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RESUMO 

 

Compósitos diamantados empregados na indústria de rochas ornamentais e na construção civil 

frequentemente são constituídos de matrizes metálicas compostas por ligas do sistema Fe-Cu-

Co. O Co, responsável pelo adequado ancoramento do diamante e por incrementar as 

propriedades mecânicas da ferramenta, é um metal que possui relevante variação em seu valor 

de mercado, bem como apresenta comprovada toxidade. Diante desses problemas, esta pesquisa 

visa a aplicação de pó pré-ligado Fe65Nb na constituição de compósitos diamantados, já que o 

Nb não apresenta toxidade comprovada, tem valor de mercado sem grandes oscilações e possui 

boa compatibilidade química com o carbono. Estudou-se dez inéditas composições do sistema 

Fe65Nb-Cu variando-se o teor de Fe65Nb de 10% a 100% com o propósito de se avaliar a 

influência do pó Fe65Nb na microestrutura e nas propriedades físicas e mecânicas das matrizes 

metálicas obtidas por prensagem a quente (metalurgia do pó), aplicando pressão de 35MPa com 

temperatura de 850°C e tempo de 3 minutos. Aspectos estruturais dos pós metálicos e das 

matrizes metálicas sinterizadas foram estudados a partir de difratometria de raios X. Tanto os 

pós quanto as amostras sinterizadas foram analisadas ao microscópio eletrônico de varredura. 

Investigou-se as propriedades físicas (densidade aparente, densidade relativa e porosidade) e 

propriedades mecânicas (dureza HV5, tensão máxima de ruptura e módulo de elasticidade) das 

matrizes metálica sinterizadas. Foram identificadas nas matrizes metálicas, majoritariamente, a 

presença das fases: Cu (cfc), FeNb (W6Fe7) e Fe7Nb6 (W6Fe7). As matrizes metálicas 

10%Fe65Nb-90%Cu, 20%Fe65Nb-80%Cu e 30%Fe65Nb-70%Cu apresentaram, no contexto 

geral, adequadas propriedades físicas e mecânicas o que permite a aplicação em compósitos 

diamantados.   

  

Palavras-chaves: pó pré-ligado Fe65Nb, metalurgia do pó, prensagem a quente, matrizes 

metálicas, Fe65Nb-Cu.  
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ABSTRACT 

 

Diamond composites applied in the ornamental stone industry and construction often consist of 

metal matrix composed by Fe-Cu-Co alloys. Co, responsible for the proper diamond anchorage 

and for increasing the mechanical properties of the tool, is a metal that has significant variation 

in its market value, as well as proven toxicity. In view of these problems, this research intends 

to apply Fe65Nb pre-alloyed powder in diamond composites constituition, since Nb has no 

proven toxicity, it has market value without major fluctuations and it has good chemical 

compatibility with carbon. This work aims at the Fe65Nb pre-alloyed powder application in the  

diamond composites constitution ten new compositions of Fe65Nb-Cu system was studied and 

the Fe65Nb content was varied from 10% to 100% in order to evaluate the influence of the 

powder Fe65Nb in the microstructure and the physical and mechanical properties of the metallic 

matrices obtained by hot pressing (powder metallurgy), applying pressure of 35MPa with a 

temperature of 850 ° C and a time of 3 minutes. Structural aspects of metallic powders and 

sintered metallic matrices were studied by X-ray diffraction. Both powders and sintered 

samples were analyzed by scanning electron microscope. The physical properties (bulk density, 

relative density and porosity) and mechanical properties (HV5 hardness, maximum tensile 

strength and elasticity modulus) of the sintered metallic matrices were investigated. Most of the 

metallic matrices identified the phases presence: Cu (cfc), FeNb (W6Fe7) and Fe7Nb6 (W6Fe7). 

The metallic matrices 10% Fe65Nb-90% Cu, 20% Fe65Nb-80% Cu and 30% Fe65Nb-70% Cu 

presented, in the general context, adequate physical and mechanical properties which allows 

the application in diamond composites. 

 

Keywords: Fe65Nb pre-alloyed powder, powder metallurgy, hot pressing, metal matrix, 

Fe65Nb-Cu system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais são imprescindíveis para o progresso dos 

mais variados setores industriais e sociais, pois os materiais são pilares básicos de qualquer 

civilização.  

Diversas são as técnicas que tem proporcionado a evolução dos materiais. Dentre elas, pode-se 

destacar a metalurgia do pó. Ela pode ser definida como um processo de conformação metálica 

que emprega metal ou liga metálica na forma de pó, o que possibilita a produção de 

componentes com geometria complexa e dimensões dentro de estreitas tolerâncias [1,2]. 

A produção de componentes por meio da técnica de metalurgia do pó apresenta vantagens, 

dentre as quais se destaca: elevada eficiência de aproveitamento de matéria-prima (acima de 

95%); o processo exige baixa energia de transformação do material, portanto tal técnica 

apresenta baixo impacto ambiental; é possível a produção de peças na forma final, com 

excelente precisão dimensional, bom acabamento e sem necessidade de operações adicionais, 

e ainda há a possibilidade de fabricação de peças com características microestruturais  

desejadas [3,4].  

A Figura 1.1 apresenta um comparativo entre processos, em que é possível verificar vantagens 

do uso da metalurgia do pó, em termos de consumo de energia por quilograma de material 

processado e em relação ao aproveitamento da matéria-prima, quando comparado com outras 

técnicas de produção.   

 

 

Figura 1.1: Comparativo entre processos metalúrgicos de produção de peças [3]. 
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A técnica em discussão também apresenta desvantagens como: elevado custo inicial do 

maquinário e o processo produz poucas peças, e isto é geralmente inviável economicamente; 

peças de maior dimensão requerem equipamentos robustos, comumente de alto valor e a 

soldagem de peças sinterizadas pode ser complexa [5]. 

A metalurgia do pó está presente em diversos setores produtivos, como: na indústria 

automobilística, de eletrodomésticos, de compressores herméticos, de engrenagens, de peças 

estruturais, de aços ferramenta, de ferramentas diamantadas para aplicação na indústria de 

rochas ornamentais e construção civil, dentre outros.  

Ressalta-se a importância da indústria de rochas ornamentais no Brasil uma vez que, em 2016, 

ele foi o quarto maior produtor mundial de tal artigo, com uma produção de aproximadamente 

8,5 milhões de toneladas. As exportações brasileiras de rochas ornamentais, em 2015, somaram 

cerca de 1,138 bilhão de dólares. Portanto, este segmento é expressivo para a economia 

brasileira, conforme dados da Agência Nacional de Mineração (ANM, 2019) [6].   

As ferramentas diamantadas utilizadas para corte de rochas ornamentais são materiais 

compósitos que possuem grãos de diamantes fixos nas partes funcionais de uma matriz metálica 

ligante, comumente sinterizadas em um molde de grafite [7].  

A escolha adequada da liga que dará origem à matriz metálica é relevante, uma vez que a liga 

que compõe a matriz metálica está intimamente ligada à eficiência da ferramenta de corte e à 

capacidade da mesma de reter os diamantes e dessa forma determina a vida útil do artefato.    

Os grãos de diamante são ligados à matriz metálica por meio de interações químicas ou físicas, 

podendo acontecer a combinação de ambos. A retenção dos cristais de diamante é uma variável 

notável na manufatura de ferramentas diamantadas, uma vez que tal aspecto também está 

intimamente relacionado ao desempenho e vida útil do compósito em discussão. 

As ferramentas diamantadas destinadas ao corte de rochas ornamentais e ao concreto são 

comumente ligas a base de ferro, cobre e cobalto. O cobalto age como um ligante nas 

ferramentas diamantadas, combinando, afinidade química com o diamante, apropriada retenção 

do diamante e excelente comportamento ao desgaste após o trabalho de corte. No entanto, o 

cobalto é um elemento tóxico e pouco disponível. Consequentemente, exibe elevado valor no 

mercado internacional [8]. De acordo com dados da London Metal Exchange (2019) o preço de 

uma tonelada de cobalto se situa na ordem de 35.000 dólares [9].  
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Diante do exposto nesta pesquisa pretende-se desenvolver uma nova liga a base de ferro, cobre 

e nióbio, a partir do uso de um pó pré-ligado Fe65Nb e pó de Cu, uma vez que o Brasil é líder 

na produção mundial de tal elemento e detém mais de 90% das reservais mundiais do  

mesmo [10].  

Além de privilegiar o mercado brasileiro, haveria uma redução significativa no custo da 

matéria-prima, uma vez que o valor da tonelada de ferro-nióbio é da ordem de 22.000  

dólares [11]. Logo, para uma liga que utiliza a mesma proporção de nióbio que cobalto haveria 

uma redução de aproximadamente 38% no preço da matéria-prima.  

Oliveira (2010), estudou as matrizes metálicas do sistema Fe-Cu-Nb, constatando-se a 

viabilidade do uso da matriz 25%Fe-50%Cu-25%Nb para a produção de ferramentas 

diamantadas; fato inédito no uso de nióbio, visando à substituição do cobalto nestas  

ferramentas [12].  

Em pesquisa semelhante, Oliveira et al. (2016) estudaram matrizes metálicas constituídas de 

Fe-Cu-Nb, variando-se os teores de Nb em: 15%, 25%, 35% e 45%. Inferiu-se que as ligas com 

melhor comportamento foram aquelas que apresentam 15% e 25% de Nb em sua constituição, 

pois tais ligas apresentaram os melhores resultados, com uma densificação de 96,68% e 

90,65%, respectivamente, deste modo exibindo melhor comportamento mecânico [13].  

Dessa forma, este trabalho contribuirá para inovação por meio do desenvolvimento de inéditas 

matrizes metálicas do sistema Fe65Nb-Cu, com o uso do pó pré-ligado Fe65Nb e pó de Cu, que 

apresentem custo competitivo e propriedades mecânicas que permitam alto desempenho em sua 

aplicação. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

Investigar a relação entre microestrutura e propriedades físicas e mecânicas das matrizes 

metálicas do sistema Fe65Nb-Cu obtidas por prensagem a quente, buscando determinar a 

melhor composição do sistema. 

 

2.2. Objetivos Específicos:  

 

• Caracterizar os pós metálicos Fe65Nb e Cu quanto à morfologia, tamanho de partícula 

e composição química.  

• Identificar as fases presentes nos pós Fe65Nb e Cu, bem como as fases presentes nas 

matrizes metálicas do sistema Fe65Nb-Cu, variando-se o teor de Fe65Nb de 10% a 

100%.  

• Determinar as densidades teóricas, aparentes e relativas das 10 composições 

estudadas.  

• Investigar a porosidade das matrizes metálicas sinterizadas.  

• Realizar medidas de dureza Vickers nas matrizes metálicas sinterizadas.  

• Analisar a microestrutura das matrizes metálicas sinterizadas quanto à influência da 

adição do pó pré-ligado Fe65Nb na matriz de Cu. 

• Avaliar o comportamento físico-mecânico das matrizes metálicas sinterizadas e 

correlaciona-los à microestrutura presente e valores de densidade relativa/porosidade 

em função da adição do pó pré-ligado Fe65Nb. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este Capítulo apresenta um estudo referente ao mercado de rochas ornamentais, à técnica de 

metalurgia do pó, aos processos de obtenção de pós utilizados nesta pesquisa, bem como as 

principais ligas aplicadas em ferramentas de corte e diagramas de fases importantes nesta 

pesquisa.  

 

3.1. Mercado de Rochas Ornamentais no Brasil  

 

A Tabela 3.1 apresenta os principais produtores mundiais de rochas ornamentais no ano de 

2016, destaque para o Brasil ocupando a quarta posição.  

 

Tabela 3.1: Principais produtores mundiais de rochas ornamentais em 2016 [14]. 

Países x Ano 

(Peso) 

2016 

Mt (%) 

China 46,0 31,7 

Índia 23,5 16,2 

Turquia 10,75 7,4 

Brasil 8,5 5,9 

Irã 8,0 5,5 

Itália 6,25 4,3 

Egito 5,25 3,6 

Espanha 5,0 3,4 

EUA 2,8 1,9 

Portugal 2,6 1,8 

França 1,3 0,9 

Arábia Saudita 1,25 0,9 

Grécia 1,2 0,8 

Paquistão 1,1 0,7 

Subtotal 123,5 85,0 

Outros 21,5 15,0 

Total 145,0 100 

 

As exportações brasileiras de rochas ornamentais e produtos correlacionados somaram, em 

2018, 992,5 milhões de dólares e um total de 2,20 milhões de toneladas. O preço médio das 

exportações nas rochas processadas foi de US$ 681,0/t [14].  

Em 2018, o Brasil exportou rochas ornamentais para 120 países. Os três principais importadores 

foram EUA, China e Itália, respectivamente. As exportações de rochas ornamentais foram 

efetuadas por 16 estados brasileiros, sendo Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Rio 
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Grande do norte os mais relevantes. O Espírito Santo respondeu por 79,7% do total do 

faturamento e 71,5% do total do volume físico das exportações brasileiras de rochas, em 

segundo lugar, Minas Gerais, com respectivamente, 12,2% e 16,7% do total brasileiro [14].  

Diante do exposto, o mercado de rochas ornamentais e segmentos afins são expressivos para a 

economia brasileira e seu desenvolvimento.  

 

3.2. Metalurgia do pó: Processos e Técnicas de Obtenção de Pós Metálicos 

 

A metalurgia do pó, de modo geral, pode ser dividida em quatro processos que compreendem: 

obtenção e mistura dos pós, compactação, sinterização e operações complementares, quando 

necessário [15,16]. 

O pó metálico pré-ligado, como o de Fe65Nb utilizado neste trabalho, consiste em uma 

combinação de mais de um elemento. Os pós pré-ligados, comparativamente com mistura de 

pós elementares, apresentam uma distribuição de elementos mais homogênea nas matrizes 

metálicas, pois cada partícula possui a composição da liga aplicada, assim evitando-se a 

segregação [17]. 

O pó metálico pode ser obtido por meio de processos que compreendem, principalmente: 

moagem, atomização, decomposição térmica, redução e eletrólise [15,16].   

 

3.2.1. Atomização 

 

A Atomização consiste em vazar o metal ou liga, no estado líquido, através de um pequeno 

orifício. Na saída o fluxo de metal ou liga é desintegrado por um jato de água, ar comprimido 

ou gás inerte. Tal procedimento promove a solidificação do metal em partículas finamente 

divididas, as quais são colhidas por meio de um sistema de sucção. A Figura 3.1 ilustra o 

processo de atomização [15,16]. 
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Figura 3.1: Fabricação de pó metálico por Atomização [18]. 

 

No processo de atomização por gás os meios de atomização. Comumente utilizados são: 

nitrogênio, argônio e ar. Várias geometrias de atomização podem ser produzidas por tal método. 

A Figura 3.2 apresenta o processo de atomização por gás conhecido como “mistura interna” e 

“mistura externa” [19]. 

 

 

Figura 3.2: Esquema de dois atomizadores [19]. 

 

O processo de atomização por gás é governado por um número de parâmetros de operação 

relacionados entre si.  As principais variáveis são distância do jato, pressão do jato, geometria 

do bocal, velocidade do gás e do metal, entre outros. Os pós atomizados por este método são 

comumente esféricos, com superfícies relativamente lisas, no entanto a morfologia pode ser 

alterada de acordo com os parâmetros utilizados [19]. 

Na atomização que utiliza jato de água, uma corrente de água a alta pressão é vazada através de 

bicos para formar uma fase dispersa de gotículas que impactam o fluxo de metal. Neste método, 

uma alta quantidade de energia é necessária para se obter a água a altas pressões [19].  
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Esta técnica de atomização é significativa para aços de baixa e alta liga, além de aços 

inoxidáveis. Devido à formação de óxidos, a atomização por água não é adequada para ser 

utilizada na atomização de metais altamente reativos como por exemplo titânio e superligas [19].  

Diferentes morfologias e granulometrias de pós podem ser obtidas por este procedimento 

dependendo das configurações e dos parâmetros utilizados.  

 

3.2.2. Processo de Obtenção do Pó Pré-ligado Fe65Nb 

 

O nióbio não ocorre na natureza como metal puro. Ele é encontrado em grande escala na forma 

de carbonatito. As maiores reservas de nióbio do mundo estão localizadas na região de Araxá, 

em Minas Gerais. Os depósitos de nióbio são operados pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM), fundada em 1955 [20].  

O nióbio apresenta temperatura de fusão de 2468 °C e densidade de 8,57 g/cm³. Ele tem a menor 

densidade entre os metais refratários, sendo, portanto, um ótimo candidato para aplicações em 

que a relação resistência/peso a altas temperaturas é um requisito crítico [21,22].  

O nióbio é macio, dúctil e de boa usinabilidade, apresentando apenas um isótopo estável que 

tem a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (ccc) [23].  

Os processos para a obtenção do nióbio metálico são variados, os quais se destacam para a 

redução do pentóxido de nióbio (Nb2O5) as reduções carbotérmicas, silicotérmicas e as 

aluminotérmicas [21,23]. Industrialmente, a redução aluminotérmica do pentóxido de nióbio é a 

mais utilizada, por três motivos principais [23]: 

a) O alumínio pode ser removido com certa facilidade do sistema em etapas de refino 

posteriores; 

b) A aluminotermia é um processo exotérmico; 

c) Quando comparada a outras reduções metalográficas (utilizando cálcio ou magnésio, 

por exemplo) a redução aluminotérmica produz um óxido (Al2O3) com menor ponto de 

fusão (2045 °C), o que facilita a separação metal-escória [24]. 

A aluminotermia do nióbio segue a reação química [20].  

3Nb2O5 + 10Al → 6Nb + 5Al2O3 
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A liga Ferro-Nióbio, comumente, contem entre 60% - 70% de nióbio e é produzida pela redução 

de uma mistura de pentóxido de nióbio, óxido de ferro e pó de alumínio por reações 

aluminotérmicas. Maiores purificações são alcançadas por fusão via feixe de elétrons ou forno 

a arco de fusão a vácuo [25].  

 

3.3. Prensagem a Frio  

 

Após a obtenção dos pós metálicos uma das possíveis etapas subsequentes é a prensagem a frio 

que é um tipo de compactação, que ocorre à temperatura ambiente. Neste processo, o pó é 

inserido em cavidades de matrizes montadas em prensas de compressão, onde ele é comprimido 

a pressões determinadas, conforme o tipo de pó utilizado e as características finais desejadas 

nos produtos sinterizados [16].  

As fases de compactação, de maneira simplificada, podem ser divididas em:  

• Enchimento da cavidade da matriz com pó, por meio de dispositivo de enchimento 

adequado à prensa de compactação;  

• Abaixamento da punção superior da matriz até penetrar na cavidade da matriz e entrar 

em contato com o pó; tal abaixamento é feito de modo automático, por ação hidráulica 

ou por ação mecânica; 

• Aplicação de pressão, pela punção superior e parcialmente pela punção inferior, de 

modo que o pó não escape da cavidade da matriz; 

• Subida e retirada da punção superior; 

• Subida da punção inferior para forçar o briquete comprimido a sair da cavidade e da 

matriz pela sua extremidade superior [16].  

A Figura 3.3 ilustra as fases de compactação do pó.  

 

 

Figura 3.3: Representação esquemática das etapas de compactação de pó [26]. 
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Um gradiente de densidade ocorre no compactado como consequência do atrito contra as 

paredes da cavidade da matriz, com maiores densidades sendo obtidas nas partes mais próximas 

à superfície da punção [26,27].  

Na prensagem a frio, o pó é compactado a partir dos seus planos, superior e inferior. A Figura 

3.4 ilustra o procedimento. O plano intermediário apresenta, normalmente, a densidade mais 

baixa. Densidades verdes comuns para peças compactas por este tipo de prensagem estão em 

um patamar de 75% a 85% do valor teórico [27].  

 

 

Figura 3.4: Passos de preparação de um compactado verde [28]. 

