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RESUMO 

 

Os materiais para ferramentas de corte à base de alumina têm sido bastante 

estudados, principalmente no que diz respeito a otimizar propriedades como a 

tenacidade à fratura, muitas vezes deficiente nesses materiais. Assim, neste trabalho, 

estudou-se a influência da moagem de alta energia na obtenção dos compósitos a 

base de alumina com adição de níquel ou nióbio utilizando a rota da tecnologia dos 

pós no processamento do material. Os compósitos à base de alumina com adição de 

5% de níquel e com 5% de nióbio foram preparados utilizando pós submetidos à 

mistura mecânica e moagem de alta energia. A mistura mecânica foi realizada 

manualmente, e a moagem foi realizada em um moinho planetário de alta energia 

utilizando os tempos de 5, 10, 20 e 40 horas. Os pós misturados e moídos foram 

compactados em prensa uniaxial à 700 MPa e sinterizados em forno à vácuo a 1450⁰C 

por 1 hora. As amostras foram caracterizadas quanto às propriedades físicas e 

mecânicas. A microestrutura foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV). Foi realizada a Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) com 

mapeamento. A Difração de Raios X (DRX) com auxílio do software Xpert foi utilizada 

para cálculo dos tamanhos dos cristalitos. A densidade foi obtida pelo método de 

Arquimedes e a dureza e tenacidade à fratura pelo método de impressão Vickers. Os 

resultados do processamento dos pós indicaram a gradativa redução do tamanho de 

partículas dos pós com aumento da área superficial, além da redução do tamanho de 

cristalito e aumento de tensão na rede. Em relação a consolidação dos pós após a 

sinterização, observou-se que aumentando o tempo de moagem de alta energia na 

preparação dos pós de Al2O3 – 5% Ni em até 40 horas, foram obtidas melhores 

propriedades, dentre as quais, densidade em torno de 96%, dureza de 1480 HV e 

tenacidade à fratura de 4,75 MPa.m1/2. Já para o compósito Al2O3 – 5% Nb, a utilização 

de pós submetidos a 5 horas de moagem de alta energia já promove um aumento nos 

valores de densidade para 95,5%, dureza de 1329 HV e tenacidade à fratura de 4,30 

MPa.m1/2.  

 

Palavras – chave: Alumina, Compósitos, Moagem de Alta Energia, Tecnologia dos 

Pós. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Alumina-based cutting tool materials have been extensively studied, particularly with 

regard to optimizing properties such as fracture toughness, often deficient in these 

materials. Thus, in this work, the influence of mechanical alloying on the alumina-based 

composites with nickel or niobium addition was studied using the powder technology 

route in the material processing. Alumina based composites with 5% nickel addition 

and 5% niobium were prepared using powders subjected to mechanical mixing and 

mechanical alloying. Mechanical mixing was performed manually, and the milling was 

performed in a high energy planetary mill using the times of 5, 10, 20 and 40 hours. 

The mixed and milled powders were compacted in a uniaxial press using 700 MPa 

pressure and sintered in a vacuum oven at 1450⁰C for 1 hour. The samples were 

characterized for their physical and mechanical properties. The microstructure was 

analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM). Dispersive Energy Spectroscopy 

(EDAX) with mapping was performed. X-ray diffraction (XRD) with the aid of Xpert 

software was used to calculate crystallite sizes. The density was obtained by the 

Archimedes method and the hardness and fracture toughness by the Vickers printing 

method. The results of the powders processing indicated the gradual reduction of the 

particle size of the powders with the increase of the surface area, as well as the 

reduction of the crystallite size and increase of tension in the net. Regarding the 

consolidation of the powders after sintering, it was observed that increasing the milling 

time in the preparation of Al2O3 - 5% Ni powders in up to 40 hours, better properties 

were obtained, among which, density around 96%, hardness 1480 HV and fracture 

toughness 4,75 MPa.m1/2. For the Al2O3 - 5% Nb composite, the use of powders 

subjected to 5 hours of high energy grinding already increases the density values to 

95.5%, hardness of 1329 HV and fracture toughness of 4,30 MPa.m1/2. 

 

Keywords: Alumina, Composites, Mechanical Alloying, Powder Technology. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo do tempo, tem se observado uma notória evolução dos materiais a fim 

de se obter propriedades desejadas para o uso em aplicações estruturais. A 

necessidade das indústrias em reduzir o custo e o tempo de produção, otimizar o 

processo e desenvolver soluções sustentáveis, tornou-se um grande impulso para a 

realização de pesquisas. 

As cerâmicas à base de alumina têm atraído muita atenção em aplicações na 

indústria automobilística, aeroespacial, biomateriais e ferramentas de corte, por causa 

de propriedades promissoras como alta dureza, resistência ao desgaste e estabilidade 

química a temperaturas elevadas. Entretanto, a baixa tenacidade é um fator limitante 

que compromete a utilização desses materiais em muitas aplicações de engenharia 

(TAHA, 2017). 

Existem materiais que são fáceis de fabricar e apresentam baixo custo de 

produção. No entanto, não apresentam propriedades desejadas e por isto sua 

utilização é restrita, como exemplo, podemos citar os aços ferramenta.  

Por outro lado, existem materiais com excelentes propriedades, dentre as quais 

dureza e resistência ao desgaste, porém com elevado custo. Portanto, o equilíbrio 

qualidade-custo deverá ser adequado a necessidades específicas e é uma motivação 

para o estudo das ferramentas a base de alumina. 

A alumina, quando utilizada nesses componentes, oferece uma alta resistência 

a abrasão e altas temperaturas de corte, sem ter perda de dureza. Quimicamente, 

esse tipo de ferramenta cerâmica é mais estável e tende a não aderir aos metais 

usinados, proporcionando assim um melhor acabamento superficial e precisão 

dimensional.  

A maior produtividade nos processos de usinagem baseia-se principalmente na 

redução dos tempos principais de corte, e para a redução desse tempo existem duas 

possibilidades: otimização do projeto da peça e o aumento substancial das 

velocidades de avanço e de corte, em comparação com os parâmetros convencionais 

(BRESSIANI, 2008).  
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Contudo, o aumento das velocidades de avanço e de corte altera as exigências 

relativas aos materiais de corte pois o desgaste das ferramentas também é aumentado 

em razão das cargas térmicas abrasivas, adesivas e triboquímicas mais elevadas 

sobre as arestas de corte. Por esse motivo os materiais de corte mais procurados são 

os de elevada dureza, tais como os de alumina (BRESSIANI, 2008). Todavia, a 

principal implicação na aplicação desses materiais é a baixa tenacidade à fratura. 

Dessa forma, os compósitos cerâmicos de alumina com adição de um metal 

têm sido muito estudados (GÜNTHER, 2002; BARTOLOMÉ, 2008), principalmente no 

intuito de melhorar a tenacidade à fratura, que aliada a outras propriedades 

mecânicas, tal como a dureza, torne este compósito aplicável (ASSIS, 2007, DOTTA, 

2017). 

Segundo Gomes (1995), a adição de impurezas, mesmo em quantidades 

pequenas, afeta drasticamente as propriedades da peça cerâmica de alta alumina, e 

ainda, segundo Ekstrom (1993), inclusões metálicas em cerâmicas podem servir como 

frentes para inibição de propagação de trinca, resultando numa melhora na tenacidade 

do material. 

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi estudar a influência da 

moagem de alta energia no processamento e consolidação dos pós de alumina – 

5%níquel e alumina – 5%nióbio utilizando a sinterização à vácuo. Especificamente, 

foram analisados alguns pontos no desenvolvimento da pesquisa, tais como: 

1) Estudar o efeito dos tempos de moagem na morfologia, dispersão, 

distribuição do tamanho de partícula e formação dos pós compósitos, 

assim como, na estrutura cristalina dos pós moídos, comparativamente 

às características dos pós misturados. 

2) Estudar o efeito da Moagem de Alta Energia utilizando tempos de 5, 10, 

20 e 40 horas de moagem, e da mistura mecânica, na microestrutura, 

propriedades físicas e mecânicas dos sinterizados. 

3) Analisar comparativamente a influência da moagem de alta energia e do 

ligante (Ni ou Nb) na microestrutura e nas propriedades físicas e 

mecânicas dos compósitos sinterizados. 

 



18 
 

2      REVISÃO BIBLIOGRÀFICA 

 

2.1 MATERIAIS PARA FERRAMENTAS DE CORTE 

 

 

Na usinagem, processo de fabricação de suma importância para a indústria 

mundial, existe um fator que influencia diretamente na produtividade e na redução de 

custos de produção, trata-se dos materiais utilizados nas ferramentas de corte.  

Nas operações mais comuns, utiliza-se como ferramenta, um material mais 

duro que o da peça. Todavia, a usinagem de matérias frágeis e/ou operações de 

cortes interrompidos requerem materiais de ferramentas com suficiente tenacidade 

para suportar os impactos inerentes a tais processos. 

Para a seleção criteriosa do material da ferramenta, uma série de parâmetros 

devem ser ponderados, dentre os quais podem ser mencionados os seguintes: 

material a ser usinado; processo de usinagem; condição da máquina operatriz; forma 

e dimensão da ferramenta; custo do material da ferramenta; condições de usinagem; 

condições da operação (DINIZ et al., 2003).  

Existem materiais para ferramenta que são fáceis de fabricar e apresentam 

baixo custo de produção, tais como o aço ferramenta. Entretanto, esses materiais não 

apresentam algumas propriedades desejadas, tendo sua utilização muitas vezes 

comprometida. 

Por outro lado, existem materiais com excelentes propriedades, dentre as 

quais, dureza e resistência ao desgaste, com elevado custo. Portanto o balanço 

qualidade/custo deverá ser adequado a necessidades específicas. 

Os materiais a serem utilizados, devem ser cirurgicamente escolhidos e, de 

preferência, apresentarem algumas propriedades desejáveis, segundo Machado et al. 

(2009), são elas:  

 

• Alta dureza.  

• Tenacidade suficiente para evitar falha por fratura.  

• Alta resistência ao desgaste abrasivo  
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• Alta resistência à compressão.  

• Alta resistência ao cisalhamento.  

• Boas propriedades mecânicas e térmicas em temperaturas elevadas.  

• Alta resistência ao choque térmico.  

• Alta resistência ao impacto.  

• Ser inerte quimicamente.  

 

Segundo Diniz et al. (2003), pode-se classificar os materiais para ferramentas 

considerando suas características químicas. Agrupando-se da seguinte maneira: 

 

• Aços Rápidos: High Speed Steel (HSS) em inglês, são aços ferramenta de alta 

liga de tungstênio, molibdênio, cromo, vanádio, cobalto e nióbio, e um apropriado 

tratamento térmico. Sua utilização se concentra na fabricação de várias ferramentas 

de corte: brocas, fresas, serras, bits de usinagem, discos para cortar engrenagens, 

etc. O aço rápido revolucionou a prática de usinagem na época, com um grande 

aumento na produtividade. Têm dureza de 60 a 67 HRC. Conseguem resistir a 

temperaturas de até aproximadamente 520 a 600°C.  

• Aços Rápidos com Cobertura: A restrição imposta pela forma e dimensões de 

ferramentas como brocas, alguns tipos de fresas, machos, alargadores, brochas, 

cortadores de dentes de engrenagens, somado as condições de usinagem que as 

empregam, dificultam a aplicação de materiais de ferramentas mais resistentes ao 

desgaste como metal duro e cerâmicas. Como consequência, o desenvolvimento 

dessas ferramentas tem caminhado no sentido de melhorias do próprio aço rápido, 

através, principalmente, da aplicação de uma cobertura (revestimento) de um material 

mais resistente ao desgaste como: carboneto de titânio (TiC) e nitreto de titânio (TiN). 

Têm durezas da ordem de 2000 a 2500 HV, baixo coeficiente de atrito e maior 

estabilidade química. 

•  Metal Duro: É o mais importante material utilizado na fabricação de 

ferramentas de corte na indústria moderna. Esse sucesso deve-se a combinação de 

dureza a temperatura ambiente, dureza a quente, resistência ao desgaste e 

tenacidade. Essa combinação é possível de se obter pela variação da sua 

composição. Ele é um produto da metalurgia do pó. Produzido a partir de partículas 
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finas (carbonetos), sinterizados com um ou mais metais (aglomerante). Resistem a 

temperatura de até aproximadamente 1000°C (mesma dureza que o aço rápido à 

temperatura ambiente); têm maiores velocidades de corte com relação às ligas 

fundidas, aços rápidos e aços ferramenta; possuem aumento na vida útil na ordem de 

200 a 400%. Têm elevada dureza, resistência à compressão, estrutura homogênea, e 

sua composição química típica é: 81% W, 6% C e 13% Co. 

•  Metal Duro com Cobertura: Como exemplo pode-se dizer que a operação de 

tornear uma barra de aço (Φ = 100 mm x l = 500 mm), em um torno levava 

aproximadamente 100 min no início do século passado - material de ferramenta aço-

carbono endurecido. Quando o aço rápido foi introduzido o tempo foi reduzido para 

aproximadamente 26 min e com as primeiras ferramentas de metal duro a mesma 

operação levou só 6 minutos. Usando as modernas pastilhas com cobertura, a tarefa 

levou menos de um minuto 1 min - substrato tenaz com revestimento duro (TiC, TiN, 

Ti (C,N), etc.) - combinando-se assim uma alta resistência a choques com alta 

resistência a desgaste (maior vida de ferramenta e menores esforços de corte).  

