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RESUMO 

O sistema Mo-Cu é um compósito usado na indústria eletroeletrônica como 

material para contato elétrico e resistência de eletrodo de solda e como dissipador de 

calor e absorvedor de micro-ondas em dispositivos microeletrônicos. A metalurgia do 

pó, através dos processos de moagem, conformação por prensagem e sinterização, 

é uma técnica viável para consolidação desse tipo de material. Entretanto, a mútua 

insolubilidade de ambas as fases e a baixa mol habilidade do Cu líquido sobre o Mo 

dificultam a sua densificação. A moagem de alta energia é uma técnica de preparação 

de pós usada para produzir pós compósitos nanocristalinos com fase amorfa ou 

solução sólida estendida, os quais aumentam a sinterabilidade de sistemas imiscíveis 

como o Mo-Cu. Este trabalho investiga a influência do heptamolibdato de amônia 

(HMA) e da moagem de alta energia na preparação de pó compósitos de HMA-20%Cu 

e HMA-50%Cu, assim como o efeito das suas preparações na densificação e 

microestrutura do compósito Mo-Cu produzido. Pós de HMA e Cu na proporção de 

20% e de 50% em massa de Cu foram preparados pelas técnicas de mistura manual 

e moagem de alta energia em um moinho planetário. Estes pós foram moídos por até 

50 horas. Para observar a evolução das características das partículas, amostras de 

pós foram colhidas após 2, 20 e 50 horas de moagem. Amostras cilíndricas com 5 e 8 

mm de diâmetro e 4 mm de espessura foram obtidas por prensagem uniaxial a 200 

MPa tanto para os pós misturados quanto para os moídos. Tais amostras, foram 

sinterizadas a 1200 oC por 60 minutos sob uma atmosfera de H2 com taxas de 

aquecimento de 5 e 10 oC/min. Foram usadas para verificar o efeito da taxa de 

aquecimento na microestrutura dos compactos Mo-Cu sinterizados durante a 

decomposição e redução dos pós HMA-Cu. Os pós e as microestruturas dos corpos 

sinterizados foram caracterizados por DRX, MEV e EDS. As densidades dos corpos 

verdes e sinterizados foram medidas usando o método geométrico (massa/volume). 

Medidas de microdureza Vickers com carga de 1N foram efetuadas nas estruturas 

sinterizadas. A condutividade elétrica foi medida nos corpos de prova sinterizados. A 

densidade das amostras sinterizadas a uma taxa de aquecimento de 10 oC/min. 

alcançou 97% da densidade teórica do material, enquanto a densidade das amostras 

sinterizadas a 5oC/min, atingiu 96% da densidade teórica. 

Palavras-Chaves: Moagem de alta energia; Compósito Mo-Cu; Pó compósito Mo-Cu 

nanocristalinos; Sinterização. 



 
 

 

ABSTRACT 

The Mo-Cu system is a composite used in the electronics industry as electrical 

contact material and welding electrode resistance and also as a heat sink and 

microwave absorber in microelectronic devices. The use of this material in such 

applications is due to the excellent properties of thermal and electrical conductivity and 

the possibility of adjusting its coefficient of thermal expansion to satisfy those of 

materials used as substrates of semiconductors in the microelectronics industry. The 

powder metallurgy, through grinding processes, pressing shaping and sintering, is a 

viable technique for the consolidation of this material. However, the mutual insolubility 

of both phases and low liquid wettability of Cu on Mo difficult their densification. 

Mechanical alloying is a powder preparation technique used to produce nanocrystalline 

composite powders with amorphous phase or extended solid solution, which increase 

the sinterability of immiscible systems such as Mo-Cu. This work investigates the 

influence of ammonia heptamolybdate (HMA) and high-energy ball milling on the 

preparation of HMA-20%Cu and HMA-50%Cu composite powders as well as the effect 

of their preparation on the densification and structure of the Mo composite -Cu 

produced. HMA and Cu powders in the proportion of 12.66% and 35.21% by mass of 

Cu were prepared by manual mixing and high energy ball milling techniques in a 

planetary mill. These powders were milled for up to 50 hours. To observe the evolution 

of particle characteristics, powder samples were collected after 2, 20 and 50 hours of 

milling. Cylindrical samples with 5 and 8mm diameter and 3 to 4mm thickness were 

obtained by uniaxial pressing at 200MPa for both mixed and milled powders. These 

samples were sintered at 1200°C for 60minutes under an atmosphere of H2. To verify 

the effect of the heating rate on the structure of the material during the decomposition 

and reduction of the HMA, the rates of 5 and 10°C/min were used. To verify the effect 

of the heating rate on the structure of the material during the decomposition and 

reduction of the HMA, the rates of 5 and 10°C/min were used. The powders and 

structures of the sintered bodies were characterized by XRD, SEM and EDS. The 

densities of the green and sintered bodies were measured using the geometric 

(mass/volume) method. Vickers microhardness measurements with 1N load for 15s 

were performed on the sintered structures. Electrical characterizations were performed 

to measure the resistivity of sintered specimens. The density of the sintered structures 

at a heating rate of 10°C/min. reached 97% of the theoretical density of the material, 



 
 

 

while the density of the sintered structures at 5°C / min. reached only 96% of theoretical 

density. 

Key Words: Mechanical alloying; Mo-Cu composite; Mo-Cu nanocrystalline 

composite powder; Sintering.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Mo-Cu é um material compósito, em que, a fase mole de cobre (Cu) é 

reforçada pela fase dura do refratário molibdênio (Mo). A alta resistência ao desgaste 

do Mo aliada à alta condutividade térmica e elétrica do Cu torna o compósito Mo-Cu 

atrativo para uso como dissipador de calor e absorvedor de micro-ondas em 

empacotamento microeletrônico. Neste caso, além da alta condutividade térmica, é 

exigido que o material apresente uma expansão térmica igual ou próxima à dos 

semicondutores, aos quais são acoplados. Além disso, a forma desses dispositivos é 

mais complexa (GERMAN et al., 1994; UPHADHYAYA et al., 1995). 

Dispositivos de Mo-Cu com forma mais complexa, podem ser produzidos 

usando moldagem por injeção de pó associada à sinterização com fase líquida. 

Entretanto, a densificação desse material é dificultada pela baixa solubilidade do Mo 

no Cu e o alto ângulo de contato do Cu líquido sobre o Mo (CHARLES JR, 2001; 

YANG e GERMAN, 1997). 

Segundo Johnson e German (2001), em virtude da falta de solubilidade do Mo 

no Cu, a sinterização em fase liquida se faz necessário, pois a mesma é responsável 

pela maior parcela de densificação deste compósito, que consiste em dois estágios: 

rearranjos de partículas e sinterização em estado sólido na presença de um líquido. A 

completa densificação do compósito Mo-Cu através de sinterização com fase líquida 

é alcançada com o uso de agentes (Ni, Fe, Pd e Co) auxiliadores de sinterização. 

Entretanto, a adição desses ativadores de sinterização deteriora a condutividade 

térmica e elétrica do material, propriedades fundamentais, principalmente nos 

dispositivos para aplicação em empacotamento eletrônico (KOTHARI, 1982; 

BOTCHAROVA, FREUDENBERG, 2006). 

Pesquisas mostraram que, compactos de pós de sistemas imiscíveis (W-Cu e 

W-Ag) sinterizados com fase líquida alcançaram densidades próximas da densidade 

teórica quando tais pós, foram preparados por Moagem de Alta Energia (MAE). A 

moagem de alta energia (MAE) permite a obtenção de fases nanocristalinas ou 

amorfas que, por conseguinte, resultam no aumento da solubilidade sólida e na 

formação de partículas compósitas em sistemas imiscíveis. Contudo, na literatura 

(KIM, 1997; BOTCHAROVA et al., 2003) relata que o sistema W-Cu, que é similar ao 

sistema  Mo-Cu, constituído por partículas compósitas onde a fase solida de W 
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finamente dispersa na matriz de Cu, possui maior sinterabilidade e microestrutura 

mais homogenia e com grãos de W subcrometricos. 

Esse aumento de densidade pode ser alcançado através da MAE sem adição 

de impurezas prejudiciais à condutividade térmica (GERMAN E HENS, 1994; GOMES 

2001). 

A sinterização em estado sólido contribui com uma pequena parcela para 

densificação desse compósito. No entanto, esse estágio de sinterização é responsável 

pelo crescimento dos grãos por meio do processo de coalescência da fase sólida (Mo). 

Microestruturas com grãos muito grandes são geralmente indesejadas, pois 

apresentam propriedades inferiores. O rearranjo de partícula é o estágio responsável 

por praticamente toda a densificação do compósito (JOHNSON e GERMAN, 2001). 

Nos compactos de pós W-Cu formados por partículas compósitas, os contatos 

interpartículas acontecem entre a fase Cu da superfície de uma partícula com a fase 

Cu da superfície da outra partícula (COSTA, 2003). Então, durante a sinterização por 

fase sólida, uma rede de Cu interliga toda a microestrutura. Além disso, durante a 

sinterização com fase líquida, o líquido surge uniformemente por toda estrutura. Isto 

produz um rearranjo homogêneo dos finos grãos de W pela microestrutura. Segundo 

Costa et al. (2004), o refino e a dispersão da fase sólida W na matriz dúctil de Cu são 

mais importantes para a densificação que a quantidade de líquido do compósito W-

Cu. 

Segundo Costa et al. (2004), o refino e a dispersão da fase sólida W na matriz 

dúctil de Cu são mais importantes para a densificação que a quantidade de líquido do 

compósito W-Cu. Pesquisas recentes com um compósito Nb-20%Cu, semelhante ao 

compósito em discussão, mostram que, quanto mais fina a fase dura (Nb) e maior a 

dispersão dessa fase na matriz de Cu maior a densificação do sistema. Isto ocorre 

mesmo quando se eleva a pressão de compactação de 200 MPa até 600 MPa. Este 

resultado indica que a formação do esqueleto sólido mencionada na literatura, não 

acontece quando pós compósitos são usados, e a sinterização ocorre de forma 

diferente daquela observada para os pós preparados pelo método convencional de 

mistura de pós (JOHNSON E GERMAN, 1999; JOHNSON e GERMAN 2001; 

UPHADHYAYA, 1998 ). 

Assim, como os sistemas W-Cu e W-Ag, o compósito Mo-Cu é usado 

largamente como material para contatos elétricos (JOHNSON e GERMAN, 2001). 

Neste caso, a forma desses dispositivos é muito simples. Em virtude disso, os 
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processos de laminação de chapas e de infiltração com Cu líquido em um esqueleto 

de Mo pré-sinterizado são as rotas de processamento normalmente utilizadas. Aqui 

uma alta fração de volume de Cu é requerida. Diferentemente, a fração de volume de 

Mo desejada para aplicações do compósito Mo-Cu em empacotamento 

microeletrônico é de 80 a 85% em massa de Mo. Essa alta fração em volume de Mo, 

dificulta ainda mais a sinterização do compósito Mo-Cu, devido à formação de um 

esqueleto sólido Mo-Mo (UPHADHYAYA et al., 1995; JOHNSON e GERMAN, 1999). 

O compósito Mo-Cu é um material que concorre com outros compósitos W-

Cu e W-Ag em aplicações como contatos elétricos, absorvedor de microondas e 

dissipador de calor. Há muitas pesquisas envolvendo diferentes aspectos dos 

sistemas compósitos W-Cu e W-Ag, principalmente do primeiro. O Mo-Cu é mais 

aplicado quando é solicitado maior resistência à corrosão do produto. Além disso, 

apresenta um custo de mercado mais acessível ao seu maior concorrente - o 

tungstênio, e, também, somando-se ao fato que sobre o compósito Mo-Cu existem 

poucos trabalhos de pesquisa tanto a respeito da preparação dos pós por moagem de 

alta energia quanto sobre a sinterização de pós formados por partículas compósitas 

Mo-Cu (KIM et al., 2002; COSTA, 2000).    

Este trabalho investigou a influência do uso do precursor heptamolibdato de 

amônia (HMA) [(NH4)6Mo7O244H2O], para a obtenção do compósito Mo-Cu, como 

material inicial (Pois ao se utilizar o sal precursor do molibdênio, torna-se disponível 

uma nova rota para obtenção do molibdênio, através da redução (retirada da amônia) 

durante o processo de sinterização, obtendo assim o molibdênio puro, o que elimina 

a necessidade de um beneficiamento prévio, reduzindo o custo final do compósito). E 

da moagem de alta energia na preparação e caracterização de pós compósitos de 

HMA-20%pCu e HMA-50%pCu; assim como, o efeito do processamento dos pós 

moídos e reduzidos ou não reduzidos, na densificação e microestrutura do compósito 

Mo-Cu sinterizado. E, especificamente, foram desenvolvidos os seguintes estudos: 

- Compreender a influência da moagem de alta energia na formação dos pós 

compósitos de Mo-Cu; 

 - Comparar os resultados obtidos, pela moagem de alta energia em 

comparação aos obtidos pelo processo de mistura mecânica, sobre a densificação do 

compósito Mo-Cu; 
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- Correlacionar os resultados obtidos pelos processos aplicados. E a sua 

influência nas propriedades mecânicas e físicas do compósito Mo-Cu sinterizado; 

- Comparar os resultados obtidos com o intuito de determinar uma possível 

aplicação do produto para a produção de contatos elétricos. 

O capítulo 1 está apresenta a introdução, o capítulo 2 relata a revisão 

bibliográfica realizada na pesquisa e no capitulo 3, são descritos os materiais e 

equipamentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho, como também, os 

métodos para a análise e formação do compósito Mo-Cu. Já no capítulo 4, são 

mostrados os resultados obtidos e suas respectivas discussões e por fim, no capítulo 

5 as conclusões são apresentadas. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Molibdênio 

O molibdênio (Mo) tem número atômico 42, elevado ponto de fusão (2.163 

°C), alta densidade (10,22 g/cm3), boa condutividade térmica, baixo coeficiente de 

expansão térmica e elevada resistência à corrosão, fazendo com que este possua 

várias aplicações, como por exemplo: nas indústrias metalúrgica (ligas metálicas), de 

construção civil, automobilística e química. A Tabela 1 apresenta as características 

físico-químicas do molibdênio (LIMA, 2017). 

Tabela 1 - Propriedades físicas e químicas do molibdênio. 

Propriedades físicas e químicas do molibdênio: 

Número atômico:                                              42  

Peso atômico:                                                    95,94 g/mol 

Ponto de fusão:                                                 2.610º C 

Ponto de ebulição:                                            5.560º C 

Densidade:                                                        10,2 g/cm3 (20º C) 

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Molibdênio ocorre na natureza em cerca de 50 minerais, mas sua principal 

fonte de extração é o minério de molibdenita (MoS2). As suas principais reservas 

ocorrem em depósitos primários como coproduto/subproduto da exploração de cobre. 

A Figura 1 mostra uma imagem de uma amostra do minério de molibdênio (informar 

qual é esse minério, veja se é a molibdenita) em seu estado bruto (LIMA, 2017). 
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Figura 1: Minério de molibdênio. 

 

                                         Fonte: SCIENCE VIEWS, 2010. 

 

As reservas mundiais de molibdênio, em 2013, se mantiveram em 11 milhões 

de toneladas. No Brasil, as reservas de Mo são restritas, sendo descritas na literatura 

como associadas a depósitos de tungstênio em skarnitos (RN e PB), mineralizações 

com urânio (MG, SC), sub/coproduto em pegmatitos (BA), depósitos em granitos (SC, 

RS, RR) e epitermais (PA), tais como em depósitos de cobre, a exemplo de Salobo e 

Breves (PA). A produção mundial totalizou cerca de 270.000 toneladas, apresentando 

elevação de 4,2% em comparação com a produção de 2012. Tal produção está 

concentrada em países como China, Estados Unidos e Chile. Os dados sobre as 

reservas mundiais do minério de molibdênio estão expostos na Figura 2. 

 

Figura 2: Reservas de molibdênio. 

 

            Fonte: LIMA, 2017. 
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2.1.1 Produção de molibdênio no Brasil 

Inicialmente, o molibdênio é obtido através da molibdenita, por um processo 

chamado de flotação, gerando um concentrado final com 70-90% de molibdenita 

(BARBOSA e GUSMÃO, 1980). 

No Brasil, não existem minas que produzem molibdênio, sendo estimada uma 

pequena extração de molibdenita em garimpos, como no garimpo de esmeralda de 

carnaíba, Pindobaçú, na Bahia, que é comercializada semi-benificiada (LIMA, 2017). 

2.1.2 Aplicações 

Devido às suas características físico-químicas, o molibdênio possui diversas 

aplicações, sendo altamente usado na produção de ações especiais, pois melhora, 

consideravelmente, a resistência à corrosão nos aços inoxidáveis e em ligas 

(BARBOSA e GUSMÃO, 1980). 

Noventa por cento do molibdênio obtido do mundo é empregado com o ferro 

constituindo um produto intermediário para chegar ao aço molibdênio ou ligas com 

outros metais. É também usado na manufatura de aços rápidos para ferramentas, em 

aços resistentes a altas temperaturas, também usando na indústria química como 

catalizador (LIMA, 2017). 

O molibdênio sob a forma de molibdato de amônia é usado para determinação 

de fosforo nos aços, porém outras aplicações com o passar dos anos foram surgindo 

para o molibdato, como, por exemplo, a obtenção do molibdênio por meio do processo 

de redução, gerando aplicações como em produção de materiais para contatos 

elétricos. O uso em geral do molibdênio está alocado as seguintes aplicações 

industriais: em maquinário (35%), para aplicações elétricas (15%), em produtos 

químicos (10%), nas indústrias de óleo e gás (10%), e em outras aplicações 

(SANTOS, 2012). 

2.2 Cobre 

O cobre é um metal avermelhado e brilhante, foi o primeiro metal a ser 

manipulado na história da humanidade, e até hoje sua importância figura como um 
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dos metais mais utilizados industrialmente. Na Tabela 2, visualizam-se as 

propriedades físico-químicas do cobre. 

Tabela 2 - Propriedades físicas e químicas do cobre. 

Propriedades físicas e químicas do cobre: 

Número atômico:                                                  29 u 

Massa atômica:                                                     63,547 u 

Raio atômico:                                                        1,28 A° 

Eletronegatividade:                1,8 

Eletroafinidade:                                                     123,0 KJ/mol 

Ponto de fusão:                                                      2.610º C 

Ponto de ebulição:                                                 5.560º C 

Densidade:                                                             10,2 g/cm3 (20º C) 

  Fonte: Lima, 2017. 