 

A densidade verde é correlacionada exponencialmente com a carga aplicada. A pressão de 

compactação requerida para se atingir o nível de densidade desejada é função dos seguintes 

parâmetros: 

• Formato das partículas;  

• Tamanho e distribuição das partículas;  

• Composição química do pó; 

• Práticas de lubrificação [27]. 

As vantagens da prensagem a frio em matrizes rígidas são:  

• Bom controle dimensional, uma vez que a cavidade da ferramenta é bem definida;  

• Altas pressões de compactação pela utilização de prensas mecânicas ou hidráulicas; 

• Altas taxas de produção; 

• Boa reprodutibilidade do processo [27]. 
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Limitações do processo de prensagem a frio incluem restrições ao tamanho das peças, devido à 

capacidade da prensa, relação altura-diâmetro devido ao atrito nas paredes da ferramenta, 

trincas durante a ejeção de compactados de pós com baixa resistência a verde e limitações 

naturais das reentrâncias [27]. 

 

3.4. Sinterização 

 

A Sinterização é um processo de tratamento térmico em que há a união de partículas conduzidas 

por mecanismos de transporte de massa, de maneira geral, em escala atômica. O ligamento das 

partículas consome boa parcela da energia superficial e, portanto, há um aumento na resistência 

mecânica do compactado, bem como se alcança um estado de menor energia no sistema [29]. 

Termodinamicamente, pode-se dizer que a energia superficial é que acarreta a sinterização. Sob 

a ação da energia superficial, duas partículas esféricas em contato coalescem para formar uma 

única partícula [29].  

Considerando o modelo de esferas, tem-se que a partícula formada apresenta diâmetro 1,26 

vezes maior que o diâmetro inicial das mesmas. Neste modelo, a sinterização é controlada pelo 

crescimento de pescoço; a energia superficial mantém as esferas juntas, a área superficial e a 

energia superficial decrescem com o decorrer da ligação [29].  

A Figura 3.5 representa o modelo descrito. 

 

 

 

Figura 3.5: Modelo de sinterização de duas esferas [30]. 
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A taxa de ligação das partículas durante a sinterização depende da temperatura, do tipo de 

material, do tamanho de partícula, dentre outros fatores de processamento. Pequenas partículas 

apresentam maior energia superficial, portanto, elas sinterizam mais rápido. Dessa forma, a 

termodinâmica da sinterização mostra a importância de pós de menor granulometria [29].  

Muitas são as variáveis que estão relacionadas à sinterabilidade e à microestrutura sinterizada 

de um compactado de pós, dentre elas destacam-se as variáveis do material e as variáveis 

relacionadas às condições de sinterização.  

Dentre as variáveis relacionadas à matéria-prima pode-se citar: composição química do pó, 

tamanho do pó, forma do pó, distribuição granulométrica do pó, grau de aglomeração do pó, 

dentre outras [31].   

Dentre as variáveis relacionadas às condições de sinterização pode-se citar: temperatura, tempo, 

pressão, atmosfera, taxa de aquecimento, taxa de resfriamento, dentre outras [31].  

De modo geral, a taxa de sinterização aumenta com o decréscimo do tamanho de partícula e 

com os aumentos da temperatura e tempo de sinterização, como apresenta a Figura 3.6 [31]. 

 

 

Figura 3.6: Efeito de parâmetros de sinterização na densificação [31]. 

 

3.4.1. Mecanismos de Sinterização 

 

Os principais mecanismos que coordenam o deslocamento de matéria no processo de 

sinterização são difusão atômica, fluência plástica e viscosa. Para o caso de metais, os processos 

difusionais são os únicos encarregados pelo transporte de matéria durante a sinterização [32].  
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A diferença de curvatura existente entre as superfícies planas e as superfícies côncavas e 

convexas acarreta em um gradiente de concentração de lacunas (defeitos cristalinos) entre a 

superfície do pescoço de alta curvatura, que apresenta uma elevada concentração de lacunas, e 

a superfície plana adjacente, que apresenta uma baixa concentração de tais lacunas. Dessa 

forma, tal diferença ocasionará um fluxo difusional. Tal fluxo difusional é responsável pelo 

arredondamento e esferoidização de poros irregulares em um compactado [29,33].   

A Figura 3.7 ilustra tal processo: 

 

 

Figura 3.7: Fluxo atômico da superfície convexa para a superfície côncava [29]. 

 

A concentração de vacâncias C sob uma superfície curva depende da curvatura local, como 

mostra a Equação 3.2.  

                                            𝐶 = 𝐶0  × [1 −
𝛾𝛺

𝑘𝑇
(

1

𝑅1
+

1

𝑅2
)]                                                (3.2) 

Onde C0 é a concentração de equilíbrio de vacâncias com uma superfície plana a mesma 

temperatura, γ é a energia superficial, Ω é o volume atômico, k é a constante de Boltzmann e T 

é a temperatura absoluta R1 e R2 são os raios de curvatura principal [29]. 

No que se refere à força motriz na sinterização por fase sólida, a mesma está relacionada com 

o decréscimo da energia livre do sistema, resultante da: 

• Diminuição da área superficial pelo crescimento da área de contato entre as partículas; 

• Diminuição dos volumes dos poros e sua esferoidização; 

• Eliminação das concentrações de defeitos residuais do processo, na massa do pó; 
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• Eliminação do estado de não equilíbrio devido à mútua solubilidade dos sólidos 

(homogeneização ou gradiente de concentração) ou reatividade química caracterizado 

pela energia livre da solução ou formação do composto, em sistemas com múltiplos 

componentes [34].  

 

3.4.2. Sinterização por Fase Sólida  

 

A sinterização pode ser dividida basicamente em três etapas. A Figura 3.8 apresenta os estágios 

de sinterização, com base nas mudanças da estrutura de poros durante a sinterização. 

 

 

Figura 3.8: Estágios de sinterização com foco nas mudanças da estrutura de poros durante a 

sinterização [29]. 

 

• No estágio inicial da sinterização há um crescimento do pescoço, entre partículas, de 

modo que o tamanho do pescoço é menos que um terço do tamanho da partícula. Na 

fase inicial comumente há pequenas mudanças dimensionais, podendo ser observado 

até 3% de contração em relação às dimensões iniciais [29]. 

• No estágio intermediário o pescoço cresce continuamente até atingir, aproximadamente, 

metade do tamanho inicial de partícula. Durante esta fase, os poros possuem 

característica tubular. O corpo de sinterização não é hermético. Dessa forma gases 

podem passar para dentro ou para fora durante o processo [29]. 



 

15 

 

• O estágio final da sinterização corresponde à eliminação dos últimos 8% de porosidade, 

onde os poros já não são mais abertos para a superfície [29]. 

 

3.4.3. Sinterização por Fase Líquida 

 

A sinterização por fase líquida, geralmente, ocorre quando há a combinação de pós de baixo 

ponto de fusão com pós de mais elevado ponto de fusão. Dessa forma há a formação de um 

líquido durante a sinterização. O processo de sinterização por fase líquida ocorre basicamente 

em três estágios [27].  

Na etapa inicial, após o aquecimento da mistura de pós e a formação da fase líquida, ocorre um 

estágio de rearranjo devido à densificação significativa causada por forças capilares exercidas 

pelo molhamento das partículas sólidas pelo líquido. Assim, há eliminação significativa da 

porosidade, com consequente aumento da densidade do compactado e redução da energia 

interfacial [27,35].  

Durante a etapa inicial há muitas mudanças microestruturais. Dentre os fenômenos que ocorrem 

na referida etapa, pode-se citar a sinterização em fase sólida, coalescência, espalhamento do 

líquido, atração capilar, deslizamento de partícula, difusão homogênea e desintegração de 

partícula e fragmentação. A formação de líquido associado às forças capilares causa um 

rearranjo e agrupamento na microestrutura [35].  

Na segunda etapa, há o término do processo de rearranjo que dá lugar a uma reprecipitação de 

solução, que se torna o processo dominante. A reprecipitação de solução requer uma 

solubilidade sólida no líquido. O estágio em discussão é caracterizado por crescimento de grãos, 

dissolução de pequenos grãos, arredondamento de grãos, densificação e o desenvolvimento de 

uma rígida estrutura de sólido [35]. 

No estágio final, a microestrutura se aproximará de uma configuração sólido-líquida de mínima 

energia. As formas dos grãos e do líquido dependerão da energia superficial e da fração 

volumétrica de líquido [35].   

As formas de grãos com as mínimas energias serão alcançadas durante o estágio final, assim 

como os poros serão eliminados e a reprecipitação de solução continua para que possa ocorrer 

o crescimento de grãos e o estabelecimento da forma de grãos [35].   
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As alterações microestruturais dominantes no último estágio influenciam diretamente algumas 

propriedades, como a resistência ao desgaste, a resistência mecânica, o comportamento 

magnético, a resistência à fratura, dentre outras [35].   

A Figura 3.9 ilustra, de maneira esquemática, as etapas de sinterização por fase líquida descrita 

anteriormente.   

 

 

Figura 3.9: Estágios clássicos da sinterização por fase líquida envolvendo misturas de pós que formam 

líquido no aquecimento [35]. 

 

3.4.4. Prensagem a Quente  

 

A prensagem a quente é um método em que pressão uniaxial é aplicada simultaneamente com 

a temperatura de modo a produzir peças com alta densidade. Esta técnica pode produzir peças 

cerâmicas e metálicas com aproximadamente 100% de densidade e microestruturas de grãos 

finos [36].   

A aplicação de tensão contribui para a densificação por meio do aumento da difusão acarretado 

pelo aumento de contato entre as partículas do pó [37].  

Como a resistência das partículas metálicas à deformação plástica decresce rapidamente com o 

aumento de temperatura, pressões mais baixas são necessárias na prensagem a quente [19]. As 
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pressões de compactação variam de 1/3 a 1/2 daquelas necessárias para obtenção de peças de 

mais baixa densidade pelo processo de compactação uniaxial a frio [27].  

Comparado com a rota prensagem a frio seguido pela sinterização, a prensagem a quente requer 

um tempo mais curto na operação, geralmente, 2 a 3 minutos, a uma temperatura 

consideravelmente mais baixa para atingir um nível de densidade mais alto [38].  

O processo de prensagem a quente tipicamente é realizado em moldes de grafite e o 

aquecimento se dá por meio da passagem de corrente elétrica diretamente através do molde ou 

indiretamente pela transferência de calor para a matriz [38].  

 

3.5. Matrizes Metálicas 

 

Compósitos com matriz metálica são constituídos por pelo menos duas fases, química e 

fisicamente distintas, arranjadas de modo a conferir propriedades que não podem ser obtidas 

com qualquer uma das fases individualmente [39].  

As fases existentes, de maneira geral, podem ser divididas em uma fase denominada matriz e a 

outra fase pode ser uma fase fibrosa ou constituída de partículas finamente dispersas, por 

exemplo [39].   

Os compósitos com matrizes metálicas apresentam algumas vantagens quando comparados a 

matrizes feitas de outros materiais, por exemplo, compósitos de matrizes poliméricas. Algumas 

destas vantagens são:  

• Suportam mais altas temperaturas de trabalho; 

• Apresentam mais elevada condutividade térmica; 

• Apresentam mais elevada condutividade elétrica;  

• Mais alta resistência mecânica e rigidez; 

• Mais baixa contaminação, entre outros [39].  

 

3.5.1. Tipos de Compósitos de Matriz Metálica 

 

Todos os compósitos de matriz metálica possuem um metal ou uma liga metálica como matriz. 

O reforço, geralmente, é feito por meio de metais ou cerâmicos. Existem quatro tipos de 

compósitos de matrizes metálicas [39]: 
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1) Compósitos de matrizes metálicas reforçados por partículas; 

2) Compósitos de matrizes metálicas reforçados por fibras curtas ou “whiskers”; 

3) Compósitos de matrizes metálicas reforçados por fibras contínuas; 

4) Compósitos de matrizes metálicas reforçados por folhas laminados [39]. 

A Figura 3.10 apresenta esquematicamente os compósitos de matrizes metálicas citados. 

  

 

Figura 3.10: Partículas, fibras curtas, fibras contínuas e folha laminada, pela ordem [39]. 

 

As ferramentas diamantadas para discos de corte utilizados no beneficiamento de rochas 

ornamentais e concreto, como a proposta neste trabalho, são compósitos constituídos de 

partículas de diamante em matriz metálica que deve apresentar forte ligação entre a matriz e o 

diamante para que a ferramenta de corte apresente alto desempenho durante a sua operação de 

trabalho [40]. 

 

3.5.2. Matrizes Metálicas Usadas na Fabricação de Ferramentas Diamantadas 

 

Diversas são as matrizes metálicas que podem ser utilizadas na manufatura de ferramentas 

diamantadas, dentre as quais pode-se destacar: NEXT 100, NEXT 200, Cobalite, Diabase, Fe-

Cu-Nb, dentre outras.  

 

3.5.2.1. NEXT 100 

 

As ligas pré-ligadas poli-metálicas denominadas NEXT 100 são ligas compostas de pó de cobre, 

ferro e cobalto. Os teores de pó de cobre, ferro e cobalto na liga variam, respectivamente de, 

0% a 50%, 0% a 35% e 0% a 30%, como especificado pela fabricante eurotungstene [41]. 

A principal vantagem técnica da liga NEXT, quando comparada com uma liga misturada de 

forma tradicional, está na excelente distribuição metálica. A liga NEXT oferece uma 

homogeneidade muito maior que aquela obtida com mistura padrão, como fica evidenciado na 

Figura 3.11 [42].  
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Figura 3.11: Microestrutura (x1000) de um segmento sinterizado feito com NEXT (à Esquerda) 

comparada com uma produzida com misturas tradicionais (à direita), ambos prensados a quente  

a 750°C [42]. 

 

A utilização das ligas NEXT permite uma menor temperatura de sinterização, o que contribui 

para a diminuição dos custos de manufatura da ferramenta, já que o aporte energético é 

menor [41].  

As ligas NEXT, que são largamente utilizadas na indústria de ferramentas diamantadas, são 

trabalhadas principalmente por prensagem a quente. Os pós metálicos utilizados na manufatura 

das ligas pré-ligadas NEXT 100, comumente, apresentam granulometria entre 0,8 µm e  

1,5 µm [42]. 

O cobalto é o principal componente da fase ligante na maioria das ferramentas diamantadas. 

Tal elemento combina compatibilidade química com os diamantes às temperaturas de 

processamento, contribuindo para a retenção adequada de diamantes e agregando boa 

resistência à abrasão, mesmo após certo número de operações de corte [43]. 

 

3.5.2.2. NEXT 200 

 

As ligas pré-ligadas denominadas NEXT 200, também, são ligas metálicas compostas de pó de 

cobre, ferro e pó de cobalto. Os teores de pó de cobre, ferro e cobalto na liga variam, 

respectivamente, de 0% a 65%, de 0% a 20% e de 0% a 30%, conforme o especificado pela 

fabricante eurotungstene [44].  

Os pós metálicos utilizados na manufatura das ligas pré ligadas NEXT 200, geralmente, 

apresentam granulometria entre 0,8 µm e 1,5 µm, assim como para a liga NEXT 100. 
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3.5.2.3. Comparativo entre a liga NEXT 100 e a liga NEXT 200 

 

Del Villar et al. (2001) estudaram e compararam as ligas Cu-Fe-Co, denominadas NEXT 100 

e NEXT 200. A Tabela 3.2 apresenta a composição química destas ligas [43]. 

 

Tabela 3.2: Composição química (% em peso) das ligas NEXT Cu-Fe-Co [43]. 

Matriz ligante O2 (%) C (%) Cu (%) Fe (%) Co (%) 

NEXT 100 1,07 0,039 49,5 25,2 24,1 

NEXT 200 1,04 0,039 61,7 14,7 22,6 

 

As ligas NEXT 100 e NEXT 200 foram processadas por meio de prensagem a quente, “hot 

pressing”, as pressões utilizadas foram de 30 MPa a 35 MPa, temperaturas de sinterização entre 

600 °C e 750 ºC, para um tempo de 3 minutos [43].    

De acordo com os resultados obtidos por Del Villar et al. (2001), por meio da prensagem a 

quente foi atingida 97% da densidade teórica, usando temperaturas da ordem de 650 °C e  

720 ºC, respectivamente, para as ligas NEXT 100 e NEXT 200. Tal fato se deve ao maior teor 

de cobre que necessita de menores temperaturas para que se atinja uma densidade satisfatória 

nestes materiais. A Figura 3.12 apresenta as curvas de densificação das ligas NEXT (Cu-Fe-

Co) processadas por prensagem a quente [43]. 

  

 

Figura 3.12: Curvas de densificação das ligas NEXT Cu-Fe-Co processadas por prensagem a quente [43]. 

 

As durezas em função da temperatura de prensagem a quente são mostradas na Figura 3.13. 

Observa-se que o valor de dureza se encontra situado entre 85 HRB e 109 HRB, sendo que a 
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liga NEXT 200 apresenta dureza maior que a liga NEXT 100 para temperaturas de sinterização 

no patamar de 600 °C a 650 ºC, o que pode ser explicado pela diferença de densidade [43]. 

 

 

Figura 3.13: Durezas em função da temperatura de prensagem a quente para as ligas NEXT 100 e NEXT 

200 [43]. 

 

Del Villar et al. (2001) constataram que a dureza das ligas está intimamente relacionada à 

porosidade, até um certo nível de densidade encontrada (95%), uma vez que acima deste valor 

de densidade, tal propriedade é dependente da proporção Fe-Cu. Quanto maior a proporção da 

fase Fe-Cu, maior é a fração volumétrica da fase dura Fe-Co, portanto maior a dureza da liga 

Cu-Fe-Co [43].    

Freitas et al. (2010) compararam o desempenho de uma liga 25%pesoFe-50%pesoCu-25%Nb, 

com adição de diamantes, com a liga NEXT 100 (25%pesoFe– 50%pesoCu–25%pesoCo) com 

diamantes. As ligas foram sinterizadas por prensagem a quente em condições similares  

(35 MPa/800 ºC/ 3min). Foram efetuados, em tais compósitos, ensaios de abrasão a fim de se 

avaliar o desgaste, para tempos acumulados de 2 min a 20 min [45].  

Os referidos pesquisadores observaram e concluíram que o compósito diamantado produzido à 

base de Fe-Cu-Nb apresentou resistência ao desgaste maior que o compósito diamantado 

denominado NEXT 100 [45].  

A Figura 3.14 mostra as curvas obtidas no ensaio de abrasão para a liga Fe-Cu-Nb e para a liga 

NEXT 100 e pode ser observado que tanto para os tempos de 2 e 20 minutos a liga Fe-Cu-Nb 

apresenta melhor comportamento em desgaste que a liga NEXT 100 [45]. 
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Figura 3.14: Teste de resistência à abrasão das amostras de NEXT 100 (Liga Fe-Cu-Co) – 4% Diamante e 

da liga fe-cu-25%nb – 4% Diamante [45]. 

 

Freitas et al. (2010) também observaram, por meio dos ensaios de abrasão, que o 

comportamento dos diamantes para as duas ligas analisadas foi o mesmo. No início do ensaio 

ocorreu o aparecimento dos cristais de diamante, havendo desgaste durante o corte, mostrando 

faces pontiagudas, irregulares e planificadas, ocorrendo o destacamento da matriz ao final do 

ensaio [45].  

 

3.5.2.4. Cobalite  

 

Outra classe de ligas pré-ligadas de relevância na indústria de ferramentas diamantadas é a 

denominada Cobalite. As ligas do tipo Cobalite são constituídas de Co, Cu e Fe em variadas 

proporções, além de outros elementos em menor quantidade. Dentre as ligas pertencentes à 

família das ligas Cobalite, destacam-se: Cobalite 601, Cobalite CNF (Cobalt and Nikel free) e 

Cobalite HDR [46].  