• Cermets: São materiais para ferramentas de corte que contêm uma fase 

cerâmica e uma fase metálica. Possuem uma estrutura semelhante ao metal duro, 

pois são feitos de partículas duras (TiN; TiCN + Ta, W e algumas vezes Mo) ligadas 

por um aglomerante (Co; Ni). Possuem estabilidade química, tenacidade e resistência 

ao desgaste intermediária entre o metal duro e os materiais cerâmicos. Conseguem 

manter uma tenacidade comparável aos metais duros e têm alta resistência a 

deformação plástica, assim como resistência à oxidação.  

• Materiais Cerâmicos: As principais propriedades das ferramentas de corte 

cerâmicas são: alta dureza a quente e a frio; alta estabilidade química (até em altas 

temperaturas); alta resistência ao desgaste; capacidade de usinagem em altíssimas 

velocidades de corte (2000 m/min); baixa condutividade térmica; baixa tenacidade; 

alto custo; limitações na aplicação devido ao comportamento frágil; indispensável em 

áreas como fabricação de discos de freio. São usados para usinar ferro fundido, aço 

endurecido, e ligas de titânio e níquel resistentes ao calor.  

• Nitreto de Boro Cúbico (CBN): Trata-se de um material sintético, obtido através 

de um processo com pressões de 5000 a 9000 MPa e temperatura de 1500°C a 

1900°C, na presença de um catalizador, em geral, o lítio. Plaquetas de CBN são 
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produzidas da seguinte maneira: uma camada de 0,5mm de espessura de CBN é 

sinterizada com uma fase ligante e, posteriormente, é fixada sobre um substrato de 

metal duro. O CBN é mais estável que o diamante, podendo, portanto, usinar ligas 

ferrosas sem o problema do desgaste por difusão. Têm alta dureza, alta estabilidade 

química e alta resistência à abrasão.  

• Diamante: O diamante sintético policristalino (PCD) é constituído de partículas 

muito finas deste material, de granulação definida para se obter o máximo de 

homogeneidade e densidade. A camada de PCD é produzida pela sinterização das 

partículas de diamante com cobalto num processo de alta pressão (6000 a 7000 MPa) 

e temperatura (1400°C a 2000°C). Possuem altíssimo valor de condutividade térmica, 

altíssima dureza e tenacidade relativamente alta. É usado para usinar ligas de 

alumínio-silício e ligas de cobre, entre outros materiais. 

 
A Figura 1 – a ilustra os principais materiais utilizados para fabricação de 

ferramentas de corte e a Figura 1 – b traz alguns desses materiais associados às 

propriedades e parâmetros de utilização.  

 

Figura 1 – (a) Principais Materiais Utilizados em ferramentas de corte; (b) alguns materiais com 
seus parâmetros de utilização e propriedades  

   

 

Fonte: (FEIMAFE, 2017) 

 

 

 

(a) (b) 
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2.2 CERÂMICAS 

 

 

É a classe dos materiais que é basicamente formada por elementos metálicos 

e não metálicos unidos predominantemente por ligações iônicas, podendo serem 

formadas por ligações covalentes, ou uma mistura entre elas; sendo o caráter iônico 

dessas cerâmicas, diretamente relacionado com a eletronegatividade dos átomos que 

a constituem. As cerâmicas geralmente possuem propriedades características, tais 

como alta dureza, resistência a altas temperaturas e ambientes abrasivos, além de 

serem isolantes térmicos e elétricos. Porém o seu uso em diversas aplicações ainda 

é restrito pela fragilidade e pouca absorção de energia. Segundo Callister Jr (2002), 

os materiais cerâmicos podem ser classificados de acordo com sua aplicação os quais 

se incluem os vidros, produtos estruturais à base de argila, louças brancas, refratários, 

abrasivos, cimentos, e as recentemente desenvolvidas, cerâmicas avançadas, 

conforme ilustra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Classificação dos materiais cerâmicos com base na sua aplicação 

 

Fonte: (Callister Jr, 2002) 
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Os materiais cerâmicos avançados são inorgânicos, não metálicos, com 

combinações de microestrutura fina, pureza e complexa combinação de estruturas 

cristalinas, controlada pelos aditivos. Esses materiais requerem um alto nível de 

processamento e excelência na engenharia de aplicação, diferenciando-se dos 

materiais cerâmicos convencionais (SOUSA, 2013). 

Segundo o centro de pesquisas estratégicas (2010), as cerâmicas avançadas 

possuem destaque por possuir boa resistência ao desgaste, resistência à corrosão, 

inércia química, estabilidade em altas temperaturas e leveza, promovendo 

propriedades superiores a muitos materiais, apresentando atualmente grande 

importância na aplicação das indústrias estratégicas. A combinação das propriedades 

oferecidas por estes materiais apresenta potencial especial para solução de inúmeros 

problemas de processos que envolvem transição de temperaturas durante o trabalho. 

 

 

2.2.1   Comportamento mecânico das cerâmicas  

 

 

O comportamento mecânico dos materiais cerâmicos à temperatura ambiente 

é frágil, e a tensão de fratura pode ser expressa através da Equação (1) (Hübner, 

1978): 

           

                                                                                                    (1) 

 

 

Onde:  

 

-  f: resistência à fratura  

- i: energia específica de fratura  

- E: módulo de elasticidade  

- c: tamanho de defeito crítico  

- Y: fator geométrico, o qual depende da geometria da amostra e da trinca.  
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A energia de fratura (i) é relacionada com a tenacidade à fratura, KIC, pela 

equação de Irwin (KIC
2 = 2.i.E), que substituindo na Equação 2, obtém-se a relação 

da tenacidade com a resistência à fratura dada pela Equação 02 (Hübner, 1978): 

 

                                                                                              (2) 

 

Observando a Equação 2, verifica-se que a resistência à fratura (f) é 

controlada pela energia de fratura (i), a qual representa a resistência do material 

contra a propagação de trincas, e é uma propriedade intrínseca do material sem 

defeitos (hipotético). Essa resistência à fratura depende de parâmetros micro 

estruturais, tais como morfologia e tamanho de grão. Porém, como indica a quantidade 

de energia consumida pelo processo de fratura, pode ser aumentada, através da 

adição de outras fases que dificultem a propagação de trincas. 

 

 

2.2.2   Alumina (Al2O3) 

 

 

A primeira utilização comercial da alumina data de 1907 (DÖBNER, E. et al, 

1984 apud Assis, 2007) quando uma patente descrevia a produção de alta alumina 

como material cerâmico. No entanto, a produção em grande escala somente foi 

iniciada no final da década 1920 e começo de 1930 (DAWIHL, W. et al, 1934 apud 

Assis, 2007). O aumento da utilização de cerâmicas de alta alumina está fortemente 

relacionado com o avanço da tecnologia de fornos de temperatura alta, o que 

contribuiu para um aumento na qualidade de produtos sinterizados, principalmente no 

que diz respeito à pureza e à densidade do material (ASSIS, 2007). 

 A alumina é um produto intermediário do processo de produção do alumínio 

metálico advinda da bauxita através da utilização do processo Bayer. Em torno de 

85% da bauxita do mundo é convertida em alumina para a fabricação do alumínio 

(PLUNKERT, 2001).  

De acordo com o levantamento norte-americano da USGS, o Brasil atingiu em 

2012 a terceira posição na produção mundial de bauxita, com 34 milhões ao ano 
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(12,9% da produção mundial), ultrapassando a Indonésia. A Austrália é líder em 

produção, com 27,7% do total, seguida pela China, com 18,2% (GOLDFAJN, 2013). 

Apesar da maioria da alumina do mundo servir para transformação em alumínio, isso 

não diminui a utilidade e aplicação do material como matéria-prima industrial. Estima-

se que mais de 4 milhões de toneladas de alumina são usados em aplicações em 

materiais em todo o mundo (DAVIS, 2010). 

Segundo Davis (2010), a estrutura de óxido de alumínio é encontrada nas 

estruturas hexagonal e octaédrica. Na hexagonal os átomos estão presentes nos 

cantos da célula enquanto nos sítios octaédricos eles estão presentes entre as duas 

camadas de empilhamento vertical. Cátions de alumínio estão presentes em 2/3 dos 

sítios octaédricos enquanto os ânions de oxigênio estão em 1/3 dos sítios octaédricos. 

Cada oxigênio é compartilhado entre quatro átomos de alumínio. A presença de 

oxigênio em sítios octaédricos permite a ligação forte e, por conseguinte, dando 

origem as características e propriedades de alumina. 

De acordo com Gomes (1995), a alumina (Al2O3) apresenta-se sob formas 

cristalográficas variadas, e as que apresentam maior utilização são: 

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

m2/g, e suas principais aplicações são em peças estruturais e em cerâmicas refratárias 

devido a propriedades como alta dureza, estabilidade química, além da refratariedade. 

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

isso tem grande aplicação como eletrólito sólido. 

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

de alumina torna-se extremamente adequado para aplicações como catalizadores. 

 

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

(Figura 3), com os íons de alumínio ocupando os interstícios octaédricos. Cada íon de 

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

contém íons de oxigênio e a camada C contém íons de alumínio. 
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Figura 3 - Estrutura cristalina da α–Al2O3 

 

Fonte:  CHAWLA (1993) 

 

 

A alumina possui dois planos de deslizamentos: basal e prismática, que podem 

ocorrer em temperaturas próximas a 1000o C. A alumina alfa possui notáveis 

propriedades mecânicas em comparação com outros óxidos cerâmicos. Somente os 

óxidos de zircônio e de tório são comparáveis na resistência compressiva (ASSIS, 

2007). 

O potencial do uso da alumina em aplicações na engenharia é muito grande 

pelo fato de possuir propriedades como inércia química e alta resistência elétrica, 

entretanto, sua fragilidade limita essas aplicações (WANG; CHEN; TUAN, 2002). O 

quadro 1 mostra algumas propriedades da alumina. 
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Quadro 1 - Propriedades da alumina. 

 

Fonte: Stainer; Hotza; Santa (2014) 

 

 

Devido ao seu alto ponto de fusão (2050°C), sua densificação completa 

somente é obtida em temperaturas de sinterização muito elevadas, próximas a 

1600°C, o que torna seu processo de produção dispendioso, pelo alto consumo 

energético envolvido, sendo muito utilizados aditivos de sinterização com a finalidade 

de reduzir a temperatura de queima e conferir propriedades específicas ao sinterizado 

(ACCHAR, W. 1985 apud GOMES, L. B. 2016). 

Segundo Gomes (1995), a adição de impurezas, mesmo em quantidades 

pequenas, afeta drasticamente as propriedades da peça cerâmica de alta alumina.  

Já de acordo com Ekström (1993), inclusões metálicas podem servir como 

frentes para inibição de propagação de trincas, resultando numa melhora da 

tenacidade do material. 

 

 

2.2.2.1 Ferramentas de corte a base de alumina 

 

 

Segundo Diniz, A. E. et al. (2003), as cerâmicas de corte a base de Al2O3 

dividem-se em cerâmicas puras (também chamadas de brancas quando prensadas a 

frio e cinza quando prensadas a quente, nomenclatura de acordo com a cor que se 

tornam), cerâmicas mistas e alumina reforçada com “whiskers”. A alumina pura é 

(Kgf x mm2) 
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composta de finos grãos sinterizados também podendo ter algum teor de MgO que 

inibe o crescimento de grão ou oxido de cromo, titânio ou níquel os quais aumentam 

a resistência mecânica, ou baixos percentuais de zircônia (ZrO2), o qual melhora a 

tenacidade. As cerâmicas mistas contém além da alumina, ou o carboneto de titânio 

(TiC) ou nitreto de titânio (TiN). A alumina reforçada com “whiskers” é a que possui 

cristais de carbeto de silício (SiC) em matriz de Al2O3. 

De acordo com A. Senthil et. Al (2006), as ferramentas de corte cerâmicas 

compósitas à base de alumina são utilizadas para usinagem de materiais duros, tais 

como ferro fundido, aços carbono simples e aços dureza de HRC 34 a HRC 66 e aços 

inoxidáveis. Principalmente quando se opera em altas temperaturas em razão de sua 

boa dureza a quente e estabilidade química. 

A velocidade de corte é um parâmetro de suma importância, obtendo-se, com 

a utilização de ferramentas a base de alumina, bom desempenho nesse quesito. Cada 

vez mais têm se estudado as cerâmicas de corte a fim de se obter melhor desempenho 

dessa velocidade, pois essa vertente está intimamente ligada a produtividade e ao 

lucro.  

A Figura 4 nos mostra a evolução dos materiais relacionados a velocidade de 

corte a qual proporcionam. 

 

Figura 4 - Evolução das velocidades de corte 

 

 

Fonte: FEIMAFE (2017) 
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2.3 NÍQUEL 

 

 

O níquel é um elemento químico metálico de coloração prateada. Possui ponto 

de fusão de 1455 ºC, estrutura cristalina cúbica de face centrada e raio atômico de 

0,1246nm. (Callister, 2011). Apresenta um fraco brilho amarelado devido, em parte, à 

existência de uma camada protetora de óxido. Forma compostos inorgânicos solúveis, 

como os hidróxidos, sulfatos, cloretos e nitratos, e insolúveis, como os óxidos e 

sulfetos. Também pode formar carbonila de níquel, um composto orgânico volátil e 

incolor. O níquel possui diferentes estados de oxidação e o mais frequente é o Ni2+, 

que tem a capacidade de formar vários complexos. 

