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RESUMO 

Este trabalho estuda os efeitos da de Níquel (Ni), Prata (Ag) e Ítria (Y2O3) em uma liga de 

Cobre (Cu). Esta liga metal-cerâmica (cermeto) foi fabricada através da Metalurgia do Pó 

(MP), que foi escolhida pois é vantajosa quando se trabalha com ligas de elementos com 

grande diferença de ponto de fusão, pressão de vapor e densidade. Esta técnica foi utilizada 

objetivando criar um composto com resistência mecânica e elétrica e que pudesse ser 

mensurado e caracterizado através da análise de amostras por meio de procedimentos 

experimentais usuais de dureza e de corrente elétrica assim como fratografia. Os resultados 

mostram e exploram algumas características interessantes desta liga, e ao investigar tais 

propriedades físicas objetiva-se satisfazer as necessidades tecnológicas atuais principalmente 

como opções para uso como ânodo de combustível sólido ou como contato elétrico para 

baixas temperaturas. De modo geral o estudo foi satisfatório já que apresenta dados marcantes 

principalmente no que se diz respeito à interação de algumas características físicas a nível 

microscópico dos componentes estudados neste cermeto que ainda é pouco conhecido e 

requer continuidade de pesquisa. Um fato que pode ser ressaltado é a aparente não difusão das 

partículas de Ítria que, como observado nos mapeamentos eletrônicos, ficaram alojadas entre 

os aglutinados de cobre fazendo com que a dispersão dos componentes na liga não fosse 

homogênea. Tal fator muito provavelmente foi causado pela baixa eficácia da compactação e 

também da sinterização das amostras o que impactou consideravelmente nos valores de 

dureza que ficaram abaixo do esperado, assim como os valores de condutividade por volta de 

29 %IACS que medidos a temperatura ambiente para uma liga exclusivamente metálica seria 

considerado baixo, mas no caso desta liga metal-cerâmica é bastante razoável. Já que possuem 

algumas propriedades físicas inversas quando submetidas a baixas temperaturas resultando 

em valores de resistividade mais baixos e temperaturas críticas mais elevadas ideais para 

contatos elétricos a baixa temperatura. As amostras Y3 (Cu 90%/ Ni5%/ Ag3%/ Y2O32%) e 

Y6 (Cu 90%/ Ni7%/ Ag0%/ Y2O33%) com alta concentração de Ni e baixa concentração de 

Y2O3 apresentaram maior dureza, e a amostra Y7 (Cu 95%/ Ni0%/ Ag0%/ Y2O35%) com alta 

concentração de Cu maior condutividade. 

Palavras – Chave: Cermeto, Metalurgia do Pó, Fratografia, Combustível Sólido, Contato 

Elétrico. 



   

 

ABSTRACT 

This paper studies the effects in a copper (Cu) alloy with the addition of Nickel (Ni), Silver 

(Ag) and Yttria (Y2O3), the metal-ceramic (cermet) alloy was manufactured by Powder 

Metallurgy (PM), this technique was chosen because it is advantageous when working with 

alloy elements with large difference in melting point, vapor pressure and density. It was used 

with the intention of creating a composite with good mechanical and electrical strength, 

capable to be measured by analyzing samples (including fractography) besides the usual 

experimental procedures of hardness and current tests. The results aim to explore some 

characteristics of this alloy as well as investigate and pursue such physical properties to meet 

current technology needs principally related as an option to anode of solid fuels or electrical 

contact in low temperatures. In general the study was satisfactory as it presents significant 

data especially in regard to the interaction of some physical characteristics on microscopic 

level of the components studied in this cermet that is still unknown and requires continued 

research. A fact that can be highlighted is the apparent lack of diffusion of Yttria particles 

that, as noted in the electronic mapping, were lodged between copper particles causing a not 

very homogeneous dispersion of the components in the alloy. This factor was most likely 

caused by low effectiveness compression and sintering of the samples, also impacting 

significantly on the hardness values and the conductivity values of about 29% IACS which 

measured in ambient temperature for metal alloys would be low, but for this metal-ceramic 

alloy is reasonable, as they have some inverse physical properties when exposed to cold 

temperatures resulting in lower resistivity values and higher critical temperatures making it 

suitable for low temperature electrical contacts. Y3 (Cu 90%/ Ni5%/ Ag3%/ Y2O32%) and Y6 

(Cu 90%/ Ni7%/ Ag0%/ Y2O33%) samples with high concentration of Ni and low 

concentrations of Y2O3 had higher hardness values, and Y7 (Cu 95%/ Ni0%/ Ag0%/ Y2O35%) 

sample with high Cu concentration presented higher conductivity between all the samples. 

Key - Words: Cermet, Powder Metallurgy, Fractography, Solid Fuels, Electrical Contacts. 



   

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Processos da Metalurgia do Pó (BRITO, et al, 2007) ............................................... 19 

Figura 2: Efeito de alguns elementos de liga na condutividade elétrica do cobre puro 

(MONTEIRO, 1990) ................................................................................................................ 22 

Figura 3: Fluxograma do Trabalho ........................................................................................... 27 

Figura 4: Preparação de amostras do material em pó ............................................................... 29 

Figura 5: Equipamento de compactação utilizado para obtenção das amostras ....................... 29 

Figura 6: Amostra compactada pronta para sinterização .......................................................... 29 

Figura 7: Forno utilizados no processamento de sinterização sob atmosfera controlada ......... 30 

Figura 8: Miliohmímetro 4338B da Agilent, com as pontas de prova acopladas, utilizado para 

medir a resistência das amostras. .............................................................................................. 30 

Figura 9: Microdurômetro Vickers HXD 1000TM Pantec utilizado para os ensaios de 

microdureza .............................................................................................................................. 31 

Figura 10: Microscópio óptico Olympus BX60M utilizado para se obter as micrografias ...... 31 

Figura 11: Microscópio eletrônico de varredura Jeol modelo JSM-6510, utilizado para se 

obter as micrografias e fratografias .......................................................................................... 32 

Figura 12: Ilustração da deformação côncava da superfície das amostras. .............................. 33 

Figura 13: Amostra Y2 com magnitude de 200x ..................................................................... 36 