 

O cobre é relativamente raro na crosta terrestre, logo as características físico-

químicas são: ponto de fusão relativamente baixo (1.083°C), boa ductibilidade, 

maleabilidade, resistência a corrosão e alta condutividade térmica e elétrica. Na Figura 

3, é possível visualizar o minério de cobre em estado bruto (LIMA, 2007). 
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Figura 3 - Minério de cobre em estado bruto. 

 

                                   Fonte: LIMA, 2017. 

 

O cobre encontra-se na natureza misturados a outros minerais como 

(RODRIGUES, HEIDER e FONSECA, 2012): 

 - A calcopirita (Cu2S + Fe2S3) cujo teor de em cobre é de 34,5%; 

 - A calcosita (Cu2S) contendo cerca de 80% de cobre. 

Os minérios oxidados e carbonatos também são encontrados frequentemente: 

 - A cuprita (Cu2O) óxido de cobre; 

 - A azurita (2 CuCo3), carbonato de cobre. 

Depois de extraído, britado e moído, o minério irá passar por um processo de 

flotação que resulta em um concentrado, cujo teor médio de cobre é de 30%. Este 

concentrado é fundido em um forno, onde alcança-se um produto intermediário 

chamado matte, com 60% de cobre. O matte líquido passa através de um processo 

de oxidação, é transformado em cobre blister, com 98,5% de cobre, que contém ainda 

impurezas como resíduos de enxofre, ferro e metais preciosos. O cobre blister, ainda 

no estado líquido, passa por processo de refino e, ao seu final, é moldado, chegando 

com 99,5% de cobre (SILVA, HEIDER e FONSECA, 2012). 

Os países que possuem as maiores reservas de cobre, levando com ano base 

o ano de 2008, apresentam-se na seguinte ordem: Chile com (36,0%), mantendo a 
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hegemonia mundial, seguido do peru (12,0%), estado unidos (7,0%) e china (6,3%), 

como ilustrado na Figura 4 (RODRIGUES, HEIDER e FONSECA, 2012). 

Figura 4: Reservas mundiais de cobre. 

 

     Fonte: SILVA, HEIDER e FONSECA, 2012. 

 

2.2.1 Produção de cobre no Brasil 

O Brasil está na 18° colocação na produção mundial de cobre, exportando a 

produção nacional e boa parte para os Estados Unidos, Alemanha, Canada, Argentina 

entre outros. O estado brasileiro de maior produção é o estado de Goiás, seguido do 

estado do Pará, Bahia, Alagoas, Rio grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas 

Gerais (RODRIGUES, HEIDER e FONSECA, 2012). 

2.2.2 Aplicações 

O cobre é um dos metais mais importantes industrialmente. A aplicação por 

excelência do cobre é como material condutor (fios e cabos), destino de 

aproximadamente 45% de consumo anual de cobre (RODRIGUES, HEIDER e 

FONSECA, 2012). 

Outros usos do cobre industrialmente são: 

• Tubos de condensadores e encanamentos; 

•  Eletroímãs, motores elétricos; 

• Interruptores e relés; 

Chile
36%

Peru
12%EUA

7%

China
6%

Outros paises 
39%
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•  Se tende ao uso do cobre em circuitos em substituição do alumínio, de 

menor condutividade; 

• Moedas, sendo empregado na agricultura, na purificação da água e 

como conservante de madeira. 

Peças sinterizadas de cobre são normalmente aplicadas quando se objetiva 

alta condutibilidade elétrica. Quando se fala de liga através da adição de um elemento 

diferente é possível a obtenção de várias outras características, dentre elas: maior 

dureza, resistência a corrosão, resistência mecânica, ao se usar o molibdênio junto 

com o cobre, obtemos uma liga nas quais se obtém alta resistência mecânica e a 

corrosão, podendo ser aplicada na produção de contatos elétricos. A Figura 5 

apresenta os principais segmentos industriais que demandam de cobre no planeta 

(CHIAVERINI, 1986). 

Figura 5: Demanda industrial do cobre. 

 

      Fonte: RODRIGUES, HEIDER e FONSECA, 2012. 

 

2.3 Materiais condutores  

Saraiva (1988) define material condutor, sendo aquele que, toda matéria que 

permite o estabelecimento de um fluxo de elétrons em seu meio, compatível com a 

diferença de potencial aplicada ao mesmo. 

Construção Civil 
40%

Industria Elétrica
25%

Maquinas
15%

Bens Duráveis 
10%

transporte
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Na natureza é possível encontrar três tipos de materiais quando se analisa 

sua habilidade de condução térmica ou elétrica: os materiais isolantes, 

semicondutores e condutores. Quando o material não é capaz de conduzir ou 

possuem baixa capacidade, podem ser classificados como materiais isolantes. Nestes 

materiais os elétrons saltam da banda de valência para a de condução, que é o espaço 

vazio que interliga as bandas (gap), onde o elétron tem que percorrer um grande 

percurso, fazendo com que o material não consiga conduzir eletricidade.  Nos 

semicondutores, por sua vez, a distância a ser percorrida pelo elétron é bastante 

pequena. Neste tipo de material já há uma certa facilidade de locomoção dos elétrons, 

o que promove o aumento da condução. Nos materiais condutores, a energia 

necessária para fazer os elétrons se moverem é praticamente inexistente, pois não há 

gap, permitindo ao mesmo a capacidade de condução (SARAIVA, 1988). 

Os tipos de materiais encontrados na natureza que são considerados os 

melhores condutores são os metais, que se apresentam geralmente na forma de 

mineral, ou seja, no estado de matéria inorgânica e no formato de rocha. Existem 

materiais não metálicos que são considerados condutores, porém sem a excelência 

dos metais (SARAIVA, 1988). 

2.4 Contatos elétricos 

Os contatos elétricos são os dispositivos responsáveis por promover a 

conexão elétrica entre dois pontos de um determinado circuito (SANTOS, 2012). Os 

contatos elétricos, são componentes condutores que aproximados através de uma 

ação mecânica externa, e que quando entram em contato, permitem a passagem de 

corrente em um circuito, como também permitem a sua interrupção através da 

separação de suas superfícies de contato (CAPELETTI, 2008). 

Os contatos elétricos são utilizados na maioria dos componentes elétricos, 

tais como: disjuntores, empacotares de micro-ondas, chaves seccionadoras, relés, 

interruptores, motores elétricos e etc. Na Figura 7, é possível visualizar alguns tipos 

de contatos elétricos (SANTOS, 2012). 
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Figura 6: Tipos de contatos elétricos. 

 

       Fonte: SANTOS, 2012. 

 

Os contatos elétricos podem ser fabricados usando-se metais, ligas metálicas 

e/ou outros tipos de materiais. Em ligas metálicas com características semelhantes, 

podem ser produzidas pelo processo de fundição. Porém, quando se usam elementos 

distintos, como materiais compósitos com a adição de materiais cerâmicos, a 

produção torna-se viável apenas pela rota de produção conhecida como metalurgia 

do pó, sendo obtidas pelo processo de consolidação chamado de sinterização. Os 

produtos resultantes conseguem manter suas propriedades distintas depois de 

processados, dentre as quais é possível citar a alta condutividade elétrica, a 

resistência ao desgaste e a resistência à erosão (HOYER, 1984; CHIAVERINNI, 

1986). 

Aponta Hoyer (1984) que, não há como se produzir um contato elétrico ideal 

que sirva para todas as aplicações, logo, deve-se escolher o material baseado 

diretamente em sua aplicação e a quais esforços (condições operacionais) que o 

contato será mantido, tais como: corrente empregada, atmosfera de trabalho, número 

de ciclos etc. 
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Santos (2012) afirma que, os contatos elétricos devem ser projetados de 

forma a promover as menores perdas possíveis, desta maneira, levam-se em conta 

as seguintes características: 

 - Formato  

A geometria do contato está intimamente ligada a um fator importante na 

aplicação em um circuito elétrico: a resistência de contato quando um contato elétrico 

de formato inadequado é colocado em funcionamento, havendo solicitações neste 

contato que não estavam previstas no projeto, que podem ser solicitações mecânicas, 

passagem de corrente elétrica. Na Figura 7, está exibido um contato elétrico de uso 

comum (SANTOS, 2012). 

 

Figura 7: Contatos Elétricos (Forma de rebite). 

 

                         Fonte: SANTOS, 2012. 

 

- Resistência de contato 

 Santos (2012) assegura que, a resistência de um contato é diretamente 

proporcional à força mecânica para manter o contato fechado ao formato e ao material 

do condutor. Esta característica deve ser requisitada quando se procura reduzir o 

desgaste causado pela abertura e fechamento do contato em atividade, a busca de 
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uma maior resistência, pode gerar decréscimo de outras propriedades, tais como, a 

condução elétrica e térmica. 

 - Aquecimento 

A passagem de corrente elétrica é inerente ao uso de contatos elétricos, esta 

corrente acarretará um aumento exponencial da temperatura, vindo a originar defeitos 

como, por exemplo a soldagem, ou fundindo o material de base com o contato, o uso 

de materiais com maior ponto de fusão, se torna fundamental. 

 2.4.1 Mecanismos de falhas em contatos elétricos 

Conforme Furukawa (1996), há duas formas de se efetuar o contato elétrico: 

por pressão ou por deslizamento. Eles diferem pelo movimento relativo de um dos 

pontos de contato em um ângulo perpendicular à superfície de contato. A Figura 8, 

apresenta o funcionamento de um contato elétrico, realizando as operações de ligar, 

conduzir e romper a passagem de corrente (HOYER, 1984). 

Figura 8: Operações de ligar, conduzir e romper um contato elétrico por 

pressão. 

 

              Fonte: FURUKAWA, 1996. 
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Para Furakawa (1996), os principais modos de falhas em contatos elétricos 

são: 

• Arco voltaico; 

• Oxidação; 

• Soldagem; 

• Ponte de fusão. 

2.4.1.1 Arco voltaico 

Ao romper-se o contato, como demonstrado na Figura 8, ocorre o 

aparecimento do arco voltaico, que pode ser definido como sendo uma grande 

quantidade de cargas elétricas se movimentando pelo ar a elevadas temperaturas. A 

temperatura na região central do arco voltaico é da ordem de 6000°C (SCHMIDT, 

1979). 

 De acordo com Furukawa (1996), quando se rompe o contato em um circuito, 

o arco surge entre os pares do contato e permanece desta forma até que as partes se 

separem a certa distância. 

Ao prolongar-se o tempo de separação das partes de um contato elétrico 

sujeito a um arco voltaico acarretará na vaporização do metal. O material fundido 

(volume) se desloca de um par para o outro e este fenômeno é conhecido como 

fenômeno de transferência de massa. Esta transferência causa uma desconfigurarão 

dos pares do contato, resultando em falha. O arco voltaico é o maior causador de 

falhas em contatos elétricos (SCHMIDT, 1979; FURUKAWA, 1996). 

2.4.1.2 Oxidação 

Em contatos elétricos a passagem de corrente elétrica pode acelerar o 

processo de oxidação, acarretando a formação de uma camada formada por óxidos 

metálicos. Sendo a maioria dos óxidos metálicos isolantes elétricos ou 

semicondutores, o surgimento desta camada pode acarretar no aumento da 

resistência do contato, e, com isso, caso a corrente seja muito alta, como em circuitos 

de alta corrente, pode ser gerado um aquecimento excessivo (FURUKAWA, 1996). 

Para que seja entendido o funcionamento do processo de oxidação, é 

importante que se tenha o conhecimento sobre a corrosão em metais, já que a 
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oxidação é um produto da corrosão, entre outros, como a corrosão galvânica e erosão-

corrosão. Todos estes podem gerar falhas em equipamentos metálicos (FURUKAWA, 

1996). 

 - Corrosão 

A corrosão consiste na degradação do metal provocada por reações químicas, 

ou eletroquímicas, como também, pode ocorrer devido à presença de agentes 

externos e do meio ambiente, é possível citar, como agentes causadores da corrosão, 

o oxigênio e a umidade do ar. Para os materiais metálicos, o processo de corrosão é 

normalmente um processo eletroquímico, isto é, uma reação química em que existe 

transferência de elétrons de um componente para o outro (CALLISTER, 2002). 

 - Oxidação 

Por característica, os metais tendem a perder e a ganhar elétrons. O oxigênio 

possui alta eletronegatividade, desta forma ele consegue “arrancar” os elétrons dos 

metais através da reação de oxidação, como demonstrado na Equação:  

 

1. 

 M Mn+  + ne- (1) 

 Fe   Fe2+ + 2e- 

         Fe          Fe3+ + e- 

 

 - Corrosão Galvânica 

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais ou ligas que possuem 

composições diferentes são acoplados eletricamente, ao mesmo tempo, em que, são 

expostos a um eletrólito (CALLISTER, 2002). 

 - Erosão-Corrosão 
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Este tipo específico de corrosão ocorre quando se combinam ataques 

químicos e abrasão mecânica ou por desgaste, portanto, é resultado da combinação 

da erosão mecânica com a corrosão (CALLISTER, 2002). 

O processo de erosão-corrosão pode levar o material a falhar devido ao 

aparecimento de regiões anódicas em contato com regiões catódicas, estas falhas se 

manifestam na forma de sulcos, crateras e ondulações (SHADLEY, 1996). 

 

Para Gomes (2005) os métodos mais usuais para combater a erosão-corrosão 

são: 

• Emprego de materiais mais resistentes; 

• Alteração de projeto, visando modificações no formato ou geometria dos 

equipamentos; 

• Modificações no meio corrosivo: emprego de inibidores; 

•  Revestimentos; 

• Proteção catódica; entre outros. 

2.4.1.3 Soldagem 

A falha por soldagem em contatos elétricos ocorre, devido à pressão nos 

pares do contato que tem como objetivo aumentar a sua condutividade. A ampliação 

exponencial da condutividade junto ao aumento da pressão, faz com que a exposição 

prolongada do contato a altas temperaturas tende a promover a soldagem. Desta 

forma, inutiliza-se o contato elétrico (FURUKAWA, 1996). 

2.4.1.4 Ponte de fusão 

O aparecimento das pontes de fusão em contatos elétricos ocorre devido à 

repetição do processo de abertura e do fechamento dos pares. Ao se ligar, o contato 

é aplicado uma determinada pressão, e, com o passar do tempo, esta pressão diminui 

gradualmente. Com a fusão dos pares, causadas por outras falhas, como ao arco 

voltaico, e o movimento de separação dos pares, cria-se uma ponte de material 

fundido levando a quebra do circuito (FURUKAWA, 1996). 
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2.5 Propriedades dos materiais para contatos elétricos 

Ao classificar os materiais condutores segundo suas propriedades, é facilitada 

sua escolha mediante qual aplicação se deseja, que pode variar desde a fabricação 

de uma placa de circuitos, à montagem de contatos elétricos. Dentre as propriedades 

que podem ser selecionadas para a produção de condutores pode-se destacar: as 

propriedades mecânicas, as elétricas, químicas e térmicas (FURUKAWA, 1996). 

 

2.5.1 Propriedades mecânicas 

Dentre as propriedades mecânicas, podem se destacar as seguintes: 

 - Maleabilidade 

É a capacidade dos metais de serem moldados em lâminas finas, pois esta 

propriedade permite ao material sofrer deformação sob um esforço de compressão 

sem se romper, dentre os metais, o elemento mais maleável é o ouro, pode ser citado 

também o alumínio. Geralmente a maleabilidade dos metais é melhorada quando se 

aumenta a temperatura. Devido a este fator os metais são trabalhados com mais 

facilidade à quente (CHIAVERINI, 1986). 

 - Ductibilidade 

É a capacidade do material de sofrer deformação quando submetido a um 

esforço de tração. Materiais dúcteis podem ser transformados em fios longos e finos. 

Alguns exemplos são: Ouro, cobre, alumínio. 

 - Dureza 

É a capacidade do material resistir ao risco, o material mais duro “risca” o mais 

mole, a escala de Mohs define os materiais de acordo com sua dureza, é possível 

visualizar esta escala na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Dureza dos materiais segundo a escala de Mohs. 

Escala de Mohs 

Dureza:                                             Mineral                              Fórmula Química 

     1                                                     Talco   Mg3Si4O10(OH)2 

     2                                                     Gipsita (gesso)        CaSO42H2O 

     3                                                     Calcita       CaCO3 

     4                                                     Fluorita      CaF2 

     5                                                     Aparita       Ca5(PO4)3 

     6                                                     Feldspato        KAlSi3O8 

     7                                                     Quartzo                                    SiO2 

     8                                                     Topázio                                 Al2SiO4(OH-F-)2 

     9                                                     Corindon                                  Al2O3 

    10                                                    Diamante                                  C 

    Fonte: CESAR, 2009. 

 

2.5.2 Propriedades elétricas 

 - Condutividade elétrica 

É a capacidade do material de conduzir eletricidade, a condutividade elétrica 

é dada pela Equação 2, onde o valor da condutividade é igual ao inverso da 

resistividade elétrica. 

 

𝜎 =
1

𝜌
 

 

(2) 
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Onde 𝜎 é o valor da condutividade e 𝜌 representa o valor da resistividade. A 

condução elétrica nos metais pode ser afetada devido a diversos fatores dentre os 

quais, podem ser citados: 

 - Defeitos da rede: impurezas, intersticiais, composição; 

 - Vibrações térmicas (fônons); 

 - Deformação Plástica (discordâncias). 

É interessante destacar que, a temperatura exerce efeitos diferentes 

dependendo do material. Enquanto um aumento de temperatura diminui a 

condutividade dos materiais metálicos, a dos semicondutores e isolante é aumentada 

(CALLISTER, 2007). 

 - Resistividade elétrica em metais 

A resistividade elétrica é a capacidade do material de impedir a passagem de 

um fluxo de elétrons, através de barreiras intrínsecas ou impostas ao mesmo. A 

Equação 3 é usada para se calcular a resistividade elétrica (LUNA, 2006). 

