafite com alta densidade, possui 

alta condutividade elétrica e é fechada em suas partes superior e inferior por pistões também 

confeccionados de grafite densificado. A amostra é alocada em uma matriz de grafite como 

mostra a Figura 14. Os pistões recebem a carga aplicada. O conjunto matriz e pistões e colocado 
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na prensa e espaçadores são adicionados de forma a manter o contato direto com os eletrodos 

(MATSUGI et al., 2003). 

              O tamanho da seção transversal da amostra são fatores limitantes para uso desta 

técnica, visto que dela dependem a carga total a ser aplicada pela prensa e a corrente total, 

associada a uma determinada densidade de corrente. A corrente é aplicada em forma de pulsos 

intensos de duração controlada (SANTOS,2016). 

 

Figura 14 – Configuração da amostra na matriz de compactação(a) e da matriz na prensa de 

sinterização(b)  

 

 Fonte: TOKITA, 2000 (adaptado) 

 

            Segundo Suárez et al. (2013) a duração do pulso ocorre na ordem de alguns 

milissegundos, com geometria compacta do molde e dos pistões favorecendo ciclos de 

sinterização com taxas de aquecimento muito elevadas. Ainda de acordo com eles é possível 

atingir até 1000 °C/min (dependendo da unidade de sinterização), permitindo a redução 

significativa da duração total do processo e, consequentemente, dos custos de energéticos. As 

taxas de resfriamento, é possível chegar até 150 °C/min mas com a utilização de fluxo de gás 

pode-se alcançar taxas de resfriamento de 400 °C/min. O aumento da densificação está ligada 

à aplicação simultânea de pressão mecânica uniaxial, sendo possível chegar a cargas máximas 

entre 50 e 250 kN). Esta sinterização pode ser feito sob vácuo como também de gás inerte à 

pressão atmosférica. Uma câmara refrigerada a água mantém todas as partes aquecidas sob 

controle térmico. Pirômetros ópticos ou termopares controlam a medição da temperatura do 

ciclo de processamento. Com a utilização da matriz de grafite padrão é possível chegar 

temperatura máxima é de 2400 °C.  

a) b) 
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A consolidação ocorre sob três fatores: a influência da corrente DC; as altas taxas de 

aquecimento e a simultânea aplicação de pressão.  

2.7.3.2 Influência da corrente DC  

 
 

              Sendo um processo resistivo, a técnica SPS, o sistema utiliza um molde de grafite, com 

alta condutividade térmica e elétrica, e, assim, a amostra é aquecida diretamente por efeito Joule 

devido à passagem de corrente DC, convertendo energia elétrica em calor por meio das perdas 

resistivas do material. Para PÓVOA, 2018, os elétrons livres transferem energia para os átomos 

do material através das colisões gerando, dessa forma, calor. Com o movimento vibratório, tem 

início o recebimento de energia, provocando um aumento de temperatura, e consequente 

liberação de calor. Conclui-se, portanto, que temperatura e corrente são parâmetros 

dependentes. Quando os materiais não são condutores, é sugerido que o aquecimento se dê 

apenas através da condução térmica do molde.  

                 Embora não foram consideradas convincentes por outros pesquisadores, TOKITA 

(2000), defende a formação de plasma durante o processo de sinterização SPS. O plasma e/ou 

descarga entre as partículas no estágio inicial de sinterização ocorrem devido ao fornecimento 

pulsos de corrente DC. A formação dos pescoços entre as partículas surge como consequência 

desse plasma.                          

               Segundo Hulbert et al. (2008), experimentos utilizando a emissão atômica por 

espectroscopia (AES), como também a observação visual direta, para detectar qualquer faísca 

ou outra radiação visual anômala, além de medições de tensão ultrarrápidas in situ, indicaram 

a ausência de plasma e/ou descarga entre as partículas durante o processo SPS. Conclusão, não 

tinha tensão suficiente para gerar plasma. Assim, a natureza exata do mecanismo SPS continua 

em discussão. 

2.7.3.3 Influência da taxa de aquecimento  

 

 

                   Alguns trabalhos registram que o efeito da taxa de aquecimento sobre a sinterização 

é pequeno, ou até negativo, porque tomam a densidade da estrutura ao fim da sinterização como 

parâmetro a ser medido. Porém, se a taxa de densificação é analisada, verifica-se que ela é muito 

influenciada pela taxa de aquecimento (SANTOS, 2016). 
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                    A Figura 15 ilustra o fenômeno de “empescoçamento” entre as partículas do pó 

durante a descarga elétrica. É possível observar também como o pulso de corrente flui através 

das partículas do pó, de um material condutor dentro da matriz de grafite. Esse pulso de corrente 

elétrica aplicado diretamente nas partículas pode gerar (1) Spark Plasma: esse fenômeno tem 

como efeito a ativação da superfície das partículas e início da fusão entre as mesmas; (2) Pressão 

de impacto pela geração do plasma: ocasiona a eliminação de impurezas existentes na superfície 

das partículas do pó; (3) Efeito Joule: gera um estado local de altíssima temperatura e (4) Campo 

elétrico: a ação do campo elétrico causa uma rápida difusão devido à alta velocidade de 

migração dos íons (TOKITA, 2000). 

Figura 15 – Ilustração do empescoçamento das partículas durante o aquecimento. 
 

 

Fonte: Tokita, 2000. 

             Munir, Anselmi e Tamburini (2005) definiram a técnica SPS, por sinterização assistida 

por pressão, ativada por corrente contínua (DC) pulsada, a baixa voltagem. A sinterização por 

SPS se assemelha à prensagem a quente (HP), porém, a forma como o calor é produzido e 

transmitido, na sinterização do material, é diferente.  

               Considerando que o pó de partida seja eletricamente condutor, a energia é dissipada 

diretamente dentro da amostra e nas partes eletricamente condutoras da matriz. Caso contrário, 

uma matriz eletricamente condutora deve ser utilizada para que o calor, produzido pelo efeito 

Joule, seja transmitido por condução para o pó (ORRÚ et al., 2009). 

              Altas taxas de aquecimento na sinterização SPS, possibilita a rápida passagem por 

mecanismos não densificantes, como por exemplo a difusão superficial, onde são ativados os 
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mecanismos densificantes de difusão por contorno de grão e volumétrica, que durante o 

aquecimento, predominam sobre os demais (OLEVSKY; KANDUKURI; FROYEN, 2007).  

              Segundo Barbosa (2011), o crescimento de grão é influenciado pela taxa de 

aquecimento. Porém, para baixas taxas de aquecimento, é necessário que se atingissem 

temperaturas mais elevadas e/ou com tempos maiores, onde a densificação do material ocorre, 

com um crescimento exagerado do tamanho dos grãos.  

               Se o aquecimento não está distribuído homogeneamente sobre o volume do pó, numa 

escala macroscópica e localizado, nos pontos de contato entre as partículas do pó, numa escala 

microscópica, somente onde a energia é necessária para o processo de sinterização. Isto 

promove um comportamento favorável para a sinterização com pequeno crescimento de grão 

(SUARÉZ et al. 2013). 

2.7.3.4 Influência da pressão aplicada  

 

 

              Segundo Shen et al., (2002), a densificação em menores temperaturas é favorecida pela 

aplicação de pressão mecânica, pois promovem melhor empacotamento das partículas, remoção 

dos poros e otimização dos processos de difusão.  

             O aumento da pressão aplicada favorece o crescimento de grão para altas temperaturas 

através de mecanismos de transportes superficiais. Isto significa que temperaturas a partir da 

qual a pressão é aplicada influencia na densificação dos corpos sinterizados (SANTANACH et 

al., 2011). 

                Segundo Guillard et al. (2007), para amostras de carbeto de silício, utilizaram pressão 

quando se alcançou a temperatura de sinterização, alcançando amostras com 92% de densidade 

relativa, quando comparados aos 75% de densificação obtidos para pressões abaixo da 

temperatura onde se inicia o processo de retração linear. Assim, a aplicação da pressão antes da 

contração da amostra torna impossível a remoção da porosidade durante o aquecimento.  

2.7.3.4 Mecanismos de Sinterização via SPS 

 

              No processo de sinterização via SPS, mecanismos de evaporação-condensação, 

difusão por contorno de grão, mecanismos de deformação plástica, mecanismos de difusão por 

contorno de grão, difusão superficial e volumétrica são aceitos, porém não confirmados 

(CHAIM, 2007). 
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             A maior contribuição no processo de densificação da amostra ocorre durante o processo 

de aquecimento. Assim, para altas taxas de aquecimento a ativação direta de mecanismos 

densificantes podem ocorrer, promovendo difusão por contorno de grão e difusão volumétrica 

(PÓVOA, 2018). 

           Para Chaim (2007), a rápida densificação não depende apenas de mecanismos 

considerados cineticamente lentos, depende também de mecanismos cineticamente mais 

acelerados, como por exemplo a difusão através da fusão. Isto ocorre em decorrência das 

descargas entre as partículas em contato com a remoção de impurezas superficiais ou por 

processos como a deformação plástica relacionados com a pressão aplicada.  

 

           Zhaohui et al., 2008, mecanismos de difusão por contorno de grão e volumétrica, somada 

a deformação plástica são aumentados pelo fluxo de corrente elétrica através dos pescoços com 

altas taxas de aquecimento e somados à aplicação de pressão, promovem o transporte de massa 

auxiliando na densificação. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Serão abordados, neste capítulo, os pós de partida que foram utilizados neste trabalho, 

os procedimentos experimentais, as técnicas de caracterização e a rota executada. A Figura 16 

apresenta o fluxograma que mostra a rota dos procedimentos executados desde a preparação e 

caracterização dos pós de Nb-15%pCu, passando pela sua sinterização e finalizando com a 

caracterização das amostras sinterizadas.  

Figura 16 – Fluxograma 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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 3.1 PÓS DE PARTIDA 

 

Foi utilizado um pó de nióbio e outro de cobre, com 99,89% de pureza, afim de preparar 

os pós de Nb-15%pCu através da moagem em moinho planetário de alta energia com e sem 

criogenia. O pó de nióbio foi fornecido pela Escola de Engenharia de Lorena/USP-SP. 

Sua morfologia apresenta-se na forma irregular devido ao processo de obtenção do 

mesmo, quando retirado é fragilizado por hidrogênio para posterior moagem. Estas partículas 

se apresentam com tamanho médio em torno de 36,5 µm. As micrografias de MEV dos pós de 

partida estão apresentadas na Figura 17(a-b), e a distribuição do tamanho das partículas do pó 

de Nb, bem como seu tamanho médio, estão mostrados na Figura 18. 

 

Figura 17 – Micrografias do pó de partida de Nb, mostrando a morfologia e as dimensões relativas das 

partículas, com aumentos de 500X (a) e 2000X (b) 

 

             

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 18 – Distribuição do tamanho das partículas do pó de Cu, determinada por Image-J   

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O pó de cobre, com 99,89% de pureza, foi adquirido da Metalpó Ind. e Comércio Ltda. 

As partículas de cobre partículas se apresentam com formas esferoidais e irregulares, possuindo 

tamanho médio de 15,509 µm. Sua forma é resultado da utilização de ar comprimido por um 

bico de atomização injetado numa corrente líquida do metal. Abaixo, a Figura 19(a-b) mostra 

as micrografias da figura anterior ampliadas em 500 e 2000 vezes. Em seguida, a distribuição 

do tamanho das partículas do pó de Cu está mostrada na Figura 20. 

 

Figura 19 – Micrografias do pó de partida de Cu, apresentando sua morfologia com aumentos de 500X 

(a) e 2000X (b) 

 

   

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

a) b) 
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Figura 20 – Distribuição do tamanho das partículas do pó de Cu, determinada por image IJ  

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

3.2 PREPARAÇÃO DOS PÓS  

  

Os pós de Nb e Cu foram pesados com 15% em massa de Cu (Nb -15%p Cu) para em 

seguida serem moídos por moagem de alta energia (MAE) de duas formas diferentes, uma sem 

criogenia e outra com criogenia.  

 

3.2.1 Moagem de alta energia sem criogenia 

 

A moagem sem criogenia foi realizada na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte), nas dependências do LMCME (Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais 

Especiais). Os pós moídos no LMCME foram, posteriormente, sinterizados via SPS na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

Para reduzir o tamanho médio das partículas, os pós de partida foram moídos em um 

moinho de bola do tipo planetário, com recipientes feitos de metal duro, utilizando 4 esferas de 

metal duro na razão de 10:1 e o álcool ciclohexano, para moagem com o meio úmido. O moinho 

utilizado foi da marca Fritsch Pulverisette 7, mostrado na Figura 21.  

A velocidade de rotação aplicada para a moagem foi de 200 rpm e os tempos de moagem 

foram de 1, 2 e 5 horas de moagem. 



Capítulo 3: Materiais e Métodos   55 

 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Figura 21 – Moinho planetário Fritsch Pulverisette 7 

 

 
 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

3.2.2 Moagem alta energia  

 

A moagem criogenada foi realizada na Technische Universität Dresden (Universidade 

Técnica de Dresden), nas dependências do IFW - Leibniz-Institut für Festkörper- und 

Werkstoffforschung (Instituto Leibniz de Pesquisa em Estado Sólido e Materiais). Os pós 

moídos foram, posteriormente, sinterizados via SPS nas próprias dependências do IFW. 

Foi utilizado um moinho de bolas do tipo planetário da marca Retsch PM 400, mostrado 

na Figura 22. Para aumentar a eficiência na redução do tamanho médio das partículas, em 

relação a moagem realizada na UFRN, foi utilizada a técnica de criogenia para o resfriamento 

do pó. Nitrogênio líquido a -196°C foi utilizado para fazer o resfriamento. Quatro recipientes 

de metal duro foram utilizados. Foram colocadas em cada recipiente 100 esferas de moagem de 

metal duro com 10 mm de diâmetro e possuindo massa de 4,0g cada, totalizando uma massa de 

400g. A razão esfera/massa foi de 10:1, desta forma, 40 g de pós de Nb -15%p Cu foram 

colocados em cada recipiente. 
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Figura 22 – Moinho planetário Retsch PM 400 (a) e os recipientes de moagem com as esferas (b), 

utilizados na moagem dos pós de Nb -15%p Cu. 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

No moinho eram colocados 2 cadinhos com resfriamento anterior de 15 min. Após este 

tempo, os cadinhos eram substituídos por outros dois que estavam mergulhados em nitrogênio 

líquido. A Figura 23(a-b) mostra como foi executado o resfriamento do pó, como também, o 

recipiente após 15 min de moagem.  

 
Figura 23 – Resfriamento dos pós de Nb -15%p Cu (a-b) e recipiente após 15 min de moagem. 

 

         

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

a) b) 

b) a) 
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Este processo foi realizado durante 26 horas de moagem para cada cadinho a fim de 

promover uma redução no tamanho médio das partículas.  A velocidade de rotação aplicada 

para a moagem criogenada foi de 200 rpm para o tempo total de 26 horas. 

          

3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS  

 

Para os pós moídos sem criogenia, foram utilizadas técnicas para estudar o efeito da 

MAE nas suas características. Para isto, foram realizados os ensaios particulometria, MEV, 

DRX e EDS.  

Os mesmos ensaios foram, também, empregados na caracterização dos corpos 

sinterizados. Foram realizadas imagens de comfocal em parte das amostras sinterizadas. 

Ensaios de dureza, densidade, EBSD, tomografia computadorizada e medidas elétricas 

foram realizados em todos os corpos sinterizados. 

 

3.3.1 Particulometria 

 

A distribuição de tamanho de partículas foi analisada pelo programa IMAGE J. Os 

gráficos com os resultados da análise foram fornecidos pelo programa ORIGIN, onde foram 

obtidos os diâmetros médios das partículas dos pós moídos a 200 rpm; durante 1, 2 e 5 horas. 