A Tabela 3.3 apresenta a composição química das ligas Cobalite 601, Cobalite CNF e Cobalite 

HDR.  
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Tabela 3.3: Composição química das ligas da classe Cobalite [46]. 

Elementos principais (%) Cobalite 601 Cobalite HDR Cobalite CNF 

Co 10 27 -- 

Cu 20 7 26 

Fe 70 66 68,4 

Sn -- -- 3 

W -- -- 2 

Y2O3 -- -- 0,6 

 

A liga Cobalite CNF não possui cobalto e níquel em sua composição. Tal liga apresenta: boa 

dureza quando sinterizada em temperaturas da ordem de 675 ºC, excelente resistência mecânica 

a verde e boas propriedades de sinterização, o que possibilita uma vasta gama de aplicações [47].  

A liga Cobalite CNF, devido à sua composição química, apresenta propriedades mecânicas 

similares aquelas de ligas que possuem cobalto em sua composição. No entanto, ela requer 

menor temperatura de sinterização que ligas a base de cobalto. Portanto, a mesma requer um 

menor dispêndio de energia na sinterização, dessa forma, representando uma vantagem 

econômica [47].  

Termodinamicamente, o ferro e o cobre não são mutuamente solúveis. Portanto, são ligas 

pseudo-bifásicas, apresentando regiões ricas em ferro e regiões ricas em cobre [47].  

Uma liga de cobre-ferro simples é muito macia para ser utilizada, e por isso, comumente, são 

feitas adições de cobalto e/ou níquel para que haja um endurecimento da fase ferrítica. No caso 

da liga Cobalite CNF, é adicionada certa quantidade de estanho para que haja o  

endurecimento [47].  

A adição de estanho na liga Cobalite CNF, entretanto, é traz desvantagens, uma vez que durante 

a sinterização o estanho se difunde no interior da fase ferrítica e após o resfriamento, haverá a 

formação de uma fase intermetálica ferro-estanho muito frágil, dessa forma prejudicando a 

ductilidade da liga [47]. 

A adição de bronze também causa a fragilização da liga durante a sinterização, uma vez que 

após o resfriamento o estanho não se difunde para a fase de cobre, mas sim irá se concentrar 

nos contornos de grãos [47]. 

Após diversos experimentos descobriu-se que a adição de tungstênio, bem como outros 

elementos (cobalto, níquel, molibdênio), reduz significativamente o problema gerado pela 

formação de fase intermetálica, assim como o problema da má distribuição de estanho [47]. 
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Kamphuis e Serneels (2004) realizaram prensagem a quente de Cobalite CNF puro durante 3 

minutos a uma pressão de 350 bar, em diversas temperaturas, como mostrado na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15: Relação entre a temperatura de sinterização e a densidade relativa sinterizada [47]. 

 

Os referidos autores concluíram que o Cobalite CNF quase alcança sua densidade máxima 

quando prensados a quente em uma faixa de temperatura entre 675 °C e 875 ºC. A dureza é 

apresentada na Figura 3.16 [47]. 

 

 

Figura 3.16: Relação entre a dureza Rockwell B e a temperatura de sinterização [47]. 

 

A dureza pode ser modificada com adições de elementos tais como cobalto e carbeto de 

tungstênio [47]. 
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3.5.2.5. Cobalite HDR (High Diamond Retention) 

 

Outra liga da classe Cobalite, denominada Cobalite HDR, foi desenvolvida para aplicações na 

construção civil que requerem alto desempenho. Dentre as aplicações destacam-se: corte de 

pisos, corte de paredes, corte de concreto e asfalto [48].  

Cobalite HDR é uma liga a base de ferro que exibe elevada dureza e boa resistência à abrasão, 

a mesma apresenta excelente retenção dos diamantes, com excelente comportamento em corte, 

além de boa soldabilidade a laser [48].  

A liga Cobalite HDR com típica composição química típica contém: 27% em peso Co, 7% em 

peso Cu e 66% em peso de Fe e possui densidade igual a 8,18 g/cm³ [48]. 

As partículas da liga em discussão exibem formas próximas a esféricas o que acarreta excelentes 

propriedades de escoamento e comportamento em sinterização [48]. 

A liga Cobalite HDR, após prensagem a frio, mostra boa resistência mecânica a verde e 

excelente resistência à oxidação. As curvas de sinterização do Cobalite HDR puro são 

mostradas na Figura 3.17. Os testes de sinterização foram realizados durante 3 min a  

350 bar [48]. 

 

 

Figura 3.17: Densidade do Cobalite HDR sinterizado [48]. 

 

De acordo com a curva da Figura 3.17, ótimas propriedades são obtidas em temperaturas de 

sinterização no patamar de 750 °C a 850 ºC. Por exemplo, tem-se uma densidade de 98% e 

dureza de 108 HRB e um valor de resistência ao impacto Charpy de 150 J/cm², como 

apresentada na Figura 3.18 e na Figura 3.19, respectivamente [48]. 
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Figura 3.18: Dureza do Cobalite HDR (Rockwell B e Vickers) [48]. 

 

 

Figura 3.19: Ductilidade do Cobalite HDR (resistência de Impacto Charpy) [48]. 

 

Portanto, como pode ser observado, a partir das curvas da Figura, 3.18 e 3.19, o Cobalite HDR 

exibe bons valores de dureza e ductilidade ao longo de uma ampla faixa de temperatura [50]. 

Uma análise comparativa entre ligas Cobalite 601 (Fe-Cu-Co) Cobalite HDR (Fe-Co-Cu) e 

Cobalite CNF (Fe-Cu-Sn-W) foi realizada por uma fabricante das mesmas. A composição 

química delas é a mesma apresentada na Tabela 3.3. As ligas em discussão foram processadas 

por prensagem a quente [46].  

A Figura 3.20 apresenta os resultados de densidade, dureza (Rockwell B e Vickers) e resistência 

ao impacto, obtidos para as três ligas da classe Cobalite, em diferentes temperaturas de 

sinterização [46].    

 

 

 



 

27 

 

 

 

 
Figura 3.20: Influência da temperatura de sinterização por prensagem a quente nas propriedades do 

Cobalite 601 (azul), Cobalite HDR (vermelho) e Cobalite CNF (amarelo). Figura: (a) Densidade Relativa; 

(b) Dureza HV; (c) Dureza HRB; (d) Resistência ao Impacto [46]. 
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Como mostrado na Figura 3.20 (a) a liga Cobalite CNF, comparativamente com as outras duas 

ligas, é a que exibe o mais alto valor de densidade, aproximadamente 98%, para o intervalo de 

temperaturas entre 675 ºC e 875 ºC [46].  

Segundo a Figura 3.20 (b e c) o Cobalite HDR é a liga que apresenta os maiores valores de 

dureza, dentre as três ligas tratadas, apresentando valor entre 105 HRB e 108 HRB em 

temperaturas entre 700 °C e 875 ºC [46]. 

A Figura 3.20 (d) apresenta os valores de resistência ao impacto Charpy. Os valores de energia 

absorvida variam consideravelmente para as três ligas em diferentes temperaturas. Observa-se 

que na faixa de temperatura de 775 °C a 875 ºC a liga Cobalite HDR é a que apresenta o melhor 

resultado de resistência ao impacto exibindo valores constantes [46]. 

 

3.5.2.6. Diabase 

 

Outra série de ligas utilizadas para a produção de matrizes metálicas na indústria de ferramentas 

diamantadas são as denominadas Diabase. As ligas da série Diabase, geralmente encontradas 

no mercado, são: Diabase-V07, Diabaase-V18 e Diabase-V21[49]. 

A Tabela 3.4 apresenta a composição química básica das ligas da série Diabase citadas.  

 

Tabela 3.4: Composição química aproximada das ligas Diabase [49]. 

Nome Fe Co Cu Sn 

Diabase-V07 45-65% 20-40% <15% - 

Diabase-V18 35-55% 15-35% <25% <8% 

Diabase-V21 55-75% <15% <25% <8% 

 

A liga Diabase-V07 apresenta bons resultados de corte quando utilizadas com diamantes 

revestidos de titânio. Já a liga Diabase-V18 apresenta bons resultados de corte, quando utilizada 

para o corte de granito. Diversos são os campos de aplicação da liga Diabase-V21. Em sua 

forma pura, por exemplo, tal liga pode ser utilizada para corte de granito ou para juntas de 

concreto [49]. 

A liga Diabase-V21 apresenta excelente propriedade de prensagem a frio, podendo sua 

densidade real alcançar até 98,5% de sua densidade teórica [49]. 
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A partir da adição de bronze, carboneto de tungstênio, ferro, entre outros, as propriedades do 

Diabase-V21 podem ser modificadas dentro de uma grande faixa, dessa forma aumentando seu 

campo de aplicação [49]. 

A Tabela 3.5 apresenta os dados referentes à dureza, massa, massa após a sinterização, volume 

e densidade da liga Diabase V-07, fornecidos pelo fabricante Dr. FRITSCH, quando a mesma 

é sinterizada durante um tempo de três minutos, e pressão de 35 N/mm² em diferentes 

temperaturas [50]. 

 

Tabela 3.5: Ficha de dados de sinterização para a liga Diabase V-07 [50]. 

Temperatura ºC 780 820 860 900 940 980 1020 1060 

Pressão N/mm² 35 - - - - - - - 

Tempo min 3 - - - - - - - 

Dureza média HRB 89 94 96 99 101 102 105 102 

Massa inicial g 17 - - - - - - - 

Massa após a 

sinterização 
g 

16,6

32 

16,3

46 

16,53

1 

16,24

9 

16,13

5 

16,56

2 

16,30

7 

16,56

2 

Volume cm³ 
2,15

6 

2,08

5 
2,09 2,05 2,083 2,099 2,057 2,099 

Densidade g/cm³ 7,71 7,84 7,91 7,93 7,94 7,89 7,93 7,89 

 

De acordo com a Tabela 3.5, há um aumento da dureza com o aumento da temperatura. A menor 

massa após a sinterização e a maior densidade ocorre para a temperatura de 940 ºC.  

A Tabela 3.6 apresenta os dados referentes à dureza, massa, massa após a sinterização, volume 

e densidade da liga Diabase V-18, fornecidos pelo fabricante, Dr. FRITSCH, quando a mesma 

é sinterizada durante um tempo de três minutos e pressão de 35 N/mm², em diferentes 

temperaturas [51].  

 

Tabela 3.6: Ficha de dados de sinterização para a liga Diabase V-18 [51]. 

Temperatura ºC 620 660 700 740 780 820 860 900 

Pressão N/mm² 35 - - - - - - - 

Tempo min 3 - - - - - - - 

Dureza média HRB 93 102 104 103 101 100 100 103 

Massa inicial g 17 - - - - - - - 

Massa após a 

sinterização 
g 

16,

868 

16,50

2 
16,742 16,665 16,754 16,399 16,174 15,919 

Volume cm³ 
2,2

45 
2,095 2,095 2,074 2,073 2,023 1,991 1,963 

Densidade g/cm³ 
7,5

1 
7,88 7,99 8,04 8,08 8,11 8,12 8,11 
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De acordo com a Tabela 3.6, a maior dureza é encontrada para a temperatura de sinterização de 

860 ºC, e a densidade, de modo geral, pode ser considerada crescente com o aumento de 

temperatura.  

A Tabela 3.7 mostra os dados referentes à dureza, massa, massa após a sinterização, volume e 

densidade da liga Diabase V-21, fornecidos pelo fabricante, Dr. FRITSCH, quando a mesma é 

sinterizada durante um tempo de três minutos, e pressão de 35 N/mm², em diferentes 

temperaturas [52].  

 

Tabela 3.7: Ficha de dados de sinterização para a liga Diabase V-21 [52]. 

Temperatura ºC 660 700 740 780 820 860 900 

Pressão N/mm² 35 - - - - - - 

Tempo min 3 - - - - - - 

Dureza média HRB 86 94 94 94 94 97 101 

Massa inicial g 17 - - - - - - 

Massa após a sinterização g        

Volume cm³        

Densidade g/cm³ 7,53 7,82 7,76 7,94 7,99 8 7,87 

 

Conforme a Tabela 3.7, a maior densidade é atingida a 860 ºC e a maior dureza para a 

temperatura de sinterização de 900 ºC.  

 

3.6. Sistema Binário Ferro-Nióbio 

 

O Brasil possui as maiores reservas de nióbio, aproximadamente 98% em relação ao restante 

do mundo.  O país responde por mais de 90% do volume de metal comercializado no planeta, 

seguido por Canadá e Austrália. Os maiores depósitos estão nos estados de Minas Gerais (75% 

do total), Amazonas (21%) e Goiás (3%) [53]. 

O nióbio apresenta como características, elevada ductilidade, densidade pouco superior à do 

ferro (8,57 g/cm³), baixa resistência à oxidação, dentre outras [53,54]. O Nb apresenta valores 

mais altos para as propriedades mecânicas em comparação aos metais ferrosos em geral, como 

resistência à tração e módulo de elasticidade [54]. 

O diagrama Fe-Nb atualmente aceito possui as fases: (1) líquido, (2) Nb (ccc), (3) Fe-α (ccc), 

(4) Fe-δ (ccc), (5) Fe-γ (cfc), (6) NbFe2 (ε), que é uma fase laves com estrutura MgZn2, e (7) 

FeNb(µ) com uma estrutura do tipo W6Fe7, possuindo um pequeno desvio da composição 

estequiométrica [55,56,57].  
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Bejarano (1993) em seu estudo sobre o sistema FeNb mostrou que a solubilidade de Nb no Fe 

é bem pequena, sendo aproximadamente 1,56% em peso de Nb em Fe-γ, a 1190 °C, e cerca de 

0,73% em peso de Nb em Fe-α a 960 °C [55]. 

A fase NbFe2 (ε), fase laves, tem uma faixa de homogeneidade que vai de aproximadamente 

32% a 37% em peso de Nióbio entre 1100 °C e 1400 °C. A estrutura da fase NbFe2 é hexagonal.  

A Figura 3.21 apresenta o diagrama de fase Fe-Nb.  

 

 

Figura 3.21 (modificada): Diagrama de fases Fe-Nb[58]. 

 

A liga Ferro-Nióbio é obtida a partir do processo de aluminotermia, sendo destinada, 

principalmente, à indústria de aços especiais, como aços microligados e os aços inoxidáveis. A 

liga, em discussão neste trabalho, geralmente apresenta um teor médio de 65% de Nb e responde 

por cerca de 90% do consumo do elemento ao redor do mundo [59].  

As ligas que possuem nióbio em sua composição apresentam boas propriedades mecânicas, 

mesmo com adição de pequenas quantidades (0,01% a 0,10% em peso de Nb), bem como 

melhoria na tenacidade e boa soldabilidade. O nióbio possui elevada afinidade por elementos 
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como carbono e nitrogênio, formando com tais elementos carbonetos e carbonitretos, 

respectivamente [60].  

 

3.7. Sistema Binário Fe-Cu 

 

O cobre é um metal muito utilizado, principalmente, devido as suas propriedades térmicas e 

elétricas. Tal metal é dúctil e maleável. Por apresentar baixa resistência mecânica, geralmente 

é trabalhado a frio ou ligado a outros elementos, dessa forma, são conhecidas centenas de ligas 

de cobre [61]. 

O sistema Fe-Cu fundamenta-se em três fases condensadas: uma líquida, uma cúbica de face 

centrada e uma cúbica de corpo centrado [62]. A Figura 3.22 ilustra diagrama de fases Fe-Cu. 

 

 

Figura 3.22: Diagrama de fases Fe-Cu [63]. 

 

A adição de Cu em ligas do sistema Fe-Cu causa um aumento de resistência mecânica em razão 

da precipitação de cobre na matriz ferrítica [64]. O cobre apresenta fácil dissolução e difusão na 

matriz do ferro [65]. 

Em sistemas constituídos por ligas de Fe-C-Cu, durante a sinterização, todos os átomos de 

carbono e parte dos átomos de cobre se difundem no interior da matriz de pó de ferro. Em tal 
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sistema, observa-se que o aumento na concentração de cobre contribui para o refino de grão da 

fase ferrítica [65]. 

O contínuo aumento na concentração de cobre acarreta uma diminuição da fase ferrítica, 

resultando em uma microestrutura de ferrita muito fina dispersa ao longo dos contornos de 

grãos da austenita [65]. 

Em alguns experimentos pôde-se estudar a influência da concentração de cobre na microdureza 

Vickers (HMV). Em amostras de ferrita com 2% em peso de cobre a dureza foi de 89 HMV, 

enquanto que em amostras com 4% e 8% de cobre a dureza foi de 120 HMV e 139 HMV, 

respectivamente [65]. 

 

3.8. Sistema Binário Nb-Cu 

 

O Diagrama de fases formado pelo sistema Nb-Cu é mostrado na Figura 3.23. As fases em 

equilíbrio presentes em tal diagrama são: a líquida, uma fase sólida cúbica de face centrada que 

apresenta limitada solubilidade de nióbio e uma fase sólida cúbica de corpo centrado que 

apresenta limitada solubilidade de cobre [66]. 

 

 

Figura 3.23: Diagrama de fases Cu-Nb [63]. 
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Li et al. (1998) estudaram o sistema Cu-Nb para determinar a temperatura Liquidus e analisar 

o comportamento do processo de solidificação [67]. 

Os autores concluíram que o processo de solidificação depende das condições de 

processamento. Para as ligas de Cu-5%-86% em peso de Nb processado em um ambiente muito 

limpo (teor de oxigênio de 680 ppm, por exemplo, a liga Cu-15% em peso de Nb) apenas 

dendritas de nióbio são formadas em uma matriz de cobre [67].  

Quando as amostras foram processadas em ambientes impuros (teor de oxigênio 2800 ppm) 

observou-se estruturas solidificadas esféricas em ligas de 5% a 35% em peso de Nb, além do 

aparecimento de um pequeno patamar térmico nas curvas de resfriamento para as ligas acima 

de 35% em peso de Nb. Fato que pode ser explicado pela possível existência de um gap de 

miscibilidade líquido existente no sistema ternário Cu-Nb-O [67]. 

Quanto às propriedades mecânicas e elétricas das ligas formadas por cobre e nióbio, um 

aumento na concentração de nióbio acarreta um decréscimo na ductilidade e diminuição na 

condutividade elétrica [68]. Além do exposto, pós compósitos constituídos de Nb-Cu que 

apresentam granulometria abaixo de 100 nm exibem algumas características desejáveis, como: 

aumento de sinterabilidade, melhor homogeneidade, bem como propriedades mecânicas, 

elétricas e magnéticas superiores àquelas apresentadas por materiais que possuem tamanho de 

grão elevado e com a mesma composição química [69]. 

 

3.9. Sistema Ternário Fe-Cu-Nb 

 

Analisando-se o diagrama de fases Fe-Cu e na temperatura de sinterização de 800ºC, verifica-

se que a solubilidade máxima de Fe no Cu é de 1,1% e a difusão de Cu no Fe de 1,5%. Para o 

sistema Fe-Nb, a solubilidade máxima é de, aproximadamente, 1,7% de Fe no Nb e 1,3% de 

solubilidade de Nb no Fe, para a temperatura de 800 °C. O sistema Cu-Nb mostra que para a 

temperatura de 800 °C não há nenhuma solubilidade do Nb no Cu, da mesma forma não há do 

Cu no Nb [12]. 

A interação entre o Fe, Cu e Nb para a formação de novas fases é pequena, o que pode ser 

explicado pelo baixo limite de solubilidade entre os referidos elementos. Para todas as ligas 

obtidas pela prensagem a quente a 800 ºC/35 MPa/3 min a partir do sistema Fe-Cu-Nb alterando 

o teor de Nb em 15%, 25%, 35% e 45% em peso, ocorreu a formação da solução sólida rica em 
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Fe(α), de estrutura cristalina ccc, da fase dúctil rica em Cu de estrutura cristalina cfc e da fase 

rica em Nb com rede cristalina ccc [12].  