 

𝜌 =
1

𝜎
 

(3) 

 

 

A presença de imperfeições na estrutura cristalina dos metais causa alterações 

na resistividade e na condutividade. Para o cálculo da resistividade em metais usa-se 

a regra de Matthiessen, representada pela Equação 4 (FURUKAWA, 2006): 

 

𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝜌𝑡+ 𝜌𝑖+ 𝜌𝑑
 

(4) 

 

 

Onde: 𝜌𝑡 - Térmica (fônons); 𝜌𝑖 - Impurezas (ligas e intersticiais); 𝜌𝑑 - 

Deformação (discordâncias). 
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A temperatura tem influência diretamente na resistividade dos metais com o 

aumento da temperatura, as colisões entre os elétrons também aumentam, 

dificultando assim o movimento ordenado. Este aumento é linear e pode ser definido 

pela Equação 5 (FURUKAWA, 2006). 

 

𝜌𝑡= 𝜌0 (1+𝑎𝑇)  

(5) 

 

 

Onde: 𝜌0 e a – são constantes especificas de cada metal. 

 

A presença de outros componentes em contatos com os metais, pode 

influenciar diretamente na resistividade elétrica. Este efeito pode ser calculado pela 

resistividade e frações volumétricas das fases α e β (Equação 6), bem como, levando 

em conta a concentração das impurezas em solução solidas (Equação 7) 

(FURUKAWA, 2006). 

 

𝜌𝑖 =  𝜌𝛼  𝑉𝛼 +  𝜌𝛽  𝑉𝛽 

(6) 

 

 

Onde: 𝜌´s e V´s – resistividade e frações volumétricas das fases α eβ. 

 

𝜌𝑖 = 𝐴. 𝐶𝑖 . (1 − 𝐶𝑖)    

(7) 

 

 

Onde: Ci - concentração da impureza em soluções solidas; A - Constante. 
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A presença de discordâncias causa o aumento da resistividade total, 

independente da temperatura. Na Figura 9 é possível visualizar a variação da 

resistividade em ligas de cobre, quando se aplica uma deformação e com presença 

de elementos de liga (SARAIVA, 1988). 

Figura 9: Resistividade elétrica em ligas do cobre, e sob o efeito da deformação. 

 

                 Fonte: SARAIVA, 1988. 

2.5.3 Propriedades térmicas  

As propriedades térmicas estão relacionadas com o comportamento do 

material perante a aplicação de calor (LUNA, 2006). 

 - Condutividade térmica 

A transferência de calor entre os corpos, pode ocorrer por meio de três 

processos, que são condução, irradiação e convecção térmica. 

Define-se como condução térmica, o processo de transferência de calor, em 

que, as partículas de uma região com maior temperatura transferem sua agitação 

térmica para as partículas de uma região vizinha com temperatura maior (TEIXEIRA, 

2016). 
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Como na condutividade elétrica, a térmica também depende de que o material 

é constituído, ou seja, a estrutura atômica e física do material será de máxima 

importância, quando definirmos quais materiais são isolantes térmicos ou bons 

condutores (TEIXEIRA, 2016). 

Os isolantes térmicos, são aqueles em que o calor não consegue entrar e sair 

de um corpo. Como a condução térmica ocorre entre corpos, se o material não é capaz 

de transmitir calor, ele é denominado isolante  (TEIXEIRA, 2016). 

No entanto, aqueles materiais que permitem que o calor possa percorrer 

facilmente de um corpo para outro, são considerados bons condutores, nos 

condutores as moléculas estão em movimento ordenado, quando se a aplica uma 

fonte de energia, as moléculas passam a vibrar, transmitindo esta vibração para as 

moléculas vizinhas, essa energia vai se propagando por todo material. Um bom 

exemplo de materiais condutores são os metais (TEIXEIRA, 2016). 

Pode-se atribuir a condução térmica a três fenômenos distintos: Interação entre 

as moléculas; Deslocamento de elétrons livre; Radiação intermolecular. 

A fim de obter-se a taxa de transferência de calor por condução, pode-se 

utilizar a lei de Fourier que pode ser visualizada na Equação 8 (FURUKAWA, 2006): 

 

𝑞 =  −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝐷𝑥
 

 

(8) 

 

 

Onde k é a condutibilidade térmica; A é a área; T a temperatura; X é a direção 

do escoamento do calor. 

Dentro de um corpo, o calor pode fluir em diversas direções, levando em 

consideração uma célula unitária nos metais, onde temos três eixos, então podemos 

calcular essa condição para cada eixo em especifico (TEIXEIRA, 2016). 
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2.5.4 Propriedades químicas 

Materiais para contatos elétricos devem ser resistentes à corrosão, para que, 

filmes isolantes (de óxidos e outros componentes) não se formem facilmente quando 

os contatos elétricos operam em ambientes oxidantes (FURUKAWA, 2006). 

2.6 Materiais elementares para contatos elétricos  

Os materiais para contatos elétricos, devem possuir propriedades que 

promovam a condução elétrica e térmica, e dependo da aplicação exige-se a presença 

de outras propriedades, como dureza, resistência ao desgaste, a erosão, a oxidação, 

um material apenas não contém todas essas propriedades, desta forma, se faz 

necessário o uso de elementos de liga, e dos materiais compósitos fabricados pela 

metalurgia do pó. Os materiais que se destacam na produção de contatos elétricos 

são: Prata e suas ligas; Cobre e suas ligas; Ligas de tungstênio; Ligas de molibdênio 

(LUNA, 2006; FURUKAWA, 2006). 

2.6.1 Prata e suas ligas 

Dentre os metais, a prata pura é o elemento de maior condutividade térmica 

e elétrica, com ponto de fusão em 960,5°C, ela é o elemento de maior uso na produção 

de contatos elétricos, suas propriedades mecânicas são melhoradas, a prata liga-se 

com o ferro, cobre, níquel, tungstênio, molibdênio e o carbono. A prata de maior 

pureza (99,95% Ag) conhecida como prata fina, é usada quando se necessita de baixa 

resistência de contato (SANTOS, 2012). 

Segundo Furukawa (1996), a prata é vulnerável ao ataque por enxofre ou 

sulfatação, o que pode acabar formando uma camada isolante, a qual se torna 

prejudicial quando a voltagem é baixa, impedindo o contato elétrico de funcionar. É 

importante ressaltar em peças de contato, é a eliminação automática de óxidos de 

prata, por decomposição em prata pura e consequente liberação de oxigênio, a baixas 

temperaturas, 200 a 300°C. (SANTOS, 2012). 

Para Chiaverini (2001), as ligas mais utilizadas de prata são as seguintes: 

Prata-Tungstênio – em disjuntores (ar), contatores, arranques de motor, relés (aviões, 

para serviço leve e pesado), semicondutores, e chaves; Prata-molibdênio – 

disjuntores (ar), contatores, arranques de motor, relés (para serviço leve e pesado), 
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semicondutores e chaves; Prata-níquel – disjuntores (ar e óleo), contatores, arranques 

de motor, relés (aviões, serviço leve e pesado), chaves cambiadores de tomadas 

elétricas. 

2.6.2 Cobre e suas ligas 

Como citado anteriormente, o cobre é um material que possui alta 

condutividade térmica e elétrica, ponto de fusão relativamente alto, é um metal dúctil 

e maleável, as ligas a base de cobre possuem maior dureza e resistência mecânica. 

Uma característica intrínseca ao cobre é de que ele é um material criogênico, ou seja, 

suas propriedades mecânicas melhoraram a baixa temperatura, estas permanecem 

satisfatórias até 150-200°C (SANTOS, 2012). 

Segundo a classificação da ABNT, os principais tipos de cobre são os 

seguintes: 

 - Cobre eletrolítico tenaz (Cu ETP), que é utilizado onde se exige alta 

condutividade elétrica e boa resistência à corrosão; 

 - Cobre refinado ao fogo de alta condutibilidade (Cu FRHC), que contém um 

teor mínimo de cobre de 99,90% incluindo a prata, tem as mesmas aplicações que o 

cobre ETP, porém difere na qualidade; 

 - Cobre isento de oxigênio (Cu OF), utilizado em equipamentos 

eletroeletrônicos, devido sua maior conformabilidade. 

Ainda segundo a ABNT, existem outros tipos de cobre, porém suas aplicações 

não são para produção de contatos elétricos, tais como: o cobre refinado a fogo tenaz 

(Cu FRTP) que é usado na indústria química, civil. O cobre desoxidado com fósforo 

de baixo teor de fósforo (Cu DLP) que é utilizado em tubos que conduzem fluidos, 

entre outros (CARDOSO e SANTOS, 2010). 

Devido as suas propriedades mecânicas e físicas aliadas ao baixo custo, o 

cobre é amplamente utilizado na produção de contatos elétricos, sendo, sua principal 

desvantagem, a susceptibilidade à oxidação. Dentre as principais ligas de cobre para 

contatos elétricos são: Cobre +Tungstênio; Cobre + Molibdênio (FURUKAWA, 1996). 
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2.6.3 Tungstênio e suas ligas 

O tungstênio possui propriedades excelentes para a produção de contatos 

elétricos, tais como: dureza elevada, boa condutividade térmica e elétrica, e um alto 

ponto de fusão (3.370°C), uso do tungstênio tem um alto custo, visto que, o processo 

de obtenção do metal é dispendioso (SANTOS, 2012). 

As presenças destas propriedades tornam o tungstênio um material excelente 

quando ligado a materiais condutores como Ag e Cu, assim uma liga composta por 

entre estes materiais, gera um compósito, com dureza elevada, ótima condutibilidade 

térmica e elétrica, alta resistência ao desgaste e a erosão por arco voltaico. Porém, o 

tungstênio possui uma baixa resistência à erosão e alta resistência elétrica, ao se 

expor um contato composto por tungstênio a uma atmosfera corrosiva, um filme fino 

pode se formar, e o movimento de abertura e fechamento do contato pode levar o 

contato à falha. (FUROKAWA, 1996; SANTOS, 2012). 

Segundo Santos (2012) as principais ligas de tungstênio para a fabricação de 

contatos elétricos são: 

 - Tungstênio + Prata – Essa liga é composta por 25 a 50% de prata é utilizada 

geralmente em contatos sujeitos a alta corrente, pois combina boa condutividade 

térmica e elétrica da prata e a resistência à erosão e solda que são características do 

tungstênio; 

 - Tungstênio + Cobre – Esta liga resulta em um contato com alta resistência 

ao calor e maior condutividade térmica e elétrica, sendo utilizada em contatos para 

linhas de alta tensão. 

A escolha da composição dependerá da aplicação a qual vai ser exposta ao 

contato elétrico, se o projeto prevê a necessidade de uma maior condução, 

adicionamos uma maior quantidade do material condutor e assim por diante.  

2.6.3 Molibdênio e suas ligas 

O molibdênio é escolhido para a fabricação de contatos elétricos devido a sua 

elevada resistência mecânica, sua resistência à erosão ao arco voltaico, devido ao 

seu elevado ponto de fusão e ebulição (2.620°C) e (4.639°C) respectivamente, e 

elevada resistência térmica e por sua resistência a oxidação (SANTOS, 2012). 
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De acordo com a literatura, dentre as principais ligas de molibdênio 

empregadas para fabricação de contatos podemos citar (FURUKAWA, 1996; 

CHIAVERINNI, 2001; SANTOS, 2012): 

 - Molibdênio + prata: a prata possui alta condutividade, enquanto o molibdênio 

alta dureza e resistência à corrosão. 

 - Molibdênio + cobre: esta liga possui baixa densidade, aliada a alta 

condutividade térmica, e alto ponto de fusão. 

Para Furukawa (1996), se comparado o molibdênio com o tungstênio como 

componentes para a construção de contatos elétricos, o segundo possui maior 

resistência a oxidação e a erosão ao arco. Quando o peso é um fator importante o 

molibdênio é a escolha mais vantajosa por possuir uma densidade de 10,2 g/cm3 

enquanto a do tungstênio é de 19,3 g/cm3. 

2.7 Materiais Compósitos 

Com a evolução da tecnologia na produção de novos materiais, cada vez mais 

se torna necessário a combinação de materiais com propriedades diferentes, para a 

obtenção de um que mantenha suas propriedades e seja somada a do material a ser 

combinado define, esse processo como “princípio da ação combinada” (CALLISTER, 

2007). 

Por via de regra, um material compósito é determinado como um material 

multifásico, na qual se exibe uma proporção significativa das propriedades, das fases 

que o constituem (CALLISTER, 2007). 

Ao se projetar materiais compósitos, os pesquisadores fazem combinações 

com todos os tipos de materiais, como metais, cerâmicas e polímeros, com o objetivo 

de obter materiais com diversas propriedades para diversas aplicações, onde estas 

sejam solicitadas. De maneira geral, estruturalmente os compósitos são formados por 

duas fases, uma chama de matriz, que é continua e envolve a segunda fase 

denominada de fase dispersa. E suas propriedades são em função das fases 

constituintes (CALLISTER, 2007; MELCHIORS, 2015). 
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Os materiais compósitos podem ser classificados em relação a sua matriz, 

assim podendo ser classificados como: Compósitos de matriz metálica; compósitos 

de matriz cerâmica; compósitos de matriz polimérica (MELCHIORS, 2015). 

2.8 Metalurgia do Pó 

A metalurgia do pó pode ser uma rota alternativa para a produção de 

determinados materiais e, em outros casos, a única rota de produção possível. É uma 

tecnologia em constante expansão e a cada ano se torna mais atrativa, movida pelos 

diferenciais desta técnica, que consiste em (maior controle microestrutural, 

dimensional). Em algumas situações, há eliminação da necessidade de usinagem e 

economia de energia se comparadas a outras técnicas como por exemplo: fundição, 

infiltração.  

 O sistema Mo-Cu é um compósito constituído por uma fase refratária (Mo) de 

alto ponto de fusão (2.610ºC) e uma fase de metal de transição interna (Cu) de mais 

baixo ponto de fusão (1.084ºC). Em virtude do alto ponto de fusão do metal refratário 

e da diferença de temperatura de fusão das duas fases constituintes deste material 

compósito, a metalurgia do pó torna-se a única técnica para a produção de peças 

deste tipo de material.  

O efeito de fases insolúveis, como W-Cu e Mo-cu, vem sendo estudado 

intensivamente nos últimos anos. Um problema comum com estes materiais é que 

estes não podem ser obtidos utilizando-se a metalurgia convencional (ISLAMGALIEV 

et al. 2001; MORRIS et al. 2006; BOTCHAROVA et al. 2003). 

Como ambas as fases são completamente imiscíveis, a sua densificação, 

através dos processos de simples mistura de pós e sinterização, se torna difícil de ser 

alcançada, o que acarreta a diminuição das suas propriedades mecânicas e físicas, 

em especial, das propriedades térmicas e elétricas que são as de maiores interesses 

para aplicação deste compósito (SILVA et al., 1996). 

O processamento de materiais via metalurgia do pó é dividido em várias etapas, 

que vão desde a preparação do pó até a obtenção do produto final, todavia, do produto 

que se deseja obter nem todas as etapas são necessárias. Desta forma, para produzir 

peças do composto Mo-Cu, três etapas são de extrema importância (SILVA et al., 

1996): 
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• Preparação do pó;  

• Conformação mecânica, seja através de compactação ou de 

moldagem ou por injeção de pós;  

• Sinterização com fase líquida ou solida. 

2.9 Técnicas de processamento dos pós Mo-Cu 

Nos últimos anos, a moagem de alta energia (MAE) tem sido utilizada para 

preparar materiais compósitos com alta homogeneidade microestrutural. As 

propriedades elétricas dos materiais compósitos usados para contato elétrico, assim, 

como a alta condutividade térmica gerada pelo arco elétrico e a passagem de corrente 

elétrica dos dissipadores de calor; a alta resistência ao arco voltaico e a estabilidade 

química deste tipo de material são fortemente influenciadas pela microestrutura do 

material, tornando a (MAE) uma técnica que possui resultados mais que satisfatório, 

para a produção destes equipamentos (MELCHIORS, 2015; SILVA et al., 1996). 

 A moagem de alta energia também proporciona um refinamento da 

microestrutura, causando por consequência um aumento da resistência mecânica e 

da condutividade elétrica dos materiais, principalmente, dos materiais usados como 

contato elétricos e dissipadores de calor (CHEN et al., 2005). 

A preparação dos pós compósitos de metal refratário e um metal de transição 

interna através de moagem/mistura é geralmente realizada via úmida usando 

ciclohexano, álcool industrial, heptano, ou com uma atmosfera protetora de gás inerte 

assim como argônio, nitrogênio, etc. Isto é feito com a finalidade de evitar a oxidação 

dos pós durante o processamento. Em seguida, o pó é conformado/compactado e 

sinterizado (SILVA et al., 1996). 

2.10 Caracterização dos pós 

A caracterização dos pós é de fundamental importância devido à relevância das 

propriedades dos pós durante o processamento por metalurgia do pó, pois as 

características dos pós determinam a escolha da sua rota de obtenção 

(ARUNACHALAM et al., 1991).  

Todavia, a caracterização de pós é, portanto, um procedimento muito 

complexo, visto que, as propriedades dos pós são diretamente dependentes das 
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características das suas partículas individuais, além daquelas características dos seus 

agregados e dos vazios existentes nesses agregados de partículas (KIM et al., 1997). 

O comportamento dos pós metálicos durante o seu processo de consolidação 

por sinterização depende das características do pó inicial. Dessa forma, elas exercem 

uma profunda influência na densificação e desenvolvimento da microestrutura de tais 

materiais (LENEL et al.,1980; GERMAN et al., 1985; LEE et al., 1994).  

Dentre as características dos pós iniciais podemos citar: 

• tamanho de partícula; 

• distribuição do tamanho de partícula; 

• forma da partícula; 

• a estrutura do pó; 

• o grau de agregação; 

• aglomeração das partículas 

2.11 Mistura e homogeneização de pós 

A etapa de mistura e homogeneização de pós depende diretamente do material 

com o qual se está trabalhando e o que se deseja produzir. Esta etapa de 

processamento de pós tem duas finalidades básicas: dar ao pó as condições 

necessárias ao processamento posterior e produzir pós com boa dispersão dos 

constituintes (SILVA et al., 1996). 

A mistura é uma operação, na qual, se procura dispersar pós de diferentes 

espécies químicas, sendo um processo simples no qual os materiais constituintes não 

estão dispersados igualitariamente. Por outro lado, a homogeneização tem o propósito 

de misturar intimamente os pós para resultar numa composição nominal idêntica em 

todas as partes do pó (GOMES et al., 1995). 