 

3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A microscopia eletrônica de varredura foi aplicada para fornecer as micrografias dos 

pós e das amostras sinterizadas. Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura de feixe 

íon focalizado, modelo ZEISS AURIGA.  

3.3.3 EDS 
 

A análise qualitativa e semiquantitativa dos pós e dos corpos sinterizados foram 

realizadas utilizando-se um detector de EDS instalado no interior do microscópio da marca 

BRUCKER NANO XFlash Delector 410-M. 
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3.3.4 CONFOCAL 

 

Um microscópio de luz branca modelo LEXT OLYMPOS 3D Measuring Laser 

Microscope OL 54000 foi aplicado para fornecer as micrografias das amostras sinterizadas. O 

equipamento utilizado encontra-se nas dependências do LAMAV(Laboratório de Materiais 

Avançados) da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).  

 

3.3.5 Difração de raios-X 

 

A difração de raios-X dos pós e das amostras sinterizadas foram obtidas por um 

difratômetro da marca SHIMADZU, modelo XRD 7000 X-RAY DIFRACTOMETER, 

configurado numa geometria do tipo Bragg-Brentano, tendo como fonte de radiação Kα do 

elemento Cu (30 kV e 30 mA). Já, o intervalo angular (em 2θ) utilizado variou de 10° a 100°, 

enquanto que, a velocidade de varredura utilizada foi de 2°/min. A temperatura na qual que se 

encontravam as amostras foi de 24C°. 

3.3.6 EBSD (Electron BackScatter Diffraction) 

 

A Técnica de Difração de Elétrons Retro-Espalhados foi utilizada neste trabalho para 

mapear a orientação cristalográfica e microestruturas das amostras de Nb -15%p Cu, 

possibilitando mensurar tamanho de grão, grau de recristalização e de deformação, podendo 

ainda identificar e mensurar a distribuição das fases das amostras. 

As caracterizações via EBSD das amostras de Nb-15%p Cu foram realizadas pelo 

difratômetro da marca BRUCKER e-Flash.  

A técnica de Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD) é muito importante para 

complementar a análise da orientação cristalográfica dos grãos no metal, já que apenas a análise 

por raio x não é suficiente para a completa avaliação de um grão em particular, ou de 

quantidades pequenas de grãos, pois a técnica de difração de raio x avalia a textura do material, 

de forma macroscópica (macrotextura) (SOUZA, 2015). Quantidades e tamanho dos grãos 

podem ser conhecidas, assim como também sua orientação cristalográfica e sua textura. 

Contornos de grãos são mapeados com sua geometria (mesotextura) (PADILHA, 1999). Este é 

o principal motivo para não necessitar ataque químico para revelação da microestrutura 
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A análise pelo MEV/EBSD necessita de cuidados especiais na fase da metalografia, no 

que se refere polimento e lixamento. A superfície da amostra necessita está plana e atacada para 

possibilitar a visualização dos padrões de difração dos elétrons retroespalhados (MORCELLI, 

2009). A amostra de Nb-15%p Cu foi preparada para análise no MEV/EBSD.  

 

3.4 SINTERIZAÇÃO 

 

As amostras dos pós de Nb-15%p Cu, moidas sem criogenia, foram sinterizadas em fase 

líquida via SPS ( Spark Plasma Sintering ) da marca FDC SPS DIVISION, existente nas 

dependências do LAMAV(Laboratório de Materiais Avançados) da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF). As temperaturas foram de 1100, 1400 e 1600°C,  sob pressão de 35 

Mpa, com tempo de permanência de 5 min, com taxa de 215°C/min. A Figura 24, abaixo, 

mostra o SPS utilizado na UENF, detalhando o molde de grafite onde o pó de Nb-15%p Cu 

foram colocados, bem como, o mesmo após o aquecimento pela passagem da corrente elétrica.  

 
Figura 24 – Imagem do SPS (a), matriz de grafite (b), matriz de grafite aquecido (c) 

    

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

MATRIZ DE 
GRAFITE 

a) 
b) 

c) 

MATRIZ DE GRAFITE 
AQUECIDA  
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As amostras de Nb-15%p Cu, moidas com criogenia, foram sinterizadas em fase líquida 

via SPS ( Spark Plasma Sintering ) da marca da marca FCT SISTEME GmbH HIBRID, 

existente nas dependências do IFW, da Universidade Técnica de Dresden, Alemanha. As 

temperaturas foram de 1000 e 1100°C,  sob pressão de 35 Mpa e 50 MPa, com tempo de 

permanência de 5 min, com taxa de 473°C/min. A Figura 25 abaixo mostra o SPS utilizado no 

IFW(a), detalhando o molde de grafite onde o pó de Nb-15%p Cu foi colocado (b). 

 

Figura 25 – Imagem do SPS (a), Molde de grafite na câmara de sinterização (b) 

 

    

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O tempo de moagem inicial foi de 20 h, mas em função dos resultados de DRX foi 

decido aumentar para 25 e depois 26 h. Após resultado do DRX, da evidência de solução 

produzida na MAE, as amostras foram sinterizadas. Os pós foram moídos nas dependências do 

IFW de Dresden e posteriormente sinterizados via SPS na TU de Dresden. 

 

3.5 ENSAIO DE DUREZA VICKERS 

 

O ensaio de Dureza Vickers foi realizado num durômetro digital da marca PANTEC, 

modelo MV2000A. O ensaio foi realizado em 9 amostras cilíndricas sinterizadas a 1100, 1400 

e 1600°C, consolidadas a partir dos pós moídos sem criogenia durante 1,2, e 5 horas. O ensaio 

a) b) 

MATRIZ DE 
GRAFITE 
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também foi realizado em outras 6 amostras cilíndricas sinterizadas a 1000 e 1100°C, 

consolidadas a partir dos pós moídos com criogenia durante 26 horas. Foi utilizada uma carga 

de 30 gF (0,30 N) durante 10 segundos para cada amostra, aplicada na seção longitudinal e 

formando uma diagonal perfeita. Uma preparação da amostra foi previamente realizada com 

polimento feito até a lixa 1.200, utilizando-se alumina, para posteriormente fixar a amostra no 

durômetro para finalização das medidas.  

 

3.6 MEDIDAS DE DENSIDADE 

 

Para calcular as densidades das amostras de Nb-15%p Cu consolidadas via SPS foi 

utilizado o princípio de Arquimedes. Este princípio empregado para este trabalho, visa medir e 

avaliar as densidades em função dos tipos e tempos de moagem, como também das temperaturas 

de sinterização. Foi utilizada uma balança da marca METTLE TOLEDO.  

A equação 1 foi utilizada para calcular os valores das densidades pelo método de 

Arquimedes.  

                    𝒅 =
𝒎𝒔

𝒎𝒔−𝒎𝒊
𝒅𝒍                                                                                                                                      (1) 

 

Sendo: 

d = densidade da amostra 

ms = massa da amostra seca 

ms = massa da amostra imersa 

dl  = densidade do líquido 

 

Para transformar os valores de densidades calculadas pelo método de Arquimedes em 

valores percentuais, em relação as densidades teóricas, foi utilizada a equação 2 abaixo. Para 

os pós de Nb-15%p Cu, têm-se 85% de Nb e 15% de cobre. Para esta proporção tem-se que o 

valor da densidade teórica (dt) e igual a 8,627 g/cm³. 

  𝒅𝒓 =
𝒅

𝒅𝒕
𝟏𝟎𝟎%                                                                                                                      (2) 

Sendo: 

dr = densidade relativa 

d = densidade da amostra 

dt = densidade  teórica 
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3.7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

Para a realização das Tomografias Computadorizadas (TC) das amostras consolidadas 

na UENF, foi utilizada a TC da marca PHOENIX NANOTOM M -  MicroCT & NanoCT 

Computed Tomography System, que se encontra no IFW, na Universidade Técnica de Dresden, 

Alemanha. A Figura 26(a) mostra uma visão geral da máquina enquanto que a Figura 26(b) 

mostra as partes importantes do equipamento utilizado para as TC`s realizadas para as amostras 

consolidadas via SPS. As amostras foram colocadas na mesa giratória na câmara interna onde 

uma fonte de raio x emite para a amostra radiação para a formação da imagem no detector. 

Figura 26 – Imagem da máquina de TC (a) e detalhes dos compartimentos do TC (b) 

 

 

Fonte: Cantatore, A., & Müller, P. (2011). Introduction to computed tomography. Kgs. Lyngby: DTU      

Mechanical Engineering. 

 

3.8 MEDIDAS ELÉTRICAS 

 

As medidas de resistência elétrica R, para as amostras cilíndricas de Nb - 15%p Cu 

sinterizadas, foram realizadas no Laboratório de Medidas Elétricas do Departamento de Física  

da UFRN pelo método de 4 pontas (ou de quatro terminais), descritas por Girotto e Santos, 

(2002) e feitas a temperatura ambiente de 25°C. Os equipamentos utilizados nas medidas foram 

um nanovoltímetro da marca KEITHLEY e uma fonte de corrente, também, da marca 

KEITHLEY. Para estas medidas, a corrente e a tensão são contatos pontuais, montados em um 

suporte especial, mantendo as pontas da sonda em linha, com igual distância entre elas de 1,7 

mm. A Figura 27 mostra o arranjo experimental para as medidas de resistências elétricas. De 

acordo com a imagem, é possível verificar que as duas pontas externas transportam corrente (i) 

a) b)

a) 
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e que as duas pontas internas monitoram a tensão (V). Destes dois valores é fornecido o valor 

da resistência elétrica (R). 

 
Figura 27 – Arranjo experimental para medidas de resistência elétrica pelo método de quatro pontas  

 

 

Fonte: CCS/UNICAMP 

 

Girotto e Santos, também, descrevem a equação 3 para o cálculo da resistividade elétrica 

em sólidos pelo método de quatro pontas a partir dos resultados das resistências elétricas 

obtidas. Em seguida, os valores das condutividades elétricas foram calculadas pela equação 4. 

 𝛒 =
𝑽

𝒊
𝟐. 𝜫. 𝐬. 𝑭𝟏. 𝑭𝟐                                                                                        (3) 

 

𝝈 =
𝟏

𝝆
                                                                                                                  (4) 

                 

            As amostras de faces circulares com diâmetro finito (d < 40 s) foram colocadas sobre 

uma lâmina de vidro não-condutora. F1 e F2 são fatores de correção tabelados em função da 

geometria das amostras, mas que foram desconsiderados para a realização do cálculo da 

resistividade elétrica, devido as características geométricas das amostras. 

 

3.9 MEDIDAS DE SUPERCONDUTIVIDADE 

 

As medidas de supercondutividade, para as amostras cilíndricas sinterizadas de Nb puro 

e Nb - 15%p Cu, foram realizadas no Laboratório de PPMS do Departamento de Física  da 

UFRN sistema de medidas de propriedades físicas, conhecido também como PPMS (physical 

property measurement system), que pode realizar medidas de várias propriedades físicas, por 

exemplo, elétricas, magnéticas e térmicas. Para ambas as amostras a corrente aplicada AC foi 
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de 10 mA e frequência de 186 Hz. As medidas foram realizadas apenas para verificação do 

possível comportamento supercondutor do compósito, tendo em vista o comportamento 

supercondutor do nióbio puro. A Figura 28 mostra o sistema de medidas de propriedades físicas. 

Figura 28 – PPMS (physical property measurement system) 

 

Fonte: https://www.qdusa.com/products/dynacool 

A Figura 14 mostra detalhes da amostra no puck que é introduzida no PPMS para as 

medidas de supercondutividade elétrica sob contato de 4 pontos.  

Figura 29 – Disposição do arranjo experimental para medidas de supercondutividade 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor

https://www.qdusa.com/products/dynacool
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor entendimento dos resultados obtidos e que serão apresentados, este capitulo 

foi organizado de acordo com a sequência de atividades executadas a evolução do estudo 

realizado. Inicialmente, são apresentados os resultados com relação à influência da MAE na 

morfologia, distribuição de tamanho de partícula e estrutura cristalina dos pós moídos.   

Em seguida, serão apresentadas e analisadas as microestruturas dos corpos sinterizados 

por CONFOCAL, MEV, EDS e EBSD. E, além disso, os resultados e discussão dos ensaios de 

densidade, dureza, tomografia computadorizada e medidas elétricas finalizarão este trabalho. 

 

4.1 INFLUÊNCIA DO TEMPO DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA (MAE), COM E SEM 

CRIOGENIA, NA CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS DE Nb - 15%p Cu 

 

São apresentadas, neste tópico, as micrografias eletrônicas dos pós de Nb-15%p Cu 

moídos por MAE com e sem a utilização de criogenia.  

 

4.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós Moídos sem criogenia 

 

Inicialmente, neste capítulo, estão expostas as micrografias dos pós de Nb-15%p Cu 

moídos com velocidade de rotação de 200 rpm, durante 1, 2 e 5 h. Observa-se a redução no 

tamanho médio das partículas. Devido as sucessivas colisões entre as partículas, são observados 

processos de deformação (a), soldagem a frio (b) e fratura (b-c). As micrografias da Figura 30 

detalha dos citados pós de Nb-15%p Cu. 
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Figura 30 – Micrografias eletrônicasdos pós Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 1(a), 2(b), e 

5(c) horas 

   

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Após, duas horas de moagem, verifica-se a formação de grandes partículas de 

nióbio e cobre deformadas. De acordo com o aumento do tempo de moagem, observa-se 

que a morfologia das partículas se modificam para formas mais irregulares, como também 

o surgimento de partículas em formas de lamelas, como na figura 30(b). Após 5 h de 

moagem, essas lamelas são fraturadas aumentando o processo de dispersão das partículas 

menores em meio as partículas maiores. A dispersão das partículas maiores e menores 

são mudanças que serão fundamentais para melhorar as condições necessárias para a 

densificação do material no processo sinterização. 

             As micrografias eletrônicas da Figura 31 detalham os pós de Nb-15%p Cu 

moídos com velocidade de rotação de 200 rpm, durante 1, 2 e 5 h. A imagem da Figura 

31(b) mostra detalhes de uma partícula com várias fraturas provocadas pelas várias 

colisões durante o processo. Estas fraturas são importantes para a redução e distribuição 

do tamanho das mesmas, provocando futuramente melhores condições de sinterização e 

densificação das amostras. 

a) b) 

c) 
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Figura 31 – Micrografias eletrônicas dos pós Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 1(a), 

2(b), e 5(c) horas, ampliadas 500X  

   

   

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.1.2 Mapeamento dos pós moídos sem criogenia através de EDS   

 

A caracterização e a homogeneização da distribuição dos pós moídos sem 

criogenia por 1, 2 e 5 h são mostrados neste item por análises de mapeamento através de 

EDS. 

Inicialmente, na Figura 32, são mostrados os mapas de EDS e seus respectivos 

espectros de energia, resultados da micrografia eletrônica do pó moído por 1 h. É possível 

verificar grandes aglomerados de nióbio e cobre, característico do curto tempo de 

moagem.  

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 32 – Micrografia de MEV FEG (a) e mapa de EDS (b-b1-b2) por microanálise em área 

do pó de Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 1 hora  

 

    

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

       Na Tabela 1, a partir da microanálise em área por EDS, mostra a composição química 

de 63,60% Nb - 36,40% Cu em percentagem atômica e 71,87% Nb - 28,13% Cu em 

percentagem em peso dos pós moídos durante 1 h. 

 
Tabela 1 – Composição química do compósito Nb-Cu obtida por microanálise em área. 

 
Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   57.32                          71.87                     63.60                2.33 

                          Cu                   22.44                          28.13                     36.40                1.50 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        Total:                79.76                       100.00                    100.00 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

         Na Figura 33 são mostrados os mapas de EDS e seus respectivos espectros de 

energia, para o pó moído por 5 h. É possível observar uma redução dos aglomerados de 

nióbio e cobre, devido ao aumento do tempo de moagem. 