Oliveira (2010) mostrou que o sistema Fe-Cu-Co é muito semelhante ao sistema Fe-Cu-Nb. A 

formação no estado sólido durante o resfriamento de soluções sólidas Fe-Nb é altamente 

benéfica, uma vez que proporciona o endurecimento da matriz metálica, que é uma 

característica importante para um ligante de diamantes na produção de ferramentas 

diamantadas. Dessa forma, o Nb pode substituir o Co, atuando de maneira muito semelhante, 

como exposto em Curiotto et al. (2007) [12, 62].  

Os diagramas Cu-Nb (similar ao Cu-Co – Curiotto et al., 2007) e Fe-Cu, apresentam 

solubilidade limitada nas temperaturas entre 700 °C e 900 ºC, dessa forma não é de se esperar 

a ocorrência do fenômeno de inchaço (ocorreria se a solubilidade do metal de menor ponto de 

fusão fosse muito maior que a solubilidade do metal de maior ponto de fusão). O inchaço ocorre 

devido à penetração de cobre líquido através dos contornos de grão do ferro [70]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados para a fabricação das matrizes metálicas, bem 

como os métodos utilizados para o cálculo de massa dos pós e as técnicas utilizadas para a 

caracterização dos pós metálicos e corpos de provas sinterizados.  

O Fluxograma 4.1 apresenta de forma sintética as etapas de produção das matrizes metálicas 

Fe65Nb-Cu, bem como as técnicas utilizadas na preparação e caracterização microestrutural, 

estrutural, física e mecânicas das mesmas que serão abordadas a seguir.  

 

 

  

 

 

 

 

Fluxograma 4.1: Etapas da produção e caracterização das matrizes metálicas. 

Obtenção e Pesagem 
dos pós metálicos nas 
devidas proporções

Mistura dos pós 
metálicos - Período de 

1 hora

Prensagem a quente 
(850°C/35MPa/3min)

Preparação 
metalográfica 

(lixamento e polimento)

Caracterização
microestrutural e 

estrutural 

Microscopia 
Eletrônica de 

Varredura 

Difração de 
Raios X

Caracterização física 
e mecânica

Determinação da 
Densidade, Aparente 
(g/cm³), Relativa (%) 

e Porosidade (%)

Dureza Vickers 
(kgf/mm²)

Ensaio de 
Flexão a 3 

Pontos 

Primeira Etapa: Produção da Matriz Metálica 

Segunda Etapa: Preparação Metalográfica e Caracterização da Matriz 

Metálica 
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4.1. Materiais Utilizados 

 

Para a produção das matrizes metálicas, utilizadas na determinação da melhor proporção de 

Fe65Nb e Cu, foram utilizados pó de Fe65Nb, fornecido pela CBMM, e pó de Cu, adquirido 

junto à METALPÓ/COMBUSTOL.  

O pó pré-ligado Fe65Nb foi obtido pela técnica de Aluminotermia, enquanto que o pó de Cu 

foi obtido pelo processo de Atomização em água. 

O pó de Fe65Nb (CAS Nb: 7440-03-1/CAS Fe: 7439-89-6) apresentou, de acordo com a ficha 

técnica fornecida pela CBMM, a seguinte composição química, Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1: Composição química do pó de Fe65Nb. 

Elementos principais (% em peso) 

Nb 65,0 

Fe 30,0 

Si 2,5 

Al 1,0 

Ta, Ti, S, Pb, Sn e C 1,5 

 

O pó de Cobre do tipo PAC-PCL (lote 1040017-01/Especificação técnica: D.2200.017) 

apresentou, conforme ficha técnica fornecida pela METALPÓ/COMBUSTOL, a seguinte 

composição química, Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2: Composição química do pó de Cu. 

 

 

 

Em processos de obtenção de pós metálicos por atomização, dificilmente, o produto final será 

totalmente livre de oxidações. Dessa forma, é realizado o Ensaio de Pedra ao Hidrogênio para 

determinar o teor de oxigênio presente em uma massa de pó metálico [71,72].  

Nesse ensaio, uma amostra de pó metálico é aquecida em um forno tubular até determinada 

temperatura e sob atmosfera controlada de hidrogênio por determinado tempo, parâmetros estes 

pré-estabelecidos por estudos termodinâmicos. A perda de massa na amostra está relacionada 

ao valor de oxigênio presente na amostra de pó.  Ressalta-se que este obedece a norma ASTM 

E159-17 [71,72].  

Cobre (% em peso) 99,71 

Perda ao Hidrogênio (% em peso) 0,21 

Outros (% em peso) Balanço 
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4.2. Preparação das Misturas 

 

As composições foram preparadas conforme a regra das misturas para sistemas particulados, 

(German, 1992), em que o cálculo da densidade teórica (ρT) de cada conjunto de composição é 

dado pela Equação (4.1) [73].  

                                             

Cu

Cu

NbFe

NbFe

CuNbFe
T

mm

mm





+

+
=

65

65

65

                                                           (4.1) 

onde: mFe65Nb é a massa de Fe65Nb, mCu é a massa de cobre, ρFe65Nb é a densidade do Fe65Nb 

e ρCu é a densidade do cobre.  

A densidade do Fe65Nb, de acordo com o fabricante, é de 8,2 g/cm³, enquanto a densidade do 

cobre, conforme o fabricante é de 8,92 g/cm³.  

Considerada a massa total como sendo 100 g, conforme as estequiometrias de cada composição 

da mistura, e utilizando-se os valores de densidade teórica para o Fe65Nb e para o Cu, tem-se 

uma densidade teórica para cada composição de mistura, como mostrada na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Densidade teórica para as ligas estudadas. 

Composições da 

mistura 
Cu(g) Fe65Nb(g) 

Densidade 

teórica Cu 

(g/cm³) 

Densidade 

teórica 

Fe65Nb 

(g/cm³) 

Densidade 

teórica da 

mistura (g/cm³) 

10%Fe65Nb-90%Cu 90 10 8,92 8,2 8,84 

20%Fe65Nb-80%Cu 80 20 8,92 8,2 8,76 

30%Fe65Nb-70%Cu 70 30 8,92 8,2 8,69 

40%Fe65Nb-60%Cu 60 40 8,92 8,2 8,62 

50%Fe65Nb-50%Cu 50 50 8,92 8,2 8,55 

60%Fe65Nb-40%Cu 40 60 8,92 8,2 8,47 

70%Fe65Nb-30%Cu 30 70 8,92 8,2 8,40 

80%Fe65Nb-20%Cu 20 80 8,92 8,2 8,34 

90%Fe65Nb-10%Cu 10 90 8,92 8,2 8,27 

100%Fe65Nb 0 100 8,92 8,2 8,20 

 

4.3. Determinação da Massa das Matrizes Metálicas 

 

As massas de pós de Fe65Nb e de Cu necessárias para a formação das dez diferentes 

composições de matrizes metálicas, apresentadas anteriormente, foram calculadas por meio da 

Equação 4.2, que relaciona o valor da densidade teórica de cada mistura (ρTM), mostrados na 
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Tabela 4.1, com os valores dos volumes dos moldes de grafite utilizados. Foram utilizados na 

matriz de sinterização seis moldes menores com dimensões de 2 cm x 1 cm x 0,5 cm (volume 

igual a 1 cm³) e três moldes maiores com dimensões de 5,5 cm x 1 cm x 0,5 cm (volume igual 

a 2,75 cm³). 

 

                                                                 
V

m
TM =                                                              (4.2) 

 

Considerando-se os valores de densidade teórica, a porcentagem de cada pó que constitui a liga, 

bem como os volumes para os moldes menores e maiores da matriz metálica, tem-se o valor de 

massa para cada pó que deve ser adicionado para formar as matrizes metálicas nas composições 

determinadas (Tabela 4.3). Dessa forma, a Tabela 4.4 exibe os resultados obtidos de massa para 

os pós de Fe65Nb e Cu que cada composição de mistura deve possuir. 

 

Tabela 4.4. Massa dos pós de Fe65Nb e Cu que cada composição de amostra deve apresentar. 

Amostras Composição 
Fe65Nb (g) Teórico 

por amostra 

Cu (g) Teórico por 

amostra 

Volume (cm³) por 

amostra 

1 a 6 100%Fe65Nb 8,2 0,0 1,0 

7 a 9 100%Fe65Nb 22,55 0,0 2,75 

10 a 15 10%Fe65Nb-90%Cu 0,884 7,956 1,0 

16 a 18 10%Fe65Nb-90%Cu 2,431 21,879 2,75 

19 a 24 20%Fe65Nb-80%Cu 1,752 7,008 1,0 

25 a 27 20%Fe65Nb-80%Cu 4,818 19,272 2,75 

28 a 33 30%Fe65Nb-70%Cu 2,607 6,083 1,0 

34 a 36 30%Fe65Nb-70%Cu 7,169 16,7282 2,75 

37 a 42 40%Fe65Nb-60%Cu 3,444 5,166 1,0 

43 a 45 40%Fe65Nb-60%Cu 9,471 14,2065 2,75 

46 a 51 50%Fe65Nb-50%Cu 4,27 4,27 1,0 

52 a 54 50%Fe65Nb-50%Cu 11,743 11,7425 2,75 

55 a 60 60%Fe65Nb-40%Cu 5,082 3,388 1,0 

61 a 63 60%Fe65Nb-40%Cu 13,975 9,3170 2,75 

64 a 69 70%Fe65Nb-30%Cu 5,88 2,52 1,0 

70 a72 70%Fe65Nb-30%Cu 16,17 6,93 2,75 

73 a 78 80%Fe65Nb-20%Cu 6,664 1,666 1,0 

79 a 81 80%Fe65Nb-20%Cu 18,326 4,458 2,75 

82 a 87 90%Fe65Nb-10%Cu 7,434 0,826 1,0 

88 a 90 90%Fe65Nb-10%Cu 20,444 2,2715 2,75 

 TOTAL (g) 658,59 553,71  
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4.4. Mistura das Amostras 

 

Após pesagem da quantidade determinada de pós de Fe65Nb e Cu, as amostras foram 

devidamente vedadas, como mostra a Figura 4.1, para que não houvesse perda de massa durante 

o processo de homogeneização. 

 

 

Figura 4.1: Amostras vedadas no interior do misturador. 

 

Os pós foram misturados e homogeneizados em um Misturador de Jarros, Modelo MA-500, 

durante uma hora, não havia a presença de corpos moedores no interior do moinho. O 

misturador utilizado para a mistura dos mesmos é apresentado na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2. Misturador utilizado na mistura dos pós de Fe65Nb e Cu. 

 

4.5. Sinterização por Prensagem a Quente  

 

As sinterizações das amostras utilizadas para determinar a melhor composição Fe65Nb-Cu 

foram realizadas na empresa Diamond King, localizada em Papagaios, MG. Os pós misturados 



 

41 

 

foram prensados a quente em uma matriz de sinterização constituída de uma caixa externa de 

aço com uma matriz de grafite no interior. 

Como exposto anteriormente, foram utilizadas duas matrizes para as sinterizações, sendo que 

cada matriz possuía 9 cavidades, 6 delas com as dimensões de 2 cm x 1 cm x 0,5 cm e 3 com 

dimensões de 5,5 cm x 1 cm x 0,5 cm.  

A Figura 4.3 ilustra a matriz utilizada.  

 

 

Figura 4.3. Matriz utilizada na sinterização das matrizes metálicas. 

 

Esta matriz de sinterização foi montada de acordo com os seguintes passos: 

1) Encaixe da matriz no interior da carcaça metálica externa; 

2) Montagem da caixa interna e do isolante térmico; 

3) Ajuste dos parafusos de modo que a matriz de grafite ficasse ajustada à caixa interna e 

a mesma ficasse ajustada à caixa externa, de forma que o termopar utilizado para aferir 

a temperatura durante a sinterização pudesse ser introduzido adequadamente. 

A caixa que compõe a matriz de sinterização possui, como exibido na Figura 4.3, quatro 

parafusos com a função de regular o conjunto, de acordo com a necessidade de ajuste entre a 

caixa externa, interna e o grafite. Foi inserido ao conjunto, entre a caixa interna e a matriz de 

grafite, um isolante térmico de amianto que tinha como finalidade minimizar o desgaste do 

grafite durante a sinterização. O molde que forma a matriz permitiu que fosse introduzido um 

termopar em seu interior.  
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Após a montagem da matriz, utilizou-se um apoio inferior, com as mesmas dimensões da matriz 

de sinterização. A matriz de grafite montada foi encaixada sobre este apoio de forma que ficasse 

alinhada, o mesmo foi utilizado para a passagem da corrente elétrica.  

Os pós, previamente pesados e homogeneizados, foram colocados nos nove orifícios da matriz. 

Finalmente, os orifícios, anteriormente preenchidos, foram cuidadosamente tampados com 

peças de grafite menores de modo que ficassem perfeitamente alinhados e encaixados, de modo 

que a prensa exercesse a pressão de forma homogênea.   

Um termopar foi inserido no interior da matriz de grafite. Posteriormente a prensa foi ligada, 

quando se atingiu a temperatura de 850 °C, aplicou-se a pressão estabelecida (35 MPa) como 

parâmetro, durante o tempo de 3 minutos também previamente estabelecido.  

As variáveis de sinterização escolhidas foram baseadas naquelas utilizadas por Del Villar et al. 

(2001) e por Oliveira (2010) [12, 43]. Del Villar e colaboradores sinterizaram, por prensagem a 

quente, ligas do sistema Fe-Cu-Co a temperatura de 800 °C, pressão de 35 MPa e tempo de 3 

min, enquanto Oliveira (2010) sinterizou, por prensagem a quente, ligas do sistema Fe-Cu-Nb 

(a partir de pós elementares) a temperatura de 800 °C, pressão de 35 MPa e tempo de 3 min.  

Ressalta-se que a temperatura de 800 °C é aquela comumente utilizada na indústria. Nesta 

pesquisa, utilizou-se a temperatura de 850 °C devido ao menor grau de automação da prensa 

usada, quando comparada aquelas empregadas por Del Villar et al. (2001) e por  

Oliveira (2010) [12,43], assim já prevenindo possíveis oscilações de temperatura.  

A pressão e o tempo aplicados são os ideais para prensagem a quente de compósitos 

diamantados, segundo Del Villar et al. (2001) corroborado por Oliveira (2010) [12,43], uma vez 

que tais padrões são empregados mundialmente.   

As sinterizações das 90 amostras foram realizadas em uma prensa a quente industrial, como a 

mostrada na Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Prensa industrial a quente. 

 

Após o processo anteriormente descrito, as peças já sinterizadas foram retiradas da matriz. A 

Figura 4.5 apresenta duas amostras, de maior e de menor dimensão, sinterizadas, logo após a 

retirada da matriz de grafite. 

 

 

Figura 4.5: Matrizes metálicas sinterizadas. 

 

4.6. Preparação Metalográfica dos Corpos Sinterizados 

 

As matrizes metálicas sinterizadas foram lixadas manualmente por meio da seguinte sequência 

de gramatura de lixas: 80, 100, 180, 240, 320, 400, 600, 800 e 1200, sendo que as amostras 
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utilizadas para a microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X também foram 

lixadas com lixas de gramaturas: 1500, 2000 e 2500.  

Após a etapa de lixamento realizou-se o polimento com suspensão aquosa de alumina na 

granulometria de 1 µm e pasta de diamante com granulometria de 0,25 µm.  

 

4.7. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

O Microscópio Eletrônico de Varredura, marca TESCAN, modelo VEGA3, disponível no 

laboratório NanoLab - Redemat (Escola de Minas - Universidade Federal de Ouro Preto), foi 

utilizado para análise das partículas dos pós de Fe65Nb e Cu, para observação da morfologia e 

para realizar a medida do tamanho das partículas. Também foi utilizado no exame da 

microestrutura das matrizes metálicas, em que se observaram os componentes estruturais e a 

porosidade, a fim de se analisar a efetividade da sinterização.  

As imagens foram geradas a partir de elétrons secundários (SE) e elétrons retroespalhados 

(BSE). Por meio do espectrômetro por dispersão de energia (EDS-Oxford Instruments), 

conectado ao microscópio eletrônico de varredura citado, foram realizadas microanálises 

pontuais. 

 

4.8. Difração de Raios X 

 

A análise de difração de raios X dos pós metálicos de Fe65Nb, de Cu e das matrizes metálicas 

foi realizada de modo a se identificar as fases presentes.  

A determinação dos picos dos difratogramas e a identificação das fases presentes nos pós 

metálicos e nas amostras sinterizadas foram realizadas com o auxílio do banco de dados 

cristalográficos da BDEC/Crystmet.  

A análise difratométrica dos pós e das matrizes metálicas foi feita em um difratômetro de raios 

X da marca RIGAKU modelo GEIGERFLEX D/MAX com radiação KαCu do Laboratório de 

Difração de Raios X do DEGEO. A varredura foi feita variando 2 θ de 2 ° a 70 °, com passo 

(Δθ) de 0,02 °. 
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4.9. Densidade Aparente e Densidade Relativa 

 

A densidade é entendida como uma razão entre a massa e o volume ocupado. A densidade 

teórica foi apresentada na seção 4.2, em que a mesma foi utilizada na preparação das misturas 

para composição das matrizes metálicas.  

A densidade aparente (ρa) foi obtida por meio da Equação (4.3).  

                                                                       
V

m
=                                                              (4.3) 

Em que: m é a massa em gramas e V é o volume em centímetros cúbicos, da amostra metálica. 

As matrizes metálicas foram pesadas em uma Balança Analítica Bioprecisa, e foram medidas 

utilizando-se um paquímetro digital com precisão de 0,001 mm.  

A densidade aparente considera situações físicas reais, como: defeitos volumétricos (poros e 

trincas), defeitos cristalinos, fases amorfas, dentre outras.  

A densidade relativa é um comparativo entre a densidade obtida no material sinterizado e a 

densidade teórica, ou seja, é a razão entre a densidade aparente da amostra e a densidade teórica 

do material, podendo ser calculada conforme a Equação (4.4).   

                                                                 
T

a
R




 =                                                                 (4.4) 

Ambas as densidades, também, foram calculadas para as matrizes metálicas Fe65Nb-Cu. 

 

4.10. Determinação da Porosidade  

 

A porosidade das matrizes metálicas pôde ser calculada a partir da Equação 4.5. 

                                                               PR −=100                                                               (4.5) 

Em que: P é a porosidade e ρR é a densidade relativa em g/cm3. 

A porosidade nos dá informações sobre os interstícios na estrutura do material, podendo ser 

observado pela microestrutura e pelo decréscimo das propriedades mecânicas. Os poros 

aumentam a concentração de tensões e dessa forma podendo aumentar a fragilização do 
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material. Indústrias de fabricação de ferramentas diamantadas apontam um valor de porosidade 

de 2% a 3% como considerável. 

 

4.11. Dureza Vickers 

 

As matrizes metálicas tiveram suas medidas de dureza aferidas pelo método de Dureza Vickers, 

2de acordo com a norma ISO 4498 [74]. Utilizou-se um durômetro da marca Otto Wolpert Werk 

modelo dia testor 2 Rc, pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos/DEMET/EM/UFOP. 

Empregou-se um penetrador de diamante, com formato de uma pirâmide, e foram realizadas 10 

indentações por amostra (ao longo de seu comprimento). A carga aplicada foi de 5 kgf  

(49,03 N) durante 30 seg. Após a realização desta etapa as amostras foram levadas até o 

microscópio ótico e suas indentações foram fotografadas, posteriormente as diagonais foram 

medidas e a partir da Equação 4.6 foram obtidos os valores da dureza nos dez pontos 

examinados.  

 

                                                              
2

8544,1

d

F
HV


=                                                       (4.6) 

Onde:  

F: carga aplicada em kgf 

d: diagonal em mm 

O valor final de dureza foi obtido através da média aritmética dos valores encontrados para as 

dez indentações.   