O Brasil é o sétimo maior produtor de Níquel, com 85.000 toneladas em 2008, 

aproximadamente. A Rússia é a maior produtora com 19% do volume total, seguido 

por Canadá com 15%, Austrália, com 11%, e Indonésia, com 9% (“Importação e 

exportação”, 2011). O níquel é utilizado principalmente na fabricação de aço 

inoxidável, por ser um elemento resistente à ação corrosiva de muitos ácidos, álcalis 

e sais, na galvanoplastia do cromo para conferir adesão do cromo ao ferro e como 

catalisador em algumas reações de hidrogenação, como na fabricação da margarina 

e manteiga a partir de gorduras líquidas. Também é usado na produção de ligas, 

baterias alcalinas, moedas, pigmentos inorgânicos, próteses clínicas e dentárias 

(“Níquel e seus compostos”, 2012). O quadro 2 mostra algumas propriedades do 

níquel. 

Quadro 2 - Propriedades do Níquel. 

 

Fonte: Dos Santos (2009) 
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2.3.1   Sistema alumina / níquel (Al2O3 / Ni) 

 

 

O sistema alumina / Níquel, processado pela rota da metalurgia do pó, foi 

estudado por Tuan e Brook (1992), com os pós sendo moídos por atrito durante 4 

horas, compactados por prensa isostática a frio (CIP) e sinterizados utilizando 

temperaturas entre 1400ºC e 1700ºC. No geral, eles observaram uma dificuldade de 

densificação e um decréscimo da densidade com a adição do níquel, evidenciado pela 

baixa interação entre as partículas da cerâmica e do metal. 

No trabalho de Chen e Tuan (1998) o sistema foi processado a partir de pós 

nanométricos de alumina e níquel, com tamanhos médios de partícula de 490 e 118 

nm, respectivamente, onde, além da sinterização por 2 horas a 1400ºC, realizou-se 

um recozimento a 1300ºC por 2 horas, observando-se uma melhora na tenacidade do 

material. 

No estudo de wang et. al (2002) foram encontradas densidades em torno de 

aproximadamente 100%, principalmente para composição de 5% de níquel, já no de 

Aldrich et. al (2000) se verificou densidades entre 96 e 99% utilizando compactação à 

quente, com as menores porcentagens de níquel (em torno de 7%) alcançando os 

maiores valores. 

Guo-Jun et. Al. (2017) realizou sinterização com pressão (20MPa) por 1300ºC 

e 1450º e obteve densidades entre 94% e 98%. Obteve também melhores resultados 

de tenacidade à fratura com o aumento do teor de níquel além da influência positiva 

do aumento da temperatura de sinterização até 1450ºC.  

Taha, et. al. (2017) variou a porcentagem de níquel em 0, 2, 4, 6, 8 e 10% de 

níquel em volume, realizou a moagem de alta energia por 20 horas, e sinterizou em 

atmosfera de argônio nas temperaturas 1000ºC, 1200ºC, 1400ºC e 1600ºC, durante 1 

hora. Os resultados nesse caso indicaram as melhoras das propriedades com o 

aumento do teor de níquel e temperatura de sinterização obtendo valores de 

densidade, dureza e tenacidade à fratura melhores. 
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2.4 NIÓBIO 

 

 

O elemento químico Nióbio é um metal de transição localizado na família 5-B 

da tabela periódica, é branco prateado, ou ainda cinza azulado por motivo de reações 

químicas com gases presentes no ar. Duro e resistente ao calor e a oxidação é 

utilizado em diversas ligas metálicas. Seu símbolo é Nb, possui número atômico 41, e 

configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d104p6 5s2 4d3, massa atômica 92, 

90u, ponto de fusão 2477°C, ponto de ebulição 4744°C. 

Descoberto em 1801 por Hatchet, após a análise de um minério chamado 

tantalita, niobita ou columbita (Fe,Mn) (Nb,Ta)2O6 em razão do nome colombita 

chamou o metal de columbio com o símbolo (Cb). Porém descoberto por Henrich 

Rose, de forma independente em 1846, que o nomeou de nióbio em homenagem a 

deusa grega Níobe filha do deus Tântalo, que segundo o mito foi transformada em 

uma rocha por Zeus. Só foi isolado e caracterizado em 1864 por Blomstrand por 

redução do cloreto pelo calor em atmosfera de hidrogênio. Na década de 1950, com 

o início da corrida espacial, aumentou muito a procura pelo nióbio. Ligas de nióbio, 

foram desenvolvidas para utilização na indústria espacial, nuclear, aeronáutica e 

siderúrgica. 

O nióbio é utilizado para dar liga na fabricação de aços especiais e é um dos 

metais mais resistentes tanto à corrosão quanto a temperaturas externas, que existe. 

Também é um metal supercondutor e seu ponto de fusão é aos   2.468 °C, enquanto 

que seu ponto de evaporação é aos 4744 °C. Se adicionado (em gramas) 

proporcionalmente à tonelada de aço, pode dar maior tenacidade e leveza ao material.  

Hoje em dia, esse elemento mineral é utilizado na fabricação de turbinas de 

avião, automóveis, gasodutos, tomógrafos utilizados para ressonância magnética, 

além de lentes óticas, lâmpadas de alta intensidade, bens eletrônicos, e até em 

piercings, nas indústrias aeroespacial, bélica e nuclear. 

O nióbio também é utilizado na produção do aço inoxidável, na de ligas 

supercondutoras usadas na fabricação de magnetos para tomógrafos de ressonância 

magnética. Encontra aplicação, da mesma forma, em cerâmicas eletrônicas, em 

lentes para câmeras, na indústria naval e, na ferroviária para a fabricação dos “trens 

bala”. 
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O Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de nióbio e o mundo 

consome anualmente cerca de 37.000 toneladas do minério, totalmente retiradas do 

Brasil. O quadro 3 mostra as propriedades físicas do nióbio. 

 

Quadro 3 - Propriedades físicas do Nióbio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Moura, S. (2007) 

 

 

2.4.1 Sistema alumina / nióbio 

 

S. Morozumi, et. al. (1981) estudaram a alumina monocristalina e nióbio 

policristalino comprimidos e tratados termicamente, e deduziu que do mecanismo de 

ligação entre eles pode surgir a formação de NbOx, camada que poderia crescer 

epitaxialmente a do AI2O3, e que essa fina camada pode resultar numa maior 

resistência de ligação.  

Garcia, D. E. et. al. (1998), estudaram a adição de nióbio em alumina em 10, 

30 e 50% em volume, moagem intensiva à 700 RPM por 7 horas e sinterização à 

vácuo em 1550ºC por 1 hora. Nesse caso, obtiveram resultados que indicaram forte 

ligação interfacial e coeficientes de expansão térmica quase idênticos. Encontram 

também maiores valores de tenacidade à fratura com 50% de nióbio. 

Kruzic, J. J. et. Al. (2002), obtiveram aumento da tenacidade à fratura com 

adição do nióbio em relação a alumina monolítica. Todavia observou-se que a 

interface alumina-nióbio apresentou comportamento frágil em todos os casos. 

, g/cm
3 , 
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Obtiveram também resultados que indicaram a falha prematura das partículas de 

nióbio sob fadiga. 

Thomsom, K. E. et. Al. (2012) estudaram Nanocompósitos à base de alumina 

reforçada com nióbio e/ou nanotubos de carbono (CNT). Nesse caso, concluíram que 

os nanocompósitos obtidos são apenas misturas físicas sem ligação química entre a 

matriz de alumina e seus ligantes. Nesse caso, não foi observada uma melhora da 

tenacidade à fratura devido à baixa ligação interfacial entra a matriz de alumina e o 

nióbio. 

 

 

2.5 COMPÓSITOS CERÂMICA-METAL 

 

 

O termo “material compósito” surgiu em meados do século 20 como uma 

promissora classe de materiais de engenharia. Segundo Callister Jr. (2002) é um 

material multifásico cujas propriedades sejam uma combinação benéfica (sinergia) 

das propriedades das duas ou mais fases que o constituem. Nesse contexto, 

compósitos de cerâmicas se tornaram uma opção para atender às expectativas que 

não são atingíveis por materiais monolíticos (RODRIGUEZ, T. et. al. 2012) para a 

matriz de alumina, os compósitos cerâmicos podem ser classificados de acordo com 

a inserção da segunda fase, que podem ter forma de partículas, plaquetas ou whisker 

e de diferentes materiais (CHAWLA, K. K., 1993). 

Os compósitos de material cerâmico com inclusão de partículas metálicas 

dúcteis, são utilizados em peças que exijam resistência à fratura (DE PORTU, G. et 

al, 2007 and ASHBY, M. F. et al., 1993).  As partículas metálicas em uma matriz de 

cerâmica podem dispersar a energia da propagação de trinca e como resultado 

aumentar a resistência à fratura do material (KONOPKA, K. et al, 2003). Os metais 

que são capazes de exibir deformação plástica antes da fratura, devido à alta 

mobilidade das discordâncias, enquanto os materiais cerâmicos não mostram essa 

característica, por causa da sua baixa tenacidade (PRIELIPP, H.  et al., 1995). Por 

exemplo, os valores de tenacidade à fratura para a Al2O3 e o Si3N4 são 3-5 e 3-6 

MPa.m1/2, respectivamente. Em comparação temos os valores de tenacidade à fratura 
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para os metais puros como o Al, Cu ou Ni que podem chegar a valores entre 100-150 

MPa.m1/2 (TRAVITZKY, N., 2012). 

Alguns mecanismos que provocam a dispersão de energia de fratura são: (a) 

deflexão do caminho da trinca por partículas, (b) a ramificação de trincas e (c) 

relaxamento de tensão através de fluxo plástico local (KONOPKA, K. et al., 2003). 

Estudos realizados com compósitos de Ni3Al/Al2O3 mostraram aumento da tenacidade 

à fratura, 12 MPa m1/2, mesmo com temperaturas de cerca de 800°C (GÜNTHER, R. 

et al, 2012). 

 

 

2.5.1   Mecanismos de tenacificação 

 

 

O mecanismo de tenacificação é determinado pela força da interface entre a 

matriz e o reforço. Uma fraca ligação de partículas com a matriz limita 

significativamente a deformação plástica imposta às partículas durante a formação de 

trincas e, assim, provoca um aumento menor de tenacidade à fratura. O aumento na 

fração de tenacidade é também influenciado pelo tamanho, forma e arranjo espacial 

da fase dúctil. Essas características dependem da rota de processamento de 

compósitos cerâmica-metal que são normalmente obtidos por meio da consolidação 

de pós cerâmicos e metálicos ou por infiltração do metal líquido na cerâmica porosa 

(KONOPKA, K. et al., 2003) 

Uma vez iniciado o surgimento da trinca, é relativamente fácil ocorrer sua 

propagação. No caso dos metais, a ocorrência da formação da trinca acontece devido 

ao movimento de discordâncias dos campos de tensões na ponta da trinca, reduzindo 

assim a força total de condução e postergando a propagação. Tendo em vista essa 

falta de movimento nos materiais cerâmicos, esse fenômeno poderá não ocorrer. 

Desta forma, uma vez que o tamanho crítico da trinca é atingido, tende a crescer de 

uma maneira instável, levando à fratura do componente cerâmico (BASUE, B., KALIN, 

M., 2011). A partir de aspectos fundamentais, se há interação entre o crescimento da 

trinca e a microestrutura, pode ocorrer a absorção de uma parte da energia dos 

campos de tensões da ponta da trinca, e então a força motriz da propagação da trinca 

irá diminuir (BASUE, B., KALIN, M., 2011).  
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A Figura 5 mostra alguns mecanismos de tenacificação aplicados em materiais 

compósitos. 

 

 

Figura 5 - Alguns mecanismos de tenacificação aplicados em materiais compósitos. 

 

Fonte: (BASUE, B., KALIN, M., 2011) 

 

 

Quando o material policristalino é composto por mais de uma fase com 

diferentes propriedades elásticas como no caso dos compósitos cerâmicos, a deflexão 

de trinca é um importante mecanismo de tenacificação (CHAWLA, K. K., 1993). Esse 

tipo de mecanismo é principalmente realizado em compósitos contendo partículas, 

whiskers, ou fibras como uma segunda fase. 

Possíveis mecanismos de reforço em compósitos cerâmico-metal que podem 

gerar propriedades melhoradas se dão por uma ponte nas fases de metal dúctil, 

unindo os grãos da matriz cerâmica, gerando uma zona de processo de blindagem e 

deflexão na trinca. Acredita-se que uma fase de metal, deformada plasticamente, 

gerada entre as trincas da matriz de cerâmica é o mecanismo de aumento da 

tenacidade mais eficaz em compósitos cerâmica-metal (YEOMANS, J. A., 2008). A 

Figura 6 mostra o mecanismo descrito. 
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Figura 6 - Esquema da trinca ligada pela partícula dúctil. 

 

 

Fonte: (YEOMANS, J. A., 2008) 

 

 

2.6 METALURGIA DO PÓ 

 
 

A Metalurgia do pó, chamada algumas vezes de tecnologia do pó, pode ser 

definida como um processo de fabricação que se dedica à produção de peças a partir 

de pós metálicos e não-metálicos. 

Apesar de pesquisas arqueológicas indicarem que o homem já produzia armas, 

lanças e ferramentas com aglomerados de ferro há cerca de 6000 anos a.C., somente 

no século XIX, foram dados os primeiros passos para o desenvolvimento da moderna 

metalurgia do pó. 

O ano de 1829 representa um marco na história da metalurgia do pó, pois neste 

período foram produzidas peças de platina maleável, material que até então não podia 

ser processado por fundição normal, em razão do seu alto ponto de fusão (cerca de 

1775°C). No início do século XX, foram desenvolvidos processos para obtenção de 

peças de tungstênio e de molibdênio por sinterização. Mas a produção só se expandiu 

mesmo após a Segunda Guerra Mundial, para atender à demanda da florescente 

indústria automobilística. Hoje, são inúmeras as aplicações industriais de peças 

produzidas por sinterização.  