 

b) 

b.1) b.2) 

a) 
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Figura 33 – Micrografia eletrônica de MEV FEG (a) e mapa de EDS (b-b1-b2) em área do pó de 

Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 5 horas  

 

   

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

       Na Tabela 2, a partir da microanálise em área por EDS, mostra a composição química 

de 67,45%Nb - 32,55%Cu em percentagem atômica e 75,18%Nb – 24,82,5%Cu em 

percentagem em peso dos pós moídos durante 5 h. 

 
Tabela 2 – Composição química do compósito Nb-Cu obtida por microanálise em área. 

 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   61.14                          75.18                         67.45            2.42 

                          Cu                   20.18                          24.82                         32.55            1.30 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        Total:                81.32                         100.00                     100.00 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

 

4.1.3 Distribuição do tamanho médio das partículas dos pós moídos sem criogenia. 

 

a) b) 

b.1) b.2) 
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Neste tópico são apresentados e discutidos os resultados de análise do tamanho de 

partículas dos pós obtidos por moagem de alta energia por IMAGE J. 

Na Figura 34 são apresentados a micrografia eletrônica do pó moído durante 1h e 

seu respectivo gráfico de distribuição do tamanho de partículas. De acordo com os 

resultados apresentados, observamos uma redução no tamanho médio das partículas com 

apenas 1h de moagem. A redução é um resultado natural para o tipo de moagem aplicada, 

consequência da quantidade de colisões entre os corpos de moagem e da intensidade com 

que elas acontecem.  

De acordo com o tamanho médio das partículas dos pós de partida, 45µm, 

observa-se uma sensível redução para um tamanho médio 39,22 µm. 

 

Figura 34 – Particulometria do pó de Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 1 hora  

 

       

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

        Na Figura 35 pode ser observado o resultado da medida do tamanho médio das 

partículas após 2 h de moagem, constatando-se uma leve redução no tamanho médio das 

partículas, de 39,22 m, quando moído durante 1h, para 32,14 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 35 – Particulometria do pó de Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 2 horas  

 

      

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Na Figura 36 pode ser observado o resultado da medida do tamanho médio das 

partículas após 5 h de moagem, onde verifica-se uma acentuada redução no tamanho 

médio das partículas, de 39,22 m, quando moído por 1h, para um tamanho médio de 

15,11 m.  

 

Figura 36 – Particulometria do pó de Nb-15%p Cu moídos por 200 rpm durante 5 horas  

 

      

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

4.1.4 Difração de Raios-x (DRX) dos pós moídos sem criogenia 

 

Os itens 4.2.4 e 4.2.5 abordam os difratogramas de raios-X das amostras dos pós 

de Nb -15%p Cu moídos sem e com criogenia. As intensidades de raios-X detectadas em 

a) b) 

a) b) 
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função do ângulo de varredura 2θ, estão representadas para os pós moídos durante 1, 2 e 

5h de moagem na Figura 37. 

A Figura 37 mostra o difratograma de raios-X da amostra dos pós de Nb -15%p 

Cu moídos durante 5 horas sem criogenia. 

 

Figura 37 – Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento dos picos de Nb (b) e Cu (c) dos 

pós de Nb-15%p Cu moídos com 200 rpm durante 1,2 e 5 horas  

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Para o pó moído durante 1 hora foram identificados os picos de difração das fases 

presentes e as respectivas cartas com seus códigos, sendo 00-035-0789 para o Nb, 00-

004-0836 para o Cu e 01-078-0642 para NbO. Mesmo diante dos cuidados durante o 

manuseio dos pós, uma fase de óxido nióbio e outra de óxido de cobre foram detectadas 
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através dos picos em 2 theta 36,8954°, sendo resultado da oxidação devido à grande 

reatividade do nióbio e do cobre.  

Após 2 horas de moagem, de acordo com os difratogramas, pode-se afirmar que o 

processo promoveu distorções na estrutura cristalina do material, principalmente na 

redução da intensidade dos picos, mostrado na figura 37(b-c), como também o 

alargamento dos picos de Nb e Cu. Isto indica que mesmo com pouco tempo de moagem, 

mudanças importantes aconteceram nos pós e que vão definir futuramente as 

propriedades das amostras consolidadas. Os aumentos dos parâmetros de rede são 

confirmados pelo deslocamento dos picos para ângulos menores, sendo nítido o 

alargamento do pico, provavelmente devido ao encruamento, o que representa um 

aumento da densidade de discordâncias. Após 5 horas de moagem não ocorreram 

mudanças significativas quando comparadas com os pós moídos durante 2 horas. Estes 

resultados tem significativos efeitos nas amostras sinterizadas e que serão reforçados e 

apresentados nos resultados obtidos para os ensaios de densidade, dureza e condutividade 

elétrica. 

 

4.1.5 Difração de Raios-x (DRX) pós moídos com criogenia 

 

Para a moagem criogenada, um difratograma de raios-X dos pós de Nb -15%p Cu 

moídos om criogenia durante 26 h está apresentado na Figura 38.  

 
Figura 38 – Difratograma do pó de Nb-15%p Cu moído por criogenia por 200 rpm durante 26 

horas  

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Observa-se no difratograma o desaparecimento da fase de cobre, indicando que a 

moagem provocou distorções na estrutura cristalina do material. O provável aumento dos 

parâmetros de rede é confirmado pelo alargamento dos picos, quando comparados aos 

pós moídos durante 1 ,2 e 5 h, onde o alargamento dos picos é observado, o que mais uma 

vez indica processo de encruamento. Nestes resultados, também se observa a 

contaminação por carbono, muito provavelmente ao carbeto de tungstênio dos cadinhos 

utilizados na moagem. 

 

4.2 ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DOS CORPOS DE PROVA SINTERIZADOS 

 

 No item 4.2.1 serão apresentadas as micrografias via CONFOCAL e MEV dos 

corpos sinterizados via SPS dos pós de Nb-15%p Cu moidos com e sem criogenia. Sem 

criogenia, as temperaturas de sinterização foram de 1100, 1400 e 1600°C,  sob pressão 

de 35 MPa.  

            No item 4.2.2 também serão apresentadas as micrografias de MEV dos corpos 

sinterizados via SPS dos pós de Nb-15%p Cu moidos com e sem criogenia Devido a 

utilização da criogenia na moagem de alta energia, a temperatura de sinterização foi 

reduzida para 1000 e 1100°C,  sob pressão de 35 MPa e 50 MPa. Isto é justificado pela 

redução do tamanho médio de partícula devido a utilização da criogenia e o maior tempo 

de moagem dos pós (FREUNDENBERGER, 2013). 

            No final deste trabalho, a partir dos resultados observados e analisados, será  

discutida a rota que teve melhores resultados em termos de propriedades e de economia 

na produção das pastilhas de contato elétrico. 

 

4.2.1 COMFOCAL das amostras Sinterizadas dos pós moídos sem criogenia 

 

        As micrografias dos corpos de prova sinterizados, que foram produzidas por 

confocal, serão apresentadas e avaliadas de acordo tempo e velocidade de moagem que 

foram submetidos os pós de Nb-15%p Cu e as temperaturas de sinterização das mesmas.  

 

         Inicialmente, observam-se, na Figura 39, as micrografias confocais dos corpos de 

prova sinterizados a 1100ºC (a), 1400ºC (b) e 1600ºC (c) dos compactados de pós que 

foram moídos durante 1 horas, ampliadas 430 vezes.            



Capítulo 4: Resultados e Discussão 

76 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

 

Figura 39 – Micrografias (MO – confocal - 430x) dos  sinterizados, que foram moídos por 1 

hora, nas temperaturas de , 1100ºC (a), 1400ºC (b) e 1600ºC (c), dos pós moídos durante 1 horas     

   

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

      

              Para os pós moidos durante 1h, percebe-se uma influência muito forte da 

temperatura de sinterização nos corpos de prova. Na Figura 39(a), para 1100°C de 

temperatura, observa-se grandes lagos da fase de cobre envolvendo o nióbio. Estes lagos 

são fortemente reduzidos nas temperaturas de 1400°C e 1600°C, indicando a entrada do 

cobre na  matriz de nióbio, o que representa um aumento na solubilidade entre os dois 

durante a sinterização. Apesar de discreta, a reduação dos lagos de cobre das amostras 

sinterizadas a 1400°C(b) e 1600°C(c), também, ocorre em número e em forma. Com o 

aumento de temperatura, e, consequentemente, da solubilidade do Cu no Nb, é possível 

verificar a formação de ilhas da fase de cobre um pouco mais finas. Na Figura 39(a), 

observa-se, também, na superfície da amostra,  a presença de pontos escuros, parecidos 

com  poros, mas que foram descartados pelo mapeamento de superfície fornecido pelo 

confocal apresentados a seguir. Regiões escuras são lagos de cobre, e, também são 

observadas na Figura 41(a) e é resultado do processo de ataque químico aplicado nas 

amostras.  

           Na Figura 40 pode-se observar o mapeamento superficial da amostra da Figura 

39(b), utilizada para confirmar ou não a presença de poros superficiais na amostra. Por 

estas imagens é possível afirmar que não existem poros na superfície da mesma. Pontos 

azuis na imagem 40(a) são materiais que durante a sinterização subiram para além da 

superfície da amostra. Este resultado se repetiu em todas as amostras sinterizadas. 

 

 

a) b) c) 
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Figura 40 – Mapeamento superficial dos corpos sinterizado a 1100ºC (a-b) dos pós moídos 

durante 2 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Na Figura 41 são apresentadas as micrografias confocais dos corpos de prova 

sinterizados a 1100ºC (a), 1400ºC (a) e 1600ºC (a) dos pós, mas moídos durante 2 h. 

 

Figura 41 – Micrografias confocais dos corpos sinterizadas a 1100ºC (a), 1400ºC (b) e 1600ºC 

(c) dos pós moídos durante 2 horas (a-b-c), ampliadas 430X        

        

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

a) b) c) 

a) 

b) 
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A redução nos lagos da fase de cobre das amostras sinterizadas para 2 h também 

ocorre em número e em forma, sendo o aumento da temperatura, principal  provedor da  

da solubilidade do Cu no Nb. A observação do aparecimento de ilhas da fase de cobre um 

pouco mais finas continuam no processo de sinterização. 

Na Figura 42, pode-se observar o mapeamento superficial da amostra da Figura 

41(b), utilizada para confirmar ou não a presença de poros superficiais na amostra. Por 

estas imasgens, também, é possível afirmar que não existem poros na superfície da 

mesma.  

 

 Figura 42 – Mapeamento superficial dos corpos sinterizado a 1400ºC (a-b) dos pós moídos 

durante 2 horas. 

   

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

               Na Figura 43, são apresentadas as micrografias confocais dos corpos de prova 

sinterizados a 1100ºC (a), 1400ºC (b) e 1600ºC (c) dos pós moídos durante 5 hs. 

a) 

b) 
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Figura 43 – Micrografias confocais dos corpos sinterizadas a 1100ºC (a), 1400ºC (b) e 1600ºC 

(c) dos pós moídos durante 5 horas, ampliadas 430X            

     

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Agora, foi um pouco mais acentuada, a redução nos lagos da fase de cobre, 

principalmente, nas temperaturas de 1100°C, Fig. 26(a) e 1600°C, Fig. 26(c). É possível 

verificar uma mudança mais concistente nas morfologia desta fase, mais finas e em menor 

quantidade, resultado da solubilidade do cobre na matriz de nióbio no processo  de  

sinterização, mas inciado no processo da moagem de alta energia. Um comparativo entre 

as imagens 41(c), 42(c) e 43(c), pode ser utilizada para mostrar a evolução da 

microestrutura sob o efeito do tempo de moagem dos pós. É muito perceptível a redução 

das ilhas de cobre, comprovando a influência também do tempo na sinterização das 

amostras. 

Na Figura 44, pode-se observar o mapeamento superficial da amostra da Figura 

43(b), utilizada para confirmar ou não a presença de poros superficiais na amostra. 

Através destas imasgens, também, é possível afirmar que não existem poros na superfície 

da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 
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Figura 44 – Mapeamento superficial dos corpos sinterizado a 1600ºC (a-b) dos pós moídos 

durante 2 horas. 

 

 

             Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 45 tem como objetivo apresentar no corpo de texto uma melhor 

visualização das micrografias confocais das amostras, expondo-as com maior aumento de 

1075. Também para estas imagens, é possível afirmar que não existem poros na superfície 

da mesma, pois não existe o aparecimento de relevos que se apresentam nesta análise sob 

a forma picos na direção vertical, sentido para baixo da imagem.  

 

 

 

 

 

a) 

b) 



Capítulo 4: Resultados e Discussão 

81 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Figura 45 – Micrografias confocais dos corpos de prova sinterizadas, a partir de pós moídos 

durante 1 hora e sinterizados nas temperaturas de 1100(a), 1400(b) e 1600ºC (c); de pós moídos 

por 2 horas, e siterizados a temperaturas de 1100(d), 1400(e) e 1600ºC (f); e de pós moídos por 

2 horas e sinterizados a temperaturas de 1100(g), sinterizadas. 

     

      

      

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Nas imagens da Figura 45, verifica-se com mais detalhes a redução dos lagos da 

fase de cobre como efeito do aumento do tempo de moagem dos pós.  

Para poder visualizar a evolução das microestruturas em função dos tempos de 

moagem dos pós, a Figura 46 mostra as micrografias confocais dos corpos sinterizadas a 

1600ºC dos pós moídos durante 1 Fig.(a), 2 Fig.(b) e 5 horas Fig.(c).  Neste caso, verifica-

se, também, uma discreta redução no tamanho dos lagos de cobre, isto é, um aumento na 

sinterabilidade e solubilidade do Cu no Nb. 

d) e) f) 

g) h) i) 

a) b) c) 
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Figura 46 – Micrografias confocais dos corpos sinterizadas a 1600ºC (a) dos pós moídos durante 

1(a), 2(a) e 5horas (a), ampliadas 430X 

 

     

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Finalmente, conclui-se que ocorre nos corpos de prova sinterizados um maior 

refinamento da fase de cobre na matriz de nióbio como efeito do aumento da temperatura 

e do tempo. Sendo mais evidente na mudança de temperatura de1100°C para 1400°C.   

 

4.2.2 MEV FEG dos Sinterizados dos pós moídos sem criogenia 

 

A Figura 47 mostra as micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados a 

1100ºC (a), 1400ºC (a) e 1600ºC (a) dos pós que foram moídos durante 1 e 2 horas. 

 

Figura 47 – Micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizadas, a partir de pós moídos 

durante 1 hora, nas temperaturas de 1100(a), 1400(b) e 1600ºC (c) e moídos por 2 horas, nas 

temperaturas de 1100(d), 1400(e) e 1600ºC (f) 

  

   

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

a) b) c) 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Como foi no confocal, as micrografias de MEV FEG dos corpos sinterizados 

confirmam os resultados  quanto a influência da temperatura de sinterização na 

consolidação dos corpos de prova. O objetivo das micrografias de MEV FEG, visto que 

já existiam os resultados do  confocal, foi para complementar detalhes da microestrutura 

das mesmas. Na Figura 47 observa-se, também, na superfície da amostra  a presença de 

pontos escuros, que são lagos de cobre como explicado anteriormente. 

 

A Figura 48 mostra as micrografias de MEV FEG dos corpos de prova 

sinterizados a 1100ºC do pó que foram moídos durante 1 hora ampliados de 1000, 2000 

e 5000 vezes. 

 
Figura 48 – Micrografias de MEV dos corpos sinterizadas a 1100ºC (a) dos pós moídos durante 

1 hora 

 

                                                             

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 48(a) mostra ilhas de cobre inseridas na matriz de nióbio, ampliada 1000 

vezes, e detalha a interação entre as fases de cobre e nióbio. Uma fase intermediária, na 

Figura 48(b), nos contornos de grão é observada, podendo ser atribuídas a uma fase 

constituída de Nb e Cu. Na Figura 48(c), mais detalhes da microestrutura são observados, 

em especial na fase de cobre. Observa-se uma regiao de contorno de grão rica em cobre 

acicular após a sinterização, resultado de uma provável expulsão do nióbio. Devido a 

existencia de uma região de maior energia e maior potencial químico, o cobre saiu do 

grão rico em nióbio e migrou para o contorno de grão, cristalizando no formato de agulhas 

alongadas. 