 

4.12. Ensaio de Flexão a 3 Pontos 

 

O Ensaio de Flexão a 3 pontos foi realizado, com o objetivo de se determinar a tensão de ruptura 

no momento da fratura nas matrizes metálicas em ensaios de dobramento, tensão de ruptura 

máxima a flexão (ruptura) e o módulo de elasticidade (E). 

O equipamento utilizado para efetuar o ensaio de flexão a 3 pontos foi máquina eletromecânica 

WDW-100 “Microcomputer Control Electronic Universal Testing Machine”, com uma célula 

de carga de 10 kN e velocidade de 0,1 mm/min.  
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O Ensaio de Flexão a 3 pontos foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Instituto 

Federal de Minas Gerais-IFMG – Unidade de Ouro Preto.  

Os corpos de prova utilizados nesse ensaio foram de seção retangular, com dimensões de            

55 mm x 10 mm x 5 mm. O Ensaio foi realizado de acordo com normas padrão para ensaios de 

materiais sinterizados, sendo utilizadas as normas: ASTM B 925-03 e ASTM B 528-05 [75,76].  

Para o cálculo do limite de escoamento experimental utilizou-se o valor de deformação de 0,2%, 

sendo tal valor aconselhável pela literatura para cálculos em que não há um patamar claro de 

escoamento. O valor do módulo de elasticidade foi determinado conforme a Equação 4.7. 

 

                                                                            



=E                                                           (4.7) 

 

Em que: 

E: módulo de elasticidade; 

σ: Tensão para a deformação de 0,2%; 

ε: Deformação considerada (0,2%). 

A tensão de ruptura, ruptura, foi obtida a partir da Equação 4.8, em que para seções retangulares 

tem-se: 

 

                                                             
²2

3 max

wh

lP
ruptura =                                                                       (4.8) 

 

Em que: 

Pmax: Máximo valor de tensão experimentado pelo corpo de prova; 

l: Distância entre os apoios; 

w: Largura do corpo de prova; 

h: Espessura do corpo de prova.  
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5. RESUTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta o resultado da caracterização das partículas de Fe65Nb e de Cu, quanto 

à composição química, fases presentes e morfologia, bem como imagens de MEV das matrizes 

metálicas, as fases identificadas por meio de DRX, os valores de densidade aparente, porosidade 

e densidade relativa das matrizes metálicas, além de resultados de dureza, módulo de 

elasticidade e de tensão máxima de ruptura.  

 

5.1. Caracterização Microestrutural e Estrutural das Partículas de Fe65Nb 

 

A Figura 5.1 apresenta a imagem de microscopia eletrônica de varredura do pó pré-ligado 

Fe65Nb.  

 

  

Figura 5.1: Microscopia eletrônica de varredura das partículas de Fe65Nb observada com elétrons a) BSE 

e (b) SE, com ampliação de: 200x e 400x, respectivamente. 

 

Observa-se a partir da Figura 5.1 que as partículas de Fe65Nb apresentavam uma morfologia 

angular e irregular, com variações no tamanho das partículas, o tamanho médio das partículas 

é de 35,83 µm.  

De acordo com a ficha técnica fornecida pelo fabricante, tais pós possuem massa específica de 

8,20 g/cm³ e ponto de fusão de 1530 ºC.  
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A identificação das fases do pó pré-ligado Fe65Nb foi realizada por meio de difração de raios 

X e a Figura 5.2 apresenta o seu difratograma.  

 

 

Figura 5.2: Difratograma do pó de Fe65Nb. 

 

Para o pó Fe65Nb observaram-se as fases: FeNb, Fe7Nb6 (fase secundária) e Nb (ccc), cujas 

fichas cristalográficas correspondentes, respectivamente, são: 129415, 139760 e 18720, todas 

elas oriundas da BDEC/Crystmet. As fases determinadas estão de acordo com o diagrama de 

fases Fe-Nb para a composição 65% de Nb, conforme apresentado anteriormente na seção 3.6. 

Não se observou a incidência de picos entre os ângulos 2θ de 4 ° e 25 °. Na Tabela 1,  

Apêndice A, está apresentado os resultados obtidos pela difração de raios X do pó de Fe65Nb.  

A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 
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O padrão de difração de raios X do pó de Fe65Nb é semelhante aquele apresentado por Kano 

et al. (2009), em que se observou elevada intensidade de FeNb entre os ângulos 2θ de, 

aproximadamente, 38 ° a 50 ° [77].  

De acordo com o difratograma do pó Fe65Nb, percebem-se partículas amorfas, corroborando 

com o difratograma obtido por Fenineche et al. (2004), onde tais autores determinaram as fases 

presentes no pó FeNb e notaram fase cristalina amorfa [78].  

 

5.2. Caracterização Microestrutural e Estrutural das Partículas de Cu 

 

A Figura 5.3 mostra a imagem de microscopia eletrônica de varredura do pó de Cu.  

 

  

Figura 5.3: Microscopia eletrônica de varredura das partículas de Cu observada com elétrons a) BSE e (b) 

SE, com ampliação de: 200x e 1000x, respectivamente. 

 

Observa-se a partir da Figura 5.3 que as partículas de Cu apresentam uma morfologia esférica, 

arredondada, irregulares; há também alguns aglomerados, com variação nos tamanhos das 

partículas.  O tamanho médio de partículas é de 26,82 µm.  

A morfologia exibida pelas partículas do pó de cobre condiz com aquelas das partículas 

produzidas pela técnica de atomização por água.  

A identificação das fases do pó Cu foi realizada por meio de difração de raios X e a Figura 5.4 

apresenta o seu difratograma.  
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Figura 5.4: Difratograma do pó de Cu. 

 

Para o pó de Cu identificou-se uma única fase de Cu (cfc), cuja ficha cristalográfica 

correspondente é 26490 da BDEC/Crystmet. Não se observou a incidência de picos para 2θ 

entre 4 ° e 43 °. Os parâmetros de rede da célula do Cu são a = 3.61443 Å, b = 3.61443 Å e  

c = 3.61443 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

Os picos referentes à fase Cu corroboram com aqueles determinados por Reis (2018) em que 

há picos de Cu para os ângulos 2 θ a partir de 43 ° [79].  

 

5.3. Matrizes Metálicas: 100%Fe65Nb, 90%Fe65Nb-10%Cu, 80%Fe65Nb-20%Cu e 

70%Fe65Nb-30%Cu 

 

As matrizes metálicas compostas por 100%, 90%, 80% e 70% de Fe65Nb não apresentaram 

adequada sinterabilidade, pois os corpos de prova fraturaram ou se desfizeram durante a 

preparação metalográfica. Portanto, não serão apresentadas as caracterizações e dados 

referentes a tais amostras.  

A força motriz para a sinterização está intimamente ligada à temperatura de sinterização e para 

as matrizes metálicas compostas por 100%, 90%, 80% e 70% de Fe65Nb, a temperatura de 

sinterização não foi suficiente para uma adequada ligação entre as partículas.  
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A temperatura de sinterização ideal é da ordem de ¾ da temperatura de fusão da liga metálica 

(TFFe65Nb = 1530 °C), portanto o aumento do teor de Fe65Nb no sistema Fe65Nb-Cu requer 

maiores temperaturas de prensagem a quente. 

Outro fator que impediu a boa sinterabilidade dessas ligas foi que a quantidade de Cu presente 

é pequena em vista da quantidade de pó de Fe65Nb utilizado. Uma vez que o Cu atinge o ponto 

de fusão, ele tem como objetivo preencher os espaços vazios e percolar as partículas sólidas 

que estão em crescimento devido ao processo difusional, fazendo com que haja uma ligação 

coerente e forte entre as partículas promovendo a densificação e aumento da resistência 

mecânica.  

 

5.3.1. Difração de Raios X da Matriz Metálica 10%Fe65Nb-90%Cu 

 

O difratograma obtido da matriz metálica 10%Fe65Nb-90%Cu é apresentado na Figura 5.5, 

observando-se a presença das fases Cu, Nb, Fe7Nb6 e FeNb. Na Tabela 2, Apêndice A, está 

apresentado os resultados obtidos pela difração de raios X da matriz metálica 10%Fe65Nb-

90%Cu e a identificação das fases presentes. 

 

 

Figura 5.5: Difratograma da matriz metálica 10%Fe65Nb-90%Cu. 
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Não se observou a incidência de picos de 4 ° a 36 °. A fase Cu apresenta estrutura cristalina cfc. 

Os parâmetros de rede da célula do Cu são a = 3.61465 Å, b = 3.61465 Å e  

c = 3.61465 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °.   

A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 

Percebe-se que a intensidade da fase Cu é consideravelmente maior que as das fases FeNb e 

Fe7Nb6, fato que se deve à composição química da matriz metálica que possui 90% de Cu como 

constituinte, sendo a fase Cu presente nos picos em que 2θ é igual a 43.309 ° e 50.420 °.  

O difratograma da matriz metálica 10%Fe65Nb-90%Cu se assemelha bastante ao difratograma 

do pó de Cu apresentado anteriormente, Figura 5.4. No entanto, o difratograma da matriz 

metálica composta de 10%Fe65Nb apresenta alguns picos pouco intensos, principalmente, 

entre 36.364 ° e 42.632 °, representando as fases Fe7Nb6 e FeNb. 

 

5.3.2. Difração de Raios X da Matriz Metálica 20%Fe65Nb-80%Cu 

 

O difratograma obtido da matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu é apresentado na Figura 5.6, 

observando-se a presença das fases Cu, Nb, Fe7Nb6 e FeNb. Na Tabela 3, Apêndice A, está 

apresentado os resultados obtidos pela difração de raios X desta matriz metálica e a 

identificação das fases presentes.  
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Figura 5.6: Difratograma da matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu. 

 

Não se observou a incidência de picos de 4 ° a 36 °. A fase Cu apresenta estrutura cristalina cfc, 

os parâmetros de rede da célula do Cu são a = 3.61443 Å, b = 3.61443 Å e  

c = 3.61443 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

A fase Nb apresenta estrutura cristalina (ccc).  Os parâmetros de rede da célula do Nb são a = 

3.33611 Å, b = 3.33611 Å e c = 3.33611 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

 A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 

As intensidades majoritárias foram obtidas para a fase de Cu, sendo representadas pelos ângulos 

2θ de 43.378 ° e 50.471 °.   

Entre os ângulos 2 θ de 36.434 ° (ângulo em que a fase Fe7Nb6 foi detectada) e 42.593 ° 

evidenciou-se principalmente a presença da fase FeNb, sendo observado a presença da fase Nb 

para o ângulo 2θ de 38.133 °. A fase FeNb volta a ser exibida para o ângulo 2θ de 45.701 °.  
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5.3.3. Difração de Raios X da Matriz Metálica 30%Fe65Nb-70%Cu 

 

A Figura 5.7 exibe o difratograma da matriz 30%Fe65Nb-70%Cu. Percebe-se as presenças das 

fases Cu, FeNb, Fe7Nb6 e Nb. Na Tabela 4, Apêndice A, está apresentado os resultados obtidos 

pela difração de raios X desta matriz metálica e a identificação das fases presentes.  

 

 

Figura 5.7: Difratograma da matriz metálica 30%Fe65Nb-70%Cu. 

 

Não se observou a incidência de picos de 4 ° a 36 °. A fase Cu apresenta estrutura cristalina cfc. 

Os parâmetros de rede da célula do Cu são a = 3.61443 Å, b = 3.61443 Å e  

c = 3.61443 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 

As maiores intensidades encontradas foram para a fase de Cu, sendo representadas pelos 

ângulos 2θ de 43.340 ° e 50.463 °.  
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Notou-se para esta matriz a presença da fase Fe7Nb6 para ângulos 2θ de 36.690 °. Também, 

observou-se a presença da fase FeNb para os ângulos 2θ de 39.633 °, 41.804 ° e 45.670 °.  

 

5.3.4. Difração de Raios X da Matriz Metálica 40%Fe65Nb-60%Cu 

 

A Figura 5.8 exibe o difratograma da matriz 40%Fe65Nb-60%Cu. Observou-se as presenças 

das fases Fe, Cu, FeNb e Fe7Nb6. Na Tabela 5, Apêndice A, está apresentado os resultados 

obtidos pela difração de raios X desta matriz metálica e a identificação das fases presentes.  

 

 

Figura 5.8: Difratograma da matriz metálica 40%Fe65Nb-60%Cu.  

 

Não se observou a incidência de picos de 4 ° a 36 °. A fase Cu apresenta estrutura cristalina cfc.   

Os parâmetros de rede da célula do Cu são a = 3.6072 Å, b = 3.6072 Å e  

c = 3.6072 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 
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As maiores intensidades encontradas foram para a fase de Cu, sendo representadas pelos 

ângulos 2θ de 43.475 ° e 50.582 °. As intensidades de Cu foram menores que na matriz metálica 

30%Fe65Nb-70%Cu devido à diminuição do teor de Cu na matriz metálica. 

 

5.3.5. Difração de Raios X da Matriz Metálica 50%Fe65Nb-50%Cu  

 

O difratograma obtido da matriz metálica 50%Fe65Nb-50%Cu é apresentado na Figura 5.9, 

observando-se a presença das fases Cu, Nb, Fe7Nb6 FeNb. Na Tabela 6, Apêndice A, está 

apresentado os resultados obtidos pela difração de raios X desta matriz metálica e a 

identificação das fases presentes.  

 

 

Figura 5.9: Difratograma da matriz metálica 50%Fe65Nb-50%Cu. 

 

A fase Cu apresenta estrutura cristalina cfc. Os parâmetros de rede da célula do Cu são  

a = 3.612 Å, b = 3.612 Å e c = 3.612 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

A fase Nb possui estrutura cristalina ccc. Os parâmetros de rede da célula do Nb são  

a = 3.33611 Å, b = 3.33611 Å e c = 3.33611 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 
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A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46°. 

Comparativamente com a matriz metálica 40%Fe65Nb-60%Cu observa-se um número 

crescente de picos identificados como FeNb, como consequência da maior presença de 

partículas de Fe65Nb.  

 

5.3.6. Difração de Raios X da Matriz Metálica 60%Fe65Nb-40%Cu 

 

Para a matriz metálica 60%Fe65Nb-40%Cu notou-se as presenças das fases Nb, Cu, FeNb e 

Fe7Nb6. Na Tabela 7, apêndice A, estão apresentados os resultados obtidos pela difração de 

raios X desta matriz metálica e a identificação das fases presentes.  

Não se observou a incidência de picos de 4 ° a 36 °. Os picos referentes à fase Cu (cfc) aparecem 

para os ângulos 2θ de 43.355 ° e 50.464 °. Os parâmetros de rede da célula do Cu são  

a = 3.61465 Å, b = 3.61465 Å e c = 3.61465 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

Os picos relativos à fase Nb (ccc) manifestam-se para os ângulos 2 θ de 38.781 ° e 38.188 °. 

Os parâmetros de rede da célula do Nb são a = 3.33611 Å, b = 3.33611 Å e  

c = 3.33611 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 90 °. 

A fase FeNb possui estrutura cristalina hexagonal. Os parâmetros de rede da célula do FeNb 

são a = 4.928 Å, b = 4.928 Å e c = 26.83 Å. Os ângulos são α = 90 °, β = 90 ° e γ = 120 °. 

A fase Fe7Nb6 possui estrutura cristalina romboédrica. Os parâmetros de rede da célula do 

Fe7Nb6 são a = 9.375 Å, b = 9.375 Å e c = 9.375 Å. Os ângulos são α = 30.46 °, β = 30.46 ° e  

γ = 30.46 °. 

A Figura 5.10 exibe o difratograma da matriz 60%Fe65Nb-40%Cu. 
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Figura 5.10: Difratograma da matriz metálica 60%Fe65Nb-40%Cu. 

 

Não se observou pico até o ângulo 2θ de 36 °. Comparativamente com a composição constituída 

de 50% de Fe65Nb tem-se as mesmas fases exibidas, no entanto com maior quantidade de picos 

e maiores intensidades foram obtidas.  

A base de dados utilizada na identificação das fases presentes nas matrizes metálicas foi a 

BDEC/Crystmet e as fichas cristalográficas referentes às fases identificadas foram: FeNb 

(129415), Fe7Nb6 (139760), Nb (536261, 473891 e18720), Cu (27200, 26490, 31591, 556129) 

e Fe (499675).  

 

5.3.7. Comparativo das Fases Presentes nas Matrizes Metálicas 10% e 60% de Fe65Nb 

 

De acordo com o diagrama Cu-Nb, Figura 3.15 (Seção 3.8), é inexistente a solubilidade entre 

Nb e Cu e Cu e Nb para a temperatura de trabalho de 850 °C. De acordo com as regras de 

Hume-Rothery para que ocorra solubilidade entre metais, quanto menor a diferença entre os 

raios atômicos, maior será a solubilidade. Se os raios se diferem em mais de 15%, a solubilidade 

é pequena; além disso a solubilidade é favorecida quando ambos os elementos possuem a 

mesma estrutura cristalina. Isso não ocorre para ambos neste caso, pois o raio atômico do Nb é 
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igual a 0,147 nm e o raio atômico do Cu é igual a 0,127 nm. O Nb apresenta estrutura cristalina 

ccc, enquanto o Cu apresenta estrutura cristalina cfc [80,81,82].  

Conforme o diagrama de fases Fe-Nb, Figura 3.27 (seção 3.6) para a composição 65% Nb as 

fases possíveis são µ denominada FeNb ou Fe7Nb6, respectivamente de estrutura cristalina 

hexagonal e romboédrica, e Nb (ccc), como exposto na Figura 3.27 (seção 3.6). Para a 

temperatura de 850 °C a solubilidade do Nb no Fe é de cerca de menos de 1% e do Fe no Nb é 

de aproximadamente 2%. 

Considerando-se o diagrama Fe-Cu à temperatura de 850 °C, Figura 3.28 (seção 3.7), a 

solubilidade de Fe em Cu é de 1,1%, enquanto de Cu em Fe é de 2,2%. O fato de não se ter 

constatado o aparecimento de fases entre ambos os elementos nas difrações de raios X pode ser 

atribuído ao fato de o ferro da matriz metálica está ligado ao Nb, como pode ser observado nas 

imagens de microscopia de varredura das matrizes metálicas 10% a 60% de Fe65Nb.  

Comparando-se os difratogramas das matrizes metálicas compostas de 10% a 60% de Fe65Nb, 

Figura 5.11, observa-se que à medida que o teor de Fe65Nb vai aumentando há o aparecimento 

de picos referentes às fases FeNb/ Fe7Nb6 e Nb para algumas composições.  

 

 

Figura 5.11: Difratograma das matrizes metálicas compostas de 10% a 60% de Fe65Nb. 
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Diante do exposto, a técnica de prensagem a quente aplicada nas variadas composições aqui 

estudadas, aparentemente, não acarretou o surgimento de fases diferentes apresentadas pelo 

difratograma do pó Fe65Nb e do pó de Cu, Figura 5.2 e Figura 5.4, respectivamente, o que pode 

ser imputado aos parâmetros de prensagem a quente utilizados, ou seja, não houve tempo e 

energia suficiente no sistema para que houvesse apreciável difusão entre os elementos, com a 

consequente nucleação e crescimento de novas fases.  

 

5.4. Microscopia Eletrônica de Varredura da Matrizes Metálicas 

 

5.4.1. Matriz Metálica 10%Fe65Nb-90%Cu 

 

A microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu é apresentada na Figura 5.12 e, por meio dela 

nota-se que há partículas de Fe65Nb dispersas, de maneira uniforme, ao longo de toda a matriz 

de Cu. Dessa forma, comprova-se que o processo de mistura para tal composição foi efetivo e 

que não houve segregação durante a sinterização.  

 

  

Figura 5.12: Microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente. 