Este processo tem algumas vantagens em relação à metalurgia convencional, 

tais como a redução das perdas de matéria prima, eliminação ou redução das 
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operações de usinagem e peças com bom acabamento superficial, além de o 

processo produtivo ser de fácil automação, e os produtos obtidos de alta pureza, por 

isso sendo, muitas vezes um processo economicamente viável. 

Segundo GOMES (1995), a tecnologia do pó pode ser dividida em três estágios 

fundamentais distintos: preparação e caracterização do pó, consolidação do pó e 

sinterização de compactados do pó.  

 

 

2.6.1   Preparação e caracterização dos pós 

 

 

Existem várias técnicas para obtenção de pós metálicos e cerâmicos, estas 

conduzem a diversas formas, tamanhos, distribuição e outras características dos pós, 

sendo imprescindível o domínio do processo de obtenção e caracterização dos pós 

para se chegar a uma peça final que atenda os quesitos de engenharia. 

De acordo com (GOMES, 1995), as técnicas de produção do pó podem ser 

englobadas em três grandes áreas: processos químicos, processos físicos e 

processos mecânicos, sendo possível a utilização de mais de um processo. 

A caracterização consiste na utilização de métodos ou técnicas (Difração de 

Raios - X, Microscopia Eletrônica de Varredura, Granulometria, etc.) para se 

determinar condições e características dos pós, tais como: tamanho e forma de 

partícula, superfície específica, densidade, dentre outros. Cada uma dessas 

características é importante para determinação de diversos parâmetros utilizados nas 

etapas conseguintes.  

 

 

2.6.2   Mistura e homogeneização 

 

 

As operações de Mistura e homogeneização são importantes pois aumentam o 

contato entre as partículas. O resultado depende do tamanho e da forma das 

partículas. Considera-se que quanto maior a uniformidade do tamanho de partícula do 

material a ser misturado ou homogeneizado, maior será a possibilidade de obter-se 
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resultados uniformes e consistentes. Por outro lado, partículas maiores apresentam 

forte tendência de segregar. Se possível, a eliminação dessas partículas maiores 

deveria ser realizada (CHIAVERINI, 2001). 

A mistura uniforme proporciona uma microestrutura homogênea ao final do 

processo e para melhorar essa homogeneização é adicionado a mistura, um 

lubrificante com a função de diminuir o atrito entre as partículas da mistura e também 

das partículas com a parede do molde durante a compactação (DOS SANTOS, 2009). 

 

 

2.6.2.1   Moagem de alta energia 

 

 

O processo de Moagem de Alta Energia (MAE) é uma síntese mecano-química 

em que as misturas de pós de diferentes metais ou ligas são moídas conjuntamente 

para obtenção de uma liga homogênea, através da transferência de massa. Durante 

o processo, as partículas de pó são continuamente deformadas, soldadas a frio, 

quebradas e ressoldadas (TORRES; SHAEFFER, 2010). A Figura 7 ilustra a colisão 

esfera-pó-esfera durante um processo de moagem de alta energia. 

 

Figura 7 - Ilustração do processo de colisão esfera-pó-esfera durante a MAE. 

 

 

Fonte: SURYANARAYANA (2001). 
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A técnica consiste basicamente no processamento de materiais na forma de 

pós, juntamente com corpos de moagem, que podem ser esferas de aço ou outro 

material de alta dureza, inseridos em um vaso de moagem, geralmente feito do mesmo 

material das esferas.(TORRES; SHAEFFER, 2010). 

A moagem de alta energia é um processo complexo e envolve a atenção de um 

grande número de variáveis para se obter uma fase, dispersão e/ou microestrutura 

desejada no produto final (SURYANARAYANA, 2001). 

Alguns dos parâmetros mais importantes que têm efeito direto na constituição 

do produto final são: Tipo de moinho, recipiente de moagem, velocidade de 

processamento, tempo de processamento, tipo e dimensões dos meios de moagem 

como também sua distribuição, razão entre a massa de bolas e a massa de pó, 

quantidade de material a ser moído, agentes de controle do processo, atmosfera e 

temperatura de processamento. Tais variáveis são, muitas vezes, independentes 

umas das outras durante o processo. Por exemplo, o tempo de moagem depende do 

tipo de moinho utilizado, tamanho do meio de moagem, temperatura e razão entre 

massas das esferas e do pó a ser moído. 

Existem vários tipos de moinhos, basicamente eles podem ser divididos em 

moinhos convencionais de baixa energia como o acrobata (ou de copo); e os moinhos 

de alta energia como os moinhos shaker SPEX, Attritor e o moinho do tipo planetário.  

Dentre os tipos de moinho, podemos citar o moinho planetário cujo é composto 

por um recipiente que gira a uma velocidade de rotação ω sobre uma bandeja que 

gira a uma velocidade de rotação Ω no sentido oposto. Segundo (SURYANARAYANA, 

2001) esse movimento gera forças centrípetas que atuam da mesma maneira em 

direções opostas fazendo com que as esferas permaneçam na parte inferior do vaso 

onde elas movimentam-se provocando choques entre si e com a parede do vaso, 

sendo estes choques responsáveis pela moagem. 
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2.6.3 Compactação dos pós 

 

 

 A compactação de peças e responsável pela definição da geometria e 

densificação da mistura de pós, e as matrizes empregadas tem o formato do produto 

final desejado (DOS SANTOS, 2009).  

A compactação gera uma peça com formato final ou aproximado à peça a ser 

fabricada, chamada de compactado verde (EDUCA et al., 2007). O compactado verde 

possui baixa resistência mecânica e exige cautela no manuseio para não o danificar. 

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

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

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

importante, pois determina a pressão a ser exercida pelo ferramental para se 

conseguir uma determinada densidade da peça (DOS SANTOS, 2009). 

Segundo (GOMES, 1995), dentre as técnicas de compactação, as mais 

empregadas são aquelas que aplicam cargas sobre os pós, onde se destacam: a 

prensagem em matriz de aço (uni, bi e tri-axial), a prensagem isostática, o forjamento 

e a extrusão, sendo as compactações com matrizes uniaxiais as mais largamente 

utilizadas devido a sua praticidade. Ainda existem outras técnicas que não aplicam 

carga sobre o pó, como colagem (slip casting), gravimetria e vibratório. 

A Figura 8 ilustra o processo de compactação por compressão dos pós numa 

prensa uniaxial. 
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Figura 8 - Esquema do processo de compactação numa prensa uniaxial. 

 

Fonte: Ferreira (2002). 

 

 

Segundo CHIAVERINI (2001), considerando os dois processos mais comuns 

de compactação – compactação em matriz rígida e compactação isostática em 

invólucros ou receptáculos flexíveis – pode-se dividir o comportamento dos pós, 

quando submetidos à compressão, em três estágios: 

 

• No primeiro estágio, as partículas de pó são rearranjadas, de modo a eliminar 

parcialmente a formação de vazios. 

 

• O segundo estágio envolve deformação plástica das partículas. A profundidade 

da deformação plástica do pó e a sua compressibilidade. A deformação é mais 

profunda em pós de metais dúcteis. Contudo, mesmo com esses pós dúcteis, a 

compressibilidade ou a densidade verde (obtida no compactado verde) pode variar 

muito. Outro fator a considerar é a porosidade: pós com porosidade (pós obtidos por 

redução de óxidos), ao contrário de pós que não se mostram porosos (atomizados e 

eletrolíticos), possuem característicos de baixa compressibilidade; 

 
 

• No terceiro estágio, as partículas de pó que ficaram frágeis devido ao 

encruamento dos estágios anteriores, quebram e formam fragmentos menores. 
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Os três estágios geralmente se sobrepõem (CHIAVERINI, 2001). Abaixo segue 

ilustração mostrando as etapas da compactação (Figura 9). 

  

Figura 9 - Etapas de compactação 

 

Fonte: Chiaverini (2001). 

 

 

2.6.4   Sinterização  

 

 

Sinterização pode ser definida como um processo físico, termicamente ativado, 

que faz com que um conjunto de partículas de determinado material, inicialmente em 

contato mútuo, adquira resistência mecânica. Sua força motora é o decréscimo da 

energia superficial livre do conjunto de partículas, conseguido pela diminuição da 

superfície total do sistema. Em muitas ocasiões, isto traz como consequência a 

eliminação do espaço vazio existente entre as partículas, resultando em um corpo 

rígido e completa ou parcialmente denso (LOURENÇO, 2007). 

O princípio fundamental da metalurgia do pó postula que a sinterização envolve 

um processo de difusão no estado sólido, o qual permite que as partículas de pós 

compactadas se aglutinem, sem se atingir o estado de fusão completo (GOIS, 2011). 

Os fenômenos que ocorrem na sinterização são os seguintes: ligação inicial 

entre partículas; crescimento da ligação; fechamento dos canais que interligam os 
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poros; arredondamento dos poros; densificação ou contração dos poros; crescimento 

eventual dos poros (EDUCA et al., 2007).  

O tempo de aquecimento melhora o mecanismo de coesão do compactado 

para uma determinada temperatura. Em contrapartida, temperaturas próximas às de 

fusão do metal, geram obtenção da força coesiva máxima em um curto espaço de 

tempo, geralmente segundos (EDUCA et al., 2007). 

Normalmente, a temperatura especificada de sinterização é da ordem de 2/3 a 

3/4 da temperatura de fusão da liga considerada. Por exemplo, no caso do ferro, a 

temperatura de sinterização varia de 1000°C a 1200°C, sendo, para os casos mais 

comuns, de 1100°C (CHIAVERINI, 2001).  

De acordo com GOMES (1995), dependendo das fases envolvidas, destacam-

se basicamente três tipos de sinterização: sinterização sólida (ou convencional), 

sinterização por fase líquida e sinterização ativada. 

 

 

2.6.4.1   Tempo de sinterização 

 

 

O grau de sinterização aumenta com o aumento do tempo à temperatura. 

Contudo, o efeito não é tão apreciável, pois, na prática, as principais modificações 

ocorrem no estágio inicial do processo. Uma das razões porque o tempo à temperatura 

não teria uma ação tão efetiva é atribuída à perda de força motora para remover toda 

a porosidade (CHIAVERINI, 2001). 

 

 

2.6.4.2   Atmosferas de sinterização 

 

 

Para se reduzir a possibilidade de interação do material a ser sinterizado com 

o meio sinterizante é necessária a utilização de atmosferas que não reajam 

quimicamente com o material, como por exemplo, evitar a oxidação durante a 

sinterização de um metal. 
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As atmosferas empregadas na operação de sinterização têm diversos 

objetivos: 

• Impedir a entrada de ar no forno 

• Facilitar a eliminação de lubrificante ou cera nos compactados 

• Sinterizar 

• Reduzir os óxidos superficiais 

• Controlar o teor de carbono na superfície e no núcleo das peças (carbonetando 

ou descarbonetando) 

• Transmitir de modo uniforme e eficiente o calor 

 

As atmosferas convencionais empregadas na operação de sinterização são as 

seguintes: gás endotérmico, gás exotérmico, amônia dissociada, hidrogênio e vácuo 

(ou falta de atmosfera) (CHIAVERINI, 2001). 

 

 

2.6.4.3   Sinterização sólida 

 

 

Segundo Gomes (1995), os modelos teóricos de sinterização sólida subdividem 

o processo em três estágios, denominados pela sequência em: a) Estágio inicial, 

caracterizado pela formação de contatos entre as partículas, desde a compactação 

seguido pela formação e crescimento de pescoços, até o ponto onde eles começam 

a se interferir; b) Estágio intermediário, caracterizado pela densificação do compacto 

e pelo decrescimento dos diâmetros dos poros interligados; c) Estágio final, 

caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual da porosidade. A Figura 10 

exemplifica a sequência de estágios, considerando um caso particular da sinterização 

de quatro partículas esféricas. 
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Figura 10 - Variação da porosidade durante o processo de sinterização sólida, ∆L=L0 – L, é a 
contração linear. 

 

Fonte: Gomes (1995). 

 

 

2.6.4.4   Sinterização por fase líquida 

  

 

A sinterização por fase líquida acontece devido à formação de líquido na 

estrutura. Este líquido pode ser causado pela fusão de um dos componentes do 

sistema ou pode ser o resultado de uma reação entre, pelo menos, dois dos 

componentes do sistema. A ocorrência deste líquido tem papel decisivo na 

determinação dos mecanismos de sinterização e do aspecto final da estrutura 

sinterizada. A sinterização com fase líquida é um modo bastante atraente de 

consolidação de materiais dificilmente sinterizáveis por fase sólida e para a obtenção 

de materiais compósitos. 

 

 

2.6.4.5   Sinterização à vácuo 

 

 

É realizada através de um forno à vácuo, este faz parte dos fornos intermitentes 

que não são tão comuns na metalurgia do pó. Em princípio as peças a serem 

sinterizadas são colocadas na base e a seguir cobertas pela retorta feita de liga 

resistente ao calor de modo a poder-se introduzir uma atmosfera protetora (vácuo), 

em seguida o conjunto é levado ao forno propriamente dito, que é a caixa cilíndrica. 

O forno à vácuo é capaz de atingir temperaturas superiores a 1500ºC, são 

empregados para sinterizar metais refratários, metal duro, ímãs Alnico e aços 
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inoxidáveis. O ciclo de resfriamento nesses fornos é muito lento, visto que toda 

transferência de calor feita no vácuo é feita por radiação (CHIAVERINI, 2001). A 

Figura 11 mostra um ciclo típico de sinterização em forno à vácuo. 

 

Figura 11 - Ciclo de sinterização em forno à vácuo. 