           A Figura 49 mostra as micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados 

a 1100ºC dos pós que foram moídos durante 1 hora com ampliação de 1000, 2000 e 5000 

vezes. 

 

 

a) b) c) 



Capítulo 4: Resultados e Discussão 

84 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Figura 49 – Micrografias de MEV dos corpos sinterizadas a 1400ºC (a-b) e 1600ºC (a-b) dos 

pós moídos durante 2 horas 

 
  

      

           

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 49 tem o objetivo de revelar com maior detalhe, devido a ampliação  

utilizada, a reduação nos lagos da fase de cobre, nas temperaturas de 1400°C(a-b) e 

1600°C(c-d). Observam-se regiões intermediárias entre as ilhas de cobre e a matriz de 

nióbio, Figura 49(c-d), provavelmente devido ao ataque químico utilizado para a tentativa 

de revelar pontos importantes da microestrutura, como por exemplo contornos de grão no 

observados nestas micrografias. 

 

4.2.3 EDS dos corpos de prova sinterizados dos pós moídos sem criogenia 

 

A Figura 50 mostra a micrografia e os mapas de EDS da amostra sinterizada via 

SPS a 1000°C dos pós moídos durante 1 hora. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 50 – Micrografia de MEV FEG (a) e mapa de EDS (b) em área do corpo de prova 

sinterizado por 1100°C dos pós moídos durante 1 hora 

 

    
 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Como foi observado e analisado nas imagens de confocal e MEV, na Figura 50(b) 

os mapas de EDS apresentam lagos da fase Cu na fase de Nb, resultado do curto tempo 

de moagem. É observado contaminação pelo carbono e pelo oxigênio. O carbono é 

resultado do contato do pó com uma capa de proteção de grafite quando o pó é colocado 

na matriz, também de grafite, para o processo de consolidação. Esta capa é utilizada para 

evitar maior contaminação com a matriz. A oxidação apresentada nesta pequena área da 

amostra é resultado da reatividade do nióbio e o cobre com este elemento.  

            Na Tabela 3, a partir da microanálise em área por EDS, é possível verificar a 

composição química de 63,84 %Nb - 21,32%Cu em percentagem atômica e 31,58%Nb-

15,42%Cu em percentagem em peso. 

 

Tabela 3 – Composição química do compósito Nb-Cu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   61.14                          63.84                     31.58                2.27 

                          Cu                   20.42                          21.32                     15.42                0.61 

                          C                     10.42                          10.88                     41.64                2.05 

                          O                      3.79                            3.95                      11.36                0.85 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 95.77                       100.00                    100.00 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

A Figura 51 mostra a micrografia eletrônica e os mapas de EDS da amostra 

sinterizada via SPS a 1100°C dos pós moídos durante 5 horas. 

 

a) b) 
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Figura 51 – Micrografia de MEV FEG (a) com mapa de EDS (b) e Espectro de Energia de 

Raios X (c) determinada por microanálise em área do corpo de prova sinterizado por 1100°C do 

pó moído por 200 rpm durante 5 horas 

 

       

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Como foi observado e analisado nas imagens de confocal e MEV, na Figura 51(b) 

os mapas de EDS apresentam grandes lagos da fase Cu na fase de Nb, característica das 

amostras sinterizadas com 1100°C. Como esperado é observada a contaminação pelo 

carbono e pelo oxigênio. 

Na Tabela 4, a partir da microanálise em área por EDS, também mostra a 

composição química de 79,67%Nb-14,16%Cu em percentagem atômica e 45,07%Nb-

42,38%Cu em percentagem em peso. 

 
Tabela 4 – Composição química do compósito Nb-Cu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   77.56                          79.67                     45.07                2.13 

                          Cu                   13.79                          14.16                     42.38                2.40 

                          C                       5.32                            5.47                     12.28                0.94 

                          O                      0.69                             0.71                       0.27                0.06 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 97.35                         100.00                    100.00 

 

  Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 52 mostra a micrografia e os mapas de EDS da amostra sinterizada via 

SPS a 1600°C dos pós moídos durante 1 hora. 

 

 

 

 
 

a) b) 
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Figura 52 – Micrografia de MEV FEG (a) e mapa de EDS (b) em área do corpo de prova 

sinterizado por 1600°C dos pós moídos durante 5 horas 

 

    

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

           Para as amostras sinterizadas com 1600°C, os mapas de EDS apresentam uma 

redução na dimensão dos lagos da fase Cu na fase de Nb, quando comparados aos 

encontrados na amostra anterior. Para comparação, foram utilizadas para estas duas 

últimas amostras, EDS`s com mesma ampliação e tempo de moagem. Também, conforme 

esperado, é observada a contaminação pelo carbono e pelo oxigênio nestas amostras. 

 

      Na Tabela 5, a partir da microanálise em área por EDS, também mostra a composição 

química de 81,79%Nb-10,91%Cu em percentagem atômica e 42,01%Nb-43,35%Cu em 

percentagem em peso. 

 

 

Tabela 5 – Composição química do compósito NbCu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   74.11                          81.79                     42.01                2.74 

                          Cu                    9.89                           10.91                     43.35                1.98 

                          C                      3.72                             4.11                       2.24                0.86                                            

                          O                      2.89                             3.19                       2.40                0.13           

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 90.60                         100.00                    100.00 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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4.2.4 DRX dos Sinterizados dos pós moídos sem criogenia 

 

A Figura 53 mostra os difratogramas das amostras sinterizadas a 1100°C dos pós 

moídos durante 1, 2 e 5 horas. 

 

Figura 53 –Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento dos picos de Nb (b) e Cu (c) dos 

corpos sinterizados por 1100°C dos pós moídos por 200 rpm durante 1,2 e 5 horas. 

  
   Fonte: Elaborada pelo Autor              

 

    Inicialmente, é importante ressaltar que o alto valor de temperatura de 

sinterização e tempos maiores de moagem promoveram o surgimento de novas fases dos 

corpos consolidados. Maior tempo de moagem provocou maior desgaste nos recipientes 

de metal duro, e consequentemente surgimento das fases de Nb2C e C, observadas nos 3 

difratogramas da Figura 53. Na moagem criogenada destas amostras foram utilizadas 

esferas em maior número e com diâmetro muito menor que as utilizadas na moagem sem 
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criogenia, provocando aumento da área superficial e possível oxidação também 

observada nos difratogramas. A presença destes picos de carbono também pode ser 

indicada devido à contaminação durante o processo de sinterização, visto que foram 

utilizadas matrizes de grafite na sinterização dos mesmos. Ainda é possível afirmar que 

maiores tempos e temperaturas de sinterização pode provocar aumento da difusão e 

consequentemente possível motivo do aparecimento das fases já citadas. Estas fases 

foram também identificadas nos ensaios de EBSD. A fase de carbono surge apenas para 

amostras sinterizadas dos pós moídos durante 5 horas. Este resultado se repete para a 

amostra sinterizada com 1400 e 1600°C e que será apresentada em seguida. 

A Figura 54 mostra os difratogramas das amostras sinterizadas a 1400°C dos pós 

moídos durante 1, 2 e 5 horas. 

 
Figura 54 – Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento dos picos de Nb (b) e Cu (c) dos 

corpos sinterizados por 1400°C do pó moído por 200 rpm durante 1,2 e 5 horas. 

 

  

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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           O aumento no valor de temperatura de sinterização e tempos maiores de moagem, 

também, promoveram o surgimento de novas fases dos corpos consolidados. Também 

foram observadas fases de Nb2C e NbO, assim como de C. Com 26 horas de moagem 

gerou muita abrasão, com arrancamento de material da jarra, a qual contém carbono, 

fazendo surgir o carbeto de nióbio, que por sua vez, endureceu a matriz de Nb-Cu, por 

mecanismo de endurecimento e por dispersão de segunda fase. 

Mais uma vez, a fase de carbono surgiu apenas para amostras sinterizadas dos pós 

moídos durante 5 horas. Este resultado se repete para a amostra sinterizada com 1600°C. 

Observa-se que o tempo de moagem não provocou significativa mudança na largura 

deslocamento dos picos de Nb e Cu. 

A Figura 55 mostra os difratogramas das amostras sinterizadas com 1400°C dos 

pós moídos durante 1, 2 e 5 horas. 

  

Figura 55 – Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento dos picos de Nb (b) e Cu (c) dos 
corpos sinterizados por 1600°C do pó moído por 200 rpm durante 1,2 e 5 horas 

 

 

  
   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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               Os picos dos difratogramas das amostras sinterizadas na temperatura de 1600°C 

aparecem com maior intensidade que os dos picos dos difratogramas das amostras 

sinterizadas na temperatura de 1100°C. Isto pode significar que a amostra sinterizada com 

temperatura 1600°C, dos pós moídos durante 2 horas, detalhado na Figura 55(b), sofreram 

maior recristalização. Também, é possível afirmar que para um mesmo tempo de moagem 

dos pós, é observado um maior número de picos (fases) para amostras sinterizadas com 

maior temperatura. Como aconteceu para amostras sinterizadas a 1400°C, observou-se 

em todos os difratogramas o surgimento de uma fase de carbono que tem seu valor 

máximo de intensidade para as amostras sinterizadas dos pós moídos por maior tempo (5 

horas). Também, se observa uma redução na intensidade de algumas fases quando temos 

amostras sinterizadas dos pós moídos para maior tempo. 

             É possível verificar, também, um deslocamento para a esquerda do pico de Nb, 

detalhado nas Figuras 55(a) e 55(b). O deslocamento para esquerda pode indicar formação 

de solução sólida, indicado pelo aumento dos parâmetros de rede. 

 

4.2.5 Difração de Elétrons Retoespalhados (EBSD) dos compactos sinterizados de 

pós moídos sem criogenia. 

 

A Figura 56 mostra o mapeamento das fases e as orientações cristalográficas dos 

grãos da região superficial da amostra por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

dos corpos sinterizados a 1100°C dos pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

Figura 56 – Mapeamento das fases dos grãos da região superficial (a) e orientações 

cristalográficos dos grãos (b) por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos 

sinterizados a 1100°C dos pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Capítulo 4: Resultados e Discussão 

92 
 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

                                                                                                                                          

Inicialmente na Figura 56, estão expostas as fases dos grãos da região da amostra, 

sendo possível afirmar pela tabela anexada à amostra a presença esperada do Nióbio, 

cobre e carbeto de nióbio; este último resultado da presença do carbono na matriz do SPS, 

já mencionado e discutido nos resultados de EDS. Nas regiões mais escuras, também, 

podem indicar locais de alto relevo, podendo ser regiões ricas em carbeto de nióbio, mas 

com leve dispersão de cobre. Também, nesta imagem, podem ser observados os contornos 

de grão da microestrutura analisada. 

              Pode-se observar ainda que a textura cristalográfica é próxima de aleatória, 

indicadas pela variedade de cores de cada grão. Isto proporciona propriedades isotrópicas. 

Esta configuração reflete diretamente nas propriedades mecânicas da amostra mas não 

altera a sua propriedade elétrica. Sabe-se que grãos adjacentes, em geral, possuem 

diferentes orientações cristalográficas, mas com o mesmo contorno de grão. Neste caso, 

o contorno de grão se comporta como uma barreira para deslocamentos, devido a 

necessidade de alterar sua direção de deslocamento, quando precisa passar de um grão 

para outro, se tornando mais difícil com o aumento das desorientações. A desordem 

atômica nos contornos de grão resulta na descontinuidade dos planos de escorregamento 

entre um grão e outro (FERREIRA, 1986). 

A Figura 57 mostra o histograma do tamanho de grão da região superficial por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1100°C dos 

pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

Figura 57 – Histograma do tamanho de grão (região superficial) por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1100°C dos pós moídos sem criogenia 

durante 2 horas. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Neste histograma está indicado o tamanho médio dos grãos para esta amostra, que 

resultou no valor de 16,3 μm, valor resultante para baixo tempo de moagem dos pós desta 

amostra. A Figura 58 mostra o mapeamento das fases e as orientações cristalográficas 

dos grãos da região central da amostra por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

dos corpos sinterizados a 1100°C dos pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

Figura 58 – Mapeamento das fases dos grãos da região central (a) e orientações cristalográficos 

dos grãos (b) por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1100°C 

dos pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

Como foi exposto anteriormente, esta análise foi realizada numa região central da 

amostra para verificar o comportamento em relação a variação no tamanho dos grãos. 

Neste mapeamento das fases desta região da amostra, praticamente não existiu variação 

na dispersão do cobre e do carbeto de nióbio. Também não houve mudança significativa 

no tamanho dos grãos, como está mostrado no histograma da Figura 59 um valor de 17,3 

μm.  

Nesta região central da amostra, também, se mantém orientações cristalográficas 

bem aleatórias, também, indicadas pela variedade de cores de cada grão. Pode-se então 

afirmar que a amostra possui uma relativa uniformidade na sua microestrutura, no que se 

refere orientação cristalográfica, composição e tamanho de grãos.  
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Figura 59 – Histograma do de tamanho de grão por Difração de Elétrons Retoespalhados 

(EBSD) da região central dos corpos sinterizados com 1100°C dos pós moídos sem criogenia 

durante 2 horas. 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.2.6 MEV dos Sinterizados moídos com criogenia 

 

Serão agora apresentadas e avaliadas as micrografias de MEV FEG dos corpos de 

prova sinterizados a 1000 e 1100°C dos pós moídos com criogenia com velocidades de 

200 rpm durante 26 horas para cada amostra.  

A Figura 60 mostra as micrografias de MEV FEG dos corpos de prova 

sinterizados a 1000ºC Fig.43(a-b) e 1100ºC Fig.43(c-d) dos pós que foram moídos com 

criogenia durante 26 horas. 
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Figura 60 – Micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados a partir de pós moídos 

com criogenia durante 26 horas, nas temperaturas de 1000°C (a-b) e 1100°C (c-d)  

        

        

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Os corpos sinterizados a 1100°C, mais claro de observar na micrografia da 

imagem da Fig.43(d), resultaram numa microestrutura aparentemente mais homogênea, 

com uma melhor dispersão desta fase na matriz de Cu resultante. Quando são comparadas 

estas micrografias com as micrografias da Figura 45, as quais tiveram ampliação de 200 

vezes, pode-se observar a enorme diferença na microestrutura, em relação ao resultado 

do  refinamento da microestrutura. Os corpos sinterizados dos pós moidos durante 26 

horas com criogenia, como era esperado, tiveram uma superfície extremamente 

consolidada. 

Para poder observar e analisar melhor as microestruturas dos corpos de prova 

sinterizados, a Figura 61, mostra as micrografias de MEV FEG dos corpos de prova 

sinterizados a 1000ºC (a-b) e 1100ºC (b-c) dos pós que foram moídos com criogenia 

durante 26 horas com maior ampliação. 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 61 – Micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados, a partir de pós moídos 

com criogenia durante 26 horas, nas temperaturas de 1000°C (a-b) e 1100°C (c-d)    

        

          

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

É possível, agora, reforçando os comentários das imagens anteriores, perceber que 

os corpos sinterizados a 1100°C, resultaram numa estrutura mais refinada, com lagos de 

cobre menores em relação aos corpos sinterizados a 1000°C. Para enfatizar a evolução da 

microestrutura, a Figura 62 mostra ainda mais detalhes das micrografias de MEV FEG 

dos corpos de prova sinterizados a 1000ºC (a-b) e 1100ºC (b-c) dos pós que foram moídos 

com criogenia durante 26 horas ampliados 10.000 vezes. 
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Figura 62 – Micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados, a partir de pós moídos 

com criogenia durante 26 horas, nas temperaturas de 1000°C (a-b) e 1100°C (c-d)

    

      

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Uma máxima ampliação da microestrura  é mostrada na Figura 63 para detalhar a 

evolução da microestrutura, quando ampliada 50.000 vezes. 