2.12 Moagem de alta energia (MAE) 

A técnica de processamento de materiais sólidos envolvendo repetidos ciclos 

de deformação, soldagem a frio e fratura realizada em moinhos de bolas de alta 

energia é geralmente denominada de moagem de alta energia (MAE) 

(SURYANARAYANA et al., 1998; KOCH et al., 1991; BENJAMIN et al., 1976). 
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Durante a moagem de alta energia, partículas de pós muito finas, como também 

cristalitos nanométricos podem ser produzidos devido, principalmente, aos processos 

de deformação plástica (que gera o encruamento do material) e fratura das partículas 

causados pela alta energia de impacto dos corpos de moagem. Isto conduz, entre 

outros efeitos, à cominuição de grãos grosseiros assim como o refinamento dos seus 

cristalinos (MEYERS, MISHRA e BENSON, 2005). A preparação de pós através desta 

técnica de processamento de pós em estado sólido, que envolve repetidos ciclos de 

deformação, soldagem a frio, fragmentação e ressoldagem à frio das partículas, 

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

(SURYANARAYANA, 1998; SURYANARAYANA, 2001). 

Na moagem de alta energia, a energia é transferida para o pó metálico durante 

a moagem, produzindo um aumento nos contornos de grão como também, na 

densidade das discordâncias. Portanto, para o sistema Mo-Cu, o aumento da energia 

livre, ocorre devido à diminuição dos cristalitos e ao aumento da densidade das 

discordâncias (energia de deformação elástica). Com esse aumento da energia da 

livre, uma alteração do limite de solubilidade é percebida, gerando um aumento 

densificação do composto. (UNGÁR et al. 1988; BLÁZQUEZ et al.2009; LEI et al. 

2011). 

Estudos comprovam uma melhoria na distribuição e homogeneização das 

partículas de cobre no molibdênio após horas de moagem em moinho de alta energia 

(OZKAL et al. 2010). 

A MAE também tem sido usada para se conseguir sintetizar vários materiais 

que são difíceis ou impossíveis de produzir pelos métodos de processamento 

convencionais, além de melhorar a produção de outros materiais. Assim, sistemas 

sólidos imiscíveis tais como Nb-Cu, Nb-Ag, W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, WC-Cu, Cu-Fe e Ag-

Fe, que são difíceis e frequentemente impossíveis de se processar por técnicas 

convencionais, podem ser obtidos em fase sólida com distribuição homogênea da 

segunda fase através da MAE (BENJAMIN 1990; BAIKALOVA, 2000; LOMOVISKY, 

2000;; CORNEJO 2001; MARTINEZ, 2001; ORDONEZ,2001). 
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 2.12.1 Variáveis do processamento por moagem de alta energia 

O processamento de pós pela técnica de moagem de alta energia envolve a 

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

microestrutura do produto desejado. Assim, os componentes importantes do processo 

de MAE são os materiais de partida, o moinho e as variáveis do processo. As variáveis 

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

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

Essas variáveis são selecionadas de acordo com o material a ser processado, por 

exemplo, para materiais metálicos é aconselhável que é o processo seja e meio 

úmido, o que torna o material menos susceptível à oxidação como também menor 

geração de calor durante o processo de moagem.  

Suryanarayana, (2001) afirma que, com o aumento do tempo de moagem, 

menor será o tamanho das partículas. Isso indica que o mecanismo de moagem 

sobrepõe o efeito de soldagem observado em moagem de alta energia, devido ao 

processo ocorrer em via úmida que diminui o calor gerado pelo processo. 

Alguns dos parâmetros mais importantes, que podem influenciar nas 

características finais dos pós são (SURYANARAYANA et al., 1998; KOCH et al., 

1991):  

• Recipiente de moagem;  

• Velocidade de processamento;  

• Tempo de processamento;  

• Meios de moagem;  

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

• Atmosfera de processamento;  

• Temperatura de processamento;  

• Agente de controle do processo;  

• Tipos de moinhos. 

 

Dos parâmetros citados acima, para o trabalho em específico, o tempo de 

moagem é um dos parâmetros de fundamental importância, pois quanto maior este 

tempo, menor será o tamanho final das partículas, proporcionando um maior 
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refinamento microestrutural. Estudos realizados por Camila et al (2009) utilizando uma 

composição de Mo-30%Cu, afirma que, com o aumento do tempo de moagem, ocorre 

a diminuição do tamanho de partícula, seguida de formação de aglomerados com 

tamanhos menores, do que, os pós elementares utilizados na obtenção dos 

compósitos. Além disso, os resultados mostraram que o controle do tamanho de grão 

do pó compósito pode ser feito através do tempo de moagem. 

Segundo Mahani yousoff et al. (2011) obteve resultados que comprovam que 

com aumento gradativo do tempo de moagem, há uma melhora significativa em sua 

dureza, para compostos sinterizados do sistema Mo-Cu, bem como, percebe-se uma 

influência direta também da composição inicial dos pós de Mo-Cu para este aumento. 

2.12.2 Mecanismos de obtenção de pós compósitos por MAE 

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

paredes do recipiente, que produzem deformação, soldagem a frio, fratura e 

ressoldagem a frio das partículas do pó. Esses processos de deformação e fratura 

definem a dispersão dos componentes, a homogeneização das fases e a 

microestrutura final do pó. A natureza desses processos depende do comportamento 

mecânico dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e do estado de tensão 

durante a moagem. 

 A MAE pode ser realizado com três diferentes categorias de componentes de 

pós metálicos ou ligas, assim como: dúctil-dúctil; dúctil-frágil; frágil-frágil 

(SURYANARAYANA et al., 1998-2001). 

 

Por ser o mais estudado e de interesse neste trabalho de pesquisa, o 

comportamento da categoria de componentes de pós metálicos dúctil-frágil será a 

seguir abordado. 

2.12.3 Componentes dúctil-frágil 

A evolução microestrutural da MAE de componentes dúctil-frágil também foi 

descrita fenomenologicamente por Benjamin e Volin (1974). Onde no estágio inicial 

do processo de moagem, as partículas dúcteis vão sendo deformadas assumindo a 

forma de placas finas, em que, as partículas frágeis são fragmentadas devido as 
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continuas colisões entre as esferas e as partículas. Com o prosseguimento da 

moagem e a atuação do fenômeno de soldagem a frio, as partículas frágeis além de 

serem fragmentadas vão também sendo incorporadas à fase dúctil que foi deformada. 

Com o avanço da moagem e dos processos de deformação da fase dúctil, 

fratura da fase frágil e inserção dessa fase na fase na matriz dúctil, além da soldagem 

a frio, fratura e ressoldagem a frio dessas fases; uma nova partícula constituída por 

uma fase dúctil lamelar e finas partículas da fase frágil é formada. O contínuo processo 

de moagem encrua a fase dúctil dessas partículas diminuindo o seu tamanho e 

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

interlamelar e produz uma dispersão mais uniforme das partículas frágeis na matriz 

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

e dúctil e alcançar uma homogeneização química, caso a fase frágil seja solúvel. 

Dessa forma, o ligamento de componentes dúctil-frágil durante a MAE requer não 

somente a fragmentação de partículas frágeis para facilitar a diminuição da faixa de 

difusão, mas também de uma razoável solubilidade dos componentes da matriz dúctil. 

Os sistemas W-Cu, W-Ag, WC-Cu, WC-Ag, Mo-Cu, Mo-Ag, Ta-Cu, Ta-Ag, Nb-Cu e 

Nb-Ag são exemplos de materiais que possuem mútua imiscibilidade entre os seus 

elementos constituintes e que não apresentam formação de liga (SURYANARAYANA 

et al., 2001). 

2.12.4 Aumento de solubilidade sólida de sistemas imiscíveis 

O aumento de solubilidade sólida proporcionado pela MAE acontece, 

principalmente, pela formação de fases nanocristalinas durante a moagem (HUANG 

et al., 1994). Esses materiais são obtidos pela deformação mecânica introduzida no 

pó, a qual, produz refino dos cristalitos e deformação da rede cristalina de ambas as 

fases. A deformação da rede, causa diminuição do tamanho médio coerente dos 

cristalitos e aumento de tensão na rede cristalina do material. Uma grande fração em 

volume de átomos presentes nos contornos de grãos desses materiais, com grãos 

ultrafinos é esperada para aumentar a difusão e, consequentemente, a solubilidade 

sólida de sistemas imiscíveis ou com baixa miscibilidade (HUANG et al., 1994;  

SURYANARAYANA et al., 1990, 1995, 2001). 

Os pós formados por nanocristais apresentam um maior volume de contornos 

de grãos. Além disto, a difusividade dos átomos componentes é aumentada devido à 
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grande quantidade de defeitos da estrutura e tensões na rede de tais materiais. Por 

estas razões, os átomos do soluto substituem os átomos do solvente nos contornos 

de grãos e vice-versa. A rápida difusão dos átomos de um grão no outro, conduz a 

uma rápida homogeneização e resulta na formação de solução sólida 

(SURYANARAYANA et al., 1995, 2001). 

Outros parâmetros, da mesma maneira, tamanho do raio atômico, 

eletronegatividade, composição (quantidade de soluto presente no sistema), ativação 

térmica e agentes controladores do processo também são responsáveis pelo aumento 

de solubilidade sólida. Entretanto, a explicação para o aumento de solubilidade sólida 

descrita acima, sendo que, foi baseada em observações de alguns exemplos, e as 

várias teorias existentes na literatura a este respeito, não são capazes de explicar 

como isto ocorre em todos os sistemas de liga (SURYANARAYANA et al., 1998, 

2001). 

2.12.5 Moagem de Alta Energia nos sistemas imiscíveis, assim como Mo-Cu 

Os sistemas imiscíveis, assim como: W-Cu, WC-Cu, W-Ag, WC-Ag, Mo-Cu, 

Mo-Ag, Al-In, Pb-Bi, Cu-Cr e Cu-Pb-Sn, são de difícil densificação, devido a sua mútua 

insolubilidade e o seu alto angulo de contato, desde que, diminui a molhabilidade do 

líquido sobre a fase sólida. 

A solubilidade de um sistema pode ser medida através das regras de Hume-

Rothery, que relaciona o tamanho dos átomos, a estrutura cristalina e a 

eletronegatividade do solvente e do soluto (HUME-ROTHERY; RAYNOR, 1962). Para 

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

satisfaçam as três condições: a) o raio atômico do soluto não pode diferir mais de 15% 

do raio do solvente; b) a estrutura cristalina seja similar; e c) o soluto e o solvente 

possuam valores de eletronegatividade o mais próximo possível (ALAM, 2006; 

SURYANARAYANA; IVANOV; BOLDYREV, 2001). 

O molibdênio e o cobre são dois elementos imiscíveis em condições de 

equilíbrio. Duas das três regras de Hume-Rothery são violadas para o sistema Mo-Cu. 

Primeiro o molibdênio possui estrutura cristalina cubica de corpo centrado (CCC) e o 

cobre possui estrutura cristalina cubica de face centrada (CFC). Os valores de 

eletronegatividade também são distantes (Mo = 2,16 e o Cu =1,90), segundo a escala 
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de Linus Pauling (PAULING, 1960; JAMES; LORD, 1992). A diferença de raio atômico 

é baixa para o Mo e o Cu, sendo esta diferença de raio atômico cerca de 8%. 

O desenvolvimento de materiais com pós de sistemas imiscíveis cada vez mais 

finos através de processo de não equilíbrio de fases em estado sólido, do mesmo 

modo que, a MAE, tem sido apontado por várias pesquisas. Botcharova et al. (2003) 

afirma que, através da moagem de alta energia, no que, compete ao sistema Mo-Cu, 

que a mesma promove uma melhora nas propriedades térmicas, elétricas e 

mecânicas, dos compostos formados por esse sistema, devido à melhora significante 

em sua homogeneização e, por conseguinte, no rearranjo das partículas, promovendo 

uma superior densificação. 

De acordo com Johnson (2001), que utilizou uma composição de Mo-18%Cu, 

quando se utiliza a moagem de alta energia ao invés de outros processos, é possível 

obter uma densificação próxima da teórica, o que não é possível para os outros 

processos. 

A (MAE) contribui para elevação da sinterabilidade e, consequentemente, para 

produção de estruturas com densidade teórica ou próxima da densidade teórica 

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

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

2.13 Compactação 

A compactação é uma das etapas fundamentais para o processamento de 

materiais pela metalurgia do pó. Na compactação busca-se atingir alguns objetivos, 

tais como (MELCHIORS, 2015): 

 - Consolidar o pó na forma desejada; 

 - Controlar a porosidade; 

 - Dar resistência mecânica ao compactado. 

Há várias técnicas usadas para promover a conformação de peças através da 

metalurgia do pó, dentre elas podemos destacar: 

 - Compactação uniaxial; 

 - Compactação biaxial; 
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 - Compactação triaxial 

Podendo estas serem através de prensagem isostática, forjamento, extrusão, 

laminação e moldagem por injeção (MELCHIORS, 2015).  

Bocharova et. al (2003) comprovou que, a compactação tem influência direta 

na densidade final do composto Mo-Cu utilizando duas formas de compactação: uma 

a frio e outra a quente. Os resultados obtidos demonstram que, uma melhor dispersão 

e homogeneização foram encontradas para os compactados a quente. 

Para minimizar o atrito entre as partículas e destas, com as paredes da matriz 

aplica-se uma lubrificação, tanto durante a compactação, bem como, durante a ejeção 

da amostra, o lubrificante pode ser adicionado ao pó, ou como usualmente é utilizado, 

este é aplicado as paredes da matriz antes de se compactar (GOMES, 1995). Como 

exemplo de lubrificantes, podemos citar o estearato de zinco. (MELCHIORS, 2015). 

Durante o processo de compactação alguns estágios são alcançados durante 

este processo, que compreendem o escorregamento e o rearranjo das partículas, tais 

como (GOMES, 1995): 

• (Estágio 1) onde ocorrem as deformações elásticas locais, bem como, 

fraturas das partículas nos pontos de contato; 

• (Estágio 2) Ocorre um novo rearranjo e escorregamento das partículas,  

• (Estágio 3) devido a altas pressões, há uma compressão elástica da 

amostra compactada como um todo; 

• (Estágio 4) A ejeção do compacto da matriz, onde as tensões residuais, 

são relaxadas as dimensões do compactado podem aumentar por volta 

de 0,5%, sendo este um momento crítico. (GOMES, 1995). 

A compactação uniaxial foi utilizada para produzir os compactados a verde 

para esta pesquisa, está técnica é realizada com uma única ação do pistão, assim 

sendo, a distribuição da pressão sobre não é uniforme, o que acarreta em uma 

variação de densidade sobre o compactado a verde para reduzir este efeito, pode-se 

utilizar outras técnicas, tais como: a biaxial. 

 Variáveis do processo de compactação, tais como: a carga aplicada, exercem 

influência direta nas características finais do material compactado, como exemplifica 
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Zuhailawati (2009), que verificou a influência da carga aplicada na compactação, na 

densidade a verde e na densidade relativa do composto. Foi utilizado Nb-Cu, onde os 

resultados obtidos com o aumento gradual das cargas aplicadas, levaram a uma 

elevação significativa em ambas as medições de densidade. 

2.14 Sinterização 

A sinterização é um processo termodinamicamente ativado e irreversível e de 

não equilíbrio, onde o compactado ou um agregado de pó, adquire uma estrutura 

solidificada. Durante este processo ocorre a redução da área superficial através do 

contato entre as partículas, o que resulta no crescimento dos grãos, numa redução de 

poros e consequente contração do volume. (GOMES, 1993). 

Durante a solidificação dos metais, seus átomos são rearranjados de forma a 

produzir sua estrutura cristalina. Dependendo da forma como o líquido se transforma 

em sólido, defeitos de empacotamento e na organização dos átomos podem surgir. 

Isto produz imperfeições estruturais. O tipo e a quantidade destas imperfeições afetam 

decisivamente algumas propriedades e o comportamento dos materiais cristalinos 

(GOMES, 1995). 

No processamento de materiais pela metalurgia do pó, a sinterização é uma 

das etapas mais importantes. Nesta etapa o aglomerado de partículas já conformadas 

ganha resistência mecânica, como também, adquirem praticamente todas as suas 

propriedades finais, por conseguinte a sinterização é considerada como o processo 

responsável pela densificação (eliminação da porosidade) cristalinos (GOMES, 1995). 

A sinterização sendo a etapa mais complexa na rota da tecnologia do pó é 

influenciada por diversos parâmetros (tais como, as autodifusividades e as 

interdifusividades, a solubilidade mútua e a molhabilidade, etc.), estes atuam de forma 

simultâneas nos processos e devido a diversidade de sistemas, não é viável elaborar 

um único modelo de sinterização para atender a todos os sistemas, logo que, de forma 

usual elabora-se um modelo para cada sistema a ser estudado. Levando-se em conta 

o tipo de sistema e fase, onde há sinterização do sistema, podem-se classificar dois 

tipos de sinterização: sinterização com fase solida e com fase liquida (GOMES, 1993). 
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2.14.1 Sinterização com fase sólida 

A sinterização do estado sólido é um dos processos responsáveis pela 

obtenção do compósito Mo-Cu. Esta ocorre em temperatura onde nenhum dos 

elementos do sistema atinge o ponto de fusão. Ela é realizada através do transporte 

de material, por exemplo, a difusão atômica. Com o intuito de promover uma maior 

força motriz, a sinterização em fase sólida é efetuada, às vezes, com adições de 

elementos reativos que alteram o equilíbrio entre a energia superficial das partículas 

e a energia de contorno de grão, favorecendo a sinterização, porem esta adição tem 

como efeito colateral reduzir suas propriedades físicas (COSTA, 2004). Este tipo de 

sinterização pode ser dividido em três estágios: 

1.  O estágio inicial é caracterizado pela formação de contornos de 

grãos na área de contato entre partículas ou formação e crescimento de 

pescoços entre as partículas, a partir dos contatos estabelecidos durante o 

processo de compactação conduzido até o instante onde estes começam a se 

interferir; 

2. O estágio intermediário é caracterizado pela densificação do 

compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados; 

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

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

dos poros ao longo dos contornos de grão com somente uma pequena 

densificação da estrutura (GOTOH; MASUDA et al., ANO???). A Figura 9 

mostra um esquema das etapas de sinterização em fase sólida. 
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Figura 10: Esquema representativo dos estágios de sinterização em fase 

sólida.

Fonte: GOMES, 1995 e LEE; REINFORTH, 1994. 