Figura 14: Exemplo de Amostra Fraturada .............................................................................. 36 

Figura 15: Suportação da amostra fraturada para análise no MEV .......................................... 36 

Figura 16: Micrografia eletrônica da amostra Y1 onde se observa parcial coalescimento das 

partículas participantes do compósitoFigura 17: Micrografia eletrônica da amostra Y1, 

coalescimento parcial  das partículas do compósito, já ocorrendo processos de difusão dos 

átomos constituintes nas partículas........................................................................................... 37 

Figura 18: MEV da amostra Y1, região onde foi realizada microanálise por EDS ................. 38 

Figura 19: Espectro de raios-X dos elementos participantes da amostra Y1 (obtido pela 

técnica de EDS na região apresentada na figura 18) ................................................................ 39 

Figura 20: Mapeamentos de raios-X (MEV/ EDS) para identificação dos elementos químicos 

participantes na amostra Y1, referente a Figura 18. ................................................................. 40 

Figura 21: Elementos químicos presentes na amostra Y1 (MEV/EDS), referente a Figura 18 40 

Figura 22: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y2; presença de particulados de 

tamanhos variados em processo de coalescimento devido a sinterização realizada ................. 41 



   

 

Figura 23: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y2, região onde foi realizada 

microanálise por EDS ............................................................................................................... 42 

Figura 24: Espectro de raios-X para identificação dos elementos participantes da amostra Y2 

(obtido pela técnica de EDS na região apresentada na figura 23). ........................................... 42 

Figura 25: Identificação por EDS (MEV) da partícula observada de Y2O3 ............................. 43 

Figura 26: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y5 – Coalescimento acentuado entre as 

partículas presentas no referido compósito. ............................................................................. 44 

Figura 27: Micrografia eletrônica da amostra Y5; observa-se coalescimento acentuado entre 

as partículas presentas no referido compósito além de formação planar em determinadas 

regiões da amostra. ................................................................................................................... 45 

Figura 28: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y5, região onde foi realizada 

microanálise por EDS. .............................................................................................................. 45 

Figura 29: Espectro de raios-X para identificação dos elementos participantes da amostra Y5 

(obtido pela técnica de EDS na região apresentada na figura 28) ............................................ 46 

Figura 30: Mapeamentos de raios-X (MEV/ EDS) dos elementos químicos participantes na 

amostra Y5, referente à figura 28. ............................................................................................ 47 

Figura 31: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formações com diferentes 

coalescimentos nas diversas regiões da amostra estudada. ...................................................... 48 

Figura 32: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formações pescoços entre as 

partículas constituintes do compósito durante o processo de sinterização. .............................. 48 

Figura 33: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formação alveolar em algumas 

partículas devido à fratura da amostra para a realização desta observação microestrutural. ... 49 

Figura 34: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 – região onde se observa a partícula 

de Cu presente no compósito formado. .................................................................................... 49 

Figura 35: Mapeamento de raios-X (MEV/ EDS) para identificação dos elementos químicos 

participantes na amostra Y6 na região em estudo. ................................................................... 50 

Figura 36: EDS – Espectros de raios-X dos elementos químicos da região da amostra Y6 em 

estudo (correspondente à figura 35) ......................................................................................... 50 

Figura 37: EDS - Informações quantitativas dos elementos químicos da amostra Y6, referente 

a figura 35. ................................................................................................................................ 51 

Figura 38: EDS – Espectros de raios-X dos elementos químicos da região da amostra Y6 em 

estudo (correspondente à figura 35) ......................................................................................... 51 



   

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Desenvolvimentos e Marcos Históricos da Metalurgia do Pó (NUNES, 2003) ..... 18 

Tabela 2: Principais propriedades dos elementos utilizados (ASM, 2001). ............................. 28 

Tabela 3: Diâmetro médio dos aglomerados (Tolerância de +/- 1µm) .................................... 28 

Tabela 4: Composição das amostras ......................................................................................... 28 

Tabela 5: Resistência, resistividade e condutividade elétrica das amostras (σ = 0,1) .............. 34 

Tabela 6: Microdureza em unidades Vickers e Pascal (σ = 0,1) .............................................. 35 

Tabela 7: Concentração dos elementos participantes da amostra Y1, referente à figura 18 .... 39 

Tabela 8: Concentração dos elementos participantes da amostra Y2 (referente à figura 23) .. 43 

Tabela 9: Concentração dos elementos participantes da amostra Y5 (referente à figura 28) .. 46 

 

 



   

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

MP – Metalurgia do Pó 

SOFC – Solid Oxid Fuel Cell (Célula de Combustível de Óxido Sólido) 

IACS – International Annealed Copper Standard (Padrão Internacional para Cobre Recozido) 

MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura 

MPa – Mega Pascal 



   

 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13 

1.1  Objetivo Geral ............................................................................................................ 14 

1.2  Objetivos Específicos ................................................................................................ 15 

1.3  Justificativa ................................................................................................................ 15 

1.4  Metodologia ............................................................................................................... 15 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 17 

2.1  Metalurgia do Pó ........................................................................................................ 17 

2.2  Características dos Componentes .............................................................................. 19 

2.3  Ânodo de Combustíveis sólidos ................................................................................ 20 

2.4  Propriedades Elétricas ................................................................................................ 21 

2.5  Propriedades Mecânicas............................................................................................. 24 

2.6  Microscopia ............................................................................................................... 25 

2.7  Fratografia .................................................................................................................. 26 

3  DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL ................................................................... 27 

3.1  Materiais .................................................................................................................... 27 

3.2  Amostras .................................................................................................................... 28 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 33 

4.1  Condutividade ............................................................................................................ 33 

4.2  Microdureza ............................................................................................................... 34 

4.3  Micrografia e Fratografia ........................................................................................... 35 

4.3.1  Y1 ....................................................................................................................... 37 

4.3.2  Y2 ....................................................................................................................... 41 

4.3.3  Y5 ....................................................................................................................... 44 

4.3.4  Y6 ....................................................................................................................... 47 

5  CONCLUSÃO .................................................................................................................. 52 

6  SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS ............................................................. 53 

7  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 54 



   13 

 

1 INTRODUÇÃO 

O cobre é o material condutor mais comumente usado e quando combinado com suas ligas é 

considerado como o terceiro material metálico mais utilizado no mundo, depois dos aços e das 

ligas de alumínio. O cobre com alta pureza tem excelentes propriedades mecânicas e elétricas 

além de ser aplicado de diferentes modos na sociedade com finalidades elétricas, 

condutividade térmica, resistência à corrosão, boa deformabilidade e resistência à fadiga, 

além de facilidade de fabricação. Alguns elementos de liga, como o níquel e a prata, são 

metais adicionados ao cobre com o intuito de aumentar a resistência mecânica e a corrosão, 

além da ductilidade e da estabilidade térmica que podem ser aumentadas sem causar prejuízos 

as principais propriedades do cobre. (BROOKS, 1988; BUTTS, 1960; PHILIPS, 1971). 