                
Figura 63 – Micrografias de MEV FEG dos corpos de prova sinterizados, a partir de pós moídos 

com criogenia durante 26 horas, nas temperaturas de 1000°C (a-b) e 1100°C (c-d)

       

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

De acordo com as micrografias, pode-se observar para os corpos de prova 

sinterizados via SPS, dos pós moídos com criogenia durante 26 horas, a formação de 

grãos nanométricos, ao contrário dos grãos das amostras moídas sem criogenia na Figura 

45(d), que estavam na ordem de 12 μm. Como era esperado, o efeito do tempo e do 

refinamento do pó durante a moagem de alta energia nas características do pó 

contribuíram para uma microestrutura muito mais refinada. Para reforçar o que foi 

comentado, é possível antecipar e certificar nos resultados de EBSD da Figura 70, da 

amostra sinterizada a 1000°C, que os grãos possuem tamanho médio ordem de 0,664 μm. 

Indicado na Figura 63(a), observa-se no limite dos grãos, frentes de difusão com 

tonalidades claras ricas em nióbio, resultado final da sua expulsão iniciada na região mais 

escura, também indicada na figura a. Na mesma figura observa-se também regiões com a 

presença de grãos mal sinterizados, provável resultado da temperatura de sinterização de 

1100°C.   

 

 

4.2.7 EDS dos corpos de prova sinterizados moídos com criogenia 

 

Como foi para as amostras sinterizadas dos pós moídos sem criogenia, a técnica 

de EDS foi utilizada também para verificar a composição química, bem como a dispersão 

da fase de cobre na matriz de nióbio, das amostras sinterizadas a 1000 e 1100ºC dos pós 

moídos com criogenia. Foi realizado EDS nas amostras sinterizadas a 1000ºC moídos 

durante 1, 2 e 5 h. 

A Figura 64 traz a micrografia e os mapas de EDS da amostra sinterizada via SPS 

a 1000°C sob pressão de 35 MPa de pós moídos durante 26 horas. 

c) d) 
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Figura 64 – Micrografia de MEV FEG (a) e mapa de EDS (b) em área do corpo de prova 

sinterizado a 1000°C sob pressão de 35 MPa do pó moído 26 horas 

 

   
 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

         Na Figura 64(b), os mapas de EDS apresentam uma dispersão bastante acentuada 

da fase Cu na fase de Nb, resultado da criogenia que favorece a redução do tamanho de 

partículas, como, também, o tempo de moagem de 26 h, bem superior a moagem realizada 

sem criogenia. Também, se observa uma acentuada contaminação pelo carbono e pelo 

oxigênio. Esta contaminação é o mesmo motivo explicado nos EDS`s dos corpos 

sinterizados sem criogenia, pois como exposto antes, o mesmo processo de sinterização 

SPS foi utilizado. 

         Na Tabela 6, a partir da microanálise em área por EDS, mostra a composição 

química de 78,50%Nb - 7,05%Cu em percentagem atômica e 42,12%Nb - 6,19%Cu em 

percentagem em peso. 

 

Tabela 6 – Composição química do compósito NbCu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   70.11                          78.50                     42.12                2.62 

                          Cu                    8.02                            8.99                      37.29                2.30 

                          C                      7.05                            7.89                        6.19                0.29                                         

                          O                      4.13                            4.62                      14.40                1.25 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 89.31                         100.00                    100.00 

     
   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 65 mostra a micrografia e os mapas de EDS da amostra sinterizada via 

SPS a 1000°C sob pressão de 50 MPa de pós moídos durante 26 horas. 

 

a) b) 
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Figura 65 – Micrografia de MEV FEG (a) com mapa de EDS (b) e Espectro de Energia de 

Raios X (c) determinada por microanálise em área do corpo de prova sinterizado a 1000°C sob 

pressão de 50 MPa do pó moído 26 horas 

 

      

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 65(b) mostra os mapas de EDS com enorme dispersão da fase Cu na fase 

de Nb. Isto é resultado da moagem criogenada como também do tempo de moagem. 

Como esperado, a contaminação pelo carbono e pelo oxigênio também são presentes 

nestes mapas. Na Figura 65(c) o espectro de emissão de raios X também confirma a 

presença dos elementos principais Nb e Cu. 

Na Tabela 7, a partir da microanálise em área por EDS, mostra a composição 

química de 74,55%Nb-11,79%Cu em percentagem atômica e 39,62%Nb-9,1%Cu em 

percentagem em peso. 

 

 

 

 

Tabela 7 – Composição química do compósito NbCu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   68.05                         74.55                      39.62                2.56 

                          Cu                   10.77                         11.79                        9.17                0.42 

                          C                      8.07                            8.84                      36.34                2.51                    

                          O                      4.40                            4.82                      14.87                1.41 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 98.28                         100.00                    100.00 

     
 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 66 mostra a micrografia e os mapas de EDS da amostra sinterizada via 

SPS a 1100°C sob pressão de 35 MPa de pós moídos durante 26 horas. 

a) b) 
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Figura 66 – Micrografia de MEV FEG (a) com mapa de EDS (b) e Espectro de Energia de 

Raios X (c) determinada por microanálise em área do corpo de prova sinterizado a 1100°C sob 

pressão de 35 MPa do pó moído 26 horas 

 
 

      

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Como esperado, diante da rota de moagem utilizada, a Figura 66(b) mostra os 

mapas de EDS dispersão da fase Cu na fase de Nb bem similar às amostras anteriores. 

Ainda é forte a contaminação pelo carbono e pelo oxigênio. O espectro de emissão de 

raios X é apresentado na Figura 66(c), expondo a presença dos elementos principais Nb 

e Cu. 

Na Tabela 8, a partir da microanálise em área por EDS, mostra a composição 

química de 76,20%Nb-10,03%Cu em percentagem atômica e 40,46%Nb-7,79%Cu em 

percentagem em peso. 

 

Tabela 8 – Composição química do compósito NbCu obtida por microanálise em área. 

Elementos           Peso(%)          Peso-normalizado (%)     Àtomos(%)      Erro (%)  

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Nb                   66.32                          76.20                     40.46                2.48 

                          Cu                    8.73                           10.03                       7.79                0.33 

                          C                      8.73                           10.03                       7.79                0.33                                         

                          O                      4.10                            4.71                      14.51                1.17 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Total:                 87.04                         100.00                    100.00 

 

 

          Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.2.8 DRX dos sinterizados dos pós moídos com criogenia 

 

A Figura 67 mostra os difratogramas das amostras sinterizadas com 1000°C dos 

pós moídos durante 26 horas.  

a) b) 
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Nos difratogramas de raios-X apresentados, constata-se um enorme aumento na 

quantidade de fases que foram indicadas pelo número de picos presentes. Como colocado 

antes, todos os cuidados durante o manuseio dos pós foram tomados, como a utilização 

de câmara de vácuo por exemplo, mas diante da grande reatividade do nióbio e do cobre 

com o oxigênio e a presença do carbono na matriz de grafite utilizada na sinterização, 

assim como o lençol de grafite que envolveu todas as amostras durante a consolidação, 

surgiram durante o processo muitas fases de Nb2C e NbO. A fase de carbeto de Nb 

também foi identificada nos resultados de EBSD que serão apresentados no próximo 

capítulo.   

 

Figura 67 – Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento de picos (b-c) dos corpos 

sinterizados com 1000°C sob pressão de 35 e 50. 

 
   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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 Nos difratogramas de raios-X apresentados, constata-se também um enorme 

aumento na quantidade de fases que foram indicadas pelo número de picos presentes, 

comparando com as amostras sinterizadas e que tiveram seus pós moídos sem criogenia. 

Não se observa grandes alterações entre as amostras sinterizadas a 1000°C e a 1100°C. 

A presença destes carbetos podem desfavorecer a condutividade elétrica do 

sinterizado. O maior tempo de moagem, quando comparados os pós moídos sem criogenia 

(1, 2 e 5 horas) com os pós moídos com criogenia (26 horas), aumentou a difusão e 

consequentemente favoreceu o aparecimento de novas fases através da contaminação.   

A Figura 68 mostra os difratogramas das amostras sinterizadas com 1100°C sob 

pressão de 35 e 50 MPa. 

Figura 68 – Sobreposição dos difratogramas (a) e detalhamento dos picos de Nb (b) e Cu (c) dos 

corpos sinterizados com 1100°C sob pressão de 35 e 50. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A presença destas fases, principalmente pelo carbeto, também, poderá provocar 

aumento na dureza das amostras, resultado também confirmado e será apresentado 

futuramente. As fases de óxidos podem promover redução da tenacidade, diminuindo a 

capacidade das amostras absorverem energia. Os óxidos, por sua vez, podem diminuir a 

capacidade de aplicabilidade desta amostra para a função de contato elétrico, quando 

comparada as amostras moídas sem criogenia, pois tiveram menor presença desta fase. 

Desta forma, materiais com maior presença de carbetos e óxidos podem sofrer maior 

desgastes quando forem exigidos contatos mecânicos. 

Os picos dos difratogramas das amostras sinterizadas, para uma mesma 

temperatura, com maior pressão (50 MPa), aparecem com discreto aumento na 

intensidade que os dos picos dos difratogramas das amostras sinterizadas com pressão de 

35 MPa. Isto pode significar que amostras sinterizadas com maior pressão sofreram um 

pouco mais recristalização.  

 

4.2.9 EBSD dos corpos sinterizados com criogenia 

 

A Figura 69 mostra o mapeamento das fases da região superficial da amostra por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 Mpa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 2 horas. 

Figura 69 – Mapeamento das fases dos grãos da região superficial e orientações cristalográficos 

dos grãos por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C 

e 35 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas.     
 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Inicialmente, na Figura 69, estão expostas as fases dos grãos da região da amostra, 

sendo possível afirmar, pela tabela anexada, a presença esperada do nióbio, cobre e 

carbeto de nióbio (Nb2C), conforme as amostras moídas sem criogenia. Este carbeto, 

também, foi observado nos difratogramas e apresentados anteriormente. É importante 

destacar um aumento da presença de carbeto de nióbio quando comparada a amostra 

moída sem criogenia e por menos tempo. No trabalho de sinterização de ligas de aço 

inoxidável reforçado com nanopartículas de NbC (FURUKAVA, 2007), ligas de aço com 

a presença desta fase tiveram maiores valores de dureza.  Esta verificação também foi 

confirmada nos resultados de DRX das amostras sinterizadas neste trabalho. Existe uma 

região mais escura não identificada, cerca de 12%, que pode ser uma fase removida na 

preparação por ser mais macia, podendo ser uma fase de óxido encontrada no DRX dos 

sinterizados. Também é possível visualizar uma maior dispersão do cobre em toda a área 

desta região da amostra, como também finamente dentro das regiões do carbeto de nióbio, 

podendo se resultado do alto tempo de moagem e resfriamento do pó durante a moagem 

criogenada.           

Como foi para as amostras sinterizadas sem criogenia, pode-se observar, de 

acordo com a figura 68, que os grãos apresentam orientações cristalográficas também 

bastante aleatórias, indicadas pela variedade de cores de cada grão.  

             Outro ponto importante nestas amostras é a acentuada redução do tamanho de 

grãos. No histograma da Figura 56 foi apresentado para a amostra sinterizada, dos pós 

moídos sem criogenia, um valor de 16,3 μm, valor resultante do baixo tempo de moagem 

dos pós desta amostra. No histograma da Figura 70 o tamanho de grão revelado foi de 

0,664 μm, enorme redução esperada devido ao tempo de moagem de 26 horas somada à 

aplicação de criogenia durante o processo. Um material com granulação fina ou pequenos 

grãos deve apresentar maior dureza (FURUKAVA, 2007). Este resultado está em 

concordância e foram confirmados com os valores de dureza que serão apresentados ainda 

neste trabalho, com valores mais altos para amostras que possuem menores tamanhos de 

grãos. Outro fato importante é em relação a pressão de sinterização, que para esta amostra 

foi de 50 MPa, enquanto para a amostra anterior foi de 35 MPa, considerando mesmo 

valor de temperatura. Pressão maior provoca maior encruamento e consequente maior 

taxa de recristalização. 
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A Figura 70 mostra o histograma do tamanho de grão da região superficial por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

Figura 70 – histograma do tamanho de grão da região superficial por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem 

criogenia durante 26 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

             A Figura 71 mostra o mapeamento das fases da região superficial da amostra por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C e 35 

MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliadas 10000 vezes.  

 

Figura 71 – Mapeamento das fases da região superficial e orientações cristalográficos dos grãos 

por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C e 35 

MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliados 10000 vezes. 
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Para melhor visualização, na Figura 71 estão expostas as fases dos grãos da região 

da amostra, sendo possível agora visualizar mais detalhes das fases encontradas. É 

possível perceber uma dispersão do cobre nas fases de carbeto de nióbio, também 

resultado do enorme refinamento durante a moagem dos pós. 

            Também para melhor visualização, a Figura 71 mostra mais detalhes das 

orientações cristalográficas da amostra sinterizada. Este resultado da ampliação tem o 

objetivo de melhorar a visualização dos resultados e que não serão comentados para evitar 

repetição das análises já realizadas. 

             A Figura 72 mostra o histograma do tamanho de grão da região superficial por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e sob 

pressão de 35 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

Figura 72 – histograma do tamanho de grão (região superficial) por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem 

criogenia durante 26 horas. 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Neste histograma o tamanho de grão revelado foi de 0,672 ƞm, tendo em vista que 

temos a mesma região da amostra. 

A figura 73 mostra o mapeamento das fases da região central da amostra por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliadas 10000 vezes.  
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Figura 73 – Mapeamento das fases (região central) e orientações cristalográficas por difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos 

sem criogenia durante 26 horas, ampliados 10000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

           Na Figura 73, estão apresentadas as fases dos grãos da região central da amostra, 

sendo observadas mais uma vez as presenças esperadas do nióbio, cobre e carbeto de 

nióbio (Nb2C), que, também, foram visualizadas na região superficial da amostra. Existe 

ainda uma região mais escura não identificada, com 12,6% de indeterminação, que pode 

ser uma fase removida na preparação, por ser mais macia ou refinada, podendo ser 

também carbeto. Como foi na região superficial desta amostra, também é possível 

visualizar e afirmar maior dispersão do cobre em toda a área desta região da amostra, 

como também finamente dispersa nas fases do carbeto de nióbio. 

            Na Figura 73 não é observado substancial alteração na microestrutura da amostra 

na sua região central quando comparada a região superficial. Grãos ainda com orientações 

cristalográficas também bastante aleatória, de acordo com o seu histograma da figura 53, 

o tamanho médio dos grãos foi de 0,876 μm, variando um pouco em relação ao valor 

encontrado na região superficial de 0,664 μm, mostrado na Figura 74 do histograma do 

tamanho de grão da região da amostra. 
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Figura 74 – histograma do tamanho de grão (região central) por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem 

criogenia durante 26 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 75 mostra o mapeamento das fases da região central da amostra por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C dos pós 

moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliadas 10000 vezes.  

 

Figura 75 – Mapeamento das fases região central e orientações cristalográficas por difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e sob pressão de 35 MPa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliados 10000 vezes. 
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Mais uma vez, para melhor visualização, a Figura 75 expõe as fases dos grãos da 

região da amostra. Também, é possível aqui perceber a dispersão do cobre nas fases de 

carbeto de nióbio. Este resultado é semelhante da região superficial onde já existe uma 

discussão do resultado. A Figura 76 mostra o histograma do tamanho de grão da região 

superficial por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 

1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, da região central 

ampliada 10000 vezes.  