 

2.14.2 Sinterização com fase líquida 

A sinterização com fase líquida ocorre com o aparecimento de uma fase 

líquida a determinada temperatura de sinterização. Esse tipo de sinterização pode 

ocorrer por dois diferentes processos: um quando o líquido permanece presente 

durante todo o tempo e o compacto se mantém na temperatura de sinterização. No 

outro que também é denominado de sinterização com fase liquida (transiente), que 

ocorre quando o líquido se forma durante o aquecimento da amostra a temperatura 

de sinterização e desaparece por interdifusão durante a sua temperatura de 

sinterização (COSTA, 2004). 

A densificação pela sinterização com fase líquida geralmente requer que seja 

transportado uma quantidade substancial do material sólido dissolvido através do 

líquido, porém, a quantidade de fase liquida deve ser pequena o suficiente para que 

amostra mantenha a forma durante  a sinterização ao surgi a fase liquida, a tendência 

é cobrir as partículas que já estão solidificadas, eliminando assim a interface sólido-

vapor, esta eliminação  depende diretamente da molhabilidade entre os componentes 

da mistura, se tornando mais difícil em  sistemas  que são considerados imiscíveis 

(COSTA, 2004). 
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       A sinterização com fase liquida depende significantemente da 

molhabilidade entre o líquido formado e a parcela do material que permaneceu solido. 

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

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

líquido tende a sair da estrutura (exudação) e o corpo, muitas vezes, se desfaz. Se o 

ângulo é inferior a 90°, ocorre sinterização. A rapidez com que esta ocorre e o nível 

final de sinterização são expressos por este ângulo. Quanto menor ele for, mais rápida 

é a densificação da estrutura e mais densa ela fica. 

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

estágios (LENEL, 1980; GERMAN, 1997; TANDON; JOHNSON, 1998): 

 - Estagio de rearranjo ou de fluxo líquido é marcado pelo espalhamento do 

líquido recém-formado ao redor das partículas sólidas. Isto conduz ao rearranjo 

dessas partículas e à densificação da estrutura. 

 - Estágio de solução-reprecipitação só ocorre se houver solubilidade da fase 

sólida no líquido. Quando isto acontece, uma fração de partículas da fase sólida é 

dissolvida pelo líquido e se difundirá neste, precipitando-se posteriormente sobre 

outras partículas sólidas em locais energeticamente mais favoráveis. 

 - Estágio de sinterização em estado sólido consiste no crescimento de 

pescoço entre as partes sólidas que estão em contato. Ele só ocorre se a estrutura 

não estiver ainda completamente densa. Neste estágio, ocorre o fechamento dos 

poros e a contração da estrutura. Como na sinterização em fase sólida convencional, 

as partículas tendem a se aproximar e a estrutura a contrair, promovendo o 

fechamento dos poros residuais e conduzindo à densificação final da estrutura. A 

Figura 10 apresenta um esquema das etapas de sinterização com fase liquida. 
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Figura 11: Esquema representativo dos estágios de sinterização com fase líquida. 

 

Fonte: GERMAN,1998. 

 

2.14.3 Densificação 

No presente trabalho, a densificação tem grande importância, pois com o seu 

aumento, será possível obter uma melhoria das propriedades térmicas, elétricas e 

mecânicas. 

Para os pós dúcteis, a principal etapa de densificação é a compactação, e para 

materiais duros (cerâmica, tungstênio e ligas, compósitos particulados), a principal 

etapa de densificação acaba sendo a sinterização. Assim, é necessário maior 

sinterabilidade dos materiais duros, devendo-se adaptar com as elevadas variações 

dimensionais que ocorrem durante a sinterização (GALIOTTO, 2005). 

Materiais compósitos, tais como Mo-Cu, W-Cu,W-Ag, W-Cu-Ni são obtidos 

usualmente pela metalurgia do pó, através das técnicas de infiltração, prensagem a 

quente (HIP) e sinterização com fase líquida (ASLANOGLU; MARTINEZ; ORDONEZ, 

2001 e LU; TANG, 1992). O comportamento de densificação durante a sinterização 

com fase líquida de sistemas imiscíveis tais como W-Cu e Mo-Cu, onde o mecanismo 

predominante é a sinterização em estado sólido do Mo na presença do Cu líquido de 

acordo com os modelos propostos. (JOHNSON e GERMAN, 1994, 2001; 
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UPADHYAYA e GERMAN, 1998). Semelhante ao sistema W-Cu, espera-se que o 

sistema Mo-Cu tenha o mesmo comportamento. 

Assim como W-Cu, os pós de Mo-Cu não apresentam o mecanismo dissolução-

reprecipitação devido à mútua insolubilidade dos seus constituintes. Desta maneira, 

microestruturas com densidade teórica ou próxima se tornam difíceis de serem 

produzidas. No entanto o comportamento de densificação dos pós compósitos W-Cu 

nanoestruturados produzidos por MAE é diferente daquele pó W-Cu produzido pelos 

métodos convencionais de mistura mecânica ou de moagem em moinho de bolas 

convencional (COSTA, SILVA e GOMES, 2003; KIM, RYU e MOON, 2000; COSTA, 

ABROZIO e SILVA, 2004). 

Trabalhos realizados com pós compósitos W-Cu preparados por moagem de 

alta energia (MAE) propõem um novo modelo de densificação por sinterização com 

fase líquida para o sistema W-Cu (KIM e MOON, 1998; KIM et al. 1998, 1999; LEE e 

KIM, 1995). Talvez, tal modelo possa ser estendido para o sistema Mo-Cu. Uma 

esquematização do comportamento microestrutural durante a sinterização dos pós-

Cu compósitos nanocristalinos é exibida na Figura 11. 

Figura 12: Comportamento da microestrutura do compósito W-Cu produzido por 
moagem de alta energia durante a sinterização. 

 

                        Fonte: KIM et al., 1998. 
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Nizhenko et al. (2008) estudou o comportamento da densificação do sistema 

Mo-Cu, variando a quantidade Cu presente. Os resultados obtidos demonstram que 

quanto maior a adição de Cu, menor a densificação obtida, devido a um maior 

aparecimento de poros na estrutura. 

Para se conseguir um aumento na densificação, quando é adicionado grandes 

quantidades de (Cu), é necessário adicionar materiais de transição, como por 

exemplo, o Ni e o Pd. Afirma Johnson (2001) que, para o Mo-Cu, a porcentagem de 

Mo, utilizada comercialmente é de Mo80-85%Cu, em seus estudos, o mesmo, 

alcançou uma superior densificação. Porém, essa adição de materiais à composição 

do Mo-Cu acarreta em sua diminuição das propriedades físicas, devido a este fator, a 

escolha por esta adição, se deve a qual aplicação o compósito estará direcionado. 

Já Silva (2008), utilizando um sistema similar (Ta-Cu), obteve melhores 

resultados em termos de densificação, através do aumento do tempo sinterização, 

segundo o seu trabalho este aumento leva a uma estrutura mais homogênea devido 

à dispersão das partículas compósitas aglomeradas. 

Enquanto Peng Song et al. (2009) usando o HMA obteve resultados 

expressivos no aumento da densificação, utilizando-se do processo de gelatificação-

redução, quando houve o aumento das temperaturas de sinterização, bem como, a 

utilização da técnica de conformação a quente, ele também afirma que, quanto menor 

o tamanho das partículas e, consequentemente, uma melhor dispersão, são de 

extrema importância para o aumento da densificação, outros resultado obtidos por ele, 

são o aumento das propriedades mecânicas, térmicas e elétricas alcançados pelo 

aumento da densificação do material, resultado direto do aumento gradual das 

temperaturas de sinterização. 
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3 Materiais e Métodos 

Os procedimentos adotados neste trabalho consistiram na caracterização dos 

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

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

microestruturas sinterizadas. A Figura 13 ilustra detalhadamente todos os 

procedimentos e condições de processamento que foram usados no decorrer deste 

trabalho. 

Figura 13: Fluxograma do processamento experimental realizado para a preparação 
dos pós e na obtenção do compósito Mo-Cu. 

                   

                   Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.1 Matéria prima 

A matéria prima usada para a obtenção do compósito Mo-Cu foi um pó de 

heptamolibdato de amônia [(NH4)6Mo7O244H2O], material precursor do molibdênio 

metálico, e um pó de cobre. As características de ambos os pós são apresentadas a 

seguir. 

3.1.1. Pó de heptamolibdato de amônia 

O pó de heptamolibdato de amônia usado neste trabalho foi fornecido pela 

empresa MERCK com uma composição [(NH4)6Mo7O244H2O] e um tamanho médio de 

partícula igual a 50 mícron, conforme visto no histograma de distribuição de partícula 

mostrado na Figura 14.O mesmo, foi caracterizado através das técnicas de difração 

de raios-x (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microanálise química 

por energia dispersiva (EDS). O histograma da distribuição de tamanho de partículas 

desse pó vista na Figura 14 é multimodal e o estado de agregação das partículas varia 

de 0,5 a 40 μm. 

Figura 14: Análise de distribuição do tamanho de partículas efetuada por difração a 
laser do pó de heptamolibidato de amônia. 

 

              Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 15 mostra o padrão de difração de raios x do pó de heptamolibdato 

de amônia usado na preparação dos pós compósitos de HMA-Cu. 

 

Figura 15: Padrão de difração de raios-x do pó de heptamolibdato de amônia. 
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     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 16 ressalta uma micrografia eletrônica de varredura das partículas de 

pó de HMA. As partículas deste pó possuem superfície lisa e densa, com forma 

variando de poliédrica a retangular. 
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Figura 16: Micrografia eletrônica de varredura do pó de Heptamolibdato de Amônia 

(HMA). 

 

                               Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 17 mostra a análise de EDS do pó de heptamolibdato de amônia 

realizado na área em vermelho. Apenas os elementos (Mo, N e O) constituintes do pó 

de heptamolibdato de amônia foram detectados, o que indica a inexistência de 

contaminantes ou sua presença é muito pequena e não pode ser detectada por tal 

técnica de análise química. 

 

Figura 17: Análise de EDS do pó de heptamolibdato de amônia. 

 

          Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.1.2. Pó de cobre 

Um pó de cobre atomizado fornecido pela Metal Pó com pureza de 99,64 % e 

tamanho médio de partícula de 30,43 μm foi empregado na preparação de todas as 

composições de HMA-Cu utilizadas para se obter os compósitos de Mo-Cu, o mesmo, 

foi caracterizado com relação às mesmas técnicas empregadas no pó de 

heptamolibdato de amônia, o padrão de difração de difração de raios x é mostrado na 

Figura 18. 

Figura 18: Padrão de difração de raios-X do pó de cobre. 
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                     Fonte: Elaborada pelo autor; 

 

O histograma de distribuição de tamanho de partícula do pó de cobre está 

exposto na Figura 19. A distribuição de tamanho médio de partícula do referido pó é 

unimodal. 
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Figura 19: Análise de distribuição de tamanho de partículas do pó de cobre efetuada 

por difração a laser.  

 

                   Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

A Figura 20 (A-B) mostra as micrografias eletrônicas de varreduras do pó de 

cobre como recebido do fabricante. Partículas com formato esférico e irregular típicas 

de pós produzidos pelo processo de atomização podem ser vistas. 

 

Figura 20: Micrografia eletrônica de varredura do pó de cobre comercial. 

  

         Fonte: Elaborada pelo autor 
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A Figura 21 mostra a análise de EDS do pó de cobre realizado na área 

marcada em vermelho da figura 20. Nesta figura, apenas o elemento cobre foi 

detectado. Isto indica que o pó não possui contaminantes ou que sua quantidade é 

muito pequena de forma que não pode ser detectada pela técnica de medida. 

Figura 21: Análise de EDS do cobre comercial.  

 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2 Caracterização das matérias primas 

As técnicas de caracterização assim como a difração de raios-x (DRX), a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a microanálise química por energia 

dispersiva (EDS), foram utilizadas para caracterizar os pós iniciais e os pós 

preparados por mistura manual e moagem de alta energia 

3.2.1 Análise por difração de raios-x (DRX) 

A análise de difração de raios x foi utilizada para identificar as fases cristalinas 

presentes nos pós iniciais assim como nos pós preparados por mistura mecânica e 

moagem de alta energia. Ela também foi usada para se calcular a microdeformação 

da rede cristalina e o tamanho de cristalito das fases Mo e Cu através do alargamento 

dos picos presentes nos padrões de difração de raios x dos referidos pós. 
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As análises de DRX foram realizadas em um difratômetro de Raios-X do tipo 

(DRX -7000) da SHIMADZU com radiação de Cu-Kα, uma tensão de 40KV e corrente 

de 30 mA sob uma faixa de varredura angular 2θ de 10° a 90°.3.2.2 Análise 

morfológica dos pós 

Nesse trabalho, a morfologia das partículas dos pós de partida e preparados 

por mistura mecânica e moagem de alta energia foram examinadas em um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) de bancada, modelo TM-3000, que opera 

com elétrons secundários e retroespalhados. As análises por MEV para este trabalho 

foram realizadas com o objetivo de visualizar o formato das partículas dos pós, 

distribuição destas partículas devido a variação das horas de moagem, como também, 

visualizar as estruturas dos os corpos sinterizados. 

As microestruturas das amostras sinterizadas foram observadas através do 

mev de bancada, modelo tm-3000, e a análise química por energia dispersiva (eds) 

acoplada ao microscópio foi usada para verificar a possível contaminação da 

microestrutura das amostras sinterizadas e dos pós preparados principalmente 

durante a moagem. 

3.3 Composição dos pós 

Pós compósitos de Mo-Cu na razão de 20 e 50 % em massa de cobre foram 

obtidos a partir da decomposição e redução por hidrogênio de pós de HMA-Cu na 

razão de 11,96 e 35,21 % em massa de cobre, respectivamente, preparados por 

mistura mecânica e moagem de alta energia. Uma quantidade de 20 gramas de pós 

HMA-Cu foi utilizada para calcular as composições usadas neste trabalho. 

3.4 Preparação dos pós 

Pós compósitos de HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em massa de Cu foram 

preparados utilizando as técnicas de mistura mecânica e moagem de alta energia. Um 

moinho planetário pulverisette 7 de alta energia com recipiente e corpos de moagem 

de metal duro foi utilizando para preparar os pós HMA-Cu preparados por moagem de 

alta energia. 
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3.4.1 Pós compósitos de HMA-Cu preparados por moagem de alta energia. 

Pós compósitos de HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em massa de cobre foram 

preparados por moagem em um moinho planetário pulverisette 7. Recipiente e bolas 

de moagem com 14,8 mm de diâmetro feitos de metal duro foram utilizados durante a 

moagem. Uma atmosfera de ciclohexano foi utilizada como agente de controle do 

processo e no intuito de evitar a oxidação dos pós durante a moagem. A razão em A 

razão em massa de pó para bolas usada foi de 1:5, onde a quantidade em massa do 

pó foi de 20 gramas e das bolas 100 gramas. Os pós compósitos de HMA-Cu foram 

moídos a 400 rpm por 50 horas. Durante a moagem, amostras de pós foram coletadas 

após 2 e 20 horas para se observar a evolução da moagem, uma quantidade de 60 

gramas de pó foi preparada por moagem para ambas as composições estudadas 

neste trabalho. Os dois pós compósitos HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em massa de 

cobre preparados por moagem serão designados por MAE20% e MAE50%, 

respectivamente. 

3.4.2 pós compósitos de HMA-Cu preparados por mistura mecânica. 

Os pós compósitos HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em massa de cobre 

preparados por mistura mecânica foram misturados por agitação manual em um 

recipiente plástico durante 5 minutos. A massa total usada na preparação de tais pós 

também foi de 60 gramas. Os dois pós compósitos HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em 

massa de cobre preparados por mistura mecânica serão designados por MM20% e 

MM50%, respectivamente.  

3.5 Decomposição e redução por H2 dos pós compósitos de HMA-Cu 

Parte dos pós compósitos de HMA-Cu com 11,96 e 35,21 % em massa de Cu 

preparados tanto por mistura mecânica quanto moídos por 50 horas foram 

decompostos e reduzidos por H2 para se obter os pós compósitos de Mo-Cu com 20 

e 50 % em massa de cobre. A parte restante de tais pós foi utilizada para obter 

compactos de pós que foram sinterizados onde a decomposição e reduções de tais 

pós ocorreram durante o aquecimento de sinterização dos referidos compactos. 

O processo de decomposição e redução por H2 dos referidos pós HMA-Cu 

preparados tanto por mistura mecânica quanto moídos por 50 h foi efetuado usando 

uma barquinha de alumina com capacidade de aproximadamente 8 g. A mesma era 
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preenchida com 8 g de pó e levada ao forno resistivo tubular. Depois de fechado, o 

forno e um fluxo de 20 ml/s de gás de h2 passante eram ligados. A redução de todos 

os pós foi efetuada a 800 °C durante uma isoterma de 30 minutos. A taxa de 

aquecimento usada foi de 10 °C/min. O referido fluxo de H2 foi mantido durante todos 

os ciclos de aquecimento e isoterma de redução, bem como, durante parte do ciclo de 

resfriamento, pois, o fluxo de H2 era substituído por um fluxo de argônio quando a 

temperatura de resfriamento do forno atingia 500 °C. Este fluxo era mantido até a 

temperatura do forno alcançar a temperatura ambiente. A manutenção do fluxo de 

argônio durante o resfriamento até a temperatura ambiente tinha a função de impedir 

a oxidação dos pós reduzidos. A Figura 22 ilustra como ocorreram os ciclos de 

aquecimento, isoterma e resfriamento durante a redução de todos os pós de HMA-Cu 

preparados neste trabalho.           

Quando o forno resfriou até a temperatura de 500°C, o gás redutor foi fechado 

e foi adicionado ao processo o argônio (com o intuito de evitar a oxidação destes pós) 

até o forno atingir a temperatura ambiente. A Figura 22 apresenta os parâmetros 

usados nesta redução. Após a redução, os pós foram retirados do forno e guardados 

em um recipiente de plástico, o quais foram identificados por uma designação de um 

código RMAE20%Cu e RMAE50%Cu para os pós Mo-Cu com 20 e 50% em massa 

de Cu preparados por moagem de alta energia e RMM20%Cu e RMM50%Cu para os 

pós Mo-Cu de mesma composição preparados por mistura mecânica. Todos os pós 

foram caracterizados por meio de DRX, MEV, EDS. 
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Figura 22: Condições usadas durante os ciclos de aquecimento e isoterma de 
redução por H2 e resfriamento de todos os pós Mo-Cu obtidos a partir de HMA-Cu 

preparado por MAE e mistura mecânica. 
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                                       Fonte: Elaborada pelo autor. 