A inserção do Óxido de Ítrio ou Ítria (Y2O3) agregado aos metais estudados Cu, Ag e Ni 

transforma este material em um cermeto (liga metal-cerâmica) podendo ser caracterizado 

como um ânodo de um combustível sólido assim como um contato elétrico.  

A Metalurgia do Pó (MP) é um processo usado para produzir objetos, em escala comercial, 

através da aplicação de pressão e temperatura sobre pós metálicos ou cerâmicos. A MP foi 

escolhida pois permite, em muitos casos, a fabricação de peças e componentes a base de ligas 

metálicas com características microestruturais particulares e se mostra nestes casos mais 

vantajosa quando relacionada aos processos convencionais (GOMES, BRESCIANI, 1987).  

Com o uso correto de todos os processos da MP podem-se obter estruturas de grande 

homogeneidade e altamente reprodutíveis, principalmente em se tratando de ligas com 

compostos de estrutura cristalina semelhante, que no caso deste trabalho deu-se pela estrutura 

cúbica de face centrada do Cu, da Ag e do Ni (CALLISTER, 2007). 

A MP é uma técnica de fabricação de componentes utilizada em diversas aplicações, onde a 

geometria e o tamanho do produto final fazem com que este processo seja mais econômico 

quando comparado a outros processos de fabricação como fundição, estampagem e usinagem. 

A MP tem outra grande vantagem especialmente sobre a técnica de fundição, principalmente 

quando se trabalha com ligas de elementos com grande diferença de ponto de fusão, pressão 
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de vapor e densidade (GHADIRI, et al, 1991; KAYSSER, 1991). Outra característica 

competitiva da MP é sua capacidade de produzir peças em seu formato final ou próximo a 

este, dispensando assim dispendiosas etapas de acabamento ao exigir um trabalho de 

acabamento muitíssimo mais reduzido que outras técnicas. 

Diversos produtos a base de ligas de cobre podem ser fabricados por Metalurgia do Pó (MP): 

filtros, mancais porosos, contatos elétricos, elementos de termostatos, entre vários outros, ou 

seja, onde se necessita de resistência mecânica aliada a propriedades físicas especiais. 

A busca pelas propriedades ideais dos materiais para uma dada aplicação é um caminho 

difícil, pois sempre que se modifica uma propriedade todas as outras serão afetadas, e 

possivelmente alguma outra irá em direção contrária ao desejado. A criação de compósitos 

nada mais é do que a procura pela combinação exata de diferentes materiais combinando as 

suas propriedades desejadas e por consequência também as indesejadas, de forma que atenda 

ao que for proposto. 

O desenvolvimento de materiais com condutividade elétrica e alta porosidade é essencial para 

o aprimoramento de células a combustível de óxido sólido (SOFC), e neste contexto se 

destacam os compósitos metal-cerâmicos com matriz em determinadas ligas metálicas e 

cerâmicos provenientes de terras raras. As SOFC, que são fabricadas com eletrólito sólido e 

eletrodos cerâmicos podendo ser operadas a altas temperaturas, ganham destaque entre os 

diversos modelos de pilhas a combustível e se tornaram objeto de estudo no mundo inteiro. O 

que torna esta tecnologia ainda mais atraente são suas características de alta eficiência na 

conversão eletroquímica da energia dos combustíveis em energia elétrica, alta confiabilidade, 

capacidade de usar vários combustíveis quando comparada às outras pilhas a combustível e 

pelo fato de não necessitar de reforma externa do combustível (SINGHAL, 2003). 

1.1 Objetivo Geral 

A finalidade deste trabalho é estudar um compósito metal-cerâmico (cermeto) de 

Cu/Ni/Ag/Y2O3 desenvolvido experimentalmente por metalurgia do pó, que permite combinar 

as propriedades físicas dos metais com um composto cerâmico para obter um material com 

características e aplicações específicas, e que permaneça com uma boa condutividade elétrica 
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e resistência mecânica. 

1.2 Objetivos Específicos 

Analisar amostras de Cu/Ni/Ag/Y2O3 fabricadas por metalurgia do pó assim como seu 

desenvolvimento microestrutural. 

Realizar uma análise estrutural por microscopia óptica e eletrônica para caracterizar a 

estrutura cristalina e investigar os possíveis efeitos do método de síntese na microestrutura 

através do estudo da fratura em algumas amostras. 

Estudar a correlação das propriedades mecânicas e elétricas, ao realizar medidas de dureza e 

condutividade elétrica, com a microestrutura. 

1.3 Justificativa 

Analisar, caracterizar e viabilizar a fabricação desta liga como uma opção técnica e comercial 

com propriedades físico-químicas específicas para uso como um ânodo de combustível sólido 

ou um contato elétrico para baixa temperatura. 

1.4 Metodologia 

Neste trabalho, a utilização da pesquisa aplicada foi evidenciada pela fabricação, 

caracterização e análise de amostras com a composição dos elementos para formação da liga 

metal-cerâmica estudada. 

As ligas foram produzidas a partir de precursores de alta pureza em pó com dimensões de 

partículas em escala micrométrica e oito diferentes cermetos com proporções variadas de 

massa para cada elemento foram fabricados. Primeiro os pós foram misturados e depois 

compactados a frio em uma prensa uniaxial sob uma pressão de 50 MPa, posteriormente as 

amostras foram sinterizadas a uma temperatura de 800 ºC por 3 horas em um forno com 

atmosfera de Argônio, e ao final destes processos as amostras estavam prontas para serem 

analisadas e a fase de coleta dos dados experimentais teve início. 
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Os dados obtidos da condutividade e da dureza nas amostras também foram relacionados com 

microscopias óptica e eletrônica, além da análise de falhas (fratografia) de algumas delas. 