Figura 76 – Histograma do tamanho de grão da região central por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem 

criogenia durante 26 horas. 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

              Para esta região central da amostra, o histograma da Figura 76 indica o tamanho 

médio dos grãos de 0,698 μm, mantendo praticamente o mesmo valor encontrado na 

região superficial de 0,664 μm, indicando uma uniformidade da microestrutura da 

amostra.  

          A Figura 77 mostra o mapeamento das fases da região superficial e orientações 

cristalográficas da amostra por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos 

sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, 

ampliadas 10000 vezes.  
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Figura 77 – Mapeamento das fases da região superficial e orientações cristalográficas por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos 

pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Na Figura 77 estão expostas as fases dos grãos da região superficial da amostra, 

onde foram encontradas as mesmas fases de nióbio, cobre e carbeto de nióbio (Nb2C), 

como foi na amostra sinterizada com pressão de 35 MPa.              

Os grãos apresentam orientações cristalográficas, também, bastante aleatórias, 

tendo resultado semelhante com as amostras analisadas anteriormente. Entretanto, é 

perceptível, nestas amostras sinterizadas, sob pressão de 50 MPa, uma redução no 

tamanho de grãos, apresentando um valor de tamanho igual a 0,408 μm, como encontrado 

no histograma da Figura 78; enquanto que para as amostras sinterizadas com pressão de 

35 MPa foi de 0,664 μm, também na região superficial.   A Figura 78 mostra o histograma 

do tamanho de grão da região superficial por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

dos corpos sinterizados a 1000°C e sob pressão de 50 MPa, dos pós moídos sem criogenia 

durante 26 horas. 
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Figura 78 – Histograma do tamanho de grão região superficial e orientações cristalográficas por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C e 50 MPa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Para detalhamento do resultado, a Figura 79 apresenta o mapeamento das fases da 

região superficial da amostra por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos 

sinterizados com 1000°C e 50 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, 

ampliadas 10000 vezes.               

Figura 79 – Mapeamento das fases da região superficial e orientações cristalográficas por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C e 50 MPa, 

dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliados 10000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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             A Figura 79 expões as fases dos grãos da região da amostra, sendo possível 

perceber a dispersão do cobre nas fases de carbeto de nióbio. A discussão deste resultado 

está semelhante da amostra sinterizada sob pressão de 35 MPa, onde já existe uma 

discussão realizada. A Figura 80 mostra o histograma do tamanho de grão da região 

central por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C 

e 35 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, da região central ampliada 

10000 vezes. 

 

Figura 80 – Histograma do tamanho de grão região superficial e orientações cristalográficas por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos 

pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

             A Figura 81 mostra o mapeamento das fases da região central e orientações 

cristalográficas da amostra por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos 

sinterizados a 1000°C e 35 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas.  
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Figura 81 – Mapeamento das fases região central e orientações cristalográficas por difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos pós moídos 

sem criogenia durante 26 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

             Na Figura 81 encontram-se as fases dos grãos da região central da amostra, onde 

foram identificadas as fases do Nióbio, cobre e carbeto de nióbio (Nb2C), também 

visualizadas na região superficial da amostra. Percebe-se também aqui uma distribuição 

de tamanho de grãos semelhante à da região superficial, confirmada pelo histograma da 

Figura 82, com valor médio de 0,359 μm. 

Figura 82 – Histograma do tamanho de grão região central e orientações cristalográficas por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos 

pós moídos sem criogenia durante 26 horas. 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Para detalhamento do mapeamento das fases da região superficial da amostra, por 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados a 1000°C e 50 MPa, 

a Figura 83 apresenta as regiões das amostras que já foram discutidas anteriormente, mas 

agora ampliadas 10000 vezes.  

 

Figura 83 – Mapeamento das fases da região central e orientações cristalográficas por difração 

de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos sinterizados com 1000°C e 50 MPa, dos pós 

moídos sem criogenia durante 26 horas, ampliados 10000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

             Como em todos os casos anteriores, as fases dos grãos da região da amostra 

possuem uma boa dispersão do cobre nas fases de carbeto de nióbio e uma variedade 

quanto as orientações cristalográficas. A Figura 84 mostra o histograma do tamanho de 

grão da região central por difração de elétrons retroespalhados (EBSD) dos corpos 

sinterizados a 1000°C e 50 MPa, dos pós moídos sem criogenia durante 26 horas, da 

região central ampliada 10000 vezes. 
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Figura 84 – Mapeamento dos planos cristalográficos por Difração de Elétrons Retoespalhados 

(EBSD) da região central do corpo sinterizados a 1100°C dos pós moídos sem criogenia durante 

26 horas, ampliado 10000 vezes. 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.3 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTOS DE PÓS E 

SINTERIZAÇÃO NAS ANÁLISES DE DENSIDADE E TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA. 

 

4.3.1 Densidade do sinterizado dos pós moídos sem criogenia 

 

As densidades relativas dos corpos de prova foram calculadas em função da 

densidade teórica da liga Nb-15%pCu, o que resultou no valor de 8,627 g/cm³. Na Tabela 

9, foram colocados os resultados das densidades relativas de acordo com as temperaturas 

de sinterização e os respectivos tempos de moagem dos pós das amostras que foram 

consolidadas. 

As densidades relativas das amostras de Nb-15%pCu sinterizadas a 1100, 1400 e 

1600°C, dos pós moidos sem criogenia, e das amostras sinterizadas a 1000 e 1100°C dos 

pós moídos com criogenia, estão representadas graficamente nas Figuras 85 e 86. 
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Tabela 9 – Densidade Relativa dos corpos sinterizados a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós moídos 

sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

SINTERIZAÇÃO (°C) 

TEMPO DE 

MOAGEM  

(horas) 

DENSIDADE 

(g/cm³) 

1 1100 1 96,10 

2 1100 2 97,70 

3 1100 5 95,03 

4 1400 1 99,12 

5 1400 2 99,82 

 6 1400 5 99,54 

7 1600 1 99,40 

8 1600 2 99,70 

9 1600 5 99,30 

 Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

             O gráfico da Figura 85 representa o comportamento das densidades das amostras 

de acordo com os valores expostos na Tabela 9.  Os resultados das densidades das 

amostras revelam a eficiência da rota utilizada neste trabalho, com a utilização da MAE 

e da sinterização via SPS. Os altos valores obtidos nas densidades relativas dos corpos 

consolidados, muito próximo de 100%, foram confirmados pelos ensaios de Tomografia 

Computadorizada que serão apresentadas no ítem 4.4. 

 

Figura 85 – Gráfico das densidades relativas dos corpos sinterizados a 1100, 1400 e 1600ºC dos 

pós moídos sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

 

 
   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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              É observado, nos resultados, que na temperatura de 1100°C os valores de 

densidade encontrados foram um pouco abaixo das temperaturas de 1400 e 1600°C, tendo 

seu maior valor para a amostra consolidada a partir dos pós moídos durante 2 horas. Nas 

temperaturas de 1400 e 1600°C, os valores de densidade relativa encontrados foram muito 

próximos, alcançando valor máximo para a amostra sinterizada a 1400°C dos pós moídos 

durante 2 horas. Observa-se para cada temperatura de sinterização, embora 

sensivelmente, que amostras consolidadas a partir dos pós moídos durante o tempo de 2 

horas tiveram valores de densidade ligeiramente maiores.  

              Desta forma, observa-se que corpos de prova sinterizados a partir dos pós moídos 

durante 2 horas tiveram densidades ligeiramente maiores que as dos pós moídos durante 

5 horas. Segundo Melchiors (2015) isto é resultado do contínuo fluxo do material durante 

a sinterização, do seu rearranjo durante a compactação a quente, que levam a um maior 

empacotamento e, consequente da diminuição da porosidade. 

             Durante a sinterização o cobre teve sua recristalização mais intensa que o nióbio. 

Assim, durante a este processo, a difusão da fase Cu promoveu a formação de pequenos 

lagos em torno dos contornos das partículas da liga. Este processo preenche o volume das 

porosidades, aumentando assim a densidade dos corpos de prova consolidados 

(Melchiors, 2015). 

 

4.3.2 Densidade do sinterizado dos pós moídos com criogenia durante 26 horas 

 

As densidades relativas das amostras sinterizadas foram calculadas em função da 

densidade teórica da liga Nb-15%pCu, o que resultou no valor de 8,627 g/cm³. Na Tabela 

10, foram colocadas as densidades relativas de acordo com as temperaturas de 

sinterização e os tempos de moagem dos pós das amostras que foram consolidadas. 

 

Tabela 10 – Densidade Relativa dos corpos sinterizados a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós moídos 

sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

SINTERIZAÇÃO (°C) 

PRESSÃO DE 

SINTERIZAÇÃO 

(MPa) 

DENSIDADE 

(g/cm³) 

1 1000 35 95,54 

2 1000 50 96,69 

3 1100 35 97,10 

4 1100 50 97,80 

   

 Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Como foi feito no ponto anterior, o gráfico da Figura 86 mostra o comportamento 

das densidades das amostras de acordo com os valores expostos na Tabela 10.  Os 

resultados das densidades das amostras revelaram eficiência na rota utilizada, com a 

utilização da MAE criogenada e da sinterização via SPS. Os valores obtidos nas 

densidades relativas dos corpos consolidados, também, foram próximo de 100%, mas 

ligeiramente menores que as amostras sinterizadas a partir dos pós moídos sem criogenia.  

 

Figura 86 – Gráfico das densidades dos corpos sinterizados com 1000 e 1100°C dos pós moídos 

sem criogenia durante 26 horas. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Estas amostras foram moídas durante 26 horas, enquanto que as anteriores que 

tiveram melhores resultados, foram moídos durante 2 horas. Segundo 

SURYANARAYANA (1995), o tamanho médio de partículas sofre redução durante a 

moagem de alta energia, aumentando os contornos de grãos e a área superficial especifica. 

Isto aumenta o número de defeitos na estrutura cristalina das amostras, diminuindo assim 

a densidade dos sinterizados dos pós que foram moídos durante tempos maiores. 
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4.3.3 Tomografia Computadorizada 

 

 A tomografia computadorizada por raios-X (microCT) foi a técnica utilizada neste 

trabalho para avaliar a porosidade das amostras sinterizadas via SPS que não foram 

moidos com criogenia.  

 A Figura 87(a-b) mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1100°C 

de pós moídos durante 2 horas. 

 

Figura 87 – Tomografia Computadorizada (a) e histograma (b) dos poros (calculado a partir de 

micrografias ópticas) do corpo de prova sinterizado a 1100°C do pó moído por 200 rpm durante 

2 horas 

 

 

 

  

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

          A técnica analítica quantitativa aqui utilizada para avaliou e confirmou os 

resultados de densidade obtidos no tópico anterior . Desta forma microCT foi muito útil 

para quantificar e avaliar a porosidade, verificando sua a morfologia celular,  avaliando a 

a) 

b) 

 VOLUME RELATIVO: 97, 5052% 

        POROSIDADE : 2, 4948% 
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rugosidade da superfície externa e a integridade estrutural geral das amostras quanto a 

apresentação ou não de distribuições de defeitos internos. 

A imagem da TC da Figura 88(a) permite uma visualização 3D da amostra, onde 

foi constatado um total de 2,4948% de porosidade. Este resultado confirma os altíssimos 

valores de densificação expostos no capítulo anterior. A densidade desta amostra foi de 

96,70 % calculada pelo método de Arquimedes. Na Figura 88(b)  mostra graficamente 

histograma da distribuição dos tamanhos dos diâmetros dos poros, e estando na ordem de 

microns, torna-se impossível sua visualização. Este histograma foi gerado a partir de 

imagens microscópicas ópticas. Os diâmetros dos poros da amostra foram calculados 

através da média do diâmetro de dois geométricos diagonais (SHAFAQAT SIDDIQUE, 

2015). Os menores diâmetros, com tamanho de 30 µm, são observados para a maioria dos 

poros existentes. A Figura 89(a-b) mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas 

a 1400°C de pós moídos durante 1 hora. 

 

Figura 88 – Tomografia Computadorizada e histograma do corpo de prova sinterizado a 1400°C 

do pó moído por 200 rpm durante 1 hora 

 

                            

 

        

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

VOLUME RELATIVO: 99,7521% 

POROSIDADE : 0,2479% 

 

a) 

b) 
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A Figura 89(a) permite uma visualização 3D da amostra sinterizada a  1400°C do 

pó moído durante 1 hora, onde foi constatado um total de 0,2479% de porosidade. Mais 

um resultado se aproximando do valor de densidade relativa encontrado para esta amostra 

que foi de 99,1%. A Figura 89(b)  mostra o histograma dos poros desta amostra. Como 

foi na amostra anterior, os menores diâmetros com tamanho de 30 µm, são observados 

para a maioria dos poros existentes. Mas, para esta amostra, o número de poros foi 

próximo da amostra sinterizada a 1100°C, registrando um valor na porosidade e 

consequentemente valor de densidade próximo da amostra da Fig.87. 

      A Figura 89 mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1400°C de pós 

moídos durante 2 horas. 

 

Figura 89 –Tomografia Computadorizada e histograma (b-c) do corpo de prova sinterizado a 

1400°C do pó moído por 200 rpm durante 2 horas 

 

 

      

 

 

    Fonte: Elaborada pelo Autor 

a) 

b) c) 

 VOLUME RELATIVO: 99, 9559% 

        POROSIDADE : 0, 0441% 
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        A Figura 89(a) com uma visualização 3D da amostra sinterizada com  1400°C do pó 

moído durante 2 horas, tem 0,0441% de porosidade, que se aproxima do valor de 

densidade encontrado para esta amostra que foi de 99,82 %. A Figura 89(b-c)  mostra 

mais um histograma dos poros para esta amostra, com diâmetros de tamanho entre 30 µm 

e 15 µm. A figura 90 mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1400 

moídos durante 5 horas. 

 

Figura 90 – Tomografia Computadorizada (a) e histograma (b-c) do corpo de prova sinterizado 

a 1400°C do pó moído por 200 rpm durante 5 horas 

 

 

     

 

 

 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

a) 

b) c) 

 VOLUME RELATIVO: 99, 8977% 

        POROSIDADE : 0, 1023% 
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A Figura 90(a) mostra em 3D a amostra sinterizada a  1400°C do pó moído durante 

5 horas, tem porosidade de 0,1023% de porosidade, também confirmando o valor de 

densidade encontrado para esta amostra que foi de 99,54 %. A Figura 90(b-c)  mostra um 

histograma dos poros para esta amostra. A maior quantidade dos diâmetros agora possui 

tamanho médio de 15 µm. O número de poros neste caso foi mais alto quando comparado 

à amostra anterior, registrando um leve aumento na porosidade.  

      A Figura 91 mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1600 moídos 

durante 1 hora. 

 

Figura 91 – Tomografia Computadorizada (a) e histograma (b-c) do corpo de prova sinterizado 

a 1600°C do pó moído por 200 rpm durante 1 hora 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

b) c) 

a) 

 VOLUME RELATIVO: 99,9612% 

        POROSIDADE : 0,0388% 
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          A Figura 91(a) mostra em 3D a amostra sinterizada a  1600°C do pó moído durante 

1 hora, tem 0,0197% de porosidade, também confirmando o valor de densidade 

encontrado para esta amostra que foi de 99,43 %. A Figura 91(b-c)  mostra um histograma 

dos poros para esta amostra. Como no resultado anterior, a maior quantidade dos 

diâmetros agora possui tamanho médio de 15 µm. O número de poros, neste caso foi bem 

inferior quando comparado à amostra anterior, registrando um baixíssimo valor no 

número de poros, com quase 100% de densificação.  

          A Figura 92 mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1600°C 

moídos durante 2 horas. 