 

Por meio da Figura 5.12 observa-se que o cobre fundiu. A fusão do cobre pode ser atribuída à 

pressão aplicada durante a prensagem a quente, uma vez que a temperatura de trabalho utilizada 

(850 °C) é inferior àquela de fusão do cobre (1085 °C).  
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A partir da Figura 5.12 é possível perceber como ocorreu a distribuição do Fe65Nb na matriz 

metálica, formando espécies de “ilhas”. Para esta matriz metálica, pode-se observar a presença 

de poros com formato esférico ou próximo ao esférico, o que indica estágio final de sinterização 

e efetividade da mesma no estado sólido [37]. 

A Figura 5.13 exibe a microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu obtida por MEV em BSE 

com aumento de 400x. É possível observar a morfologia das fases com a identificação das 

regiões onde foi realizada a análise por EDS pontual. 

 

 

Figura 5.13: Microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS. 

 

Na Figura 5.14 são mostrados os espectros de emissão característica de raios X desta 

composição, os quais comprovam a presença dos elementos Fe, Cu e Nb. 
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Figura 5.14: Espectros de emissão característica de raios X da liga 10%Fe65Nb-90%Cu, nos pontos 1,2,3 

e 4, respectivamente. 

 

A partir do Espectro de emissão é possível perceber que o ponto 1 em cinza escuro da Figura 

5.13 é o Cu, enquanto os pontos 2,3 e 4 são partículas de Fe65Nb. 

A Figura 5.15 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV em BSE com o aumento de 

1000x, referente à liga com 10%Fe65Nb-90%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da 

linha.  

 

 

Figura 5.15: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 10%Fe65Nb-90%Cu. 

 

Na Figura 5.16 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de 

raios X ao longo da linha para a liga 10%Fe65Nb-90%Cu. 
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Observou-se por meio dos espectros de emissão característica de raios X uma considerável 

diferença na intensidade dos elementos, dessa forma certificando a presença de aglomerados e 

a baixa solubilidade entre os elementos da liga 10%Fe65Nb-90%Cu. Esta baixa solubilidade 

era esperada, de acordo com os diagramas de fases apresentados anteriormente. Os elementos 

estão distribuídos de maneira heterogênea, bem como os sítios em que há regiões ricas em Cu, 

Fe e Nb.   

 

 

Figura 5.16: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 10%Fe65Nb-90%Cu. 

 

Entre 0 µm a 12µm observa-se pelas intensidades a quase totalidade de Cu, de 12 µm a 15 µm 

tem-se uma diminuição na intensidade de Cu, com um aumento dos elementos Fe e Nb, de  

15 µm a 29 µm há um aumento da intensidade de Fe e Nb, local onde a linha se encontra em 

um aglomerado de Fe65Nb, não havendo intensidade de Cu.  

De 29 µm a 36µm há um aumento na intensidade de Cu e não se observa intensidade de Fe e 

Nb. De 36 µm a 40 µm há uma diminuição na intensidade de Cu e um aumento simultâneo das 

intensidades de Fe e Nb.  

De a 40 µm a 76 µm há quase uma totalidade de intensidade de Cu, com um pequeno pico de 

Fe e Nb entre 69 µm e 71 µm, Entre 76 µm e 93 µm há intensidade apenas de Cu, entre 93 µm 

e   135 µm há constantes oscilações entre Fe, Cu e Nb, onde há partículas de Fe e Nb há uma 

diminuição na intensidade de Cu.  

Dessa forma, há regiões ricas em Cu e regiões ricas em Fe65Nb, a maior interação ocorre para 

os elementos Fe e Nb, que foi comprovada no DRX por meio das fases FeNb e Fe6Nb7 

encontradas.  
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A Figura 5.17 apresenta a imagem da microestrutura da liga 10%Fe65Nb-90%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por 

raios X característicos de Fe, Cu e Nb.   

 

 

Figura 5.17:  Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 10%Fe65Nb-90%Cu. 

 

De acordo com o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga 10%Fe65Nb-

90%Cu, Figura 5.18, tem-se que a região verde é a região rica em Cu, a região azul é a região 

rica em Nb, enquanto a região vermelha é a região rica em Fe. As regiões escuras indicam a 

ausência de tais elementos no mapeamento.  

Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X não foi possível identificar 

regiões onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, localizando apenas 

regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu.  
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Figura 5.18: Mapeamento por emissão característica de raios X liga 10%Fe65Nb-90%Cu. 

 

Dessa forma, para a liga 10%Fe65Nb-90%Cu observou-se uma distribuição de partículas de 

Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu e não foi possível observar difusão entre os elementos 

para posterior formação de solução sólida.   

 

5.4.2. Matriz Metálica 20%Fe65Nb-80%Cu 

 

A Figura 5.19 apresenta a microestrutura da matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu. Assim como 

a anterior, observam-se partículas de Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de cobre, de 

modo uniforme.  
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Por meio da Figura 5.19 podem-se observar as diferenças no tipo de porosidade formada na 

microestrutura da matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu, quando comparada à porosidade 

formada nas outras duas matrizes metálicas citadas.  

 

  

Figura 5.19: Microestrutura da liga 20%Fe65Nb-80%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente 

 

A porosidade presente na matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu exibe morfologia alongada e 

está localizada na interface das partículas Fe65Nb e partículas de Cu, enquanto que nas matrizes 

metálicas 10%Fe65Nb-90%Cu e 30%Fe65Nb-70%Cu constataram-se poros esféricos e 

distribuídos ao longo da matriz de Cu e não na interface partículas Fe65Nb/partículas de Cu, 

dessa forma justificando os maiores valores de porosidade encontrados para a matriz metálica 

20%Fe65Nb-80%Cu quando comparada à matriz metálica 30%Fe65Nb-70%Cu.  

A Figura 5.20 exibe a imagem obtida por MEV, em BSE, com aumento de 400x da 

microestrutura da matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu. Pode-se observar a morfologia das 

partículas das fases com a identificação onde foi realizada a análise por EDS pontual.  

 



 

68 

 

 

Figura 5.20: Microestrutura da liga 20%Fe65Nb-80%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS. 

 

São mostrados na Figura 5.21 os espectros de emissão característica de raios X desta liga, 

comprovando a presença dos elementos Fe, Nb e Cu. 
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Figura 5.21: Espectros de emissão característica de raios X da liga 20%Fe65Nb-80%Cu, nos pontos 1,2,3 

e 4, respectivamente. 

 

O Ponto 1, contraste em cinza claro, representa uma região da matriz metálica rica em Cu, o 

ponto 2 é uma região que representa um aglomerado de partícula de Fe65Nb, da mesma maneira 

os pontos 3 e 4 também representam aglomerados de partículas de Fe65Nb.  

Na Figura 5.22 é apresentada a imagem da microestrutura obtida por MEV em BSE com 

aumento de 1000x, referente à liga 20%Fe65Nb-80%Cu. Foi realizada a análise por EDS ao 

longo da linha.  

 

 

Figura 5.22: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 20%Fe65Nb-80%Cu. 

 

Na Figura 5.23 é mostrado a variação de intensidade de emissão característica de raios X ao 

longo da linha para a composição 20%Fe65Nb-80%Cu. 
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Figura 5.23: sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 20%Fe65Nb-80%Cu. 

 

Observou-se através dos espectros de emissão característica de raios X uma considerável 

diferença na intensidade dos elementos, dessa forma certificando a presença de aglomerados de 

Fe65Nb e a baixa solubilidade entre os elementos da liga 20%Fe65Nb-80%Cu. Esta baixa 

solubilidade era esperada, de acordo com os diagramas de fases apresentados anteriormente. 

Observou-se através da sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X, 

Figura 5.23, a presença de espectros de O e Si, sendo que tais elementos são provenientes, 

respectivamente, da oxidação nos corpos de prova e da preparação metalográfica em que foram 

utilizadas lixas à base de Si. De acordo com tal figura, é possível perceber que não existe 

interação clara entre os elementos Fe e Cu e Cu e Nb, pois onde há elevada intensidade de Cu 

não há intensidade dos elementos Fe e Nb, bem como onde há alta intensidade de Fe e Nb não 

há intensidade de Cu, dessa forma caracterizando regiões ricas em partículas de Fe65Nb ou 

regiões ricas em Cu. 

A Figura 5.24 apresenta a imagem da microestrutura da liga 20%Fe65Nb-80%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por 

raios X característicos de Fe, Cu e Nb. 
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Figura 5.24:  Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 20%Fe65Nb-80%Cu. 

 

De acordo com o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga 20%Fe65Nb-

80%Cu, Figura 5.25, tem-se que a região verde é a região rica em Cu, a região azul é a região 

rica em Nb, enquanto a região vermelha é a região rica em Fe. As regiões escuras indicam a 

ausência do elemento no mapeamento. 

Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X não foi possível identificar 

regiões onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, localizando apenas 

regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu. 
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Figura 5.25 Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 20%Fe65Nb-80%Cu. 

 

Portanto, para a liga 20%Fe65Nb-80%Cu observou-se uma distribuição de partículas de 

Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu e não foi possível se observar difusão entre os 

elementos para posterior formação de solução sólida. Há a presença de poros pequenos, 

aparentemente esféricos, bem como poros maiores com formato alongado e irregular.  

 

5.4.3. Matriz Metálica 30%Fe65Nb-70%Cu 

 

A Figura 5.26 apresenta a microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu. Notam-se partículas de 

Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de cobre de maneira aleatória e uniforme, assim 

como os pontos referentes à porosidade. Como nas composições discutidas anteriormente, o 
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processo de mistura foi adequado, uma vez que há homogeneidade de distribuição de partículas 

de Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu.  

 

 

Figura 5.26: Microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente. 

 

Para esta composição, é observada a presença de poros esféricos ou quase esféricos indicando 

o estágio final e efetividade da sinterização [34].  

A Figura 5.27 exibe a imagem obtida por MEV, em BSE, com aumento de 400x da 

microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu. Pode-se observar a morfologia das partículas das 

fases com a identificação onde foram realizadas as análises por EDS pontual. 
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Figura 5.27: Microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS.  

 

São mostrados na Figura 5.28 os espectros de emissão característica de raios X desta liga, 

comprovando a presença dos elementos Fe, Nb e Cu. 
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Figura 5.28: Espectros de emissão característica de raios X da liga 30%Fe65Nb-70%Cu, nos pontos 1,2,3 

e 4, respectivamente. 

 

O ponto 1 representa uma região da matriz rica em Cu; o ponto 2 representa um aglomerado 

rico em Fe65Nb; o ponto 3 representa um poro e, assim como o ponto 2, o ponto 4 também 

representa uma partícula rica em Fe65Nb. 

A Figura 5.29 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV em BSE com o aumento de 

1000x, referente à liga com 30%Fe65Nb-70%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da 

linha. 

 

 

Figura 5.29: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 30%Fe65Nb-70%Cu. 

 

Na Figura 5.30 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de 

raios X ao longo da linha para a liga 30%Fe65Nb-70%Cu. 
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Figura 5.30: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 30%Fe65Nb-70%Cu. 

 

Entre 0 e 7µm observa-se pela intensidade o elemento Cu, de 7 µm a 20 µm tem-se o aumento 

da intensidade dos elementos Fe e Nb, comprovando a existência de uma partícula de Fe65Nb. 

Entre 20 µm e 22 µm há um aumento na intensidade de Cu, de 22 µm a 26 µm há uma partícula 

de Fe65Nb e partir de 26 µm tem-se o aumento da intensidade de Cu novamente, até 39 µm.  

De 39 µm a 61 µm tem-se novamente intensidades de Fe e Nb evidenciando uma partícula de 

Fe65Nb, de 61 µm a 81 µm há variações de picos de Cu, Fe e Nb, com o aumento da intensidade 

de Cu há uma diminuição nas intensidades de Fe, Nb e quando há aumento nas intensidades de 

Fe  e Nb, há diminuição na intensidade de Cu.  

De 81 µm a 92 µm há intensidade apenas de Cu, de 92 µm a 97 µm não há intensidade de 

nenhum dos três elementos, o que pode indicar a presença de alguma impureza (partícula de Al 

ou Si).  

De 97 µm a 110 µm há intensidade de Cu e uma baixa intensidade de Fe e Nb, indicando à 

presença de uma pequena partícula de Fe65Nb, de 110 µm a 113 µm há picos de Fe e Nb, de 

113 µm a 118 µm há pico de Cu. De 118 µm a 120 µm há uma elevada intensidade de Nb, 

indicando a presença apenas de tal elemento. De 120 µm a 135 µm há consideravelmente apenas 

pico de Cu.  

Portanto, há regiões ricas em Cu e regiões ricas em Fe65Nb, a maior interação ocorre para os 

elementos Fe e Nb, que foi comprovada no DRX por meio das fases FeNb e Fe6Nb7 encontradas.  

A Figura 5.31 apresenta a imagem da microestrutura da liga 30%Fe65Nb-70%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por 

raios X característicos de Fe, Cu e Nb. 
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Figura 5.31: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 30%Fe65Nb-70%Cu. 

 

Segundo a Figura 5.32, mapeamento por emissão característica de raios X para a liga 

30%Fe65Nb-70%Cu, tem-se que a região verde é rica em Cu, a região azul é uma região rica 

em Nb e a região vermelha é rica em Fe. As regiões escuras indicam a ausência dos elementos 

citados no mapeamento. 

Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X não foi possível identificar 

regiões onde estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, localizando apenas 

regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu. 
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Figura 5.32: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 30%Fe65Nb-70%Cu. 

 

Dessa forma, para a liga 30%Fe65Nb-70%Cu notou-se uma distribuição de partículas de 

Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu e não foi possível se observar difusão entre os 

elementos para posterior formação de solução sólida, assim como nas duas composições 

discutidas anteriormente. 

 

5.4.4. Matriz Metálica 40%Fe65Nb-60%Cu 

 

A microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu é apresentada na Figura 5.33, e mostra que há 

aglomerados de partículas de Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de Cu de maneira 

uniforme, atestando que o processo de mistura para essa composição foi efetivo como 
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observado nas composições anteriores. Tais aglomerados de partículas se dispõem com 

granulometrias finas e mais grosseiras ao longo da matriz de Cu.  

 

 

Figura 5.33: Microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente. 

 

Esta liga exibiu poros esféricos, o que é um indício de estágio final e efetividade da sinterização 

do estado sólido, bem como apresentou poros maiores e com formato irregular. De acordo com 

Chiaverinni (1992), poros maiores podem indicar o último estágio de sinterização em que há 

eliminação de poros menores e o crescimento de poros remanescentes [15].  

Na Figura 5.34 é apresentada a imagem da microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu, com 

aumento de 400x, obtida por MEV em BSE. A partir da imagem da figura citada é possível 

observar a morfologia das fases com a identificação dos sítios em que foi realizado o EDS 

pontual. 
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Figura 5.34: Microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS. 

 

Na Figura 5.35 são apresentados os espectros de emissão característica de raios X da liga em 

discussão atestando a presença de Cu, Fe e Nb.  

Considerando a Figura 5.35 e os espectros de emissão característica de raios X da Figura 5.36, 

tem-se que o ponto 1 é um aglomerado de Fe65Nb, o ponto 2 é uma região rica em Cu, com 

alguns indícios de formação de solução com Fe, pois há uma pequena intensidade de ferro no 

espectro de tal ponto. O ponto 3 indica uma porosidade e o ponto 4 uma partícula de Nb.  
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Figura 5.35: Espectros de emissão característica de raios X da liga 40%Fe65Nb-60%Cu, nos pontos 1,2,3 

e 4, respectivamente. 

 

A Figura 5.36 mostra a imagem da microestrutura da liga 40%Fe65Nb-60%Cu obtida por MEV 

em BSE com aumento de 1000X. Efetuou-se análise por EDS ao longo da linha.  

 

 

Figura 5.36: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 40%Fe65Nb-60%Cu. 

 

Por meio da Figura 5.37 pode-se observar a distribuição heterogênea dos elementos Fe, Nb e 

Cu, a qual mostra que há regiões com partículas de Fe e Nb e regiões com partículas de Cu, 

bem como a região que apresentou alta intensidade de Al. Também, observa-se que não há 

sobreposição entre os picos de Fe, Nb e Cu, o que indica que não há solubilidade entre os 

mesmos para a formação de soluções sólidas, como era esperado, de acordo com os diagramas 

de fases apresentados no capítulo de Revisão Bibliográfica.  
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Figura 5.37: sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 40%Fe65Nb-60%Cu. 

 

De acordo com a Figura 5.37, a intensidade de emissão característica de raios X foi alta de  

0 µm a 33 µm, indicando a presença de aglomerados de Fe e Nb, com alguma presença de 

alumínio, presença que mostrou elevada intensidade entre 33 µm e 36 µm.  

De 36 µm a 60 µm há novamente uma elevada intensidade de emissão características de raios 

X para os elementos Fe e Nb, indicando a presença de aglomerados de Fe65NB, de 60 µm a 63 

µm há uma certa intensidade de Cu e de 63 µm a 130 µm há uma variação nas intensidades dos 

elementos Fe, Nb e Cu, indicando locais em que há a presença de aglomerados de Fe65Nb ou 

locais em que há Cu. 

Analisando a sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da 

linha para a matriz metálica 40%Fe65Nb-60%Cu observa-se interação entre o Cu e Fe65Nb 

nos contornos da partícula de Fe65Nb, ponto em que termina o domínio do Cu e se inicia o 

domínio da partícula de Fe65Nb. 

A Figura 5.38 apresenta a imagem da microestrutura da liga 40%-Fe65Nb60%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200X.  
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Figura 5.38: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 40%Fe65Nb-60%Cu. 

 

Através da emissão característica de raios X, para a área selecionada na liga em discussão, 

pode-se observar a dispersão dos elementos, atestando a distribuição homogênea dos elementos 

na liga. 

A Figura 5.39 apresenta mapeamento por raios X característicos de Fe, Cu e Nb, da liga em 

discussão, tem-se que a região em roxo indica a presença de cobre (maior quantidade), a região 

em amarelo a presença de Nb e a região em azul a presença de Fe. Os pontos pretos presentes 

na imagem representam poros ou alguma partícula de Al remanescente do polimento com 

alumina.  
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Figura 5.39: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 40%Fe65Nb-60%Cu. 

 

Para a liga 40%Fe65Nb-60%Cu certificou-se uma distribuição homogênea dos elementos Fe, 

Cu e Nb, em que há aglomerados de partículas de Fe65Nb dispersos ao longo de toda a matriz 

de Cu, o que ratifica que não houve formação de solução sólida entre tais elementos.  

 

5.4.5. Matriz Metálica 50%Fe65Nb-50%Cu 

 

A microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu é apresentada pela Figura 5.40, e mostra que há 

partículas de Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de Cu de maneira uniforme, dessa 

forma, comprovando que o processo de mistura foi efetivo.  
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Figura 5.40: Microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente. 

 

Quando comparada à liga 40%Fe65Nb-60%Cu esta liga apresenta uma quantidade maior de 

porosidade. É possível observarem-se poros pequenos e com formato próximo ao esférico, que 

indicam estágio final de sinterização, bem como poros maiores facilmente perceptíveis nas 

Figuras 5.40a e 5.40b.  

Na Figura 5.41 exibe-se a imagem da microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu obtida por 

MEV em BSE com aumento de 400x. É possível a observação da morfologia das fases com a 

identificação das regiões onde foram realizadas as análises por EDS pontual. 

 



 

86 

 

 

Figura 5.41: Microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS. 

 

Na Figura 5.42 são mostrados os espectros de emissão característica de raios X desta 

composição as quais comprovam a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.  
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Figura 5.42: Espectros de emissão característica de raios X da liga 50%Fe65Nb-50%Cu, nos pontos 1,2,3 

e 4, respectivamente. 

 

Pela microanálise pontual tem-se que o ponto 1 é uma partícula de Fe65Nb, o ponto 2 representa 

a matriz de Cu, o ponto 3 representa uma porosidade enquanto o ponto 4 representa uma região 

rica em Nb no interior de um aglomerado de partícula de Fe65Nb. 