                                                                                                                               

3.6 Conformação/compactação dos pós compósitos 

Os compactos verdes utilizados para sinterização foram preparados com dois 

tipos de pós. Os pós compósitos de HMA-Cu com 11.96 e 35,31% em massa de Cu 

preparados por mistura mecânica e moagem de alta energia durante 50 h e os pós 

compósitos de Mo-Cu com 20 e 50% em massa de Cu obtidos pela redução dos 

respectivos pós de HMA-Cu.  Todos os compactos foram prensados a 200 MPa em 

uma matriz cilíndrica uniaxial. Compactos verdes com 5 e 8 mm de diâmetro e 4 mm 

de espessura foram produzidos em um número total de 48 corpos de prova, sendo 

que, deste total, 24 compactos foram produzidos com pós compósitos de HMA-Cu e 

os outros 24 com pós compósitos de Mo-Cu. Em ambos os casos, dos 24 compactos 

produzidos, 12 são constituídos de uma composição e os outros 12 da outra 

composição para os respectivos pós compósitos. Dentre esses 12 compactos, 6 foram 

produzidos com pós preparados por mistura mecânica e os outros 6 com pós 

preparados por 50 h de moagem de alta energia para ambas as composições e tipos 

de pós compósitos preparados neste trabalho. As dimensões dos compactados de 

pós compósitos HMA-Cu e Mo-Cu foram medidas usando um micrômetro analógico 

com precisão de ± 0,01 mm. A massa dos compactados foram medidas antes e depois 
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da sinterização em uma balança analítica padrão de precisão ± 0,001 g. A densidade 

a verde (ρv) e a densidade dos sinterizados (ρs) foram calculadas usando o método 

geométrico massa/volume, conforme a Equação 9. As medidas das dimensões dos 

corpos verdes e sinterizados foram efetuadas 10 vezes para cada uma das amostras 

e o valor final foi obtido pela média aritmética desse total de medidas. 

 

𝝆 =
𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞
 

 

(9) 

 

Onde: ρ é o valor da densidade geométrica. 

 

3.7 Consolidação dos corpos verdes  

Os compactos verdes dos pós compósitos HMA-Cu com 11,96 e 35,21% em 

massa de Cu moídos por 50 h e misturados mecanicamente, assim como, os pós 

compósitos Mo-Cu com 20 e 50% em massa de Cu obtidos a partir da decomposição 

e redução dos respectivos pós de HMA-Cu foram sinterizados em forno resistivo 

tubular, WEST-6400, da ANALOGICA INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE.  

Os compactados de pós HMA-Cu com 11,96 e 35,21% em massa de Cu moídos 

e misturados tiveram sua decomposição e redução efetuada durante o aquecimento 

de sinterização. Por esta razão, as sinterizações desses compactos de pós 

compósitos foram realizadas com uma taxa de aquecimento 5 e 10 oc/min até 800 oc, 

temperatura na qual foi efetuada uma isoterma de 30 minutos para garantir que a 

redução do óxido de molibdênio fosse efetuada. Após esse tempo de isoterma, a taxa 

de aquecimento usada foi de 10 oc/min até alcançar a temperatura de sinterização de 

1200 oc para ambos os compactos de pós HMA-Cu. Todos os experimentos de 

sinterização foram efetuados a 1200 oc por 60 minutos e sob uma atmosfera de H2 

tanto durante o aquecimento quanto durante a resfriamento até a temperatura atingir 

500 oc, quando o H2 era substituído por uma atmosfera de argônio até a temperatura 

do forno atingir a temperatura ambiente. 
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Figura 23: Esquema das condições dos experimentos de sinterização dos 

compactos de pós compósitos HMA-Cu com 11,96 e 35,21% em massa de Cu 
moídos por 50 h e misturados, aquecidos até 800 oC sob uma taxa de 5 ºC/min. (a) e 

10 ºC/min. (b).  
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                                              Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As condições de sinterização dos compactos de pós compósitos Mo-Cu com 

20 e 50% em massa de Cu obtidos pela decomposição e redução dos respectivos pós 

compósitos de HMA-Cu foram um pouco diferentes, pois os pós foram reduzidos antes 

da produção dos compactados. Por causa disso, ambos os pós de Mo-Cu com 20 e 

50% em massa de Cu foram sinterizados a 1.200 oC por 60 minutos e sob uma 

atmosfera de hidrogênio passante durantes o aquecimento e o resfriamento. Metade 

dos compactos de ambas as composições, bem como, dos pós preparados por 
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mistura mecânica e moídos por 50 h foi sinterizada com uma taxa de aquecimento 5 

oC/min. e a outra metade foi sinterizada sob uma taxa de aquecimento de 10 oC/min. 

A Figura 24 mostra um esquema das condições dos experimentos de sinterização 

usadas para efetuar a sinterização dos referidos compactos de pós de Mo-Cu. 

 

Figura 24: Esquema das condições dos experimentos de sinterização dos 
compactos de pós compósitos Mo-Cu com 20 e 50% em massa de Cu moídos por 

50 h e misturados, aquecidos até 1.200 oc sob uma taxa de 5 ºc/min. (a) e 10 ºc/min. 
(b). 
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                                                 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com isso, após a realização dos processos de decomposição e sinterização 

uma tabela com os parâmetros dos processos e a nomenclatura das amostras foi 
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adotada. Para facilitar a discussão dos resultados. Conforme demonstra a Tabela 4, 

abaixo. 

Tabela 4 - Parâmetros dos processos e nomenclatura adotada para as 
amostras sinterizadas. 

Preparo do pó MAE MM 

Taxa de aquecimento inicial 

(°C/min) 
5 10 5 10 

Decomposição 

pré sinterização 

20%pCu DP20MA5 DP20MA10 DP20MM5 DP20MM10 

50%pCu DP50MA5 DP50MA10 DP50MM5 DP50MM10 

Decomposição 

durante 

Sinterização 

20%pCu DS20MA5 DS20MA10 DS20MM5 DS20MM10 

50%pCu DS50MA5 DS50MA10 DS50MM5 DS50MM10 

    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela acima estão os parâmetros utilizados para a nomeação dos corpos 

de provas, onde por exemplo a denominação DP20MA10, significa: 

DP - (Onde DP, significa decomposição e redução antes da sinterização, e DS 

decomposição e redução, durante a sinterização); 

20 - (Significa a porcentagem de cobre presente na composição do corpo de prova); 

MA - (Tipo de processamento no qual o pó compósito foi submetido, MA = moagem 

de alta energia e MM = mistura mecânica) 

10 - (Taxa de aquecimento inicial, até a temperatura de decomposição e redução, 

variando entre 5 e 10°) 

A variação da taxa de aquecimento ocorre até temperatura de decomposição e 

redução que é de 800°C, a partir desta temperatura, a taxa de aquecimento 

permanece em 10°C até alcançar a temperatura de sinterização de 1200 °C para 

todas as amostras. 



79 
 

 

3.8 Caracterizações microestruturais dos corpos sinterizados 

Todos os corpos sinterizados foram caracterizados por MEV e EDS. Além 

disso, medidas de densidade foram efetuadas nos corpos verdes e sinterizados e 

medidas de microdureza Vickers foram realizadas nos corpos sinterizados, como 

também, medições de resistência elétrica, coeficiente de atrito e pistas de desgaste. 

3.8.1 Medidas de densidade 

As densidades teóricas dos compósitos Mo-20%pCu e do Mo-50%pCu foram 

calculadas usando a Equação 10 para todos os corpos de prova, assim como, a 

densidade relativa dos corpos verdes e sinterizados foram efetuadas através das 

medidas de massa e de suas dimensões utilizando a Equação 11. 

𝜌
𝑇  =  

1

[(
𝑃%𝑀𝑜

𝜌𝑀𝑜
)]+[(

𝑃%𝐶𝑢
𝜌𝐶𝑢

)]

 
(10) 

 

Onde: ρT é a densidade teórica da composição Mo-Cu; P%Mo é a quantidade 

percentual em massa de molibdênio da composição usada; P%Cu é a quantidade 

percentual em massa de cobre da composição usada; ρMo é a densidade teórica do 

molibdênio ρCu é a densidade teórica do cobre 

𝜌
𝑅  =  

𝜌𝑆
𝜌𝑇 

. 100 
(11) 

 

Onde ρR representa a densidade relativa dos compactos de pós compósitos Mo-Cu 

sinterizados; ρS representa a densidade dos compactos de pós compósitos Mo-Cu 

sinterizados; e ρT representa a densidade teórica dos compactos de pós compósitos 

Mo-Cu. As composições dos compactos de pós compósitos de Mo-Cu foram as com 

20 e 50% em massa de Cu 

3.8.2 Medidas de microdureza 

As medidas de microdureza Vickers foram realizadas em todas os compactos 

sinterizados. Em cada peça sinterizada, foram realizadas 10 medidas com uma carga 
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de 1 newton durante 15 segundos. Para efetuar tais medidas, um medidor de 

microdureza da Quality control indústria técnica Ltda com acionamento automático foi 

utilizado. 

Os resultados das medidas de microdureza foram obtidos pela média 

aritmética das medidas efetuadas. O desvio padrão de tais medidas também foi 

efetuado.  

3.8.3 Medidas de condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é uma propriedade importante de se quantificar para 

que se permita qualificar o compósito Mo-Cu como material para a fabricação de 

contatos elétricos.  As medidas de condutividade elétrica dos compactos sinterizados 

de pós Mo-Cu foram obtidas através das medidas de resistividade elétrica efetuadas 

em um resistivímetro. Para cada tipo de pó foram usados 3 compactos sinterizados, e 

em cada um dos compactos foram realizadas 10 medidas de resistividade. 

Este equipamento propicia o resultado em resistência elétrica, e com este 

resultado e conhecendo as medidas para cada peça, se torna possível calcular a 

condutividade. 

Tal propriedade foi calculada da Equação 12, onde: 

 

𝑅 = ρ
𝑙

𝐴
 

 

Onde: R é a resistência elétrica; ρ é a resistividade elétrica, l é o comprimento do 

material; A é área da seção transversal reta. 

O valor da condutividade elétrica será o inverso da resistividade, como pode ser visto 

na equação 2 na página 20. 

 

 

 

 

(12) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para apresentar os resultados numa sequência lógica e organizada, os 

resultados foram discutidos na seguinte ordem: 

 - Efeitos da moagem de alta energia na formação e caracterização das 

partículas compósitas do HMA-Cu; 

 - O efeito da moagem de alta energia na decomposição e redução por H2 dos 

pós compósitos HMA-Cu. 

- A influência da preparação dos pós por mistura e moagem, bem como, da 

variação de massa de Cu e taxa de aquecimento na densificação, microestrutura e 

propriedades dos compactos de pós Mo-Cu sinterizados. 

4.1 Efeito da moagem de alta energia na formação das partículas de pós 

compósitos HMA-Cu 

A Figura 25 apresenta os padrões de difração de raios-x dos pós HMA-

11,96%Cu moídos por diferentes tempos. Apenas picos de difração de HMA e Cu são 

observados após 50 h de moagem. Alguns picos de difração do HMA desaparecem, 

outros surgem ou aumentam de intensidade com o aumento do tempo de moagem 

até 50 h. O alargamento dos picos de difração com o aumento do tempo de moagem 

também é observado tanto para o HMA quanto para o Cu. Para o HMA em especifico, 

com o aumento do tempo de moagem de 2 a 50 horas, o comportamento em relação 

a intensidade dos picos se comparado ao cobre é inverso. A partir de 20 horas a 

intensidade dos picos aumenta, em seguida a 50 horas de moagem diminuem. 

Independente da variação da intensidade dos picos para as ambas as fases o 

aumento do alargamento dos picos é progressivo. 
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Figura 25: Padrões de difração de raios x dos pós de HMA-11,96%Cu moídos por 2, 
20 e 50 horas. 
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           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante a moagem de alta energia, as partículas dos pós de HMA e Cu sofrem 

intensas colisões das bolas de metal duro. A intensa energia de impacto das bolas de 

moagem causa deformação, soldagem a frio e fratura nas partículas dos pós sob 

moagem. Como ambas as fases HMA e Cu são dúcteis, inicialmente os processos de 

deformação e soldagem a frio das partículas são dominantes, porém, com o aumento 

do tempo de moagem, tanto o HMA quanto o Cu vão encruando e o processo de 

fratura das partículas se sobrepõe e passa a dominar o processo. A partir desse 

instante, as partículas sofrem diminuição de tamanho mais significativamente.  

Com o aumento progressivo do tempo de moagem como visto na Figura 26. 

observa-se que a distribuição das partículas compósitas de HMA-11,96%pCu a 2 

horas de moagem possui diâmetro médio de 25,79 (µm), a 20 horas este diâmetro é 
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reduzido para 1,85 (µm), e finalmente ao atingir 50 horas de moagem o diâmetro 

médio foi de 0,49 (µm), a redução do diâmetro atingida pelas partículas foi de cerca 

de 98,15%. Contudo as distribuições de 20 e 50 horas apresentadas nos gráficos (B) 

e (C) demonstram características multimodais. Com isto não podemos afirmar que o 

tamanho médio de partículas de (B) e (C) é real, pois este comportamento está 

associado há um estado de aglomeração de partículas. 

A Figura 26 mostra os histogramas de distribuição de tamanho de partículas 

dos pós de HMA-11,96%Cu moídos por três tempos diferentes. Durante a moagem 

de alta energia, as partículas dos pós de HMA e Cu sofrem intensas colisões das bolas 

de metal duro. A intensa energia de impacto das bolas de moagem causa deformação, 

soldagem a frio e fratura nas partículas dos pós sob moagem. Como ambas as fases 

HMA e Cu são dúcteis, inicialmente os processos de deformação e soldagem a frio 

das partículas são dominantes, porém, com o aumento do tempo de moagem, tanto o 

HMA quanto o Cu vão encruando e o processo de fratura das partículas se sobrepõe 

e passa a dominar o processo. A partir desse instante, as partículas sofrem diminuição 

de tamanho mais significativamente. Isto fica evidente quando observamos o tamanho 

de partícula do pó moído por 2 h (Figura 26(a)). Ele exibe um tamanho médio de 

partícula de 25,79 µm. Todavia, quanto o tempo de moagem aumenta para 20 h 

(Figura 26(b)), o tamanho médio de partícula diminui para 1,85 µm. Finalmente, um 

tamanho médio de partícula de 0,49 µm foi obtido quando a moagem atingiu 50 h 

(Figura 26(c)). A diminuição do tamanho de partícula do pó moído até 50 h foi de 

98,15%.  

A distribuição de tamanho de partícula do pó moído por 2 h (Figura 26(a)) é 

trimodal, enquanto a do pó moído por 20 h (Figura 26(b)) é bimodal. Isto indica que 

tais pós possuem diferentes faixas de tamanho de partícula e que aglomerados de 

partículas possam existir. Diferentemente, o pó moído por 50 h (Figura 26(c)) possui 

uma distribuição de tamanho de partícula unimodal. Isto é um indicativo da existência 

de uma única faixa de distribuição de tamanho de partícula. 
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Figura 26: Histogramas de distribuição de tamanho de partícula dos pós 
compósitos HMA-11,96%Cu moídos por 2 (A), 20 (B) e 50 horas (C). 

 
 

                                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O tamanho dos cristalitos e a microdeformação da rede cristalina dos pós 

compósitos HMA-11,96%Cu moídos por três tempos diferentes são mostrados nas 

figuras 27 e 28, respectivamente. Para 2 horas de moagem o valor do tamanho do 

cristalito para o HMA foi de 34,6 nm e para o Cu foi de 36,2 nm, enquanto a 

microdeformação para o HMA foi de 0,468% e para o Cu de 0,327%. Em 20 horas o 

HMA apresentou um tamanho de cristalito de 24,5 nm e o Cu de 9,5 nm, sendo a 

micro deformação para o HMA de 0,624% e para o Cu foi de 2,165%. E por fim, nos 

pós moídos por 50 horas, o HMA apresentou um tamanho de cristalito de 14,4 nm e o 

Cu de 2,1 nm, sendo a micro deformação para o HMA de 1,137% e para o Cu foi de 

1,511%.  
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Observou-se que com o aumento do tempo de moagem houve uma 

diminuição progressiva dos cristalitos, devido as intensas colisões das bolas contra as 

partículas desse pó, para ambas as fases presentes. Os resultados obtidos mostram 

uma maior distorção na rede cristalina da fase dúctil (Cu) que na fase (HMA). Este 

mecanismo de deformação das partículas produz a desorganização da rede cristalina, 

como o cobre é mais dúctil, há uma tendência de maior microdeformação. 

 

Figura 27: Variação do tamanho de cristalitos das fases HMA e Cu dos pós 
compósitos HMA-11,96%Cu em função do tempo de moagem. 
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                                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 28: Variação da microdeformação das fases HMA e Cu dos pós compósitos 
HMA-11,96%Cu em função do tempo de moagem. 
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         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 29 mostra as micrografias dos pós compósitos de HMA-11,96%Cu 

preparados por diferentes tempos de moagem. As partículas alteram sua forma, 

tamanho e composição com o aumento do tempo de moagem até 50 horas. Elas são 

completamente diferentes das partículas de pós elementares de HMA e Cu. Algumas 

grandes partículas de Cu deformadas com tamanho superior a 40 µm ainda podem 

ser vistas após 2 horas de moagem (Figura 29(a)). Todavia, não é mais possível 

observar tais partículas após 20 horas de moagem (Figura 29(b)). Com o 

prosseguimento da moagem até 50 horas (Figura 29(c)), as partículas alcançam 

pequeno tamanho e forma arredondada, constituindo-se em aglomerados de 
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pequenas partículas. Tais partículas são constituídas por ambas as fases de HMA e 

Cu formando as partículas compósitas HMA-Cu.   

 

Figura 29: Micrografias eletrônicas de varredura das partículas de pós compósitos 
de HMA-11,96%pCu moídos por 2 (a), 20 (b) e 50 horas (c). 

 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 30 mostra os padrões de difração de raios x dos pós compósitos de 

HMA-35,21%Cu moídos por três diferentes tempos. Apenas picos de HMA e Cu são 

observados após 50 horas de moagem. Tais picos aumentam de largura e intensidade 

com o aumento do tempo de moagem até 50 horas, assim como visto nos picos de 

difração dos pós HMA-11,96%Cu (Figura 25).  