Deste modo foi possível estabelecer uma correlação das microestruturas formadas no 

compósito metal-cerâmico com as suas propriedades físicas características. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Metalurgia do Pó 

A técnica da Metalurgia do Pó (MP) baseia-se na caracterização e prensagem de pós em 

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

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

propriedades mecânicas controladas. 

A MP vem sendo utilizada pelo homem a milênios como mostrado na Tabela 1 que trata do 

desenvolvimento e marcos históricos da MP, porém sob o ponto de vista industrial a obtenção 

de peças que utilizam tal tecnologia é recente, se comparada com outros processos 

metalúrgicos. Os principais avanços ocorreram no início do século XX, com o domínio dos 

processos de fabricação de pós por redução e eletrólise e a busca de uma técnica que 

permitisse a fabricação de peças de metais refratários de alto ponto de fusão, como o 

tungstênio e o molibdênio, até então limitados pelos processos existentes. Assim, os primeiros 

produtos que marcaram o desenvolvimento da metalurgia do pó tinham o tungstênio como 

metal de base, tais como o metal duro, os filamentos de lâmpadas elétricas, e os contatos 

elétricos. (NUNES, 2003)  

O desenvolvimento experimentado pela MP nos anos 70 permitiu um avanço da tecnologia, 

oferecendo um melhor controle da microestrutura, homogeneidade de composição e materiais 

com propriedades mecânicas em níveis iguais (ou melhores) dos produtos obtidos por 

fundição ou conformação mecânica. 
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Tabela 1 - Desenvolvimentos e Marcos Históricos da Metalurgia do Pó (NUNES, 2003) 

 

O processo da MP envolve quatro etapas fundamentais: a obtenção de matéria prima, a 

mistura, a compactação e a sinterização dos pós, posteriormente em alguns casos se fazem 

necessários algum tipo de usinagem assim como tratamento térmico, tal esquema de 

processamento é ilustrado na Figura 1: 
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Figura 1: Processos da Metalurgia do Pó (BRITO, et al, 2007) 

Primeiramente as matérias primas selecionadas devem ter características químicas e físicas 

conhecidas, tais como alto grau de pureza e granulometria controlada como características 

principais a serem observadas. Deste modo a segunda etapa de mistura tenderá a ser muito 

mais bem sucedida e a obtenção de um conjunto de pós metálicos homogêneo e bem 

misturado é bastante grande. 

A terceira etapa da MP inicialmente acontece através da aplicação de pressão sobre pós 

metálicos e/ou cerâmicos, a esta tarefa dá-se o nome de conformação ou compactação (via 

prensagem uniaxial, por exemplo). O agregado de pós é mecanicamente consolidado para 

formar um sólido relativamente denso, porém fracamente ligado, mas que pode ser 

convenientemente manuseado para o processamento posterior (KAYSSER 1991).  

A aplicação de calor durante ou após a compactação é utilizada para aumentar a ligação entre 

as partículas, este método de aquecimento abaixo do ponto de fusão é conhecido como 

sinterização e caracteriza a quarta etapa. 

2.2 Características dos Componentes 

O cobre foi o primeiro metal usado pelo homem. Acredita-se que por volta de 13.000 a.c. foi 
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encontrado na superfície da Terra em forma de "cobre nativo". Conforme GUHA (1984) este 

metal usado inicialmente como substituto da pedra como ferramenta de trabalho, armas e 

objeto de decoração, se tornou pela sua resistência uma descoberta fundamental na história da 

evolução humana. Sua utilização tem sido a mais diversa desde sua difusão, seja em ligas 

desde a era do bronze ou ao ser utilizado puro em aplicações objetivando a condução de calor 

ou eletricidade. 

Níquel é um metal de transição, que pertence ao grupo VIII da tabela periódica, o mesmo do 

ferro e do cobalto. Relativamente abundante na natureza, apresenta cor branca prateada com 

tons amarelos. Destaca-se pelo magnetismo, que o transforma em ímã quando em contato com 

campos magnéticos. Metal de relativa resistência à oxidação e à corrosão, é mais duro que o 

ferro e forma ligas para diversas utilizações. Uma das principais características do níquel é 

melhorar as propriedades da maioria dos metais e ligas a que se associa. Ao todo, mais de três 

mil ligas de níquel encontram aplicação industrial ou doméstica. (CALLISTER, 2007) 

A Prata é altamente dúctil e maleável e suas maiores aplicações no cotidiano estão ligadas a 

fotossensibilidade, uma vez que compostos de prata, ao serem expostos à radiação, sofrem 

dissociação liberando os íons  Ag+ e Ag2+. Deste modo a prata se torna um excelente 

condutor de eletricidade (CALLISTER, 2007). 

A Ítria tem dois papéis principais: estabilizar a estrutura cúbica dos pós-metálicos e formar 

vacâncias de oxigênio. Segundo Nascimento et. al (2009), a alta condutividade iônica deste 

cermeto é atribuída à formação dessas vacâncias. 

2.3 Ânodo de Combustíveis sólidos 

Célula a combustível é um dispositivo que converte eletroquimicamente combustíveis 

químicos em eletricidade, é essencialmente uma bateria que não para de fornecer corrente 

elétrica por causa da contínua alimentação externa de combustível. Em outras palavras, é uma 

bateria na qual os dois eletrodos não são consumidos durante a descarga, mas agem 

simplesmente como locais para a reação entre combustível e oxidante. Células a combustível 

convertem energia química diretamente em energia elétrica com eficiência termodinâmica não 

limitada pelo ciclo de Carnot. (NASCIMENTO, et. al. 2009) 
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 O Ag/Ce/SmO e o Cu/CeO2 são alguns dos compósitos metal-cerâmicos (cermetos) porosos a 

base de óxidos de terras raras que têm aplicação em anodos de células de combustível de 

óxido sólido devido às suas propriedades, incluindo alta atividade e estabilidade na oxidação 

de monóxido de carbono (CO) sem deposição do próprio carbono no material do ânodo. A 

oxidação do CO é essencial para o funcionamento das SOFC já que esta operação é 

diretamente dependente da porosidade do revestimento do anodo. 