A Figura 5.43 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV em BSE com o aumento de 

1000x, referente à liga com 50%Fe65Nb-50%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da 

linha.  

 

 

Figura 5.43: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 50%Fe65Nb-50%Cu. 
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Na Figura 5.44 é apresentado a sobreposição das intensidades de emissão características de 

raios X ao longo da linha para a liga 50%Fe65Nb-50%Cu. 

 

 

Figura 5.44: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 50%Fe65Nb-50%Cu. 

 

Observou-se através dos espectros de emissão característica de raios X uma considerável 

diferença na intensidade dos elementos, dessa forma certificando a presença de aglomerados e 

a baixa solubilidade entre os elementos da liga 50%Fe65Nb-50%Cu.  

Conforme a Figura 5.44, observa-se pelas intensidades que de 0 µm a 3 µm há um pequeno 

aglomerado de Fe65Nb, de 3 µm a 5 µm há uma região rica em Cu, de 5 µm a 15 µm há um 

aglomerado de Fe65Nb, de 15 µm a 17 µm há um pico que representa o Cu, de 17 µm a 27 µm 

há uma intensidade representando Fe e Nb, sendo detectado um possível poro entre 23 µm e  

25 µm.  

De 27 µm a 28 µm há uma aparente sobreposição de picos de Fe, posteriormente tem-se um 

crescimento da fase Cu até 34 µm, onde começa aparecer certa intensidade de Fe e Nb indo até 

cerca de 40 µm, onde há certa intensidade de Fe e Nb.  

De 40 µm a 130 µm é possível observar, pontos referentes a poros e ora intensidade de Fe e 

Nb, ora intensidade de Cu, dessa forma comprovando que não houve interação entre os três 

elementos.  

Portanto, percebe-se que não há interação evidente entre os elementos Fe e Cu e Cu e Nb, pois 

onde há elevada intensidade de Cu e há intensidade dos elementos Fe e Nb, representando 

partículas do pó pré-ligado aplicado.  
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A Figura 5.45 apresenta a imagem da microestrutura da liga 50%Fe65Nb-50%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por 

raios X característicos de Fe, Cu e Nb. 

 

 

Figura 5.45: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 50%Fe65Nb-50%Cu. 

 

De acordo com o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga 50%Fe65Nb-

50%Cu, Figura 5.46, tem-se que a região amarela é a região rica em Cu, a região laranja é a 

região rica em Nb, enquanto a região rosa é a região rica em Fe. As regiões escuras indicam a 

ausência de tais elementos no mapeamento. 
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Figura 5.46: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 50%Fe65Nb-50%Cu. 

 

Por meio do mapeamento por emissão característica de raios X da liga 50%Fe65Nb-50%Cu 

não foi possível identificar regiões em que estariam presentes soluções formadas durante a 

sinterização, detectando apenas regiões onde há aglomerados de Fe65Nb e Cu. 

Dessa forma, para a liga 50%Fe65Nb-50%Cu observou-se uma distribuição homogênea de 

partículas de Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu, bem como a presença de porosidade em 

uma escala consideravelmente maior quando comparado às ligas com 10, 20 e 30% de Fe65Nb, 

o que será explicado adiante. Também, não foi possível se observar difusão entre os elementos 

para posterior formação de solução sólida. 
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5.4.6. Matriz Metálica 60%Fe65Nb-40%Cu 

 

A microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu está apresentada pela Figura 5.47, e mostra que 

há partículas de Fe65Nb dispersas ao longo de toda a matriz de Cu de maneira uniforme, 

certificando que o processo de mistura para essa liga foi efetivo e que não houve segregação 

durante a sinterização, bem como é possível notar uma quantidade elevada de porosidade 

representada por regiões pretas ao longo da microestrutura, facilmente visíveis em todos os 

aumentos.  

 

 

Figura 5.47: Microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu observada com elétrons (a,b) BSE, aumentos de 

400x e 1000x, respectivamente. 

 

Na Figura 5.48 exibe-se a imagem da microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu obtida por 

MEV em BSE com aumento de 400x. É possível a observação da morfologia das fases com a 

identificação das regiões onde foram realizadas as análises por EDS pontual. 
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Figura 5.48: Microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu, com a identificação das regiões da microanálise 

pontual por EDS. 

 

O contraste em cinza escuro do ponto 1 da Figura 5.48 representa uma região rica em Cu, o 

ponto 2, região em preto, enquanto os pontos 3 e 4, contraste em cinza claro, representam 

partículas de Fe65Nb.  

Nas Figura 5.49 são mostrados os espectros de emissão característica de raios X desta 

composição as quais comprovam a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.  
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Figura 5.49: Espectros de emissão característica de raios x da liga 50%Fe65Nb-50%Cu, nos pontos 1,2,3 e 

4, respectivamente. 

 

A Figura 5.50 exibe a imagem da microestrutura obtida por MEV em BSE com o aumento de 

1000x, referente à liga com 60%Fe65Nb-40%Cu. Efetuou-se a análise por EDS ao longo da 

linha.  

 

 

Figura 5.50: Região analisada em uma posição inicial para verificar a distribuição em linha dos elementos 

Fe, Cu e Nb da liga 60%Fe65Nb-40%Cu. 

 

Na Figura 5.51 é apresentada a sobreposição das intensidades de emissão características de 

raios X ao longo da linha para a liga 60%Fe65Nb-40%Cu. 

De acordo com os espectros de emissão característica de raios X observou-se uma diferença 

relevante na intensidade dos elementos, o que certifica a presença de aglomerados de Fe65Nb 

e baixa solubilidade na composição 60%Fe65Nb-40%Cu. 
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Figura 5.51: Sobreposição das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a 

liga 60%Fe65Nb-40%Cu.  

 

Entre 0 µm e 5µm observa-se pelas intensidades a presença de uma partícula de Fe65Nb, de 5 

µm a 10 µm há uma intensidade de Cu, de 10 µm a 30µm. De 30 µm a 35 µm há um pico de 

Cu, representando uma região da matriz rica em Cu, de 35 µm a 41 µm há intensidades de Fe e 

Nb, de 41 µm a 44 µm não há intensidade considerável dos 3 elementos em discussão, dessa 

forma tal região possivelmente representa um poro.  

De 44 µm a 53 µm, segundo as intensidades, há uma região rica em Cu, com uma pequena 

intensidade de Nb devido ao toque da linha na extremidade de uma partícula rica em Nb. De    

53 µm a 70 µm há intensidades variadas de Fe, Nb e Cu, sendo que quando há intensidade 

crescente de Fe e Nb, há um decréscimo na intensidade de Cu, observando-se também o 

contrário, quando há aumento na intensidade de Cu, há decréscimo nas intensidades de Fe e 

Nb.  

De 70 µm a 80 µm há intensidade de Cu, de 80 µm a 87 µm há intensidade de Fe e Nb, de        

87 µm  a 91 µm há um pico indicando Cu, de 91 µm a 120 µm há picos indicando a presença 

de Fe e Nb, com um possível poro entre 113 µm e 115 µm, região em que não há intensidade 

de nenhum dos 3 elementos.  

De 120 µm a 130 µm há intensidade de uma pequena região rica em Cu, de uma região rica em 

Fe e Nb, representando um aglomerado de Fe65Nb, finalizando com uma região da matriz rica 

em Cu.  

Dessa forma, é possível perceber no espectro uma elevada intensidade de emissão de Nb 

juntamente com Fe pela extensão da linha analisada, comprovando a interação entre esses 

elementos, e o alto teor do pó pré-ligado Fe65Nb na liga. A partir dessa observação, percebe-
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se que não há interação clara entre os elementos Fe e Cu e Cu e Nb, pois onde há elevada 

intensidade de Cu não há intensidade dos elementos Fe e Nb. Há interação entre o Fe e Nb, o 

que pôde ser comprovado no DRX, com a formação das fases FeNb e Fe7Nb6, fato coerente, de 

acordo com os diagramas de fases apresentados no capítulo de Revisão Bibliográfica. 

A Figura 5.52 apresenta a imagem da microestrutura da liga 60%Fe65Nb-40%Cu obtida por 

MEV em BSE com o aumento de 200x. Foi executada a análise por EDS por mapeamento por 

raios X característicos de Fe, Cu e Nb. 

 

 

Figura 5.52: Região analisada para verificar a distribuição composicional dos elementos Fe, Cu e Nb da 

liga 60%Fe65Nb-40%Cu. 

 

Conforme o mapeamento por emissão característica de raios X para a liga 60%Fe65Nb-40%Cu, 

Figura 5.53, tem-se que a região rosa é a região rica em Cu, a região amarela é a região rica em 

Nb, enquanto a região verde é a região rica em Fe. As regiões escuras indicam a ausência de 

tais elementos no mapeamento. 
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Figura 5.53: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 60%Fe65Nb-40%Cu.  

 

Não foi possível identificar, por meio do mapeamento por emissão característica de raios X, 

sítios em que estariam presentes soluções formadas durante a sinterização, encontrando apenas 

regiões ricas em Cu e aglomerados de Fe65Nb. 

Portanto para a liga 60%Fe65Nb-40%Cu identificou-se uma distribuição de partículas de 

Fe65Nb ao longo de toda a matriz de Cu, bem como a presença considerável de poros. Assim 

como nas ligas citadas anteriormente não foi possível observar difusão entre os elementos para 

posterior formação de solução sólida.  
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5.5. Densidades e Porosidade  

 

A Tabela 5.3 mostra as densidades: teórica (ρT), aparente (ρa), e relativa (ρR) e a porosidade (%) 

para as matrizes metálicas com 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60% de Fe65Nb. 

 

Tabela 5.3: Densidades das matrizes metálicas sem adição de diamantes. 

Matrizes Metálicas ρT(g/cm³) ρa(g/cm³) ρR(%) Porosidade (%) 

10%Fe65Nb-90%Cu 8,84 8,59 97,17 2,83 

20%Fe65Nb-80%Cu 8,76 7,75 88,47 11,53 

30%Fe65Nb-70%Cu 8,69 8,19 94,25 5,75 

40%Fe65Nb-60%Cu 8,62 7,28 84,45 15,55 

50%Fe65Nb-50%Cu 8,55 6,54 76,49 23,51 

60%Fe65Nb-40%Cu 8,47 6,07 71,66 28,34 

 

A densidade aparente (ρa) e o erro absoluto (ε) estão apresentados na Tabela 5.4 e, na Figura 

5.54. Verificou-se, com exceção para a composição 20%Fe65Nb-80%Cu, que a densidade 

aparente decresce à medida que o teor de Fe65Nb na composição da liga é aumentado.   

 

Tabela 5.4: Densidade aparente das matrizes metálicas sem adição de diamantes. 

Matrizes Metálicas ρa(g/cm³) ε(±) (g/cm³) 

10%Fe65Nb-90%Cu 8,59 0,081 

20%Fe65Nb-80%Cu 7,75 0,091 

30%Fe65Nb-70%Cu 8,19 0,128 

40%Fe65Nb-60%Cu 7,28 0,236 

50%Fe65Nb-50%Cu 6,54 0,268 

60%Fe65Nb-40%Cu 6,07 0,184 

 

 

Figura 5.54: Densidade aparente das matrizes metálicas. 
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As matrizes metálicas com 10%, 20%, 30% de Fe65Nb apresentaram bons resultados de 

densidade relativa, atingindo valores de 97,13%, 88,47%, 94,25%, respectivamente. A presença 

elevada de poros, gerados durante a sinterização, justifica os menores valores de densidade 

relativa, respectivamente, 76,47% e 71,70%, obtidos para as ligas com 50% e 60% de Fe65Nb.  

A densidade relativa decresce com o aumento do teor de Fe65Nb na matriz metálica, exceto 

para a composição com 20% de Fe65Nb a qual é menor que para a liga com 30% de Fe65Nb, 

como explicado na seção 5.4.2. Tal fato pode ser atribuído ao tipo de porosidade formada nas 

matrizes metálicas 20%Fe65Nb-80%Cu quando comparados à matriz metálica 30%Fe65Nb-

70%Cu.  

O aumento da densidade relativa resulta em menor fração de poros, menor tamanho médio de 

poros e formato mais esférico dos poros. O aumento do tamanho dos poros está diretamente 

correlacionado com um aumento na irregularidade na forma dos poros [83]. Dessa forma como 

observado na seção 5.4.2, a composição 20% Fe65Nb apresenta porosidade mais grosseira que 

as matrizes metálicas com 10% e 30% de Fe65Nb o que ajuda a compreender os menores de 

densidade relativa daquela matriz quando comparado com estas.  

Adicionalmente, nos produtos de metalurgia do pó, a porosidade pode ser classificada em dois 

tipos: poros abertos e fechados. Na porosidade fechada, os poros são isolados dentro do material 

e na superfície externa da amostra, enquanto na porosidade aberta. Os poros são representados 

como uma rede de poros que são conectados um ao outro e também à superfície externa da 

amostra [84]. Nas matrizes metálicas contendo 10% e 30% de Fe65Nb percebe-se 

majoritariamente a presença de poros isolados. 

O menor valor de densidade relativa foi obtido para a matriz metálica 60%Fe65Nb-40%Cu, 

71,66%, este valor é consequência da elevada porosidade. Durante o processo de sinterização, 

a densificação e a migração dos elementos químicos dependem fundamentalmente do rearranjo 

de partículas sólidas [85]. Observou-se uma menor tendência de ligação das partículas à medida 

que se aumenta a quantidade de Fe65Nb. O menor teor de Cu na matriz metálica 60%Fe65Nb-

40%Cu também contribuiu para menor densificação, uma vez que o Cu é responsável pelo 

preenchimento dos poros e funciona como ligante nas matrizes metálicas.  

Maiores taxas de densificação e menores temperaturas de sinterização são atribuídas à formação 

de fase líquida. Dessa forma, com o aumento de partículas de Fe65Nb há diminuição da fase 

líquida acarretando menor sinterabilidade, uma vez que com o aumento da fase sólida Fe65Nb 
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a fase líquida é cada vez menos suficiente para preencher o espaço entre as partículas  

sólidas [86].  

De acordo com Del Villar et al. (2001) a relação entre poros e densificação é explicada pelo 

fato que o principal mecanismo de transporte de massa para a densificação são basicamente 

limitados pela fase rica em Cu [43]. Dessa forma, contribuindo para o entendimento de que 

matrizes metálicas que apresentam maiores teores de Cu, no geral, exibem maior densidade 

relativa.  

O fato do aumento do teor de Fe65Nb acarretar uma maior dificuldade de ocorrer a sinterização 

por fase sólida de tais partículas, para os parâmetros de sinterização aplicados, comprova que a 

força motriz para que aconteça a sinterização em estado sólido é devido a diminuição da área 

de superfície específica, obtida através do decréscimo da quantidade de contato poros-partículas 

e aumento da quantidade de contatos entre partículas promovendo, assim, o coalescimento das 

mesmas durante o processo de sinterização. Tal fato contribui no entendimento da reduzida 

sinterabilidade das matrizes metálicas com teores de Fe65Nb de 40%, 50% e 60%. O Fe65Nb 

apresenta elevada temperatura de fusão, comparativamente com o cobre, dessa forma há 

indícios de que a temperatura de 850 °C não tenha sido suficiente para se atingir uma adequada 

sinterabilidade, consequentemente uma elevada densidade relativa.  

Oliveira et al. (2016) sinterizaram por prensagem a quente ligas de Fe, Cu e Nb, utilizando pós 

elementares, a 800 °C, 35 MPa e 3 min.  Observaram também a presença de porosidade nas 

matrizes metálicas após a sinterização. O valor máximo de densidade relativa encontrado por 

tais autores foi de 96,68% para a composição com 15% de Nb, enquanto o menor valor foi para 

a composição com 45% de Nb, sendo 86,72% de densidade relativa [13]. 

Como exibido no Capítulo 3, as ligas Cobalite 601, Cobalite CNF e Cobalite HDR, quando 

sinterizadas à temperatura de 850 °C, atingiram densidade relativa superior a 98%, portanto 

valores superiores aos obtidos para as matrizes metálicas Fe65Nb-Cu. 

Wensheng et al. (2012) mostraram uma relação entre temperatura e densidade relativa ao 

sinterizar por prensagem a quente as matrizes de Cu-Fe-Co. Tais autores concluíram que 

temperaturas mais altas de sinterização acarretam em mais alta densidade relativa, alcançando 

para a temperatura de 740 °C densidade relativa de 87.82% e para a temperatura de 820 ºC o 

valor de 99.02% [87]. 
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Tal fenômeno também foi observado por Henriques et al. (2014) que utilizaram prensagem a 

quente para sinterizar uma liga de prata e cobre (94Ag6Cu) a pressões de 25 MPa, 35 MPa e 

45 MPa, em tempos de 10 min, 30 min e 60 min e temperaturas de 250 ºC, 300 ºC, 400 ºC,  

500 ºC e 700 ºC. Tais autores observaram que a variação de tempo e pressão não alterou 

significativamente os valores de densidade relativa, já temperaturas superiores ocasionaram 

maior densidade relativa [88]. Sendo, portanto, a temperatura o principal parâmetro da densidade 

relativa dentre as três variáveis em discussão.  

 

5.5. Dureza Vickers (HV5) 

 

As matrizes metálicas produzidas por prensagem a quente tiveram suas medidas de Dureza 

aferidas, a partir do ensaio de Dureza Vickers (HV5). Os valores obtidos são apresentados na 

Tabela 5.3. A Figura 5.55 apresenta os valores de dureza (HV5) em função da composição 

química das matrizes metálicas, bem como apresentam o valor da porosidade.  

 

Tabela 5.3: Dureza Vickers (HV5) e porosidade das matrizes metálicas. 

Matriz Metálica HV5 (kgf/mm²) ± (kgf/mm²) Porosidade (%) 

10%Fe65Nb-90%Cu 56,73 5,29 2,83 

20%Fe65Nb-80%Cu 52,91 2,20 11,53 

30%Fe65Nb-70%Cu 88,90 6,46 5,75 

40%Fe65Nb-60%Cu 77,55 9,62 15,55 

50%Fe65Nb-50%Cu 73,91 18,96 23,51 

60%Fe65Nb-40%Cu 66,76 5,43 28,34 
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Figura 5.55: Dureza Vickers das matrizes metálicas e porosidade das matrizes metálicas. 

 

A matriz metálica que apresentou os maiores valores desta propriedade cuja composição foi de 

30% de Fe65Nb, (88,90 kgf/mm²) e a que apresentou o menor valor foi aquela com 20% de 

Fe65Nb, (52,91 kgf/mm²). Houve certa dispersão nos valores de dureza em função da alteração 

de composição química da liga. 

A relação entre a elevada densidade relativa alcançada juntamente com a quantidade expressiva 

de partículas de Fe65Nb acarreta o mais elevado valor de dureza para a matriz metálica 

30%Fe65Nb-70%Cu.  

O Fe65Nb contribui para o endurecimento da matriz metálica devido à presença de fases 

formadas por Fe e Nb verificadas tanto no pó pré-ligado Fe65Nb quanto nas matrizes metálicas, 

o que pôde ser comprovado pelas difrações de raios X apresentadas. Dessa forma, a excelente 

densificação e a presença relevante de fases constituídas por Fe e Nb na matriz metálica 

30%Fe65Nb-70%Cu justificam o mais elevado valor de dureza.   

A matriz metálica com 50% de Fe65Nb apresenta um desvio padrão consideravelmente maior 

que 10%, em relação ao valor da medida de dureza (HV5). Durante o procedimento do ensaio 

de dureza o indentador pode ter penetrado ora em regiões ricas em cobre, fase dúctil, ora em 

regiões ricas em Fe65Nb, fase de baixa ductilidade, assim sendo obtidos resultados de dureza 

mais baixos, quando a penetração se deu na fase rica em cobre, e resultados de durezas mais 

elevadas, quando a penetração ocorreu na fase rica em Fe65Nb.  
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Adicionalmente, o alto valor de porosidade contribuiu para gerar valores discrepantes de 

dureza, uma vez que quando o indentador penetra em um poro ou bem próximo a ele a 

resistência mecânica da área testada é menor que aquela em que não há poros. Portanto, justifica 

o erro consideravelmente superior a 10%. 