 

(a) (b) 

(C) 
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Figura 30: Padrões de difração de raios x dos pós de HMA-35,21%pCu moídos por 
2, 20 e 50 horas. 
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      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 31 mostra os histogramas de distribuição de tamanho de partículas 

dos pós de HMA-35,21%Cu moídos por três tempos diferentes. 

A distribuição de tamanho de partícula do pó moído por 2 h (Figura 31(a)) é 

trimodal, assim como a distribuição de tamanho de partícula do pó moído por 20 h 

(Figura 31(b)) e 50 h (Figura 31(c)), embora esses dois últimos exibam uma menor 

faixa de distribuição de tamanho de partícula. Isto indica que, tais pós possuem 

diferentes faixas de tamanho de partícula e aglomerados de partículas.  

O pó moído por 2 h (Figura 31(a)) exibe um tamanho médio de partícula de 

17,80 µm. Todavia, quanto o tempo de moagem aumenta para 20 h (Figura 26(b)), o 

tamanho médio de partícula diminui para 3,65 µm. Finalmente, o tamanho médio de 

partícula alcança 2,33 µm quando a moagem atinge 50 h (Figura 26(c)).  
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O pó de HMA-35,2%Cu sofreu uma diminuição no tamanho médio de partícula 

de 55,7% nas primeiras 2 h de moagem. O prosseguimento da moagem até 20 h 

produz uma diminuição de 35,2% no tamanho médio de partícula. Por fim, uma 

diminuição de apenas 3,3% no tamanho médio de partícula desse pó é produzida 

quando o pó é moído de 20 até 50 h. Isto mostra que, grande parte da diminuição do 

tamanho de partícula ocorre nas primeiras 2 h de moagem e que, mais de 90% da 

diminuição do tamanho de partícula ocorre até 20 h de moagem. 

 

Figura 31: Histograma dos pós compósitos HMA-35,21%Cu preparados por 2 (A), 20 
(B) e 50 (C) horas de moagem. 

 
 

                                         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 32 mostra o tamanho de cristalitos das fases HMA e Cu dos pós 

compósitos HMA-35,21%Cu em função do tempo de moagem. Assim como observado 

nos pós compósitos de HMA-11,96%Cu (Figura 27), o tamanho de cristalito diminui 

com o aumento do tempo de moagem até 50 h. Isto ocorre para ambas as fases (HMA 

e Cu), porém o Cu sofre uma maior diminuição no tamanho de seus cristalinos que o 

HMA. Todavia, a diminuição no tamanho de cristalito dos pós (HMA-11,96%Cu) de 

menor quantidade em massa de Cu é maior (Figura 27) que a exibida pelos pós (HMA-

35,21%Cu) de maior quantidade em massa de Cu (Figura 32). 

 

Figura 32: Variação do tamanho de cristalitos das fases HMA e Cu dos pós 
compósitos HMA-35,21%Cu em função do tempo de moagem. 
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          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 33 é apresentada a variação na microdeformação das fases dos 

pós compósitos, onde com o aumento do tempo de moagem há o aumento da 

microdeformação, como nos resultados apresentados na Figura 28, o cobre sofre uma 
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maior deformação em sua rede cristalina quando comparamos ao HMA, este fator 

está em consoante com a característica dos pós.  

 

Figura 33: Variação da microdeformação das fases HMA e Cu dos pós compósitos 
HMA-35,21%Cu em função do tempo de moagem. 
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  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observou-se que, com o aumento do tempo de moagem houve um 

refinamento progressivo dos cristalitos (devido a diminuição do tamanho dos cristalitos 

com tempo de moagem), devido as intensas colisões das bolas contra as partículas 

desse pó, para ambas as fases presentes. Os resultados obtidos para esta 

composição mostram distorção proporcional na rede cristalina da fase dúctil (Cu) e na 

fase frágil (Mo).  

Com isso, houve uma menor redução do tamanho de cristalito e uma menor 

microdeformação, se comparado com a composição de HMA-11,96%pCu. Este 

comportamento foi atribuído a maior quantidade em massa de cobre na composição. 

Pois os fenômenos de deformação passam a ocorrer em maior quantidade do que os 

fenômenos de fratura. 
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Os pós compósitos de HMA-35,21%pCu foram analisados por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), como visto na Figura 34. Observa-se que com o 

aumento do tempo de moagem de 2 até 50 horas, as partículas diminuem de tamanho, 

exibem forma totalmente diferente da forma dos pós elementares e são constituídas 

por ambas as fases, assim como, as partículas dos pós composição de HMA-

11,96%pCu. Partículas com tamanho superior a 40 µm podem ser observadas nos 

pós moídos por 2 h. Com esse tempo de moagem, ainda é possível distinguir a fase 

de HMA da fase cobre dessas partículas, conforme visto no destaque amarelo da 

Figura 34(a). Com o prosseguimento da moagem até 20 horas (Figura 34(b)), as fases 

HMA e Cu sofreram intenso processos de fraturas e dispersão de uma fase na outra. 

Isto altera significativamente o tamanho e a forma das partículas, bem como a sua 

composição. Nesse estágio da moagem, é difícil distinguir uma fase da outra. 

Pequenas partículas e aglomerados de pequenas partículas são vistas após 50 horas 

de moagem (Figura 34(c)). Não é possível distinguir a fase HMA da fase Cu e nem 

observar partículas de pós elementares isoladas. Isto indica que tais partículas são 

formadas pela fase Cu fina e homogeneamente distribuída na fase HMA.  

Figura 34: Micrografias eletrônicas de varredura dos pós compósitos HMA-
35,21%Cu moídos por 2 (a), 20 (b) e 50 horas (c). 

  

 
 

                             Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(a) (b) 

(c) 
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4.2 Efeito da moagem de alta energia na obtenção dos pós de Mo-Cu pela 

decomposição e redução por h2 dos pós de HMA-Cu.  

As Figuras 35 e 36 mostram os padrões de difração de raios-x dos pós Mo-

20%pCu obtidos pela decomposição e redução por H2 dos pós HMA-11,96%Cu moído 

por 20 h e misturado, respectivamente. 

Apenas picos de difração do molibdênio e cobre são observados nos pós 

moídos por 20 h e reduzidos a 800 oC (Figura 35). Isto mostra que, as condições de 

tempo e temperatura usadas foram eficientes na decomposição e redução do pó de 

heptamolibdato de amônia. 

Além disto, o alargamento do pico de molibdênio do pó moído em relação ao 

pó misturado também é maior, indicando que houve deformação da rede cristalina. 

Isso ocorre devido ao acumulo de tenções na rede, geradas pela a moagem de alta 

energia.  

Figura 35: Padrão de difração de raios-x do pó compósito Mo-20%Cu obtido pela 
decomposição e redução por H2 dos pós compósitos HMA-11,96%Cu moídos por 50 

horas a 800°C por 30 minutos.  
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                     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 36: Padrão de difração de raios-x do pó compósito Mo-20%Cu obtido pela 
decomposição e redução por H2 dos pós compósitos HMA-11,96%Cu misturado a 

800°C por 30 minutos. 
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                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As Figuras 37 e 38 mostram os padrões de difração de raios-x dos pós Mo-

50%Cu obtidos pela decomposição e redução por H2 dos pós HMA-35,21%Cu moído 

por 50 h e misturado, respectivamente.  

Como visto nos padrões de difração dos pós Mo-20%Cu (Figuras 35 e 36), 

apenas picos de molibdênio e cobre são observados em ambos os pós de Mo-50%Cu 

moídos por 50 h e misturado (Figuras 37 e 38). Isto mostra que as condições de 

promoveu a completa redução dos pós preparados.  
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Figura 37: Padrão de difração de raios-x do pó compósito Mo-50%Cu obtido pela 
decomposição e redução por H2 dos pós compósitos HMA-35,21%Cu moídos por 50 

h a 800°C por 30 minutos. 
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         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 38: Padrão de difração de raios-x do pó compósito Mo-50%Cu obtido pela 
decomposição e redução por H2 dos pós compósitos HMA-35,21%Cu misturado a 

800°C por 30 minutos. 
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          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



96 
 

 

4.3 Efeito da taxa de aquecimento na microestrutura dos compactos de pós Mo-

Cu com 20 e 50% em massa de Cu sinterizados a 1200 oC. Os pós de Mo-Cu 

foram obtidos pela decomposição e redução dos pós de HMA-Cu. 

A Figura 39(a-b) mostra as micrografias eletrônicas de varredura dos 

compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados com taxa de aquecimento de 5 (a) e 10 

oC/min (b). As microestruturas de ambos os compactos são muito semelhantes em 

termos de distribuição das fases Mo e Cu, tamanho de grão e porosidade. Elas exibem 

poucos poros e pequenos concentrados ou “lagos” de Cu.  

Figura 39: Micrografias eletrônicas de varredura dos compactos de pós Mo-20%Cu 
aquecido a 5 (a) e 10 oC/min. (b) e dos compactos de pós Mo-50%Cu aquecido a 5 

(c) e 10 oC/min. (d) sinterizados a 1200 oC por 60 min. Os pós de Mo-Cu foram 
obtidos pela decomposição e redução dos pós de HMA-Cu moídos por 50 h. 

   

   

  Fonte: Elaborada pelo autor. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Diferentemente, quando a quantidade em massa de Cu dos pós de Mo-Cu 

aumento para 50% (Figura 39(c-d)), as microestruturas dos compactos de pós 

sinterizados são formadas por uma significante quantidade de lagos de Cu de 

tamanho muito maior do que os observados nas microestruturas dos compactos de 

pós Mo-Cu com 20% em massa de Cu. A pesar da maior heterogeneidade destas 

microestruturas, o tamanho dos grãos de Mo é semelhante ou idêntico. Outrossim, a 

variação da taxa de aquecimento de sinterização não produziu mudanças 

significativas nas microestruturas dos compactos de pós compósitos Mo-Cu.     

Pequenos pontos de cor branca são vistos nas microestruturas dos 

compactos de pós Mo-Cu com 20% (Figura 39(a-b)) e 50% (Figura 39(c-d)) em massa 

de Cu sinterizados com taxa de aquecimento de 5 e 10 oC/min. Tais pontos foram 

identificados pela análise de EDS (Figura 40) como sendo W. Isto significa que, os 

pós de Mo-Cu foram contaminados por WC advindo do recipiente e das bolas de 

moagem. O cobalto não foi detectado porque sua quantidade na liga de metal duro 

constituinte do recipiente e das bolas de moagem é pequena. Então, o percentual de 

contaminação por cobalto é muito pequeno, de forma que não foi detectado pelo a 

análise de EDS.  Pequenos pontos de cor branca são vistos nas microestruturas dos 

compactos de pós Mo-Cu com 20% (Figuras 39(a-b)) e 50% (Figura 39(c-d)) em 

massa de Cu sinterizados com taxa de aquecimento de 5 e 10 oC/min. Tais pontos 

foram identificados pela análise de EDS (Figura 40) como sendo W. Isto significa que, 

os pós de Mo-Cu foram contaminados por WC advindo do recipiente e das bolas de 

moagem. O cobalto não foi detectado porque sua quantidade na liga de metal duro 

constituinte do recipiente e das bolas de moagem é pequena. Então, o percentual de 

contaminação por cobalto é muito pequeno, de forma que não foi detectado pelo a 

análise de EDS.   
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Figura 40: Micrografia e escaneamento por EDS da zona 1 de cor branca vista sobre 
o grão de Mo da microestrutura do compacto de pó Mo-20%Cu aquecido a 10 

oC/min. mostrada na Figura 39(b). 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 41(a-b) mostra as micrografias eletrônicas de varredura dos 

compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados com taxa de aquecimento de 5 (a) e 10 

oC/min (b). As microestruturas de ambos os compactos são muito semelhantes. Uma 

quantidade expressiva de “lagos de cobre” com diferente tamanho e espalhados por 

todas as direções da microestrutura. Um grande lago de cobre pode ser observado na 

microestrutura do compacto de pó aquecido a 5 oC/min. (Figura 41(a)).   

Quando a quantidade em massa de Cu dos pós de Mo-Cu aumento para 50% 

(Figura 41(c-d)), mais concentrados de Cu podem ser vistos nas microestruturas 

desses compactos de pós sinterizados. A Figura 41 (d) mostra que, a microestrutura 

desse compacto de pó está praticamente dividida entre uma grande superficie de 

cobre e outra de molibdenio e cobre. Esses grandes concentrados de Cu visto nessas 

microestruturas são produzidos por falta de dispersão de ambas as fases Mo e Cu 
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durante o processo de mistura dos pós. Isto afeta a densificação dos compactos e as 

suas propriedades. Tais microestruturas são diferentes das microestruturas dos 

compactos de pós moídos, pois elas são mais heterogêneas e apresentam maiores 

lagos de Cu e maior quantidade desses concentrado de Cu. 

Figura 41: Micrografias eletrônicas de varredura dos compactos de pós Mo-20%Cu 
aquecido a 5 (a) e 10 oC/min. (b) e dos compactos de pós Mo-50%Cu aquecido a 5 

(c) e 10 oC/min. (d) sinterizados a 1200 oC por 60 min. Os pós de Mo-Cu foram 
obtidos pela decomposição e redução por H2 dos pós de HMA-Cu misturados. 

   

                                                                             

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

Diferentemente das microestruturas dos compactos de pós moídos, nenhum 

“ponto branco”, identificado como carbeto de tungstênio, foi observado nas 

microestruturas dos compactos de pós misturados (Figura 42). Isto confirma que, a 

contaminação por WC detectada nas microestruturas dos compactos de pós moídos 

(DP50MM10) 

(b) (a) 

(c) (d) 
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é, de fato, proveniente do recipiente e das bolas de moagem que são de metal duro. 

No processo de mistura mecânica, não há emprego de corpos de moagem e, no caso 

dos pós preparados neste trabalho, a mistura foi efetuado por uma simples agitação 

manual dos pós em um recipiente plástico.  

Figura 42: Micrografia e escaneamento por EDS da zona 2 sobre o grão da 
microestrutura do compacto de pó Mo-20%Cu aquecido a 10 oC/min. mostrada na 

Figura 41(b). 

 

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A forma e o tamanho dos grãos de Mo vistos na micrografia dos compactos de 

pós misturados (Figura 42) são diferentes dos observados nas micrografias dos 

compactos de pós moídos por 50 h (Figura 40). No caso da microestrutura do pó 

misturado, os grãos de Mo são maiores e o crescimento dos grãos por coalescimento 

é muito mais significativo. A falta de dispersão das fases e a grande concentração 

dessas fases resultam em um maior crescimento dos grãos, pois a distância difusional 

dos átomos de Mo é menor, o que aumento a taxa de crescimento dos grãos. Por 
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outro lado, nas microestruturas dos compactos de pós moídos, as fases se encontram 

bem distribuídas e em menor tamanho, o que aumenta a distância de difusão dos 

átomos das fases constituintes dos referidos pós.      

A Figura 43 mostra as imagens das microestruturas dos compactos de pós 

Mo-20%pCu obtidos pela decomposição e redução por H2 dos compactos de pós 

HMA-Cu durante o aquecimento de sinterização. As microestruturas dos compactos 

de pós Mo-Cu moídos e reduzidos a 5 e 10 °C/min são muito semelhantes (Figura 

43(a-b)). Concentrados de Cu são vistos em toda microestrutura dos compactos. Eles 

são formados pelo Cu líquido que saiu das partículas compósitas Mo-Cu e ocupou os 

espaços vazios abertos pela saída da amônia e água na forma de vapor durante 

decomposição e redução por H2 dos compactos de pós HMA-Cu. Alguns dos 

concentrados de Cu são na verdade grandes trincas preenchidas por cobre. Quando 

os compactos de pós Mo-Cu são preparados com pós HMA-Cu misturados (Figura 

43(c-d)), grandes trincas preenchidas por cobre formam os grandes concentrados ou 

lagos de Cu vistos por toda a microestrutura. As maiores heterogeneidades de Cu 

vistas nas microestruturas dos compactos de pós misturados são resultantes do maior 

tamanho e da menor dispersão das partículas de HMA e Cu. A aglomeração de 

grandes quantidades de partículas de HMA libera maiores quantidades de amônia 

gasosa e vapor d’água durante a decomposição e redução por H2, os quais ao sair 

da estrutura compactada HMA-Cu produz maiores fissuras desses compactos. Boa 

parte dessas fissuras são preenchidas pelo Cu líquido quando da fusão do Cu durante 

a sinterização com fase líquida, como visto na Figura 43(c-d). As microestruturas 

desses compactos são mais heterogêneas e possuem fissuras preenchidas com Cu 

maiores que as microestruturas dos compactos de pós moídos. A variação na taxa de 

aquecimento dos compactos de pós não apresentou diferença significativa, pois as 

microestruturas de ambos os compactos de pós são muito semelhantes.  

Na amostra (b) que foi preparada por mistura manual o cobre pode ser 

visualizado em grandes quantidades, percorrendo toda a amostra, isto se deve ao 

metodo de processamento do pó (mistura manual) o que acarretou na falta de 

homogeinização das fases constintuintes, esta foi sinterizada com taxa de 

aquecimento de 10 °c/min. Já para a  (a) que foi sinterizada com taxa de aquecimento 

de 5 °c/min os “lagos de cobre” estão em grande quantidade, porem mais uniformes 

se comparados a amostra anterior. 
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Figura 43: Micrografias eletrônicas de varredura dos compactos de pós compósitos 
Mo-20%Cu sinterizados a 1.200 oC por 60 min. Tais compactos foram obtidos pela 
decomposição e redução por H2 dos compactos de pós HMA-11,96%Cu moídos (a-
b) e misturados (c-d) durante o aquecimento de sinterização a 5 (a, c) e 10 oC/min. 

(b, d), respectivamente. 

   

   

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 44 apresenta as micrografias obtidas por (MEV) das amostras de 

Mo-50%pCu obtidos a partir da decomposição e redução do HMA por H2 ocorrida 

durante o processo de sinterização.  

 

 

(b) (a) 

(d) (c) 
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Figura 44: Micrografias eletrônicas de varredura dos compactos de pós compósitos 
Mo-50%Cu sinterizados a 1.200 oC por 60 min. Tais compactos foram obtidos pela 
decomposição e redução por H2 dos compactos de pós HMA-35,21%Cu moídos (a-
b) e misturados (c-d) durante o aquecimento de sinterização a 5 (a, c) e 10 oC/min. 