Outro exemplo destes compósitos é o Cu/Ni/Sn/Y2O3, que é bastante similar a liga abordada 

nesta pesquisa, que possui características parecidas com as citadas nos cermetos anteriores. 

Da mesma forma pode ser aplicado em anodos de células de combustível de óxido sólido, ou 

como revestimento com alta porosidade e alta condutividade elétrica (RIBEIRO, et al. 2009). 

Tais propriedades estão associadas às microestruturas características dos metais e dos 

cerâmicos. Assim, tanto os tipos de ligações quanto as distâncias interatômicas e o tamanho 

dos átomos que formam o compósito tem influência sobre as suas propriedades finais obtidas, 

incluindo rugosidade e até mesmo propriedades tribológicas. 

Para as SOFC que são tidas como uma importante fonte de energia proveniente de reações 

químicas, o grande desafio no momento é aperfeiçoar os seus rendimentos para que seja 

viável a utilização em aplicações de larga escala, como em veículos automotores. Cabe então 

aos compósitos, especialmente os de matrizes metálicas (MMC), o papel de auxiliar, com o 

seu desenvolvimento, a suprir as necessidades especiais que esta e que outras aplicações 

exigem. (SIRIWARDANE, et al. 2003)  

A energia de baixo custo e baixo impacto ambiental é a solução que empresas e pessoas pelo 

mundo todo têm buscado cada vez mais, tanto de células de combustível de óxido sólido 

como de outras matrizes energéticas, seja devido às leis mais severas, ao custo de operações 

de descarte, tratamento de coprodutos ou à propaganda do modelo sustentável. 

2.4 Propriedades Elétricas 

A Figura 2 apresenta a condutividade elétrica de uma solução sólida de cobre em função do 

soluto presente na liga. Pode-se observar que a presença do Ni diminuirá o valor da 
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condutividade elétrica, mas com o uso da Ag é possível compensá-lo e mantê-lo elevado. 

Figura 2: Efeito de alguns elementos de liga na condutividade elétrica do cobre puro (MONTEIRO, 1990) 

O Cobre apresenta propriedades importantes quanto à condução elétrica, onde um percentual 

da quantidade de elétrons livres, inicialmente dispersos no material a velocidades aleatórias e 

desordenadas orienta-se a partir da aplicação de uma força eletromotriz (a diferença de 

potencial entre dois pontos), fazendo-os realizar o deslocamento, agora ordenado ao longo do 

circuito conectado, sendo a intensidade de corrente proporcional à força eletromotriz aplicada 

(ASTM, 1975; CARVALHAL, 2011; TAUBENBLAT, 1986). 

Os metais são excelentes condutores de eletricidade, mas mesmo assim não oferecem 

liberdade total à passagem de elétrons pelo seu interior, pois sua microestrutura possui 

características que podem ou não favorecer a movimentação dos elétrons livres e daí a origem 

da resistividade no material (CALLISTER, 2007) 

Segundo CLARK (1984) e REED (1967) a resistividade em metais e ligas com soluções 

sólidas desordenadas é fortemente influenciada pelos deslocamentos atômicos, vacâncias e 

seus defeitos intersticiais. 

Para os condutores, geralmente a resistência elétrica aumenta conforme a temperatura do 
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material se eleva, pois isto favorece o afastamento entre os átomos o que dificulta a transição 

dos elétrons entre as bandas. Assim a resistividade elétrica pode ser interpretada como sendo 

o quanto um material é capaz de impedir a movimentação de elétrons em sua estrutura. 

Até em temperaturas da ordem de 20K as ligas de cobre continuam mantendo excelente 

resistência mecânica (REED, 1967). A resistividade do cobre, como a de todos os metais 

puros, varia com a temperatura. A condutividade a 373K equivale a 80% da condutividade a 

293K. Segundo CLARK (1984), as propriedades elétricas também são alteradas em baixas 

temperaturas e quanto mais próximo do zero absoluto o material possuirá menos resistência e 

tenderá a possuir características supercondutoras. 

A temperatura na qual o material fica supercondutor, chamada de temperatura crítica (TC), é 

uma medida do tamanho do "gap" de energia que simplificadamente significa a distância de 

separação nos elétrons emparelhados (chamados de pares de Cooper) dos elétrons normais. A 

associação de elétrons, apesar da repulsão elétrica entre eles, é possibilitada por vibrações da 

rede, os fônons. Pela análise detalhada da teoria BCS de 1957 dos físicos John Bardeen, Leon 

Cooper (o mesmo dos pares) e Robert Schrieffer, o acoplamento entre elétrons e fônons, 

mostra que os elétrons dos pares de Cooper têm energia ligeiramente inferior à energia dos 

elétrons individuais. 

Quando um elétron, em um condutor normal, interage com os átomos da rede, dá-se uma 

troca de energia, como costuma acontecer em toda interação. Na interação, o elétron transfere 

energia que gera uma vibração nos átomos da rede que provoca o aquecimento do material. 

No entanto, se dois elétrons já estiverem ligados em um par de Cooper, essa interação com 

outros átomos da rede só será possível se a energia trocada for maior que a energia do "gap". 

Quando a temperatura é alta, há muita disponibilidade de energia térmica para isso, e os pares 

de Cooper nem conseguem se formar, ou, quando se formam, são logo aniquilados. No 

entanto, baixando-se a temperatura, pode-se chegar a um valor no qual a energia disponível 

para trocas térmicas é menor que a energia do "gap". Quando isso acontece, alguns pares de 

Cooper não são aniquilados pela agitação térmica. Mesmo que os elétrons de um par se 

choquem com átomos da rede, não haverá troca de energia entre eles. Em processos 

quânticos, como são esses choques, só pode haver troca de energia se o "gap" for vencido e 

não pode haver troca parcial de energia. O choque, se houver, será elástico (sem perda de 
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energia pelos elétrons). 