 
Figura 92 – Tomografia Computadorizada (a) e histograma (b) do corpo de prova sinterizado a 

1600°C do pó moído por 200 rpm durante 2 horas 

 

 

 
 

 
 

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

b) 

a) 

 VOLUME RELATIVO: 99, 9803% 

        POROSIDADE : 0, 0197% 
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           A Figura 95(a) mostra em 3D a amostra sinterizada a  1600°C do pó moído durante 

2 horas, tem 0,0306% de porosidade, muito próximo do valor de densidade encontrado 

para esta amostra que foi de 99,70 %. A Figura 95(b)  mostra mais um histograma dos 

poros para esta amostra. A maior quantidade dos diâmetros, também, possui tamanho 

médio de 15 µm. O número de poros neste caso foi bem inferior quando comparado à 

amostra anterior, registrando um baixíssimo valor no número de poros, mas superior ao 

valor anterior.  

A Figura 93 mostra o resultado da microCT da amostra sinterizadas a 1600 moídos 

durante 5 horas. 

 
Figura 93 – Tomografia Computadorizada (a) e histograma (b) dos poros (calculado a partir de 

micrografias ópticas) do corpo de prova sinterizado a 1600°C do pó moído por 200 rpm durante 

5 horas 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

a) 

b) 

 VOLUME RELATIVO: 99, 9694% 

        POROSIDADE : 0, 0306% 
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         A Figura 93(a) mostra em 3D a amostra sinterizada a  1600°C do pó moído durante 

5 horas, tem 0,0388% de porosidade, também confirmando o valor de densidade 

encontrado para esta amostra que foi de 99,64%. Finalmente, para esta amostra, maior 

quantidade dos diâmetros, também, possui tamanho médio de 30 µm, com quase 100% 

de densificação. 

De uma forma geral, pode-se concluir, em concordância com os resultados de 

densidade relativa das amostras, que as amostras possuem valores baixos de porosidade, 

com volume relativo máximo para a amostra sinterizada a 1400°C para amostras moídas 

durante 2 hs. Porém é possível considerar que, sendo os valores de porosidade muito 

próximos, pode-se desconsiderar diferença entre eles.  

              

4.4 INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE PROCESSAMENTOS DE PÓS E 

SINTERIZAÇÃO NAS ANÁLISES DE DUREZA E CONDUTIVIDADE. 

 

4.4.1 Dureza dos corpos sinterizados dos pós moídos sem criogenia 

 

Neste ensaio, a deformação plástica localizada das amostras sinterizadas foi 

avaliada. Foram realizadas medidas em cada amostra sinterizadas a 1100, 1400 e 1600°C, 

consolidadas a partir dos pós moídos sem criogenia durante 1,2, e 5 horas e estão 

apresentadas na Tabela 11. Este resultado está, também, representado no gráfico da Figura 

94. 

 
Tabela 11 – Dureza Vickers dos corpos sinterizadas a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós moídos sem 

criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

SINTERIZAÇÃO (°C) 

TEMPO DE 

MOAGEM  

(horas) 

DUREZA 

(HV) 

1 1100 1 92,87 

2 1100 2 183,57 

3 1100 5 150,17 

4 1400 1 239,36 

5 1400 2 277,47 

 6 1400 5 289,65 

7 1600 1 303,49 

8 1600 2 340,94 

9 1600 5 348,97 

   

 Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Figura 94 – Curva da Dureza Vickers dos corpos sinterizadas a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós 

moídos sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Os valores expostos na Tabela 11 e representados no gráfico da Figura 77, trazem 

as medidas de dureza das amostras relacionando temperatura de sinterização com o tempo 

de moagem. Pode-se afirmar que para um mesmo tempo de moagem, a dureza aumenta 

com a temperatura de sinterização, tendo valor máximo de 348,97 quando sinterizado a 

1600°C dos pós moídos durante 5 horas. Para maior tempo de moagem de 26 horas, 

resultou num pó mais refinado, com menor tamanho de grão, influenciando em 

sinterizados com maior dureza.  

 

4.4.2 Dureza dos corpos sinterizados dos pós moídos com criogenia 

 

Dando sequência às medidas de ensaio de dureza das amostras sinterizadas à 1000 

e 1100°C, com 35 e 50 MPa, consolidadas a partir dos pós moídos com criogenia durante 

26 horas, são apresentadas as medidas em cada amostra e estão apresentadas na Tabela 

12 e posteriormente estão representados no gráfico da Figura 95. 
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Tabela 12 – Dureza Vickers dos corpos sinterizadas a 1000 e 1100ºC dos pós moídos com 

criogenia durante 26 h. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

SINTERIZAÇÃO (°C) 

PRESSÃO DE 

COMPACTAÇÃO  

(MPa) 

DUREZA 

(HV) 

1  1000  35 402,58 

2 1000 50 448,80 

3 1100 35 466,64 

4 1100 50 473,84 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Figura 95 – Curva da Dureza Vickers dos corpos sinterizadas a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós 

moídos sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Conforme esperado, o tempo de moagem de 26 horas, bem superior às amostras 

moídas sem criogenia, produziram um pó mais refinado, influenciando assim em 

sinterizados com maior dureza.  

A equação 4 de Hall-Pech mostra que a redução no tamanho dos grãos de um 

sinterizado resulta na elevação da dureza de várias ligas. Desta forma, materiais que 

possuem grãos mais finos, terão maior dureza como também maior resistência mecânica 

do que um material com grãos grosseiros, resultado da presença do maior número de 

contornos de grão, que favorecem uma maior desordem atômica destes contornos, resultando 

numa maior descontinuidade dos planos de escorregamento entre um grão e outro (FERREIRA, 

1986). 
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           Hy = H0 + 

𝐤𝐲

√𝒅
                                                                                                           (5) 

 

Onde "Hy" é a dureza, "d" é o tamanho médio dos grãos e "H0" e "ky" são 

constantes particulares do material. 

Conclui-se então que as durezas das amostras consolidadas a partir dos pós moídos 

com criogenia durante 26 horas, sob criogenia, possuem maiores valores que as amostras 

moídas durante 1, 2 e 5 horas. 

Ainda pode-se afirmar que para maior valor de temperatura de sinterização, 

1100°C, resultou em maiores valores da dureza resultados das amostras. Sabe-se que 

maior valor de temperatura pode aumentar o tamanho de grão. Porém, a presença de 

carbetos de nióbio nas amostras influenciou nos valores de dureza final das mesmas. A 

pressão de compactação também influenciou nos resultados da dureza dos corpos de 

prova. Para maior valor de dureza, 50 MPa, foram obtidos maiores valores de dureza. 

 

4.4.3 Medidas elétricas dos sinterizados de pós moídos sem criogenia 

 

Foram realizadas medidas de resistência elétrica R para as amostras cilíndricas de 

Nb-15%pCu sinterizadas com 1400 e 1600°C, dos pós moídos sem criogenia e das 

amostras sinterizadas com 1000 e 1100°°C dos pós moídos com criogenia. A partir dos 

resultados das resistências elétricas obtidas, foram calculados os valores das 

condutividades elétricas de todas as amostras. 

A Figura 96 mostra graficamente o comportamento das condutividades elétricas 

das amostras sinterizadas a 1100, 1400 e 1600ºC dos pós moídos sem criogenia durante 1, 2 e 

5 h. 
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Figura 96 – Curva das medidas de condutividade dos corpos sinterizadas a 1100, 1400 e 1600ºC 

dos pós moídos sem criogenia durante 1, 2 e 5 h. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

4.4.4 Medidas elétricas dos sinterizados de pós moídos com criogenia 

 

Na Tabela 14, foram colocados os resultados das medidas elétricas das amostras 

de acordo com as temperaturas de sinterização e os respectivos tempos de moagem dos 

pós das amostras que foram consolidadas. 

A Figura 97 mostra graficamente o comportamento das condutividades elétricas 

das amostras sinterizadas a 1000 e 1100ºC dos pós moídos sem criogenia durante 26 h. 
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Figura 97 – Curva das medidas de condutividade dos corpos sinterizadas a 1000 e 1100ºC dos 

pós moídos sem criogenia durante 26 h. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O comportamento elétrico das amostras, em termos de condutividade elétrica, 

caminha de acordo com os resultados de densidade obtidos e reforçados pelos ensaios de 

Tomografia Computadorizada. Assim, para maiores densidades foram verificadas 

maiores condutividades elétricas. Desta forma, os corpos que foram sinterizados com 

1400 e 1600°C, dos pós que foram moídos durante 2 horas, tiveram melhores resultados 

de condutividade.  
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              Os gráficos da Figura 98(a-b) mostram as medidas de resistência em função da 

temperatura, para verificação de comportamento supercondutor do nióbio puro 

sinterizado e da amostra de Nb-15% Cu sinterizada. Como acontece para materiais 
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aproximando de zero, indicando um possível material supercondutor. Supercondutores 

do tipo I, como o nióbio, possuem esse comportamento. Já o Tipo II esta queda ocorre de 

forma menos acentuada. Na figura 98(a), pode-se observar para o nióbio puro esta queda 

abrupta na resistência na temperatura crítica (Tc) igual a 6,6 K. O mesmo ocorreu para o 
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compósito Nb-15% Cu sinterizado, mas neste caso, devido a presença do cobre, que não 

é supercondutor quando está na sua forma pura, ocorreu esta transição em duas etapas.  A 

primeira queda abrupta na resistência ocorreu na temperatura de 11,2 K, e a segunda 

ocorreu também na temperatura de 6,6 K. A Tc dos supercondutores tipo I é extremamente 

baixa, o que faz diminuir as vibrações dos átomos do compósito de Nb-15% Cu, 

permitindo assim o fluxo de elétrons sem dificuldade pelo material. 

 

Figura 98 – Curva das medidas de resistência em função da temperatura dos corpos sinterizadas 

da amostra de Nb puro e da amostra de Nb-15% Cu sinterizada a 1600°C. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Os pós moidos com criogenia durante 26 horas tiveram maior efeito na redução 

no tamanho, dispersão e homogeneidade das partículas. 

 O aumento do tempo de moagem e da temperatura de sinterização promoveram o 

surgimento de novas fases dos corpos consolidados, sendo este resultado mais 

expressivo para as amostras que tiveram pós moídos com criogenia; 

 Tiveram menores tamanhos de grãos a microestrutura dos corpos consolidados 

pela rota criogenada; 

 Para a rota de moagem com criogenia, corpos sinterizados com maior pressão 

tiveram menores tamanhos de grãos; 

 A densidade relativa dos corpos sinterizados foi maior para as amostras 

consolidadas dos pós moídos durante 2 horas com valor de 99,82 %; 

 A densidade relativa dos corpos sinterizados foi maior para as amostras 

consolidadas dos pós moídos pela rota não criogenada; 

 A dureza aumentou para maiores tempos de moagem dos pós e maior temperatura 

de sinterização; 

 A dureza foi maior para os corpos sinterizados a partir dos pós moídos pela rota 

de moagem criogenada, com valor máximo de 473,84; 

 Maior pressão de compactação durante a sinterização resultou em maiores valores 

de dureza, para os corpos sinterizados a partir dos compactos de pós moídos pela 

rota de moagem criogenada;  

 As condutividades elétricas foram maiores para os corpos sinterizados com maior 

densidade relativa, tendo seu valor máximo para o corpo consolidado com 1400°C 

dos pós moídos durante 2 horas, com valor máximo de 1,78 x 107 (mΩ)-1 ou 29,7 

IACS; 

 

        Desta forma, entende-se que a criogenia e altos tempos de moagem não 

favoreceram um acrescimo na densificação dos corpos após a sinterização. A 

criogenia também aumenta os custos de produção e não é a melhor rota para a 

consolidação de pastilhas para contatos elétricos.  
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar o efeito dos corpos sinterizados via SPS a partir de pós moídos 

criogenicamente por maiores tempos; 

 Sinterizar via SPS amostras consolidadas a parir de pós moídos criogenicamente 

com maiores pressões; 

 Estudar demais composições entre Nb e Cu para sinterização via SPS para avaliar 

a possibilidade de maiores valores de condutividade elétrica; 

 Estudar o comportamento supercondutor em função dos parâmetros de moagem, 

temperatura e pressão de sinterização utilizados neste trabalho.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 



Referências   138 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

REFERÊNCIAS 

 

A. SHIKOV, V. PANTSYRNYI, A. VOROBIEVA, N. KLEBOVA, EU. POTAPENK, 

A. SILAEV, e outros. Cu-Nb e Cu / materiais de enrolamento em aço inoxidável 

para ímanes pulsados de alto campo. IEEE Trans Appl Supercond , 10 ( 1 ) ( 2000 ) 

 

AGUIAR, D. J. M., Processamento do aço inoxidável super dúplex UNS S32520 por 

moagem de alta energia, dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Ponta Grossa - PR, 2008. 

 

AK SHIKOV, VI PANTSYRNYI, AE VOROBIEVA, SV SUDYEV, NE KHLEBOVA

, AK SILAEV, e outros. Fios de enrolamento de alta resistência e alta condutividade de 

cobre-nióbio para ímanes pulsantes. Metal Sci Heat Treat, 44 (2002), pp. 11 - 12 

 

AMORIM, L. M. “Estudo de densificação, caracterização microestrutural e 

mecanica da liga ti-6al-4v obtida por moagem de pós e sinterização por corrente 

elétrica pulsada (sps)” Tese de doutorado, UNIVERSIDIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ, Curitiba – PR, 2016. 

 

ANSELMI-TAMBURINI, U. et al. Fundamental investigations on the spark plasma 

sintering/synthesis process II. Modeling of current and temperature distribuitions. 

Materials Science and Engineering A. v. 394, p. 139-148, 2005; 

 

ASM International. Alloying: understanding the basics. The Materials Informations 

Society. Ohio, 2001. 

 

BARCELOS, S. M., Influência da temperatura e corrente de trabalho nas 

características elétricas e mecânicas do cobre eletrolítico, Dissertação de mestrado 

na UFRGS, Porto Alegre – RS, 2010. 

 

BATISTA, A. C. “Efeito de moagem de alta energia e da temperatura de 

sinterização sobre a formação de fases ƞ(Co6W6C e Co3W3C) em um compósito 

do tipo WC-10%Co”, Tese de doutorado, Universidade Estadual de Minas Gerais, 

Natal – MG, 2018 



Referências   139 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

BM MOSHTAGHIOUN, D. GÓMEZ - GARCIA, A. DOMÍNGUEZ 

RODRÍGUEZ, NP PADTURE. Deformação por deformação a alta temperatura de 

cerâmicas de carboneto de boro de grão grosso. J. Eur. Ceram. Soc., 35 ( 2015 ) , 

pp. 1423 - 1429 

 

BM MOSHTAGHIOUN, D. GÓMEZ-GARCIA, A. DOMÍNGUEZ-

RODRÍGUEZ, RI TODD. Grain size dependence of hardness and fracture toughness in 

pure near fully-dense boron carbide ceramics. J. Eur. Ceram. Soc., 36 ( 2016 ) , 

pp. 1829 – 1834 

 

BRITTES, J. M., MOREIRA, A. C., Estudo de diferentes processos de mistura de pós-

usados para o preparo de cápsulas em farmácias magistrais, Revista Contexto Saúde, 

2006. 

 

BRUDNA, L. Esfera recoberta com nióbio para testes da Relatividade, 

Tabelaperiodica.org, 2014. 

 

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”. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de santa Catarina, 

Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 

Florianópolis, SC, 2014. 

 

C. CAMURRI, M. ORTIZ, C. CARRASCO. Consolidação a quente de ligas de cobre-

Li: uma primeira abordagem para caracterização. Mater. Caract. 51 (2003), 

pp. 171 – 176 

 

CALLISTER, W. D., Ciências e engenharia de materiais: Uma introdução, LTC, 

quinta edição, 2002. 

 

CARVALHO, W. M., Estudo da moagem de alta energia e sinterização de pós 

compósitos W-Cu, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal – RN, 2008. 

 



Referências   140 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

CERNIAK, S. N. Estudo e desenvolvimento de um capacitor eletrolítico de nióbio, 

Dissertação de Mestrado – UFRN, Natal 2011. 