(b, d), respectivamente. 

  

  

   Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 43 mostra as imagens das microestruturas dos compactos de pós 

Mo-50%pCu obtidos pela decomposição e redução por H2 dos compactos de pós 

HMA-Cu durante o aquecimento de sinterização. As microestruturas dos compactos 

de pós Mo-Cu moídos e reduzidos a 5 e 10 oC/min são muito semelhantes (Figura 

44(a-b)). A quantidade dos concentrados de Cu (lagos de Cu) vista em toda 

microestrutura desses compactos é maior que a observada nos compactos Mo-Cu 

com menor quantidade de Cu (Figura 43(a-b)), porém, o tamanho e a forma dos lagos 

(a) (b)

) 

(d) (c) 
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de Cu são semelhantes. A uma menor taxa de aquecimento (5 oC/min.), percebe-se 

uma maior quantidade de lagos de cobre na microestrutura dos compactos Mo-

50%Cu. A menor taxa de aquecimento permite que o Cu líquido possa se infiltrar por 

entre as partículas de Mo e depois preencha as fissuras produzidas pela eliminação 

da amônia e vapor d’água durante a decomposição e redução por H2. Isto ocorre pela 

exsudação do Cu líquido da estrutura de Mo. Grandes poros também são vistos 

nessas microestruturas. A contaminação por WC identificada nas microestruturas dos 

compactos de pós Mo-20%Cu (Figura 40) também pode ser observada nos vários 

pontos brancos constituintes da microestrutura desses compactos de pós Mo-50%Cu 

moídos (Figura 44(a-b)).  

Diferentemente, grandes fissuras preenchidas por cobre podem ser vistas nas 

microestruturas dos compactos de pós Mo-50%Cu misturados (Figura 44(c-d)). As 

microestruturas desses compactos são muito mais heterogêneas com maiores 

concentrados de Cu e em maior quantidade (Figura 44(c)) que os observados nas 

microestruturas dos compactos de pós moídos (Figura 44(a-b)). Grandes poros 

também são vistos nas microestruturas desses compactos de pós misturados (Figura 

44(d)). Assim como visto nas microestruturas dos compactos de pós moídos (Figura 

44(b)), a menor taxa de aquecimento produziu lagos de Cu maiores e em maior 

quantidade na microestrutura dos compactos de pós misturados (Figura 44(c)). Isto 

mostra que quanto mais fina e dispersa as fases HMA e Cu se encontram, mais fina 

e homogênea as fases Mo e Cu dos pós obtidos após a redução por H2, 

consequentemente, mais fina e uniforme a distribuição dessas fases nos compactos 

de pós Mo-Cu sinterizados. Por outro lado, quando a decomposição e redução dos 

pós HMA-Cu ocorrem durante o aquecimento de sinterização dos compactos desses 

pós, as microestruturas dos compactos de pós Mo-Cu moídos são mais homogêneas 

que as microestruturas dos pós misturados, mas os lagos de Cu vistos em ambos 

compactos são maiores.   

 

4.4 Efeitos do processo de preparação dos pós Mo-Cu e da taxa de aquecimento 

de sinterização na densificação dos compactos de pós compósitos Mo-20%Cu. 

As Figuras 45 e 46 mostram a variação da densidade e microdureza dos 

compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados em função da taxa de aquecimento e do 

tipo de preparação dos pós Mo-Cu decompostos e reduzidos por H2 antes da sua 
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compactação e sinterização e durante a sinterização, respectivamente. Como pode 

ser visto, em ambos os casos os compactos de pós moídos exibem maiores valores 

de densidade alcançando um valor máximo de 97,6% da densidade teórica quando 

compactos de pós Mo-Cu reduzidos foram sinterizados, enquanto uma densidade 

máxima de 94,7% da densidade teórica foi alcançada pelos compactos de pós Mo-Cu 

com a redução por H2 dos pós de HMA-Cu ocorrendo durante o aquecimento de 

sinterização. Os resultados indicam que a taxa de aquecimento não influencia na 

densidade desses compactos, pois em ambos os casos os valores de densidade tanto 

para os compactos sinterizados a 5 oC/min. quanto a 10 oC/min. alcançaram 

praticamente os mesmos valores. Diferentemente, os compactos de pós Mo-Cu 

misturados exibiram maiores valores de densidade quando a taxa de aquecimento 

usada foi de 10 oC/min. e os pós de Mo-Cu foram reduzidos antes da sua compactação 

e sinterização (Figura 45). Uma densidade máxima de 89,2% da densidade teórica foi 

alcançada pelos compactos de pós Mo-Cu misturados obtidos com pós HMA-Cu 

reduzidos antes da sinterização. Isto está em concordância com as microestruturas 

desses compactos de pós.     

A microdureza das amostras sinterizadas de composição Mo-20%Cu, é 

constatada na Figura 46. É esperado que as peças de maior densificação possuam 

maior dureza, visto que uma maior densidade representa maior homogeneidade. A 

amostra (DS20MA10) obteve o resultado mais expressivo, 241 (HV) e desvio padrão 

de 0,70, quando comparado com a amostra de mesmos parâmetros (DS20MA5), onde 

variou apenas a taxa de aquecimento de 10 °c/min para 5 °c/min, o valor foi um pouco 

menor, sendo este 230 (HV) e desvio padrão de 0,70, está diferença baseada na taxa 

de aquecimento se repete para todas as amostras. O resultado de menor valor foi 

obtido pela amostra  (DS20MM5) 200 (HV) e desvio padrão de 0,8. 
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Figura 45: Densidade relativa dos compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados a 1200 
oC por 60 min. em função da taxa de aquecimento de sinterização. Os pós de Mo-Cu 
foram obtidos pela decomposição e redução por H2 dos pós de HMA-Cu misturados 

e moídos por 50 h antes da compactação e sinterização desses compactos. 
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                   Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 46: Microdureza dos compactos de pós Mo-20%Cu sinterizados a 1200 oC 
por 60 min. em função da taxa de aquecimento de sinterização. Estes compactos de 
pós de Mo-Cu foram obtidos pela decomposição e redução por H2 dos compactos de 
pós HMA-Cu misturados e moídos por 50 h durante o aquecimento de sinterização. 
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4.5 Efeitos do processo de preparação dos pós Mo-Cu e da taxa de aquecimento 

de sinterização na densificação dos compactos de pós compósitos Mo-50%Cu. 

Na Figura 47 mostra a densidade relativa dos corpos sinterizados de pós 

compósitos Mo-50%pCu preparados por mistura mecânica e moagem de energia 

durante 50 horas. Através da análise deste gráfico é possível afirmar que o processo 

de redução antes do processo de sinterização obteve resultados superiores se 

compararmos aos que a redução ocorreu durante o processo de sinterização, vimos 

que a taxa de aquecimento teve influência direta sobre a densidade relativa das peças 

uma vez que os melhores resultados obtidos, foram das peças com taxa de 

aquecimento de 10° c/min. O melhor resultado alcançado foi referente a amostra 

(DP50MA10) com densidade relativa de 94,0% e com desvio padrão de 0,4, enquanto 

o menor resultado foi o da amostra (DP50MM5) com densidade relativa de 80,4 e 

desvio padrão de 1,5. Logo, como esperado todas as amostras que foram reduzidas 

antes da sinterização obtiveram melhores resultados aos que a redução ocorreu 

durante a sinterização. Isto ocorre pois sabe-se que a para os pós reduzidos e 

decompostos por H2 antes da sinterização, a amônia partícula constituinte do HMA é 

retirada, o que não ocorre, com os pós que sofreram decomposição e redução durante 

a sinterização, pois nestes a amônia é retirada durante este processo gerando 

vacâncias no material, e consequentemente o tornando menos denso. 

A microdureza das amostras sinterizadas de composição Mo-50%Cu, são 

constatadas na Figura 48, os resultados obtidos para as amostras desta composição 

não ocorreu como esperado, tendo em vista que, a amostra de maior resultado foi a  

(DS50MA10) com 190 (HV) e desvio padrão de 0,6 e sinterizada com taxa de 

aquecimento de 10° c/min  , alguns fatores podem explicar este resultado, o primeiro 

fator é o ensaio, uma vez que a análise é feita em diferentes pontos da peça, afim de 

se obter um resultado mais homogêneo, pode ter ocorrido que as medições na peça 

(DS50MA10) tenham sido em regiões bem densificadas. O resultado de menor valor 

foi obtido pela amostra (DS50MM5), 81,2 (HV) e desvio padrão de 1,8. 
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Figura 47: Densidade relativa dos compactos de pós Mo-50%Cu sinterizados a 1200 
oC por 60 min. em função da taxa de aquecimento de sinterização. Os pós de Mo-Cu 
foram obtidos pela decomposição e redução por H2 dos pós de HMA-Cu misturados 

e moídos por 50 h antes da compactação e sinterização desses compactos. 
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              Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 48: Microdureza dos compactos de pós Mo-50%Cu sinterizados a 1200 oC 
por 60 min. em função da taxa de aquecimento de sinterização. Estes compactos de 
pós de Mo-Cu foram obtidos pela decomposição e redução por H2 dos compactos de 
pós HMA-Cu misturados e moídos por 50 h durante o aquecimento de sinterização. 
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4.6 Efeitos do processo de preparação dos pós Mo-Cu e da taxa de aquecimento 

de sinterização na condutividade elétrica dos compactos de pós compósitos de 

Mo-20%Cu e Mo-50%Cu. 

A Condutividade elétrica dos corpos sinterizados que tiveram seus pós 

constituintes reduzidos previamente a sinterização, e que tiveram seus pós 

processados por moagem de alta energia encontram-se na Figura 49. Dentre estes 

parâmetros, o resultado de maior condutividade foi o da amostra (DP50MA10) 

enquanto o menor valor foi o da amostra (DP20MA5). Ao se adicionar uma maior 

quantidade de cobre a composição do sinterizado, a reação esperada é que haja um 

aumento em sua condutividade e redução em sua resistividade, o cobre sendo 

responsável por conceder ao compósito Mo-Cu a capacidade de condução elétrica 

desejada para contatos elétricos, o seu aumento no compósito proporciona o aumento 

da condutividade elétrica, porem causa a redução de outras propriedades, como por 

exemplo: as propriedades mecânicas. 

 

Figura 49: Condutividade elétrica dos sinterizados de composição Mo-20%pCu e 
Mo-50%pCu com diferentes parâmetros de processos (decompostos e reduzidos 
anteriormente (DP) o processo de sinterização, moagem de alta energia, taxa de 

aquecimento inicial. 
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A condução elétrica dos corpos de prova que foram sinterizados, mas que 

tiveram seus pós processados por mistura manual (DP20MM) e (DP50MM), 

encontram-se na Figura 50. Analisando os resultados obtidos, como esperado, as 

amostras de composição com 50%Cu, apresentam resultados superiores em termos 

de condução elétrica.  

 No entanto ao compararmos as preparadas pelo processo de mistura manual, 

as amostras que tiveram seus pós processados por moagem, vimos que os resultados 

são inferiores. Isto ocorre devido a moagem de alta energia proporcionar, superior 

homogeneização, melhor densificação e consequentemente menor porosidade, 

gerando uma melhoria das propriedades físicas, a taxa de aquecimento inicial teve 

uma pequena influência nos resultados obtidos, as amostras com maior taxa 

obtiveram melhores resultados. 

Figura 50: Condutividade elétrica dos sinterizados de composição Mo-20%pCu e 
Mo-50%pCu com diferentes parâmetros de processos (decompostos e reduzidos 

anteriormente (DP) o processo de sinterização, mistura mecânica, taxa de 
aquecimento inicial, composição). 
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Em paralelo aos resultados de condução elétrica apresentados anteriormente, 

foram obtidos os resultados para as amostras proveniente da sinterização onde a 

redução dos pós ocorreu durante a sinterização. Assim como para os valores já 

apresentados, há uma tendência de obter maior condutividade para uma maior taxa 

de aquecimento inicial. O que pode ser notado na Figura 51. 

Figura 51: Condutividade elétrica dos sinterizados de composição Mo-20%pCu e 
Mo-50%pCu com diferentes parâmetros de processos (decompostos e reduzidos 

durante (DS) o processo de sinterização, moagem de alta energia, taxa de 
aquecimento inicial, composição). 
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                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além disto na Figura 52, podem ser vistos os mesmos comportamentos 

obtidos anteriormente, de forma que tanto a composição, como o método de 

processamento e a taxa de aquecimento inicial, influenciam diretamente nas 

propriedades elétricas dos compósitos Mo-20%pCu e Mo-50%pCu.  
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Figura 52: Condutividade elétrica dos sinterizados de composição Mo-20%pCu e 
Mo-50%pCu com diferentes parâmetros de processos (decompostos e reduzidos 
durante (DS) o processo de sinterização, mistura mecânica, taxa de aquecimento 

inicial, composição). 
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                     Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Por fim, quando comparamos as duas rotas de processamento   DS (redução 

e decomposição durante a sinterização) e DP (redução e decomposição anterior ao 

processo de sinterização). Vemos que, os resultados apresentados nos gráficos de 

maneira geral apresentam valores de condutividade maiores para os corpos 

sinterizados pela rota DP. 

 

Levando em consideração esses resultados, podemos compará-los com 

valores de condutividade de contatos elétricos comerciais. Para com isso, demonstrar 

o potencial dos corpos sinterizados aqui obtidos para uma possível aplicação 

industrial. Capeletti (2008), apresenta uma tabela com condutividade elétrica de um 

material comercial cujo sistema é bastante similar com os apresentados neste 

trabalho. Onde há um pó compósito de w + Ag. Estes dados podem ser vistos na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Ligas comerciais para contatos elétricos em tungstênio-prata 

Material1 Condutividade 
Elétrica [%IACS*] 

90W-10Ag 35-40 

85W-15Ag 42-44 

80W-20Ag 45-49 

75W-15Ag 49-53 

70W-30Ag 53-57 

65W-35Ag 57-61 

60W-40Ag 61-65 

50W-50Ag 68-72 
1Composição em peso (%); 2Tendo como base a resistividade da prata igual a 100. 

*International Annealed Cooper Stardard 
 
                                               Fonte: CAPELETTI, 2008. 
 

Com isso podemos observar, o quanto o melhor resultado obtido nesta 

pesquisa que é de 57% de condutividade elétrica da amostra (DP50MA10) se 

aproxima dos obtidos por ligas comerciais, visto que as ligas da Tabela 5 possuem 

prata em sua composição, na qual, é um material que possui maior condutividade 

elétrica que o cobre, no entanto, seu custo é mais elevado. 
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5 Conclusão  

 

Com o intuito de investigar rotas alternativas para a obtenção do compósito Mo-

Cu, constatou-se: 

• Foi desenvolvida uma rota de preparação de pós compósitos Mo-Cu simples, 

ambientalmente sustentável, por meio da tecnologia de metalurgia do pó, que, 

com o uso da moagem de alta energia, aliado ao uso do precursor do molibdênio 

(HMA), sem a presença de aditivos, garantiu o aumento da densificação e 

melhora das propriedades mecânicas e físicas do compósito; 

• A partir dos difratogramas de raios-x e particulometrias, pôde ser observado o 

efeito significativo do uso da moagem de alta energia em relação à diminuição 

do tamanho das partículas, tamanho de cristalito e no aumento 

microdeformação das partículas compósitas de HMA-20%pCu e HMA-50%pCu; 

• As análises dos pós de HMA e cobre reduzidos e processados tanto por 

moagem de alta energia como por mistura manual, utilizando o patamar de 

800°C, isoterma de 30min e fluxo de H2 de 20ml/seg, não indicaram 

contaminação, tornando-os, portanto, parâmetros viáveis para a obtenção do 

molibdênio puro; 

• Analisando as microestruturas dos sinterizados, foi possível observar que a 

moagem de alta energia proporcionou maior homogeneização das fases, 

melhor distribuição dos lagos de cobre, e que não houve expressividade em 

relação ao fenômeno de exudação, que é observado nas imagens feitas a partir 

das peças que tiveram seus pós constituintes processados por mistura manual; 

• Não foi observada formação de uma terceira fase em nenhuma das 

composições presentes, independente do processo de preparação dos pós; 

• A moagem de alta energia, em comparação à mistura manual, garantiu um 

aumento considerável dos valores de densificação, microdureza e 

condutividade elétrica dos compósitos de Mo-Cu sinterizados;  

• Constatou-se que o uso da taxa de aquecimento inicial de 10°C/min se mostrou 

mais viável se comparado ao uso da taxa de 5°C/min, pois, além proporcionar 

leves melhorias nos valores de densificação, microdureza e condutividade 

elétrica, garantindo, também, a agilização do processo de sinterização; 
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• Em relação à densidade relativa, a Rota 1 (redução antes da sinterização) 

garantiu maiores valores se comparada à Rota 2 (redução durante a 

sinterização). Os valores de condutividade elétrica obtidos pela Rota 1 são 

levemente maiores que os da Rota 2; 

• Foi estabelecida uma relação entre os valores de microdureza com os tamanhos 

médios de partículas para os sinterizados de Mo-20%pCu   e Mo-50%pCu, 

onde, o de maior peso em massa de cobre, por ter maior tamanho médio de 

partícula, e, consequentemente menos contornos de grãos, apresentou 

menores valores de microdureza, isso também, se deve ao fato de o cobre ser 

mais dúctil que o molibdênio; 

• O principal fator contribuinte para o aumento dos valores de condutividade 

elétrica é a quantidade de peso em massa de cobre presente no sinterizado; 

• O compósito identificado como DP50MA10 (que apresentou maiores valores de 

condutividade elétrica), pode ser uma alternativa aos contatos elétricos de 70W-

30Ag e 65W-35Ag, oferecendo, com uma das vantagens do seu uso, menores 

custos, pois o cobre é economicamente mais viável que a prata. 
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6 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com o presente estudo, foi possível sugerir o desenvolvimento de diversos 

trabalhos futuros, tais como: 

 - Estudar os efeitos das variações de outras composições do sistema, tais 

como, por exemplo: HMA30%Cu, HMA15%Cu; 

 - Estudar a variação dos parâmetros operacionais de moagem na preparação 

dos pós; 

 - Estudar a influência da compactação nas medições sobre as densificações 

dos pós e dos corpos sinterizados; 

 - Alterar os parâmetros de compactação e de sinterização com objetivo de se 

obter uma otimização dos mesmos para a melhoria de propriedades mecânicas; 
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