A grande vantagem de um supercondutor ter temperatura de transição acima de 7 K vem do 

fato de ser esta a temperatura de liquefação do nitrogênio. O nitrogênio é o elemento mais 

abundante de nossa atmosfera (~80%) e é relativamente barato e fácil de liquefazer, mesmo 

assim quando temos supercondutores de alta TC, elas são consideradas ainda muito baixas, da 

ordem de -150ºC. A maioria dos supercondutores de alta TC consiste de cerâmicas com 

estrutura ortorrômbica ou cúbica de face de centrada de perovskita modificada (cristal básico 

ABO3, mineral CaTiO3). O que torna essas ligas sintetizadas peculiares é que esses compostos 

são maus condutores de eletricidade na temperatura ambiente, pois são formados de camadas 

em que os portadores de carga (elétrons) normalmente se deslocam nos planos que contêm os 

átomos de cobre e oxigênio. Portanto, o transporte de carga é praticamente bidimensional e 

muito anisotrópico reagindo de diferentes formas conforme a propagação dos elétrons neste 

meio. Desta forma, entre os aspectos explorados no trabalho encontram-se as propriedades 

elétricas de um produto obtido para possível utilização em baixas temperaturas. 

Com a amostra produzida ou cortada no formato mais conveniente ou disponível devido a 

geometria do molde, normalmente cilíndrica ou retangular, utiliza-se um aparelho capaz de 

produzir e detectar baixíssimas intensidades de corrente elétrica juntamente com suas 

variações e oscilações (Miliohmímetro), permitindo desta forma medir a resistência elétrica 

da amostra. Sabidas as dimensões da amostra e sua resistência, torna-se simples calcular a 

resistividade do material e, por fim, seu valor inverso que é a condutividade. 

2.5 Propriedades Mecânicas 

Os ensaios mecânicos são realizados pela aplicação de um ou mais tipos de esforços (tração, 

compressão, flexão, torção, cisalhamento ou pressão interna), no material para determinar sua 

resistência a cada um desses esforços. A escolha do ensaio mecânico mais adequado para cada 

produto ou material depende da sua finalidade de uso, dos tipos de esforços que esse material 

vai sofrer e das propriedades mecânicas que se deseja medir. No caso deste estudo será 

realizado somente o ensaio de dureza. 

A dureza de um material é um termo que pode ter diferentes significados e algumas vezes 
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gera certa confusão e discrepância na sua definição. Para os materiais, dureza é o fator que 

implica uma resistência à deformação plástica, sendo também uma medida da sua resistência 

à penetração de um material duro em outro. (CRANE, 1986; ASM, 2001). 

Técnicas quantitativas para determinação da dureza foram desenvolvidas ao longo dos anos, 

nas quais um pequeno penetrador é forçado contra a superfície de um material a ser testado, 

sob condições controladas de carga e taxa de aplicação. Faz-se a medida da profundidade ou 

do tamanho da impressão resultante, a qual por sua vez é relacionada a um valor de dureza; 

quanto menos resistente o material, maior e mais profunda é a impressão e menor é o valor de 

dureza (PADILHA, 2000). 

O método Vickers que foi o escolhido no trabalho é utilizado como método de ensaio de 

microdureza com base na carga e no tamanho da indentação do penetrador, sendo adequado 

para medição da dureza de regiões pequenas e selecionadas do corpo-de-prova.  (PADILHA, 

2000).  

2.6 Microscopia 

Para se estudar a microestrutura dos materiais faz-se necessário o uso de aparelhos de 

microscopia, do tipo óptico e/ou eletrônico. O exame microscópico é uma ferramenta 

extremamente útil no estudo e na caracterização dos materiais, pois com ele é possível 

verificar se o material foi ou não tratado termicamente de maneira correta, além de poder 

estabelecer associações entre as propriedades físicas medidas e a estrutura ou os defeitos 

presentes no material a fim de compreender as suas características e projetar novas ligas. 

A microestrutura dos materiais cristalinos é constituída de fases e de imperfeições cristalinas 

como: defeitos de empilhamento, contornos de grãos, contornos de subgrãos, discordâncias, 

contornos de macla, puntiformes e interfaces. Sua caracterização pede a determinação da 

composição química, distribuição das fases da estrutura cristalina, densidade, tamanho e 

forma. (SILVA, 2006) 

A quantidade, tamanho, morfologia e distribuição das fases e imperfeições cristalinas são 

estudadas com o auxílio de microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura 
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(MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e de microscopia de campo iônico 

(MCI). Já os elementos atômicos que compõe as fases podem ser estudados com técnicas 

como fluorescência de raios X. 

A microscopia óptica usada nos compósitos em pó permite análise dos grãos das amostras, 

sem necessidade de se montar seções polidas ou delgadas, estes materiais são identificados 

por cor, brilho, clivagens, e fratura. Para a visualização de amostras opacas o microscópio 

ótico usa luz refletida ou polarizada e nos casos de materiais não opacos pode também ser 

utilizada luz transmitida (POSTEK; et al, 1980).  

2.7 Fratografia 

A mecânica da fratura é a área que estuda os processos mecânicos que levam à propagação de 

fendas, fissuras e outros "defeitos", diminuindo a resistência do material, provocando a fratura 

(rotura) do mesmo. Utiliza métodos analíticos da mecânica dos sólidos para calcular a força 

motriz em uma trinca e métodos da mecânica dos sólidos experimental para caracterizar a 

resistência do material à fratura. (HERTZBERG, 1996) 

Na moderna ciência dos materiais, a mecânica da fratura é uma ferramenta fundamental na 

melhoria do desempenho mecânico de materiais e componentes. Aplica a física de tensão e 

deformação, em particular as teorias da elasticidade e plasticidade, aos defeitos 

cristalográficos microscópicos encontrados em materiais reais, a fim de prever a falha 

mecânica macroscópica dos corpos. A fratografia é amplamente utilizada com a mecânica da 

fratura para entender as causas das falhas e estudar os motivos e características que a 

causaram, também verifica e compara as previsões teóricas de falha com falhas reais. 