 

Fonte: (CHIAVERINI, 2001) 

 

Dessa forma, percebe-se que a utilização da sinterização à vácuo nesse 

trabalho é um método aplicável por proporcionar um isolamento contra oxidação dos 

metais, principalmente o nióbio. 
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3      MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho seguiu as etapas de processamento da tecnologia do pó, 

utilizando a técnica da moagem de alta energia através do moinho planetário de bolas, 

a fim de se obter pós compósitos com alta dispersão entre fases e tamanho de 

partículas reduzidos.  

A Figura 12 apresenta o fluxograma relativo ao procedimento experimental 

utilizado neste trabalho. 

 

 

 

                                                 Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

 

 

Figura 12 - Fluxograma do procedimento experimental. 
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3.1 PROCESSAMENTO  

 

 

A seguir, serão descritas as matérias-primas referentes aos pós utilizados na 

mistura mecânica e na moagem de alta energia. Além de parâmetros utilizados na 

MAE, métodos e equipamentos utilizados para realizar a compactação e a 

sinterização à vácuo. 

 

3.1.1   Matérias-primas 

 

Foi utilizado o pó de alumina do fabricante Alumina do Norte do Brasil S / A com 

98,99% de pureza, o pó de níquel, da fabricante Aldrich Chemichal Company (pureza 

99,99%) e o pó de nióbio, da Chemcraft Ltda, com pureza 99,9%. Após a 

caracterização foram elaboradas composições da mistura com 5% de níquel em 

alumina e 5% de nióbio em alumina, resultando num total de 10 gramas de amostra 

de pó de cada composição.  

 

3.1.2   Moagem de alta energia 

 

 

Cada composição da mistura de pós foi submetida à mistura mecânica e a 

moagem de alta energia utilizando cadinho e bolas de alumina (5 mm de diâmetro), 

com a finalidade de se evitar possíveis contaminações. O álcool etílico foi usado como 

agente controlador do processo (PCA) e inibidor de oxidação dos pós. A razão massa 

de esfera / pó foi de 3:1. 

A moagem foi realizada em um moinho planetário Pulverissite 7 da Fritsch 

utilizando velocidade de rotação de 400 RPM. 

Os pós de Al2O3 – 5%Ni e Al2O3 – 5%Nb foram moídos por até 40 horas.  

Durante a moagem, amostras dos pós foram retiradas após 5, 10, 20 e 40 horas para 

se estudar o comportamento de dispersão e interação de ambas as fases. Em 

seguida, as amostras foram colocadas para secar em uma estufa a temperatura 
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ambiente por 24 horas. Posteriormente, os pós foram desaglomerados utilizando uma 

peneira de 60 Mesh. Por conseguinte, os pós foram caracterizados física e 

químicamente. 

 

 

3.1.3   Compactação dos pós 

 

 

Os pós submetidos a mistura mecânica e moagem de alta energia foram 

compactados uniaxialmente numa matriz de 6 mm à 700 MPa utilizando uma prensa 

da marca SHIMADZU modelo AUTOGRAPH AG-X (300KN). Antes de cada 

compactação, a matriz foi lubrificada com estearato de zinco para facilitar a retirada 

das amostras.  

 

 

3.1.4   Sinterização 

 

 

 Após a compactação, as amostras de pós misturados e moídos foram 

sinterizadas no forno a vácuo CENTORR VACUUM INDRUSTIES VI à 1450 º C por 1 

hora. Foi medida a altura, o diâmetro e o peso, antes e depois da sinterização, a fim 

de se determinar a retração linear.  

Como utilizou-se uma temperatura abaixo do ponto de fusão de ambos os 

materiais, não ocorrendo a fusão nem a formação de fase líquida, o tipo de 

sinterização nesse caso foi a sinterização sólida. A taxa de aquecimento foi de 

20°C/min até 600°C e 10ºC/min da temperatura de 600ºC até atingir a de 1450ºC. 

Após o processo, as amostras foram resfriadas numa taxa de 25ºC/min até atingirem 

a temperatura ambiente. O nível de vácuo foi de 10-4 mbar. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO  

 

3.2.1   Análise do tamanho de partícula 

 

 

A distribuição dos tamanhos de partículas dos pós moídos e misturados (Al2O3 

– 5%Ni e Al2O3 – 5%Nb) foi obtida por espalhamento de luz através da utilização do 

granulômetro à laser Cilas 920.  

 

 

3.2.2   Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

 

Com a finalidade precípua de se observar aspectos relativos a evolução 

morfológica dos pós e microestrutural do sinterizado, foi realizada a análise pela 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para os pós elementares, pós misturados 

mecanicamente e para os pós submetidos a Moagem de Alta Energia foi utilizado o 

MEV-FEG da ZEISS modelo AURIGA 40 e para análise dos corpos sinterizados foi 

utilizado o MEV de bancada HITACHI modelo TM3000. Por meio do MEV-FEG 

também foi realizada a análise de EDS através do equipamento acoplado a este 

microscópio.  

 

 

3.2.3   Difração de Raios-X (DRX) 

 

 

As análises de difração de raios-x dos pós foram realizadas em um difratômetro 

marca SHIMADZU, modelo XRD-7000, utilizando-se radiação Cu-kα. Um ângulo 2θ 

entre 20º a 120º foi usado com um passo de 0.05 º/min. A análise qualitativa das fases 

presentes foi efetuada através da comparação do ângulo de Bragg e da distância 

interplanar dos principais picos experimentais obtidos, com fichas padrão JCPDS, que 

possuem vários picos para o material padrão (puro). Para a realização das medidas 
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por DRX, as amostras foram peneiradas para obtenção de uniformidade do pó e então 

depositadas em fita aderente de carbono.  

 

 
3.2.3.1   Cálculo do tamanho de cristalito 

 
 

O tamanho do cristalito foi calculado utilizando a equação (3), denominada 

equação de Scherrer, a qual relaciona o tamanho de partículas submicrométricas ou 

cristalitos ao alargamento de um pico em um padrão de difração. Foi utilizado o 

software X-Pert para determinação das fases. 

                                                               

                                                          (3) 

 

 

Onde: 

     = É o tamanho médio dos domínios ordenados (cristalinos), que podem ser 
menores ou iguais ao tamanho do grão; 

K = Fator adimensional, com um valor próximo à unidade. O fator de forma tem um 
valor típico de cerca de 0,9, mas varia com a forma real do cristalito; 

λ = Comprimento de onda dos raios X ; 

β = é o alargamento da linha a metade da intensidade máxima ( FWHM ), após a 
subtração do alargamento da linha instrumental, em radianos. 

θ = É o ângulo de Bragg. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA MICROESTRUTURA E ANÁLISES DAS 

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS SINTERIZADOS 

 

 

Nessa etapa, as propriedades químicas, físicas e mecânicas das amostras 

compactadas e sinterizadas de Al2O3 – 5%Ni e Al2O3 – 5%Nb foram medidas. Foram 

realizadas, além da análise de microscopia eletrônica de varredura e de difração de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Intensity_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Full_width_at_half_maximum
https://en.wikipedia.org/wiki/Radian
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raios-x, as medidas de densidade, microdureza Vickers, retração linear e tenacidade 

à fratura das amostras. 

 

 

3.3.1   Densidade 

 

A densidade em g/cm3 foi obtida através do Método de Arquimedes que se 

baseia no empuxo exercido sobre o material durante a sua imersão em um recipiente 

com água acoplado a uma balança. O método seguiu o procedimento descrito na 

norma ASTM C373-88. 

 

3.3.1.1   Cálculo da densidade teórica 

 

A densidade teórica da mistura (ρT) é dada pela equação (4). 

 

   

                                                                                                    (4)                                   

 

 

Onde: 

 

mA = massa da Alumina (g) 

mB = massa do níquel ou nióbio (g)  

 

 

As densidades teóricas do Al2O3, Ni e Nb são, respectivamente, 3,98 g/cm3, 8,9 

g/cm3 e 8,57 g/cm3. Então calculando as densidades usando a equação fornecida pela 

regra das misturas para as composições com 5% de níquel e 5% de nióbio, 

encontramos 4,10 g/cm3 e 4,09 g/cm3, respectivamente. 

 

3.3.2   Ensaio de microdureza 
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Na realização do ensaio de microdureza foi utilizado o microdurômetro digital 

da marca PANTEC de referência MV2000A. A carga utilizada foi a de 1000gf e o 

tempo de identação foi de 15 segundos. Foram realizadas 5 impressões na superfície 

de cada amostra e através da média aritimética entre os valores obteve-se o resultado 

da dureza Vickers.  

Os valores de dureza Vickers foram calculados de acordo com a Equação (5). 

 

 

(5)                                                                   

 

             

Onde:  

 

HV = Dureza Vickers (GPa);  

P = Carga aplicada (N) e  

a = Comprimento da diagonal da impressão Vickers (m). 

 

 

 

3.3.3   Retração linear 

 

 

A retração linear ocorre durante o processo de sinterização sendo medida pela 

diferença de comprimento do corpo de prova antes e após a sinterização. Foram 

realizadas três medidas de comprimento das amostras compactadas e três medidas 

após a sinterização e realizada a média aritmética em cada situação.  

A retração linear foi calculada pela equação (6) (SABINO, 2007). 
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                                                     (6)                                 

           

Onde: 

 

%RL = Percentual de retração linear; 

Ls = Comprimento antes da sinterização; 

Lq = Comprimento após a sinterização. 

 

 

3.3.4   Tenacidade à fratura 

 

 

O fator de intensidade de tensão crítico no modo de carregamento I, KIC, refere-

se à tenacidade à fratura do material, a qual foi determinada pelo método de 

indentação e posterior medida da trinca utilizando a norma ASTM E1290. Foi utilizado 

o durômetro PANTEC do Laboratório do Grupo de Estudos em Tribologia e Integridade 

Estrutural – GET com indentador Vickers e carga de 187,5 N. 

A tenacidade à fratura das amostras foi calculada utilizando a Equação (7), 

considerando-se o tamanho da diagonal da impressão, o tamanho da trinca (c) de 

cada impressão, assim como a dureza Vickers e o módulo de elasticidade do material. 

 

                                                                                                    

 

Onde: 

 

KIC = Tenacidade à fratura do material (MPa.m1/2),  

c = Comprimento da trinca (m),  

E = Módulo de elasticidade (GPa ), e  

H = Dureza Vickers (GPa). 

P = Carga aplicada (N) 

 

(7)

=6

) 
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3.4 MICROESTRUTURA DOS PÓS ELEMENTARES 

 
A Figura 13 (a-c) mostra as micrografias dos pós elementares de Al2O3, Ni e 

Nb respectivamente, obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG). 

 

 

Figura 13 – Micrografias eletrônicas dos pós elementares de: alumina (a) níquel (b) e nióbio (c). 

  

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Observando as micrografias dos pós elementares, percebe-se a morfologia 

característica de cada material. O pó de alumina, composto de partículas irregulares 

com aspecto mais “arredondado”, o pó de níquel, apresentando partículas de formato 

rugoso e irregular, e o pó de nióbio com estrutura irregular. 
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3.5 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X DOS PÓS ELEMENTARES 

 

 A figura 14 mostra as análises de DRX dos pós de alumina, nióbio e níquel. 

Em relação aos dois primeiros, não foi identificada a presença de outros componentes 

ou contaminantes. Já em relação ao pó de níquel, foi verificada a presença de picos 

de carbeto de silício (SiC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Figura 14 – Padrões de DRX dos pós elementares de: alumina (a), níquel (b) e 
nióbio (c). 

(a) (b
) 

(c) 
(c) 
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4      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 EFEITO DO TEMPO DE MOAGEM NA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE 

PARTÍCULAS 

 

Através da análise da distribuição do tamanho de partículas, pôde-se comparar 

os valores de D-10, D-50, D-90 e D-médio dos pós, relacionando-os com os tempos 

de moagem e com as composições em questão, como nos mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos tamanhos de partículas para a composição de pós de Al2O3 / 5%Ni 
submetidos a mistura mecânica e Moagem de Alta Energia. 

Composições D-10 (µm) D-50 (µm) D-90 (µm) D-Médio (µm) 

Al2O3 / 5%Ni (MM) 0,33 3,64 7,38 3,77 

Al2O3 / 5%Ni (5h) 0,38 3,14 6,17 3,23 

Al2O3 / 5%Ni (10h) 0,40 2,87 5,71 3,00 

Al2O3 / 5%Ni (20h) 0,41 2,41 5,05 2,62 

Al2O3 / 5%Ni (40h) 0,48 2,09 4,52 2,32 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Analisando a tabela 1, observa-se que tanto o D-médio, como o D-90 e o D-50 

reduzem com o aumento do tempo de moagem. Todavia, ocorreu um leve aumento 

na faixa de diâmetros D-10, o que indica que 10% das partículas sofreu um incremento 

de tamanho. Esse fato pode ser explicado pela predominância do processo de 

soldagem das micropartículas, principalmente as partículas de níquel que tendem a 

aglomerar-se. A Figura 15 apresenta um gráfico de colunas agrupadas ilustrando esse 

comportamento. 
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Figura 15 - Gráfico de colunas agrupadas da distribuição do tamanho de partícula dos pós de 
Al2O3 / 5%Ni. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

A tabela 2 mostra a evolução dos valores da distribuição dos tamanhos de 

partículas relacionadas com a mistura mecânica e com os tempos de moagem para a 

composição Al2O3 / 5%Nb. 