De modo geral, as matrizes metálicas com maior teor de Cu atingiram uma maior densificação, 

pois o Cu ao entrar em estado líquido durante a prensagem a quente penetra nos poros existentes 

e atua como elemento ligante e preenche os espaços vazios, consequentemente melhorando 

propriedades mecânicas, como a dureza [89].   

Oliveira et al. (2018) sinterizaram por prensagem a quente (800 °C/35 MPa/3 min) as matrizes 

metálicas ligantes do sistema Fe-Cu-Nb variando os teores de Nb (%peso) em: 15%, 25%, 35% 

e 45 % Nb e obtiveram o maior valor de dureza (HV5) para a matriz metálica composta por 

25%, 99,38 (kgf/mm²) e o menor valor de dureza para a matriz metálica composta por 35%, 

92,20 (kgf/mm²). Os valores de dureza (HV5) obtidos no referido trabalho se encontram 

próximos aos obtidos nesta pesquisa para a matriz metálica 30%Fe65Nb-70%Cu [90].  

Os valores de dureza, assim como de densidade relativa e porosidade, para as matrizes metálicas 

Fe65Nb-Cu podem ser melhorados por meio da adição de elementos de liga, por exemplo o C, 

Ni e S, além de utilizar valores mais elevados de pressão e temperatura.  

 

5.6. Ensaio de Flexão a 3 Pontos 

 

Os valores de tensão máxima de ruptura (σruptura) provenientes do ensaio de flexão a 3 pontos 

são apresentadas na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4: Propriedades mecânicas das matrizes metálicas sinterizadas. 

Matriz Metálica σruptura (MPa) ± (MPa) 
Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
± (GPa) 

10%Fe65Nb-90%Cu 375,11 14,56 180,00 30,26 

20%Fe65Nb-80%Cu 258,72 33,60 179,39 32,03 

30%Fe65Nb-70%Cu 277,73 14,48 163,03 23,66 

40%Fe65Nb-60%Cu 208,56 10,45 120,00 37,13 

50%Fe65Nb-50%Cu 142,03 2,61 177,67 5,86 

60%Fe65Nb-40%Cu 105,34 4,11 146,65 60,33 

 

A Figura 5.56 (a e b) apresenta, respectivamente, a tensão máxima de ruptura e o módulo de 

elasticidade, ambos em função da composição química das matrizes metálicas.  
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Figura 5.56: (a) Tensão máxima de ruptura das matrizes metálicas (b) Módulo de elasticidade das 

matrizes metálicas. 

 

Os valores da tensão máxima de ruptura seguem o mesmo comportamento da densidade 

relativa, ou seja, de forma geral, à medida que a densidade relativa diminui os valores de limite 

de ruptura para as matrizes metálicas também diminuem.  

Assim como para os valores de densidade relativa obtidos, esperava-se que os valores de tensão 

de ruptura da matriz metálica com 20% de Fe65Nb estivessem compreendidos entre os valores 

obtidos para a matrizes metálicas com 10% de Fe65Nb e com 30% de Fe65Nb.  

A relação entre porosidade e tensão máxima de ruptura clarifica o fato de a matriz metálica 

composta por 20% de Fe65Nb ter apresentado seus valores de tensão máxima de ruptura entre 

a matriz metálica composta por 10% e 30% de Fe65Nb. A maior quantidades de poros reduzem 

a capacidade da matriz metálica de resistir mecanicamente ou transmitir esforços aplicados sem 

se romper [91].  

As características dos poros presentes na matriz metálica 20%Fe65Nb também podem estar 

influenciando de forma mais intensa a tensão máxima de ruptura nesta matriz do que nas 

matrizes metálicas compostas por 10% e 30% de Fe65Nb. De acordo com as microestruturas 

apresentadas na seção 5.4.2, os poros presentes na matriz metálica 20%Fe65Nb apresentaram-

se de forma mais alongada e aparentemente mais próximos, quando comparado aos poros 

apresentados pelas matrizes metálicas 10% e 30% de Fe65Nb que apresentam uma geometria 

próxima da esférica, o que pode ter contribuído para um aumento na concentração de tensões. 

O raio dos vazios, a sua quantidade e a proximidade entre eles são fatores que estão intimamente 

ligados ao comportamento mecânico de materiais [91].    
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Como a matriz metálica contendo 10% de Fe65Nb é aquela que apresenta maior densidade 

relativa, 93,50%, ou seja, também exibe o menor valor de porosidade, ela é também a que 

apresenta o maior valor de tensão máxima de ruptura, comparativamente com as outras matrizes 

metálicas.  

Do mesmo modo, como a matriz metálica que contêm 60% de Fe65Nb é a que apresenta a 

menor densidade (70,66%), ou seja, maior quantidade de descontinuidade interna, ela é a que 

apresenta o menor valor de tensão máxima de ruptura.  

As fases resultantes da ligação intermetálica de Fe-Nb são frágeis [92], enquanto que o Cu é 

dúctil, dessa forma à medida que se diminui o teor de Cu nas matrizes metálicas a tendência é 

que a fragilidade delas aumente, resultando em menor tensão máxima de ruptura.   

Adicionalmente, a porosidade exerce um efeito negativo sobre a resistência à flexão e no 

módulo de elasticidade por dois motivos: (1) os poros atuam como concentradores de tensão; 

(2) os poros reduzem a área de seção reta através da qual a carga é aplicada [93].  

A porosidade isolada acarreta uma deformação mais homogênea quando comparada a 

porosidade interconectada que conduz a um aumento na deformação localizada em regiões 

sinterizadas, relativamente pequenas, que estão localizadas entre poros. Assim, para uma dada 

quantidade de porosidade, a porosidade interconectada reduz a resistência à deformação 

plástica [94].  

O efeito do teor de cobre nas propriedades mecânicas de ligas formados por Ni, Cu e a liga 

comercial MX1480 (50% Cu-25% Fe-25% Co+20% Fe) foi estudado por Çelik e Aslan (2017) 

também com o intuito de aplicar tais ligas para ferramentas de corte, e observaram que a 

resistência à flexão das matrizes metálicas estudadas está intimamente ligada ao teor de cobre, 

sendo que quanto maior o teor de cobre das mesmas, maiores os valores de ductilidade [95].  

Oliveira et al. (2013) estudaram a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%Nb, prensada a quente 

a 800 °C, 42 MPa e 3 min e por meio do ensaio de flexão de 4 pontos determinaram o valor da 

tensão máxima de ruptura de 657 MPa [96], valor superior ao máximo obtido nesse estudo, o que 

pode ser atribuído à maior pressão aplicada, bem como as quantidades dos elementos Fe, Cu e 

Nb que favoreceram a eficiência da sinterização.  

De acordo com Morrissey e Nakhla (2019) materiais com até 10% de porosidade são 

considerados materiais com baixo nível de porosidade e para estes materiais o módulo de 
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elasticidade é tipicamente baseado no pressuposto de que os poros não estão interagindo e que 

a fração de vazios, e não a orientação dos vazios, afetam o comportamento dos materiais [97]. 

Como resultado, os modelos no nível de baixa porosidade são independentes do material e 

dependem apenas do grau de porosidade, o que contribui no entendimento dos valores próximos 

de módulo de elasticidade para as matrizes metálicas compostas por 10%, 20% e 30% de 

Fe65Nb.  

A matriz metálica composta por 40% de Fe65Nb apresenta módulo de elasticidade menor que 

a matriz metálica 30% de Fe65Nb, essa queda no módulo de elasticidade pode ser atribuída à 

mais baixa densificação quando comparada à composição com 30% de Fe65Nb. O teor de 

porosidade mais elevado que nas matrizes metálicas compostas por 10%, 20% e 30% de 

Fe65Nb é responsável pelo mais baixo valor de tensão máxima de ruptura para a composição 

com 40% de Fe65Nb.  

Quando a composição de Fe65Nb e Cu se igualam tem-se um aumento do módulo de 

elasticidade o que pode ser atribuído ao fato de o Cu fundido, mesmo em menor quantidade 

quando comparado às matrizes metálicas com 10%, 20%, 30% e 40% de Fe65Nb, percolou e 

molhou de modo eficiente as partículas de Fe65Nb. A mais baixa tensão de ruptura para a matriz 

metálica composta por 50% de Fe65Nb, quando comparada às matrizes metálicas com maior 

teor de Cu, pode ser justificada pelo maior teor de porosidade, bem como à maior presença de 

partículas Fe65Nb que são frágeis.  

A matriz metálica composta por 60% de Fe65Nb apresenta módulo de elasticidade menor que 

da matriz composta por 50%, pois a quantidade de Cu responsável por percolar e promover a 

sinterização por fase líquida é menor e não se observou relevante sinterização de modo a 

ocasionar eficiente ligação entre as partículas sólidas. O mais baixo valor de resistência máxima 

de ruptura é justificado pela elevada quantidade de poros.  

A Figura 5.57 (a e b) apresenta, respectivamente, a tensão máxima de ruptura e o módulo de 

elasticidade das matrizes metálicas, ambos em função da porosidade.  

 



 

106 

 

 

Figura 5.57: (a) Tensão máxima de ruptura das matrizes metálicas em função da porosidade (b) Módulo 

de elasticidade das matrizes metálicas em função da porosidade. 

 

Diante do exposto, de modo geral, as propriedades físicas e mecânicas das matrizes metálicas 

são afetadas negativamente pelo menor grau de sinterização, ou seja, o aumento da quantidade 

de poros. Dentre as matrizes metálicas apresentadas, destaca-se, de maneira geral, o bom 

desempenho das matrizes metálicas compostas por 10% e 30% de Fe65Nb, que apresentaram 

satisfatórias propriedades físicas e mecânicas de forma global.    
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6. CONCLUSÕES 

 

O processo de mistura utilizado foi adequado, uma vez que em todas as composições analisadas 

observaram-se partículas de Fe65Nb dispersas de maneira uniforme ao longo de todo o Cu. Não 

houve segregação de partículas durante a sinterização.  

As imagens de MEV dos pós metálicos mostraram que os pós de Cu possuíam partículas 

esféricas e os pós de Fe65Nb eram irregulares e angulares. Partículas esféricas proporcionam 

adequada distribuição do tamanho de partícula e excelente preenchimento da matriz de modo a 

diminuir os vazios, logo promovendo eficiente compactação, enquanto que partículas 

irregulares ocasionam boa sinterização devido ao maior número de pontos possíveis de contato 

entre as partículas.  

A difração de raios X dos pós metálicos mostrou que o pó de Cu apresentou cristalinidade, 

sendo composto pela fase Cu (cfc), enquanto o pó de Fe65Nb se mostrou amorfo, sendo 

composto pelas fases Fe7Nb6 e FeNb e Nb. 

Os parâmetros de sinterização utilizado na prensagem a quente (850 °C, 35 MPa e 3 min) não 

foram suficientes para a satisfatória densificação das matrizes metálicas contendo 70%, 80%, 

90% e 100% de Fe65Nb. Do contrário, os referidos parâmetros se mostraram efetivos no 

processo de sinterização das matrizes metálicas contendo 10%, 20% e 30% de Fe65Nb. 

As micrografias das matrizes metálicas mostraram que o cobre fundiu e percolou as partículas 

de Fe65Nb e que houve porosidade residual em todas as composições de matrizes metálicas 

estudadas. 

De acordo com a microanálise por EDS, não houve interação entre os elementos Fe, Nb e Cu 

para a formação de novas fases.  

A difração de raios X das matrizes metálicas identificou as fases Fe7Nb6, FeNb, Cu e pequenos 

traços de outras fases, como Fe e Nb. 

A densidade relativa das matrizes metálicas de um modo geral decresce à medida que se 

aumenta a quantidade de porosidade, o que pode ser atribuído à redução na sinterabilidade das 

matrizes metálicas à medida que se aumenta o teor de Fe65Nb.  
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As matrizes metálicas compostas por 40%, 50% e 60% de Fe65Nb apresentaram reduzida 

sinterabilidade, quando comparadas às matrizes metálicas com 10%, 20% e 30% de Fe65Nb, 

dessa forma ocasionando inadequados valores de propriedades físicas e mecânicas.  

De um modo geral, a sinterização por prensagem a quente se mostrou satisfatória para as 

matrizes metálicas compostas por 10% e 30% de Fe65Nb, pois apresentaram os melhores 

valores combinados apresentados.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Realizar por meio de outras técnicas a caracterização física, mecânica e estrutural da 

matriz metálica 20%Fe65Nb-80%Cu; 

• Realizar ensaio de abrasão para determinar as variáveis referentes ao desgaste das 

matrizes metálicas Fe65Nb-Cu;  

• Adicionar elemento de liga às melhores composições do sistema Fe65Nb-Cu obtidas 

neste trabalho para verificar o comportamento das propriedades físicas e mecânicas; 

• Adicionar diamante às melhores composições de matrizes metálicas Fe65Nb-Cu para a 

determinação das propriedades físicas e mecânicas do compósito diamantado gerado; 

• Adicionar diamante às matrizes metálicas que foram adicionados elementos de liga e 

determinar as propriedades físicas e mecânicas do compósito diamantado gerado.  

• Alterar a pressão e temperatura a fim de verificar os melhores parâmetros de 

sinterização para as matrizes metálicas estudadas; 

• Balancear a composição Fe65Nb com adição de Fe para obter valores de Nb próximo a 

25% em peso e então, realizar a sinterização por prensagem a quente nas condições 

utilizadas neste trabalho. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1: Comparação entre os valores observados no difratograma do pó Fe65Nb e valores apresentados 

no Crystmet. 

Resultados  Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade 2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 120 26.64828 3.3452 0-1-5 Fe7Nb6 3.338 139760 

2 74 33.32386 2.6887 0-1-8 FeNb 2.673 129415 

3 68 33.94483 2.6410 0-1-8 FeNb 2.673 129415 

4 1272 36.2926 2.4733 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

5 1422 36.4077 2.4678 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

6 388 38.0412 2.3655 1-1-0 Nb 2,359 536261 

7 171 38.8043 2.3207 1-1-0 Nb 2,331 473891 

8 1073 39.6771 2.2716 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

9 423 40.2548 2.2403 0-0-12 FeNb 2.236 129415 

10 1261 41.8169 2.1602 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

11 967 42.6986 2.1176 0-2-1 FeNb 2.127 129415 

12 211 44.3939 2.0406 0-2-4 FeNb 2.033 129415 

13 363 45.6780 1.9862 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

14 183 47.8533 1.9008 1-1-9 FeNb 1.899 129415 

15 147 48.7477 1.8680 0-2-7 FeNb 1.864 129415 

16 55 50.0710 1.8217 2-0-8 FeNb 1.800 129415 

17 18 57.3058 1.6077 2-1-1 Fe7Nb6 1.609 139760 

18 76 65.5717 1.4237 3-0-0 FeNb 1.423 129415 

19 40 66.5292 1.4055 0-3-3 Fe7Nb6 1.404 139760 

20 119 67.6352 1.3850 2-1-10 FeNb 1.382 129415 

21 140 69.8253 1.3470 2-1-1 Nb 1.350 18720 

22 51 71.4659 1.3200 3-0-2 FeNb 1.135 129415 

 

Tabela 2: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 10%Fe65Nb-

90%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 269 36.364 2.4686 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 98 38.955 2.3102 1-0-0 Nb 2.338 18720 

3 188 39.600 2.2740 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

4 96 40.344 2.2338 0-0-12 FeNb 2.236 129415 

5 332 41.771 2.1607 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

6 110 42.632 2.1190 0-1-11 FeNb 2.118 129415 

7 34237 43.309 2.0875 1-1-1 Cu 2.087 27200 

8 144 47.779 1.9021 1-1-9 FeNb 1.899 129415 

9 10846 50.420 1.8085 2-0-0 Cu 1.807 27200 
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Tabela 3: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 20%Fe65Nb-

80%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 30%Fe65Nb-

70%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 40%Fe65Nb-

60%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 426 36.434 2.466 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 117 38.133 2.360 1-1-0 Nb 2.359 536261 

3 270 39.618 2.274 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

4 410 41.813 2.160 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

5 415 42.593 2.122 0-2-1 FeNb 2.127 129415 

6 17877 43.378 2.086 1-1-1 Cu 2.087 26490 

7 133 45.701 1.985 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

8 5820 50.471 1.808 2-0-0 Cu 1.807 26490 

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 568 36.412 2.467 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 118 38.092 2.360 1-1-0 Nb 2.359 536261 

3 289 39.580 2.276 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

4 109 40.402 2.232 0-0-12 FeNb 2.236 129415 

5 581 41.771 2.162 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

6 431 42.637 2.120 0-1-11 FeNb 2.127 129415 

7 11819 43.340 2.087 1-1-1 Cu 2.087 26490 

8 144 45.580 1.990 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

9 75 48.768 1.867 0-2-7 FeNb 1.864 129415 

10 5401 50.463 1.808 2-0-0 Cu 1.807 26490 

11 72 67.611 1.385 2-1-10 FeNb 1.382 129415 

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 571 36.538 2.459 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 432 39.718 2.269 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

3 136 40.417 2.231 0-0-12 FeNb 2.236 129415 

4 681 41.902 2.156 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

5 563 42.739 2.115 0-1-11 FeNb 2.118 129415 

6 7485 43.475 2.081 1-1-1 Cu 2.083 31591 

7 211 44.653 2.029 0-2-4 FeNb 2,033 129415 

8 150 45.792 1.981 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

9 3393 50.582 1.804 2-0-0 Cu 1.804 31591 
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Tabela 6: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 50%Fe65Nb-

50%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 1056.437 36.460 2.464 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 224.568 38.114 2.361 1-1-0 Nb 2.359 536261 

3 485.174 39.679 2.271 1-0-10 FeNb 2.271 129415 

4 829.423 41.826 2.159 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

5 704.021 42.683 2.118 0-1-11 FeNb 2.118 129415 

6 7211.118 43.419 2.084 1-1-1 Cu 2.085 556129 

7 202.790 44.507 2.035 0-2-4 FeNb 2.033 129415 

8 276.921 45.713 1.984 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

9 124.388 47.860 1.900 1-1-9 FeNb 1.899 129415 

10 2853.404 50.529 1.806 2-0-0 Cu 1.806 556129 

11 89.673 67.709 1.383 2-1-10 FeNb 1.382 129415 

 

Tabela 7: Comparação entre os valores observados no difratograma da matriz metálica 60%Fe65Nb-

40%Cu e valores apresentados no Crystmet. 

 

 

Resultados Identificação e Análise 

Número do pico Intensidade  2θ (graus) d(Å) h-k-l Fase d Referência 

1 891.506 36.405 2.467 1-1-0 Fe7Nb6 2.463 139760 

2 393.736 38.781 2.322 1-1-0 Nb 2.331 473891 

3 1016.096 38.188 - 1-1-0 Nb 2.359 536261 

3 481.592 39.662 2.272 1-1-0 FeNb 2.271 129415 

4 654.595 41.173 2.192 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

5 840.245 41.797 2.161 1-1-6 FeNb 2.158 129415 

6 455.453 42.411 2.131 0-2-1 FeNb 2.127 129415 

7 5071.721 43.355 2.087 1-1-1 Cu 2.087 27200 

8 271.857 45.060 2.011 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

9 248.487 45.679 1.986 2-0-5 FeNb 1.983 129415 

10 108.801 47.851 1.900 1-1-9 FeNb 1.899 129415 

11 2129.862 50.464 1.808 2-0-0 Cu 1.807 27200 

12 112.501 67.640 1.385 2-1-10 FeNb 1.382 129415 