Superfícies de fratura expressam a sequência de eventos de liberação de energia com a 

propagação de trincas, mostrando a relação entre os componentes da estrutura, campos de 

tensões locais e a formação de texturas típicas em seu relevo. No caso de ligas metálicas, a 

evolução das formações topográficas pode indicar as linhas de ação de carga, a dinâmica do 

processo de fratura, falhas de uso ou de processamento (MEGUID, 1989). 
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3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

A Figura 3 representa o fluxograma do desenvolvimento do trabalho: 

 
Figura 3: Fluxograma do Trabalho 

3.1 Materiais 

Foram utilizados os materiais com algumas características e principais propriedades conforme 

a Tabela 2. 
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Tabela 2: Principais propriedades dos elementos utilizados (ASM, 2001). 

 

Os compósitos utilizados também apresentam alto nível de pureza em seus pós e 

granulometria controlada conforme dados da Tabela 3. 

Tabela 3: Diâmetro médio dos aglomerados (Tolerância de +/- 1µm) 

 Cu Ni Ag Y2O3 

Diâmetro médio (µm) 25 50 15 45 

3.2 Amostras 

Esta parte do trabalho descreve as etapas realizadas para fabricação das amostras que foram 

divididas e nomeadas de Y1 a Y8 e seguem a composição conforme a Tabela 4. 

Tabela 4: Composição das amostras  

 Cu (%) Ni (%) Ag (%) Y2O3 (%) 

Y 1 90 5 2 3 

Y 2 85 5 5 5 

Y 3 90 5 3 2 

Y 4 90 5 0 5 

Y 5 90 3 0 7 

Y 6 90 7 0 3 

Y 7 95 0 0 5 

Y 8 90 0 0 10 

 



   29 

 

Mistura e adequação dos pós-metálicos e dispersóide (Figura 4): 

 
 Figura 4: Preparação de amostras do material em pó 

Compactação das misturas particuladas (prensa uniaxial e pressão aplicada de 50 MPa, 

Figura 5) e exemplo de amostra antes da sinterização (Figura 6): 

 
Figura 5: Equipamento de compactação utilizado para obtenção das amostras 

 
Figura 6: Amostra compactada pronta para sinterização 
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Sinterização e homogeneização do material compactado em forno adequado (atmosfera 

inerte a 800°C durante 3 horas, Figura 7): 

 
Figura 7: Forno utilizados no processamento de sinterização sob atmosfera controlada 

 Ensaios de Condutividade - Utilização de miliohmímetro de 4 pontas e Software para coleta 

dos resultados, (Figura 8):  

 
Figura 8: Miliohmímetro 4338B da Agilent, com as pontas de prova acopladas, 

utilizado para medir a resistência das amostras. 
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Ensaio de Dureza - Utilização de Microdurômetro com carga de100g (Figura 9): 

 
Figura 9: Microdurômetro Vickers HXD 1000TM Pantec utilizado para os ensaios de microdureza 

Utilização de equipamentos de microscopia óptica (Figura 10) e eletrônica (Figura 11):

 

Figura 10: Microscópio óptico Olympus BX60M utilizado para se obter as micrografias 
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Figura 11: Microscópio eletrônico de varredura Jeol modelo JSM-6510, utilizado para se 

obter as micrografias e fratografias 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados obtidos da condutividade e da dureza das amostras criadas foram analisados e 

relacionados com o resultado da microscopia óptica e eletrônica, de forma a estabelecer uma 

relação da microestrutura formada pelo cermeto estudado e as propriedades físicas 

descobertas, gerando dados capazes de prover repetibilidade da liga assim como padronizar 

suas características ao ser utilizada em determinadas aplicações. 

Todas as peças após a sinterização possuíam dimensões equivalentes: diâmetro d= 25 mm e 

altura h= 3mm. Entretanto todas apresentaram uma deformação côncava da sua superfície do 

centro até a borda como ilustrado na Figura 12. Isso mostra que houve contração volumétrica 

possivelmente devido à aglutinação das partículas de pó que ocorreu no processo de 

sinterização.  

É coerente dizer que a maioria dos poros (estrutura visível nas micrografias) presentes no 

compactado inicial, devido ao espaço entre as partículas, foi ocupado pelo material 

transportado na difusão. Por este motivo houve o encolhimento de parte da amostra. 

Entretanto, já neste momento é propício indicar que o tratamento térmico realizado muito 

provavelmente foi insuficiente ou mal realizado, pois apenas o centro do sinterizado é que 

sofreu maior aglutinação das partículas provocando o aparecimento da deformação.    

 
Figura 12: Ilustração da deformação côncava da superfície das amostras.  

4.1 Condutividade 

As amostras apresentaram valores (Tabela 5) de resistência elétrica e, portanto de 

resistividade e de condutividade semelhantes com valores da ordem de 29% de IACS. A 

exceção são as amostras Y6 e Y7 que apresentaram 15,5 % e 41,9 % respectivamente. Tais 

medidas foram tomadas com ajuda de um software próprio desenvolvido na universidade para 

uso em conjunto com o método das quatro pontas num miliohmímetro, o programa realiza  



   34 

 

uma média de 50 medições e desvio padrão de 0,1. 

 Tabela 5: Resistência, resistividade e condutividade elétrica das amostras (σ = 0,1) 

 
Resistência  

(10-5 Ω) 

Resistividade  

(10-8 Ωm) 

Condutividade 

107 (Ωm)-1 
%IACS 

Y 0 2,94 1,76 5,68 98,3 

Y 1 3,54 6,18 1,62 28,0 

Y 2 3,52 6,16 1,60 27,8 

Y 3 3,74 6,53 1,55 26,8 

Y 4 3,49 6,12 1,66 28,8 

Y 5 3,20 5,66 1,80 30,9 

Y 6 6,55 11,43 0,90 15,5 

Y 7 2,37 4,18 2,44 41,9 

Y 8 3,36 5,72 1,86 32,4 

Obs.: A amostra Y0 refere-se a uma amostra padrão de 99% cobre 

Um fato que pode ser ressaltado é a aparente não difusão das partículas de Ítria que, como 

observado nos mapeamentos eletrônicos, patê delas ficaram alojadas entre os aglutinados de 

cobre o que pode ter contribuído para a baixa condutividade das amostras. 