 

Tabela 2 – Valores de diâmetros de partículas na composição Al2O3 / 5%Nb. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Observando a Tabela 2, pode-se dizer que assim como na composição com 

5% de níquel, ocorreu uma diminuição nos valores de tamanhos de partícula D-50, D-

90 e D-médio, porém com uma maior intensidade. Em relação a D-10, esse parâmetro 

aumentou até as 10 horas de moagem e depois sofreu uma leve queda. A Figura 16 

ilustra melhor o comportamento evolutivo da distribuição do tamanho de partículas dos 

pós de Al2O3 / 5%Nb. 

 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

D-10 D-50 D-90 D-Médio

Al2O3 / 5%Ni (MM) Al2O3 / 5%Ni (5h) Al2O3 / 5%Ni (10h)

Al2O3 / 5%Ni (20h) Al2O3 / 5%Ni (40h)

     Composições  D-10 (µm)  D-50 (µm)      D-90 (µm)    D- Médio (µm)  

Al2O3 / 5%Nb (MM) 0,35        4,09         7,77         4,11  

Al2O3 / 5%Nb (5h) 0,56        2,65         6,08         3,65  

Al2O3 / 5%Nb (10h) 0,58        2,49         5,74         2,90  

Al2O3 / 5%Nb (20h) 0,49        1,97         4,29         2,22  

Al2O3 / 5%Nb (40h) 0,51        1,74         3,72         1,97  
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Figura 16 - Gráfico de colunas agrupadas da distribuição do tamanho de partícula dos pós de 
Al2O3 / 5%Nb. 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Observando o gráfico da figura 16, percebe-se que os valores de D-10 

praticamente mantiveram-se constantes. Em relação aos demais diâmetros, verificou-

se uma queda mais brusca dos tamanhos de partícula quando foram comparados com 

os valores relativos aos pós de alumina e níquel. Esse fato é um indicativo que as 

partículas de nióbio sofrem maior influência da moagem de alta energia do que as 

partículas de níquel possuindo uma maior taxa de diminuição do tamanho médio de 

partícula e, consequentemente, maior refinamento desses pós. 

Dessa forma, pode-se dizer que as partículas de nióbio moídas com alumina 

sofrem maior fragilização, proporcionada pelos sucessivos processos de soldagem e 

fratura que acontecem durante a MAE. 

  

 

4.2 INFLUÊNCIA DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA ESTRUTURA CRISTALINA 

DOS PÓS DE Al2O3 / 5%p-Ni e Al2O3 / 5%p-Nb. 

 

 

A Figuras 17 mostra os difratogramas de raios-x das dos pós de Al2O3 / 5%p-

Ni misturados mecanicamente e moídos por 5, 10, 20 e 40 horas. 
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Figura 17 - Difratogramas dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni misturados mecanicamente e moídos por 
5, 10, 20 e 40 horas. 
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Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

Observando a figura 17, percebe-se que, quando realizada a análise em pós 

apenas misturados (MM), o gráfico possui os picos característicos de cada material 

bem definidos e com intensidades bem perceptíveis.  

Utilizando a moagem de alta energia com aumento de tempo de moagem de 5 

horas até 40 horas, ocorre uma diminuição gradativa nos picos de ambos os materiais, 

indicando possivelmente uma amorfização já esperada. 

Após 5 horas de moagem, observou-se o surgimento de um pico de alumina, 

provavelmente deslocado no valor 20 de 2θ, o mesmo ocorrendo com um pico de 

níquel central posicionado no valor 50 de 2θ.  

A figura 18 (a-b) mostra os picos principais de alumina e níquel dos 

difratogramas de raios-X dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni misturados e moídos. 
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Figura 18 – Picos principais de Al2O3 (a) e Ni (b) na composição de pós de Al2O3 / 5%Ni 
misturados mecanicamente e moídos por 5, 10, 20 e 40 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Observando os gráficos da figura 18, percebe-se em ambos os materiais uma 

redução gradativa na intensidade dos picos bastante considerável relativa ao níquel. 

 Esses comportamentos podem significar um início de formação de solução 

sólida ou amorfização, desencadeados pelos fenômenos ocorridos durante a moagem 

de alta energia. Ou seja, os pós submetidos a subsequentes colisões com os corpos 

de moagem e o cadinho vão naturalmente perdendo a forma inicial e se tornando 

amorfos. 

A figura 19 apresenta os difratogramas sobrepostos para a composição Al2O3 / 

5%p-Nb aplicando a mistura manual e a moagem de alta energia nos tempos de 5 até 

40 horas. 

 

(a) (b) 
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Figura 19 - Difratogramas dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb misturados mecanicamente e moídos por 
5, 10, 20 e 40 horas. 
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Fonte: (O autor, 2019) 

 

Em relação as análises de difratometria de raios - X dos pós de de Al2O3 / 5%p-

Nb, observa-se que esta permanece estável com o incremento do tempo de moagem, 

sofrendo uma pequena redução na intensidade dos picos. Observou-se a presença 

de óxido de nióbio mesmo nas amostras misturadas, indicando que os pós de nióbio 

sofreram oxidação mesmo antes da moagem. 

A figura 20 (a-b) mostra os detalhes dos picos principais de alumina e nióbio, 

respectivamente, esclarecendo esse comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fonte: (O autor, 2019)  
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Figura 20 - Picos principais de Al2O3 (a) e Nb (b) na composição de pós de Al2O3 / 5%Nb 
misturados mecanicamente e moídos por 5, 10, 20 e 40 horas. 
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Observando os gráficos com os picos principais de alumina e nióbio para a 

mistura dos pós de Al2O3 / 5%Nb misturados e moídos por 5, 10, 20 e 40 horas de 

moagem, percebe-se que ocorreu em ambos os materiais, assim como na 

composição anterior, uma redução gradativa na intensidade dos picos até 20 horas 

de moagem, com 40 horas de moagem não se observa mais essa redução, porém é 

percebido um deslocamento dos picos para angulações 2θ levemente maiores. Tais 

comportamentos reforçam os indícios de formação dos pós compósitos e redução do 

tamanho de cristalito. 

 

A figura 21 apresenta os gráficos de tamanho de cristalito x tempo de moagem 

e tensão na rede x tempo de moagem, obtidos através da equação de Scherrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 
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Figura 21 - Gráficos de tamanho de cristalito x tempo de moagem e tensão na rede x tempo de 
moagem para: (a) e (b) Al2O3 – 5%Ni e (c) e (d) Al2O3- 5%Nb, respectivamente. 
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Observando os gráficos da figura 21, percebe-se um comportamento parecido 

das partículas de alumina em ambas as composições, ocorrendo uma leve redução 

no tamanho de cristalito com o aumento do tempo de moagem e um leve aumento na 

tensão na rede. 

Em relação ao níquel e ao nióbio, o comportamento das curvas em relação ao 

tamanho de cristalito e tensão na rede foi bem semelhante. Ocorrendo uma redução 

progressiva do tamanho de cristalito com o aumento do tempo de moagem até 40 

horas, sobretudo nas primeiras 5 horas de moagem. Todavia, a taxa de redução para 

o nióbio foi bem superior reduzindo de cerca de 56 nm para 20 nm enquanto o níquel 

reduziu de 56 nm para faixa de 43 nm.  

Essa redução do tamanho do cristalito em ambos os pós é importante pois 

aumenta a reatividade desses pós, e geralmente promove uma melhor sinterabilidade, 

proporcionando corpos sinterizados com melhores propriedades, tais como densidade 

e dureza. 

 

 

4.3 EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA MORFOLOGIA DOS PÓS DE 

Al2O3 – 5%Ni E Al2O3 – 5%Nb. 

 
 

Utilizando a Microscopia Eletrônica de Varredura, podemos observar a 

evolução morfológica dos pós com o aumento do tempo de moagem, a Figura 22 (a-

e) mostra as micrografias eletrônicas para as composições dos pós de Al2O3/Nb (5%p) 

misturados (a) e após 5 (b), 10 (c), 20 (d) e 40 (e) horas de Moagem de Alta Energia.    
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Figura 22 - Micrografias eletrônicas dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb misturados (a), 
e submetidos a 5 (b), 10 (c), 20 (d) e 40 (e) horas de moagem de alta energia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Podemos perceber na micrografia referente aos pós apenas misturados 

manualmente (Fig. 22-a), a morfologia de cada um dos pós. As partículas de alumina, 

mais arredondadas e as partículas de nióbio, mais irregulares e escamosas.  

Após 5 horas de moagem (Fig. 22-b), observou-se a predominância do 

processo de soldagem a frio da mistura, onde as partículas dúcteis vão incorporando 

as partículas frágeis para posteriormente sofrer novas fraturas. Nesse tempo de 

moagem, a morfologia característica de cada pó já começa a não ser mais observada, 

sendo perceptível apenas poucas partículas arredondadas de alumina. 

 Em 10 horas de moagem (Fig. 22-c) percebe-se nitidamente o processo de 

fratura dos aglomerados de partículas anteriormente soldados durante a MAE. Ou 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Al2O3 

Nb 
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seja, as sucessivas colisões entre os materiais, as esferas e as paredes dos 

recipientes de moagem, foram soldando e ao mesmo tempo promovendo a fratura 

desses pós. 

Esse processo vai fragilizando e refinando as partículas, o que já é perceptível 

em 20 horas de moagem (Fig. 22-d). A partir desse tempo de moagem começamos a 

observar na micrografia, um pó sem distinção de elementos.  

Por fim, com 40 horas de moagem (Fig. 22-e), observa-se uma morfologia 

uniforme de pós compósitos, sendo praticamente imperceptível a observação de cada 

uma delas e ocorrendo uma dispersão razoavelmente homogênea de pós compósitos. 

O mapeamento por EDS dos pós submetidos a mistura mecânica (a) e a 40 horas de 

moagem de alta energia (b) está presente na Figura 23. 

 

Figura 23 - Resultado do mapeamento por EDS dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb misturados 
mecanicamente (a) e submetidos a 40 horas de moagem de alta energia (b). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 
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Observando o mapeamento por EDS dos pós antes e após a moagem, fica 

nítida a dispersão dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb. Antes da moagem, observam-se os pós 

com interface bem definida, dando para perceber a morfologia de cada elemento 

separadamente, tanto a do nióbio, quanto a da alumina. 

Após 40 horas de moagem, essa distinção dos elementos não ocorre, 

porquanto os materiais formaram uma morfologia regular e dispersa de pós 

compósitos. A Figura 24 mostra o resultado da análise da espectroscopia de energia 

dispersiva dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb após 40 horas de moagem pela qual podemos 

observar os espectros e picos de cada elemento e a ausência de picos estranhos ao 

pó analisado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Não obstante observar-se uma porcentagem de nióbio superior aos 5% da 

composição, ainda há a presença de aglomerados de pós. Dessa forma, sendo 

característica da área escolhida para análise. Também confirma o que o mapeamento 

por EDS indicou, ou seja, apenas início da formação de uma dispersão homogênea. 

A Figura 25 mostra a evolução morfológica dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni 

submetidos a mistura manual e moagem de alta energia. 

 

 

 

 
 

El AN  Series  norm. C Atom. C 

                 [wt.%]  [at.%]           

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

O  8  K-series  50.48   69.26             

Al 13 K-series  32.98   26.83             

Nb 41 L-series  16.54    3.91        

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

        Total:  100.00  100.00 
 

Figura 24 - Resultado da análise de EDS dos pós de Al2O3 / 5%p-Nb após 40 horas de 
moagem. 
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Figura 25 - Micrografias eletrônicas dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni misturados mecanicamente (a) e 
submetidos a 5 (b), 10 (c), 20 (d) e 40 (e) horas de moagem de alta energia. 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

Observando as morfologias dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni submetidos à mistura 

mecânica e moagem de alta energia, percebe-se que somente com a mistura manual 

(Fig. 25-a), as morfologias de cada material são perceptíveis. A alumina possuindo 

uma forma de partículas mais arredondada e o níquel, com sua morfologia de 

característica rugosa.  

Após 5 horas de moagem de alta energia (Fig. 25-b), a morfologia peculiar do 

níquel se desfaz devido aos processos de deformação e fratura à frio formando 
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Figura 26 - Micrografia eletrônica de pós de Al2O3 / Ni (5% p) após 5 horas de 
MAE. 

aglomerados de partículas dúcteis que vão incorporando as partículas mais frágeis de 

alumina.  

A Figura 26 mostra em um detalhe de 10000X de aumento, as partículas de 

Al2O3 5% - Ni submetidas a 5 horas de MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Na figura 26, é observado um aglomerado de partículas, possivelmente 

formado pelo processo de soldagem na MAE. A morfologia inicial do níquel já não é 

percebida, todavia ainda são visíveis algumas partículas de alumina mais 

arredondadas que não sofreram fratura ou foram ainda incorporadas pelas partículas 

dúcteis. 

A partir de 10 horas de moagem (Fig. 25-c), as partículas que sofreram 

deformação a frio e se soldaram, são fraturadas, processo esse predominante nesse 

tempo de moagem. Após 20 horas de moagem (Fig.25-d), observou-se ainda a 

presença de aglomerados consideráveis, porém percebeu-se também a presença de 

partículas nanométricas de pós mais finos na superfície desses aglomerados, 

possivelmente pós que já passaram pelos processos contínuos de soldagem, 

deformação e fratura sendo pós frágeis e refinados. A Figura 27 mostra o detalhe 

desse comportamento. 

 

Fratura dúctil em 
aglomerado de pós 

Pó de alumina 
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Figura 27 - Micrografia eletrônica de um aglomerado de pós de Al2O3 / Ni (5% p) após 20 horas 
de MAE. 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Na figura 27, são observados pequenos fragmentos de partículas em escala 

nanométrica (300 nm) sobre uma superfície de um aglomerado de tamanho 5,6 µm. 