 

CHAIM, R. Densification mechanisms in spark plasma sintering of nanocrystalline 

ceramics. Materials Science and Engineering, v. 443, p. 25-32, 2007; 

 

CHIAVERINI, V. Metalurgia do pó, Associação Brasileira de Metalurgia e 

Materiais, São Paulo - SP, 2001. 

 

COBOS, A. Estudo da descarbonetação durante a sinterização por plasma de aço 

carbono, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis – SC, 2003. 

 

COSTA, F. A. Síntese e sinterização de pós compósitos do sistema W-Cu, Tese de 

Dotourado, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo – SP, 2004. 

 

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. 

 

D. RAABE, D. MATTISSEN. Experimental investigation and modeling of the 

influence of the microestructure on the resistivite conductivity of the of a Cu-Ag-Nb in 

situ composite. Acta Materialia, 47 (3) (1999). 

 

ESPINOZA, F. R. M., Obtenção de peças sinterizadas de titânio aplicadas na área 

médica, Estudos Tecnológicos - Vol. 6, 2010. 

 

FACTORI, I. M., Processamento e propriedades de compósitos de poliamida 6.6 

reforçada com vidro reciclado, dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo - SP, 2009.  

 



Referências   141 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

FILHO, R. N.  S. C., “Síntese e caracterização de nanopartículas magnetícas do 

sistema binário samário cobalto”. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal – RN, 2017. 

FURUKAVA, M., Sinterização de ligas de aço inoxidável reforçado com 

nanopartículas de carbeto de nióbio – NbC, Tese de Doutorado, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2007. 

 

GAO, JIANGTAO; LI, CHANGRONG; DANG, JINGBO; GUO, CUIPING; DU, 

ZHENMIN. Experimental determination and thermodynamic description of the 

Nb-V binary system, 2018. 

 

GERMAN, R. M. Sintering: From Empirical Observations to Scientific Principles. 

Butterworth-Heinemann – Elsevier, 2014; 

 

GOMES, U. U. Tecnologia dos Pós: Fundamentos e Aplicações, Natal/RN. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Editora Universitária,1995.  

 

GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ. Disponível em 

http://www.metalurgiadopo.com.br. Último acessado em setembro 2019. 

 

GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ. Disponível em 

http://www.metalurgiadopo.com.br/Paginas/detalhes.asp?iType=1&iPic=12. 

Último acessado em setembro 2019. 

 

GUILLON, O.; GONZALEZ-JULIAN, J.; DARGARTZ, B.; KESSEL, T.; 

SCHIERNING, G.; RÄTHEL, J.; HERMANN, M. Field-assisted sintering technology / 

Spark plasma sintering: Mechanisms, materials and technology developments. 

Advanced Engineering Materials, v. 16, pp. 830-849, 2014. 

 

HULBERT, D. M. et al. The absence of plasma in “spark plasma sintering”. Journal of 

Applied Physics, v. 104, 2008; 

 

http://www.metalurgiadopo.com.br/Paginas/detalhes.asp?iType=1&iPic=12


Referências   142 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

J. MECH. BEHAV. Development of a new nióbio alloy for aplications on stents 

vascular. Biomed. Mater, 1 (2008), pp. 303 - 312 

 

JIA, LN; WENG, JF; SHA, JB. A review of ultra high temperature Nb-Si based 

superalloys. J. Mater. China, 34 (5) (2015), pp. 372 – 378. 

 

JP KRUTH, M. BARTSCHER, S. CARMIGNATO, R. SCHMITT, L. De 

CHIFFRE,Tomografia Computadorizada deA. Weckenmannpara Metrologia 

Dimensional. Anais CIRP - Manufacturing Technology, 60 (2) (2011), pp. 821 - 842 

 

JUNIOR, J.F. S., Estudo da síntese e sinterização de pós compósitos do sistema Ta-

Cu, Dissertação de mestrado – UFRN, Natal, 2008. 

 

JUNIOR, L. A. F. P. “sinterização de compósitos tib2-aln via plasma pulsado 

aplicado a ferramenta de corte”. Tese de doutorado, Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes - RN, 2014. 

 

KE HAN, VJ TOPOLSKY, R. WALSH, C. SWENSON, B. LESCH , VI Pantsyrnyi 

High Cu-Nb conductive properties for the application of the pulsed magnet. IEEE 

Trans App Supercond , 12 ( 1 ) ( 2002 ). 

 

KHOWASH, P.,GOWTHAM, S.,PANDEY, R. Electronic structure calculations of 

substitutional and interstitial hydrogen in Nb, Solid State Communications. Volume 

152, Issue 9, May 2012, Pages 788-790. 

 

KNEWITZ, F. L.; TORRES C.; LUNA, W. H. D., Análise do efeito do tempo da 

moagem de alta energia na produção do compósito Mo-30%Cu, Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul, 2009. 

 

L. THILLY, M. VERON, O. LUDWIG, F. LECOUTURIER, JP PEYRADE, S. ASKE

NAZY. High-strength materials: in-situ investigations of the displacement 

behavior in multi-filament nanostructured Cu-Nb composites. Philos. 

Philos. Mag. A, 82 (2002), pp. 925 – 942. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602284509&amp;eid=2-s2.0-84859793577
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508277886&amp;eid=2-s2.0-84859793577
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7401527656&amp;eid=2-s2.0-84859793577
https://www.scopus.com/sourceid/29886?origin=recordpage


Referências   143 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

 

LAI-MA LUOA,C, JING-BO CHENA, JIN-SHAN LINA, XIANG ZANA,C, XIAO-

YONG ZHUA,C, QIU XUB,YU-CHENG WUA,  Influence of Nb content on the 

microstructure and deuterium retention ofW–Nb alloys, Engenharia e Design de 

Fusão,  Volume 129 , abril de 2018 , páginas 120-129. 

 

LIMA, E. V. S. “Sinterização de compósitos de Ni/SiC a partir de NiO”. Tese de 

doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2016. 

 

M. BLÁHOVÁ, A. MICHALCOVÁ, T. FRANTIŠEK, D. VOJTE. tructure and 

mechanical properties of Al–Si–Fe alloys prepared by short-term mechanical 

alloying and spark plasma sintering . Mater. Des., 75 (2015), pp. 65 – 75 

 

M. WEN, C. WEN, P. HODGSON, Y. LI. Fabrication of Ti–Nb–Ag alloy via powder 

metallurgy for biomedical applications. Mater. Des, 56 (2014), pp. 629 – 634 

 

M.A. HUSSEIN A,B , C. SURYANARAYANA C , M.K. ARUMUGAM D , N. AL-

AQEELI , Effect of sintering parameters on microstructure, mechanical properties and 

electrochemical behavior of Nb–Zr alloy for biomedical applications, Materiais e 

Design. Volume 83, 15 de outubro de 2015, páginas 344-351 

 

MARIANO, C., Obtenção de revestimentos de nióbio depositados por aspersão 

térmica para proteção à corrosão marinha, Dissertação de Mestrado - UFPR, 

Curitiba 2008. 

 

MATSUGI, K. et al. Temperature distribution at steady state under constant current 

discharge in spark sintering process of Ti and Al2O3 powders. Journal of Materials 

Processing Technology, v. 134, p. 225-232, 2003; 

 

MELCHIORS, G., Caracterização de compósitos nb-20%cu obtidos por moagem de 

alta energia e sinterizados por fase líquida, Dissertação de mestrado, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, Natal, 2011. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02641275
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02641275
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02641275/83/supp/C


Referências   144 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

MENDONÇA, R. M. L, FILHO, A. P., NETO, F.L. Compósitos particulados para 

aplicações em engenharia de precisão: obtenção e propriedades mecânicas, Congresso 

Brasileiro de Engenharia de Fabricação, 2003. 

 

MONTEIRO, A. D. “Obtenção do compósito nb-cu via metalurgia do pó”. Tese de 

doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2016. 

 

MORCELLI, E., Estudo dos micromecanismos de deformação e fratura da liga de 

titânio Ti-6Al-4V utilizando-se de técnicas de microscopia eletrônica de difração, 

Tese de doutorado, São Paulo, 2009. 

MURADAS, R. R., Mecano-síntese e caracterização de ligas de Ti-Nb-Sn, 

Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa – PR, 

2007. 

 

NOBRE, R., Efeito de envelhecimento a 550°c nas propriedades mecânicas da liga 

cuproníquel cu14ni com adições de alumínio e ferro, relatório final – Bolsa IC, 2006. 

 

NV THANG, NH DIJK, E. BRÜCK. Effects of Milling Conditions on Nano-scale 

MnFe(P,Si) Particles by Surfactant-assisted High-energy Ball Milling. 

Synth Phys. Procedia, 75 (2015), pp. 1104 – 1111 

 

O'BRIEN, B., STINSON, J., CARROLL, W. Development of a new niobium-based 

alloy for vascular stent applications (2008) Journal of the Mechanical Behavior of 

Biomedical Materials, 1 (4), pp. 303-312.  

 

OLEVSKY, E. A.; KANDUKURI, S.; FROYEN, L. Consolidation enhancement in 

spark-plasma sintering: Impact of high heating rates. Journal Applied Physics, v. 102, 

p. 114913-114924, 2007; 

 

ORRÚ, R. et al. Consolidation/synthesis of materials by electric current 

activated/assisted sintering. Materials Science & Engineering R, v. 63, p. 127-287, 

2009; 

 



Referências   145 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

PINTO, G. B., Análise do efeito do tempo da moagem de alta energia no tamanho 

de cristalito e microdeformação da rede cristalina do W-Co, Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2008. 

 

PÓVOA, G. E. A. M. “Efeito da adição de tin na estrutura e propriedades dos 

compósitos do sistema Al2O3-cBN obtidos por spark plasma sintering”. Tese de 

doutorado, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos 

Goytacazes - RN, 2018. 

 

R. ORRU, R. LICHERI, AM LOCCI, A. CINCOTTI, G. CAO. Consolidation / 

synthesis of materials by sintering activated / assisted by electric current. 

Mater. Sci. Eng. R Reports, 63 (4–6) (2009), pp. 127 – 287. 

 

ROTTA, M., Compósito Nb-Cu obtido por ação mecânica e sinterização – 

comportamento físico, térmico e elétrico, Dissertação de Mestrado, Universidade 

Estadual de Maringá, Maringá-PR, 2005. 

 

S. CAND, RH DOREMUS, LS SCHADLER, RW SIEGEL, Hot‐Pressing of Nano‐Size 

Alumina Powder and the Resulting Mechanical Properties. Int. J. 

Appl. Ceram. Technol., 1 (2004), pp. 172 – 179 

 

S. DONG, D. JIANG, S. TAN, J. GUO, Preparation and characterization of nano-

structured monolithic SiC and Si3N4/SiC composite by hot isostatic pressing. J. 

Mater. Sci. Lett., 16 (1997), pp. 1080 – 1083 

 

SASS. F. Modelagem do comportamento de mancais magnéticos utilizando fitas e 

blocos maciços supercondutores. Universidade Federal do Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 

SANTANACH, J. G. et al. Spark plasma sintering of alumina: study of parameters, 

formal sintering analysis and hypotheses on the mechanism(s) involved in densification 

and grain growth. Acta Materialia, v. 59, p. 1400-1408, 2011; 

 

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”, Tese de doutorado, 



Referências   146 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes - 

RJ, 2016. 

 

SALEM, R. E. S. “Desenvolvimento de ZrO2/Al2O3 e ZrO2/Al2O3-NbC usando 

sinterização convencional e não convencional”. Tese de doutorado, 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Pirassununga – SP, 2017. 

 

SALGADO, L., Processamento da liga ferro-niquel-cobre-molibdenio por moagem 

de alta energia, Seminário para tese de Doutorado, Instituto de Pesquisa Energéticas 

Nucleares, São Paulo – SP, 2002.  

 

SHEN, Z. et al. Spark Plasma Sintering of Alumina. Journal American Ceramic 

Society, v. 85, p. 1921-1927, 2002; 

 

SILVA, L. C. E., Estudo do desenvolvimento e caracterização das ligas Cu-Ni-Pt 

para fins eletro-eletrônicos, Dissertação de mestrado IPEN-SP, São Paulo – SP, 2006. 

SILVA, L. J., Estudo experimental e numérico das propriedades mecânicas de 

compósitos poliméricos laminados com fibras vegetais, Dissertação de Mestrado, 

Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei - MG, 2011. 

 

SOUZA, F. M., O alumínio e suas ligas: Destaque na Liga AA4006 produzido por 

lingotamento contínuo, Biblioteca 24 hs, 2015. 

 

SOUZA, R. M. F., FERNANDES L. E., GUERRA W., Elemento químico: Nióbio, 

Quimica Nova Escola, Vol. 35, 2013. 

 

SUÁREZ, M. et al. Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering: A Key 

Technology for a New Generation of Materials, Sintering Applications, 2013; 

 

SURYANARAYANA, C. Mechanical alloying and milling. Progress in materials 

Science. V. 46, p. 1-184,2001. 

 



Referências   147 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

SURYANARAYANA, C. Mechanical alloying. In: ASM Handbook. (Ed.) Powder 

metal technologies and applications. Materials Park, OH, 1998. v. 7, p. 80-179. 

 

TAMBURINI, U. A.; GARAY, J. E.; MUNIR, Z. A. Fast low-temperature 

consolidation of bulk nanometric ceramic materials. Scripta Mater, v. 54, p. 823-828, 

2006; 

 

TOKITA, M. (2000) Mechanism of Spark Plasma Sintering. Sumitomo Coal Mining 

Company, Japan, 2000; 

 

TOMASHCHUK, D. GREVEY, P. SALLAMAND.  Soldagem a laser dissimilar de aço 

inoxidável AISI 316L para liga Ti6-Al4-6V via interlayer de vanádio puro. 

Mater. Sci. Eng., A, 622 (2015), pp. 37 - 45 

 

TORRES, C. S. Estudo da moagem de alta energia e sinterização de metal duro 

Wc-Ni, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 2009. 

 

VASCONSELOS, Y. O polêmico nióbio, Mitos e mal-entendidos rondam esse 

metal, do qual o Brasil é, de longe, o maior produtor global, Revista Pesquisa 

Fapesp – 2019.  

 

VI PANTSYRNY, NE KHLEBOVA, SV SUDYEV, OV KUKINA, NA BELIAKOV , 

MV POLIKARPO, The thermal stability of the high Cu conductivity Cu-Nb, Cu-V, and 

Cu-Fe nanostructured microcomposition. IEEE Trans Appl Supercond, 34 (3) (2014), 

p. 0502804 

 

XL SHI, H. YANG, S. WANG, Spark plasma sintering of W–15Cu alloy from ultrafine 

composite powder prepared by spray drying and calcining-continuous reduction 

technology. Mater. Caract., 60 (2009), p. 133 - 137 

 

YANG, HOMEM; ZHAO, XIAOCHEN; REN, YUJING; WANG, JIA; ZHANG, TAO. 

Pt / Nb-WOx for the cheo selective hydrogenolysis of glycerol to 1,3-propanediol: Nb 

dopant by pacifying the super-reduction of WOx supports. Revista Chinesa de 

Catálise, Volume 39, edição 6, Junho de 2018, Páginas 1027-1037. 



Referências   148 

Hérik Dantas de Lima, junho/2019      
 

 

ZABOTTO, F. L., Síntese e caracterização de compósitos magnetoelétricos 

particulados de ferritas de Co e Ni e ferroelétricos no CFM, Universidade Federal de 

São Carlos, São Carlos - SP, 2011. 

 

ZHANG, H.AEMAIL AUTHOR, GE, L.A,  SHI, M.A,  REN, P.B, Densification 

behavior, mechanical properties and thermal shock resistance of tungsten alloys 

fabricated at low temperature, Materials and Design, Volume 58, June 2014, Pages 

290-297. 

 

https://www.scopus.com/sourceid/17797?origin=recordpage