Possivelmente são partículas compósitas frágeis, que já passaram por inúmeros 

processos de soldagem e fratura e possivelmente serão incorporadas por 

aglomerados dúcteis e sofrerão nova fratura influenciando no processo de refinamento 

e fragilização dos pós compósitos. 

 A Figura 28 (a-b) mostra o mapeamento por EDS dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni 

misturados mecanicamente e submetidos a 40 horas de moagem. Observando esta 

figura, podemos verificar a eficiência da moagem de alta energia na produção de pós 

dispersos dessa composição. 
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Fonte: (O autor, 2019) 

 

Na Figura 28 – a, na qual são apresentados os pós misturados manualmente, 

pode-se perceber os materiais em suas morfologias peculiares. O níquel, de cor azul 

claro destacado e morfologia característica rugosa circundado pelos elementos 

alumínio e oxigênio da alumina com sua morfologia de partículas mais arredondada.  

Após 40 horas de moagem, as morfologias características de cada um dos pós 

não são mais observadas. As partículas de níquel tendem a se aglomerar, pois são 

mais dúcteis, incorporando também as partículas de alumina. Esses aglomerados vão 

se fraturando consecutivamente e promovendo o aumento da resistência mecânica 

desses pós, promovido pelo fenômeno de encruamento sofrido pelo níquel.  

(a) 

(b) 

Figura 28 - Resultado do mapeamento por EDS dos pós de de Al2O3 / 5%p-Ni misturados 
mecanicamente (a) e submetidos a 40 horas de moagem de alta energia (b). 
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Figura 29 - Resultado da análise de EDS dos pós de Al2O3 / 5%p-Ni após 40 horas de moagem. 

O aglomerado mostrado na Fig. 28 - b indica o início da dispersão dos pós, 

indicando a formação de pós compósitos, porém com uma proporção de níquel um 

pouco maior ainda como ilustra o EDS da Figura 29. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

                           

Observando a análise de EDS na figura 29, podemos perceber que o 

aglomerado de partículas que inicialmente era de níquel, foi deformando-se e 

incorporando as partículas frágeis de alumina. Essas vão se espalhando pela 

estrutura das partículas dúcteis, se soldando e posteriormente sofrendo fratura. Nesse 

caso, temos uma porcentagem de 50% para cada pó confirmando esse processo. O 

referido EDS também mostrou a ausência de picos estranhos e impurezas. 

 

 

4.4 EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA MICROESTUTURA DOS 

SINTERIZADOS DOS COMPACTOS DE PÓS DE Al2O3 – 5%Ni e Al2O3 – 5%Nb. 

 

 

A Figura 30 (a-d), mostra a amostra de Al2O3 – 5%Nb após compactação e 

sinterização dos pós processados pela MAE. O nióbio condiz a parte mais clara e a 

alumina, a mais escura. Percebe-se que o nióbio apresentou uma morfologia 

predominantemente acicular e com uma boa dispersão na alumina. Todavia, para 

essa condição, ainda não foi percebida uma microestrutura com características de 

refinamento adequada.  

 

El AN  Series  norm. C Atom. C 

               [wt.%]  [at.%]           

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

Ni 28 K-series  50.22   24.69   

O  8  K-series  30.06   54.21   

Al 13 K-series  19.72   21.09   

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

        Total:  100.00  100.00 
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Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

Observamos que o compósito de alumina – 5% nióbio sinterizado utilizando pós 

apenas misturados mecanicamente apresentou uma microestrutura com 

características de porosidade e baixa sinterabilidade. Embora ser visualizada uma 

razoável dispersão das partículas do nióbio na alumina. 

 A seguir, temos as micrografias da composição Al2O3 – 5%Nb referentes ao 

tempo de moagem de 5 horas. 

 

 

 

 

(a) 

(d) (c) 

(b) 

Figura 30 - Micrografias eletrônicas do sinterizado do compacto de pós de Al2O3 – 
5%Nb misturados mecanicamente. 
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Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

A Figura 31 (a-d), mostra as microestruturas da amostra sinterizada de 

compactados de pós de Al2O3 – 5%Nb submetidos a 5 horas de moagem de alta 

energia. A parte clara diz respeito ao nióbio e a mais escura a alumina.  

Para esse tempo de moagem, percebeu-se um refinamento da microestrutura 

do nióbio e com boa dispersão na alumina. Esse comportamento deve-se ao fato da 

boa eficiência da moagem de alta energia. Nesse caso as partículas do nióbio 

perderam o formato predominantemente acicular passando para morfologia irregular.   

Dessa forma, a moagem de alta energia em apenas 5 horas proporcionou uma 

utilização de pós compósitos mais finos obtendo para esse sistema um compósito com 

microestrutura aparentemente mais refinada, principalmente resultante da 

sinterização da alumina.  

(a) 

(d) (c) 

(b) 

Figura 31 - Micrografias eletrônicas do sinterizado do compacto de pós de Al2O3 – 5%Nb 
submetidos a 5 horas de MAE. 
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A Figura 32 (a-d), mostra as micrografias representando a composição de 

alumina e nióbio sinterizada com compacto de pós submetidos a 10 horas de moagem 

de alta energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Analisando a Figura 32 (a-d), observamos que embora o compósito 

aparentemente apresentar uma microestrutura mais refinada, surge uma porosidade 

considerável, com poros de 20µm em média. Isso pode ter ocorrido devido a redução 

da compressibilidade dos pós nesse tempo de moagem. Ou seja, os sucessivos 

fenômenos de soldagem e fratura ocorridos durante a moagem de alta energia 

possivelmente provocaram uma fragilização nos pós, principalmente do nióbio, a 

(a) 

(d) (c) 

(b) 

Figura 32 - Micrografias eletrônicas do sinterizado do compacto de pós de Al2O3 – 5%Nb 
submetidos a 10 horas de MAE. 
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ponto de comprometer a compressibilidade e consequentemente a sinterabilidade dos 

pós de Al2O3 – 5%Nb. 

A Figura 33 (a-d), mostra as amostras sinterizadas obtidas utilizando 

compactos de pós submetidos a 20 e 40 horas de moagem de alta energia e 

confirmam esse comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

Observando a Figura 33 (a-b), que diz respeito às microestruturas referentes a 

amostra do compósito Al2O3 – 5%Nb sinterizado utilizando pós submetidos a 20 horas 

de MAE, percebe-se que, embora haja um refinamento visível na microestrutura desse 

compósito, apresentando partículas de nióbio menores e mais dispersas na alumina, 

é notada uma porosidade com tamanho considerável, indicando o fenômeno da 

incompressibilidade ocorrido pelos motivos anteriormente descritos. Em relação ao 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 33 - Micrografias eletrônicas dos sinterizados dos compactos de pós de Al2O3 – 
5%Nb submetidos a 20 horas de MAE (a e b) e de pós de Al2O3 – 5%Nb submetidos a 

40 horas de MAE (c e d) 
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compósito sinterizado de Al2O3 – 5%Nb utilizando pós submetidos a 40 horas de 

moagem de alta energia (Figura 33, c - d), foi observada na micrografia que a amostra 

fraturou, apresentando características que essa fratura pode ter ocorrido durante a 

compactação. Dois fatores que podem ter contribuído para essa fratura em forma de 

“lâminas” foi a pressão de compactação em demasia unida a fragilização dos pós de 

nióbio. 

Esse fato pode ser mais um indicativo do aumento da incompressibilidade dos 

pós de Al2O3 – 5%Nb a partir de 10 horas de moagem devido a fragilização dos pós, 

principalmente do nióbio, que como fase mais dúctil, seria o principal responsável para 

favorecer a compressibilidade. Com o nióbio mais frágil, essa compressibilidade fica 

comprometida. 

Outra possível causa para esse ocorrido, é o comportamento frágil da interface 

alumina-nióbio observado por Kruzic, J. J. et. Al (2002) e Thomsom, K. E. et. Al (2012). 

A maior dispersão das partículas de nióbio, inclusive em diâmetros reduzidos, 

embora fosse desejável, promoveu um aumento da área superficial do nióbio e 

consequentemente uma maior área interfacial do nióbio com a alumina. Dessa forma, 

conforme observado pelos autores anteriormente citados, essa área interfacial de 

comportamento frágil prejudica a sinterabilidade. 

A seguir nas Figuras 34 - 38, é apresentada a evolução microestrutural do 

compósito Al2O3 – 5%Ni sinterizado à vácuo utilizando compactos de pós misturados 

mecanicamente e submetidos a moagem de alta energia por 5, 10, 20 e 40 horas. 
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Observando a Figura 34 (a-d), a qual mostra as micrografias referentes ao 

compósito Al2O3 – 5%Ni sinterizado utilizando pós submetidos a mistura mecânica 

manual. Considerando que o níquel é a parte branca e a alumina a parte mais escura 

(acinzentada), percebe-se uma microestrutura com dispersão homogênea das 

partículas de níquel na alumina. Porém ainda com alguns aglomerados de partículas 

de níquel maiores nessa dispersão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

A Figura 35 (a-d) mostra as micrografias relativas ao compósito Al2O3 – 5%Ni 

sinterizada utilizando pós submetidos a 5 horas de moagem. 

Em análise a essas micrografias, percebe-se que após 5 horas de moagem, 

embora as partículas de níquel estarem bem dispersas na matriz de alumina, é 

observada uma maior presença de aglomerados de partículas de níquel do que na 

amostra sinterizada utilizando pós misturados manualmente. Isso pode ser resultado 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 34 – Micrografias da amostra sinterizada utilizando o compacto de pós 
de Al2O3 – 5%Ni submetidos a mistura mecânica. 
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da predominância do processo de soldagem das partículas de níquel nesse tempo de 

moagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Após 10 horas de moagem (Figura 36, a-d), é observada na parte que condiz a 

alumina, um maior refinamento da microestrutura, mais visível no aumento em 1500X. 

Todavia percebe-se que ainda há a presença de muitos vazios, mesmo na 

morfologia da alumina. Isso indica que utilizando pós submetidos a apenas 5 horas de 

moagem, não conseguiu se refinar os pós suficientemente para obter uma boa 

sinterabilidade.  

As amostras utilizando pós mais finos, submetidos a tempos maiores que 10 

horas de moagem, indicam que com o aumento do tempo de moagem há um aumento 

gradativo na sinterabilidade percebendo-se principalmente pela coalescência da 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

Figura 35 – Micrografias da amostra sinterizada utilizando o compacto de pós de 
Al2O3 – 5%Ni submetidos a 5 horas de MAE. 
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alumina, diminuindo os vazios observados nas amostras sinterizadas utilizando pós 

submetidos a mistura mecânica e a 5 horas de MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Observa-se que a microestrutura do compósito, a partir desse tempo de 

moagem, está visivelmente mais refinada. A análise morfológica dessa composição 

nos faz perceber uma maior coalescência das partículas de alumina. Isso pode ter 

sido proporcionado pela utilização de pós mais refinados, os quais facilitam a 

sinterização. Nesse caso, a utilização do tempo de 10 horas de moagem de alta 

energia para obtenção das matérias primas utilizadas na sinterização do compósito 

Al2O3 – 5%Ni começa a produzir uma microestrutura mais refinada desse compósito.  

A Figura 37 (a-d) mostra as micrografias eletrônicas do compósito de Al2O3 – 

5%Ni sinterizado utilizando o compacto de pós submetidos a 20 horas de moagem. 

Nesse caso, quando se utilizou pós submetidos a 10 horas de MAE, o mecanismo de 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

Figura 36 – Micrografias da amostra sinterizada utilizando o compacto de pós de Al2O3 
– 5%Ni submetidos a 10 horas de MAE. 
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coalescência das partículas de alumina ocorrido após a sinterização foi percebido 

mais intensamente. 

Na Figura 37 (a-d), percebe-se precipuamente um compósito com as partículas 

de níquel mais distribuídas na alumina, além dessas partículas se apresentarem em 

menores tamanhos, quando comparadas às partículas de níquel presentes nos 

sinterizados dos compactos de pós submetidos a tempos menores de MAE. 

Com tempo de moagem de alta energia durante 20 horas, ocorre a produção 

de pós mais finos, isso facilita o processo difusivo resultando numa melhor 

sinterabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Dessa forma, observou-se através das micrografias eletrônicas referentes ao 

sinterizado do compósito Al2O3 – 5%Ni utilizando pós submetidos 20 horas de 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

Figura 37 – Micrografias da amostra sinterizada utilizando o compacto de pós de 
Al2O3 – 5%Ni submetidos a 20 horas de MAE. 
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moagem, uma morfologia com características de maior refinamento do que nas 

condições anteriores utilizando pós submetidos a tempos menores de moagem. O 

aumento do tempo de moagem para 20 horas promove uma maior união dos pós 

compactados durante a sinterização resultante da utilização de pós mais finos. 

As micrografias da amostra sinterizada utilizando pós submetidos a 40 horas 

de moagem são mostradas na Figura 38 (a-d).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

A Figura 38 mostra as micrografias referente a amostra sinterizada de Al2O3 – 

5%Ni utilizando pós submetidos a 40 horas de moagem de alta energia. Em 

comparação com tempos de moagem anteriormente citados, nessa condição obteve-

se um compósito com uma microestrutura consideravelmente mais refinada e 

uniformemente distribuída, isso pode ser resultante de uma melhor sinterabilidade 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

Figura 38 - Micrografias da amostra sinterizada utilizando o compacto de pós de Al2O3 
– 5%Ni submetidos a 40 horas de MAE. 
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utilizando pós que foram moídos por 40 horas. Observa-se que o aumento do tempo 

da moagem de alta energia aplicada aos pós teve uma influência positiva na 

microestrutura dos compósitos sinterizados.    

 

 

4.5 RETRAÇÃO LINEAR 

 

 

Em relação a retração linear, foram encontrados comportamentos opostos em 

relação as composições de alumina/níquel e alumina/nióbio. O gráfico da Figura 39 

mostra a relação retração linear (em porcentagem) x tempo de moagem (horas). 

 

Figura 39 - Retração linear x Tempo de moagem. 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Em relação aos valores de retração linear presentes na figura 39, podemos 

observar que a composição com 5% de nióbio apresentou um aumento na retração 

linear nas 5 primeiras horas de moagem, chegando a aproximadamente 15%. 

Todavia, com o incremento do tempo de moagem, a retração linear cai drasticamente 

até 40 horas de moagem. 

Já a composição com 5% de níquel, ocorreu uma leve queda quando foram 

utilizados pós submetidos a 5 horas de moagem. Contudo, quando foram analisados 

os sinterizados dos pós submetidos a tempos maiores que 5 e até 40 horas de 

moagem, a retração linear sobe até 18%. Isso pode ser explicado pela presença de 

-5

0

5

10

15

20

25

0 5 10 20 40

Al2O3 - 5%Ni Al2O3 - 5%Nb

MM



84 
 

aglomerados de pós de níquel com 5 horas de moagem, resultantes da predominância 

do processo de soldagem dessas partículas durante a MAE. Após 5 horas, o níquel 

sofre encruamento, e vai fragilizando. Dessa forma, passa a sofrer mais o processo 

de fratura de suas partículas, junto a alumina, promovendo pós mais refinados e 

melhorando a retração linear, e consequentemente a sinterabilidade e densidade. 

Esses valores encontrados são indícios do parâmetro de densificação 

representado também pelos valores de densidade que seguem.  

 

 

4.6 DENSIDADE 

 

 

Relacionando as densidades obtidas por Arquimedes e as densidades teóricas, 

foram obtidas as densidades relativas, ou o fator densificação em porcentagem, de 

extrema importância na metalurgia do pó. 

 O resultado relativo a densificação do compósito alumina-níquel está presente 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Densidade das amostras sinterizadas de Al2O3 - 5%Ni. 

    Composição Densidade (g/cm3)    [%da teórica] 

Al2O3 - 5%Ni (MM) 3,53 ± 0,05 86,15% 

Al2O3 - 5%Ni (5h) 3,49 ± 0,09 85,26% 

Al2O3 - 5%Ni (10h) 3,58 ± 0,04 87,40% 

Al2O3 - 5%Ni (20h) 3,71 ± 0,12 90,63% 

Al2O3 - 5%Ni (40h) 3,94 ± 0,08 96,05% 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Analisando a tabela acima, podemos observar que a densidade do compósito 

Al2O3 – 5%Ni obteve um leve decréscimo da Mistura Mecânica em relação ao 

compósito que utilizou pós submetidos a 5 horas de moagem. Uma leve queda de 

aproximadamente 1%, que pode ser explicada pela presença de aglomerados de 

níquel formados em pequenos tempos de moagem, resultantes da maior fração do 
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processo de soldagem a frio para este tempo. Esses aglomerados maiores prejudicam 

a sinterabilidade e a densidade final do compósito. 

A partir de 10 horas de MAE até as 40 horas, a densidade do compósito cresce 

até atingir valores de densidade de cerca de 96% da teórica. A partir de 5 horas de 

moagem, ocorre um refinamento das partículas, resultante do processo de fratura 

promovido pelas colisões dos corpos com os pós e com o recipiente de moagem. 

Essas repetidas colisões vão proporcionando a solda, quebra, re-soldagem e assim 

consequentemente. As partículas vão se fragilizando e soldando-se cada vez menos 

resultando numa estrutura refinada de pós. 

Essa estrutura refinada promove uma maior sinterabilidade e maior densidade 

haja vista que a superfície de contato dos pós aumenta, e dessa forma a temperatura 

aplicada influencia mais fortemente o processo difusivo. 

A morfologia e tamanho das partículas afeta diretamente a densidade. 

Partículas menores e morfologia regular facilitam o empacotamento e escoamento, 

favorecendo a densificação assim como aglomerados e partículas irregulares 

dificultam esse processo. A seguir, na Tabela 4, temos os valores de densidade 

encontrados para as amostras de alumina-nióbio. 

 

 

Tabela 4 - Densidade das amostras sinterizadas de Al2O3 - 5%Nb. 

Composição Densidade (g/cm3) [%da teórica] 

Al2O3 - 5%Nb (MM) 3,46 ± 0,03 84,71% 

Al2O3 - 5%Nb (5h) 3,90 ± 0,08 95,50% 

Al2O3 - 5%Nb (10h) 3,72 ± 0,09 91,14% 

Al2O3 - 5%Nb (20h) 3,65 ± 0,05 89,36% 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Em relação aos valores de densidade encontrados para as amostras de Al2O3 

- 5%Nb, como era de se esperar, os maiores valores foram encontrados nas amostras 

de sinterizados de pós moídos durante 5 horas de moagem. Inicialmente somente 

com a mistura mecânica, compactação e sinterização à vácuo, obteve-se uma 

densidade em torno de 84% e utilizando pós moídos por 5 horas, a densidade chegou 
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a cerca de 95%. A partir daí, utilizando pós submetidos a 10 e 20 horas de moagem, 

a densidade obteve um decréscimo considerável. 

Nesse caso, para a composição de alumina com 5% de nióbio o aumento da 

moagem de alta energia para tempos maiores que 5 horas proporcionou um 

decréscimo na densidade. 

 

 

4.7 MICRODUREZA 

 
 

O gráfico dureza x tempo de moagem para os compósitos sinterizados de 

alumina – 5% níquel e alumina – 5% nióbio está apresentado na Figura 40. Estão 

apresentados os valores de dureza Vickers (HV) para a mistura mecânica e os tempos 

de moagem 5, 10, 20 e 40h. No geral, fazendo-se uma relação com a densidade, 

constatou-se que as amostras mais densas possuíram maiores valores de dureza, o 

que foi esperado. 

 

Figura 40 - Dureza X Tempo de Moagem. 

 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

 

Analisando a Figura 40, observamos que os valores de dureza de ambas as 

composições se relacionaram diretamente com as densidades obtidas. Para as 
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amostras de alumina – níquel a dureza cresceu com o aumento no tempo de moagem 

a partir de 5 horas até 40 horas de moagem, quando foi obtida a dureza máxima de 

1480 HV, aproximadamente. É sabido que geralmente amostras que possuem maior 

densidade possuem maior dureza e nesse caso a teoria se confirmou.  

O compósito alumina – nióbio seguiu a mesma tendência do compósito alumina 

-  níquel. Nas amostras sinterizadas com pós moídos por 5 horas foram obtidos os 

maiores valores de densidade e dureza, porém para tempos maiores essa dureza 

obteve um decréscimo. 

 

 
4.8 TENACIDADE À FRATURA 

 

 

A figura 41 apresenta os gráficos de tenacidade à fratura por tempo de moagem 

relativos aos compósitos sinterizados Al2O3 - 5%Ni e Al2O3 - 5%Nb. 

 

Figura 41 - Tenacidade à fratura X Tempo de moagem. 

 

Fonte: (O autor, 2019) 

 

Observando os valores de tenacidade à fratura obtidos e presentes na figura 

41, depreende-se que os valores relativos a composição Al2O3 - 5%Ni foram 

aumentando gradativamente com o aumento do tempo de moagem. Isso pode ser 

explicado pela distribuição mais homogênea e refinada dos particulados de níquel, 
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que servem como frentes para inibição de propagação de trinca. Ou seja, quanto mais 

dispersa uniformemente essas partículas, maior será a tenacidade à fratura. 

Em relação aos valores de tenacidade à fratura da composição Al2O3 - 5%Nb, 

esses seguiram os resultados de dureza e densidade. Com 5 horas de moagem 

obtém-se uma melhor tenacidade à fratura, decorrente da maior dispersão das 

partículas. Todavia a partir daí a porosidade que surge nas composições com tempo 

de moagem superior, faz com que a tenacidade obtenha um decréscimo, assim como 

a dureza. 

Os valores de tenacidade à fratura obtidos para os sinterizados de Al2O3 - 5%Ni 

com 40 horas de moagem e para Al2O3 - 5%Nb, com 5 horas de moagem, foram 

comparáveis com os encontrados por Taha. Et al. (2017) e Rodriguez (2012), 

considerando a porcentagem de níquel e nióbio inseridas na alumina. 

 

Tabela 5 - Comparativo dos resultados de dureza e tenacidade à fratura com resultados de 
sistemas na literatura. 

Autor Material Condições 
Dureza média 

(HV) 

KIC 

(MPa.m1/2) 

Oliveira, A. G. F (2019) Al2O3 - 5%Ni 
Sint.1450ºC (40h 
de MAE) 

1480,75 4,75 

Oliveira, A. G. F (2019) Al2O3 - 5%Nb 
Sint.1450ºC (05h 
de MAE) 

1329,64 4,3 

Rodrigues (2012) Al2O3 
Sint. SPS 
(1375°C) 

1990 3,5 

Rodrigues (2012) Al2O3-Ni-TiC 
Sint. SPS 
(1375°C) 

2560 3,7 

Dotta (2017) Al2O3  
Sint. SPS 
(1400°C) 

1860 3,38 

Dotta (2017) Al2O3 - 15%Nb 
Sint. SPS 
(1400°C) 

1640 6,18 

Taha, et. Al (2017) Al2O3 - 5%Ni 
Sint. 1400°C (20h 
de MAE) 

1320 4,2 

Taha, et. Al (2017) Al2O3 - 5%Ni 
Sint. 1600°C (20h 
de MAE) 

1450 4,7 

Tonello (2013) Al2O3 Sint. 1500°C 1610 4,6 

Tonello (2013) Al2O3 – 1,5%TaC Sint. 1500°C 1500 4,7 

Fonte: (O autor, 2019) 

 
 
 

 



89 
 

Observando a tabela 5, percebe-se que os valores de tenacidade à fratura e 

dureza obtidos nesse trabalho (Oliveira, A. G. F., 2019) são bem próximos dos valores 

obtidos na literatura, tanto para sistemas com materiais e condições semelhantes 

quanto para alguns sistemas não semelhantes, mas parecidos, principalmente na 

aplicação como material estrutural ou como ferramenta de corte. 

Comparando com os valores de Taha, Et. Al (2017) utilizando temperatura de 

sinterização de 1600ºC e 20h de MAE, os valores de tenacidade à fratura e dureza 

ficaram bem próximos. Ou seja, pode-se dizer que a Moagem de Alta Energia em 20 

horas a mais, totalizando 40 horas de moagem, considerando os valores máximos 

encontrados nesse trabalho, produziu o efeito do incremento do aumento da 

temperatura de sinterização, visto que nesse trabalho foi utilizada a temperatura de 

sinterização de 1450ºC.  

Os valores também são condizentes com os de Dotta (2017) considerando a 

composição da alumina monolítica e a adição de 15% de nióbio. Todavia a utilização 

da sinterização à plasma à 1400ºC promoveu melhores durezas e tenacidade à 

fratura. 

Levando os resultados, tanto de tenacidade à fratura quanto da dureza, para 

uma análise de aplicabilidade nas ferramentas de corte, percebe-se que as 

composições ótimas desse trabalho alcançaram valores razoáveis quando 

comparados com os de Tonello (2013), onde os valores se aproximaram da 

composição de Alumina pura e Alumina com Carbeto de tântalo, respectivamente. 

Essas ferramentas serviriam precipuamente para torneamento conforme a 

faixa de tenacidade e dureza obtida, podendo servir para usinar aços rápidos AISI T15 

(540 HV) com velocidade de corte de 200m/min consoante El Hakim, et. al. (2011). 
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5       CONCLUSÕES 

 

• O aumento do tempo de moagem de alta energia reduziu gradativamente o 

diâmetro médio das partículas, aumentando a área superficial e produzindo pós 

mais refinados em ambos os sistemas. A MAE produziu pós compósitos com 

estrutura uniforme, reduziu o tamanho de cristalito e aumentou a tensão na 

rede dos materiais quando comparada com os pós apenas misturados 

mecanicamente. 

• O aumento gradativo do tempo de moagem de alta energia até 40 horas no 

processamento dos pós de Al2O3 - 5%Ni, foi diretamente proporcional à 

densidade, dureza e tenacidade à fratura do compósito sinterizado desses pós. 

• A utilização dos pós submetidos a moagem de alta energia em 5 horas foi 

proporcionou melhores propriedades no compósito Al2O3 - 5%Nb, obtendo 

valores de densidade, dureza e tenacidade à fratura próximos do compósito 

sinterizado de pós de Al2O3 - 5%Ni submetidos a 40 horas de moagem.  

• Os valores de dureza e tenacidade à fratura obtidos nas amostras de Al2O3 - 

5%Ni utilizando pós submetidos a 40 horas de MAE e os obtidos nas amostras 

de Al2O3 - 5%Nb são adequados para materiais de ferramenta de corte 

utilizados na usinagem de aços rápidos AISI T15 (540 HV) e com velocidade 

de corte de 200m/min. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 

• Realizar sinterização à vácuo em tempos maiores que 1 hora e temperaturas 

maiores que 1450°C. 

 

• Realizar sinterização à plasma. 

 

• Utilizar pós de partida nanométricos. 

 

• Utilizar moagem em moinho atritor. 

 

• Realizar compactação à quente antes da sinterização. 

 

• Realizar o recozimento após a sinterização. 
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