4.2 Microdureza 

Os valores de microdureza (Tabela 6) precisam ser analisados com cautela, pois apesar de se 

ter feito uma média de 20 medições e desvio padrão 0.1, os números variam ao longo das 

regiões da amostra. Com isso é possível considerar que as superfícies das amostras não 

estavam totalmente homogêneas, outra dificuldade encontrado foi no fato das possíveis 

interferências e variações dos valores devido aos contornos de grãos que quando detectados 

posteriormente a penetração da ponta do penetrador geravam uma geometria bastante distinta 

na amostra alterando as dimensões padrões para a geração dos resultados através do cálculo 

de diagonais e profundidade. Tomou-se como base a norma ASTM C1327-03 (Standard Test 

Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced Ceramics).  
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Tabela 6: Microdureza em unidades Vickers e Pascal (σ = 0,1) 

 Microdureza Vickers Microdureza (MPa) 

Y 0 37,78 120,89 

Y 1 29,72 95,10 

Y 2 14,55 46,56 

Y 3 43,68 139,78 

Y 4 21,47 68,70 

Y 5 25,13 80,42 

Y 6 31,73 101,54 

Y 7 20,66 66,11 

Y 8 30,12 96,38 

Obs.: A amostra Y0 refere-se a uma amostra padrão de 99% cobre 

4.3 Micrografia e Fratografia 

As imagens e dados coletados desta parte do trabalho foram bastante analisadas assim como 

as informações que podem ser obtidas pelas fratografias destas amostras, se trata de um 

material bastante rico e que pode gerar muitos dados e serve de base para correlacionar a 

microestrutura com as características de cada uma das amostras fraturadas. É possível 

verificar que em alguns casos nas micrografias houve degradação de parte dos componentes 

da liga, assim como em outras é possível notar uma boa homogeneização, mas somente em 

algumas regiões das amostras. 

As imagens produzidas por microscopia óptica foram pouco utilizadas já que apresentaram 

baixa qualidade de resolução e imagens não muito conclusivas de sua superfície, como 

exemplificado na figura 13. 
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As amostras também foram analisadas por EDS para verificar a dispersão dos componentes na 

liga e suas características inerentes a sua composição específica. 

Foram feitas varreduras e coleta de fotos e dados em seis partes de cada amostra, próximo a 

borda superior, borda inferior e no centro, estes repetidos em cada um dos lados das amostras 

e também no meio. Algumas das principais fotos coletadas foram selecionadas e estão 

expostos nesta parte do trabalho. 

Magnitudes variaram desde 20x até 20.000x com objetivo de buscar alguma anomalia ou 

característica própria de cada região.  

4.3.1 Y1 

Possui em sua composição: Cu 90%,  Ni 5% , Ag 2%, Y2O3 3% e foi escolhida pois apresenta 

os quatro componentes e menor concentração de Ag. Apresentou formações parcialmente 

aglutinadas.  

Fratografias Eletrônicas (MEV) 

 
Figura 16: Micrografia eletrônica da amostra Y1 onde se observa parcial coalescimento das 

partículas participantes do compósito
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Figura 17: Micrografia eletrônica da amostra Y1, coalescimento parcial  das partículas do 

compósito, já ocorrendo processos de difusão dos átomos constituintes nas partículas. 

Ensaio e Parâmetros do EDS - Tempo:0.0 sec./ Voltagem: 25.0 kV/ Angulo 37.7 graus/ 

Detector: Ultra Seco 

 
Figura 18: MEV da amostra Y1, região onde foi realizada microanálise por EDS 
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Figura 20: Mapeamentos de raios-X (MEV/ EDS) para identificação dos 
elementos químicos participantes na amostra Y1, referente a Figura 18. 

 

Figura 21: Elementos químicos presentes na amostra Y1 (MEV/EDS), referente 

a Figura 18 
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4.3.2 Y2 

Possui em sua composição: Cu 85%,  Ni 5% , Ag 5%, Y2O3 5% e foi escolhida pois apresenta 

os quatro componentes e igual composição entres os três elementos complementares ao metal 

base Cu. Possui nitidamente pouca homogeneização entre os componentes se destacando as 

partículas de cobre (arredondadas) e a partícula de Itría nitidamente separada da liga na 

magnitude de 8.000x (figura 25). 

 

Fratografias Eletrônicas (MEV) 

 
Figura 22: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y2; presença de particulados de tamanhos 

variados em processo de coalescimento devido a sinterização realizada 
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Tabela 8: Concentração dos elementos participantes da amostra Y2 (referente à figura 23) 

Elemento Quantidade Peso % Atom % 

O K 5640 11,76 44,29 

Al K 2866 0,89 0,87 

Ni K 7143 3,68 2,65 

Cu K 75680 72,74 48,36 

Y L 21967 9,08 3,25 

Ag L 5448 1,85 0,58 

Total  100.00 100.00 

 

 

 

Figura 25: Identificação por EDS (MEV) da partícula observada de Y2O3 
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4.3.3 Y5 

Possui em sua composição: Cu 90%,  Ni 3% , Ag 0%, Y2O3 7%, e foi escolhida juntamente 

com a amostra Y6 para poderem ser comparadas entre si pois não apresentam a Ag e mantêm 

o Cu como metal base a 90% e se invertem na mesma proporção nas composições de Ni e 

Y2O3. 

Apresentam fratografias interessantes pois demonstram um maior índice de homogeneidade 

na liga apesar de exibirem folículos e formações peculiares como visto na magnitude de 

20.000x 

 

Fratografias Eletrônicas (MEV) 

 

 
Figura 26: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y5 – Coalescimento acentuado entre as 

partículas presentas no referido compósito. 
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Figura 27: Micrografia eletrônica da amostra Y5; observa-se coalescimento acentuado entre 

as partículas presentas no referido compósito além de formação planar em determinadas 

regiões da amostra. 

Ensaio e Parâmetros do EDS - Tempo:0.0 sec./ Voltagem: 25.0 kV/ Angulo 37.7 graus/ 

Detector: Ultra Seco 

 
Figura 28: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y5, 

região onde foi realizada microanálise por EDS. 
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Figura 30: Mapeamentos de raios-X (MEV/ EDS) dos elementos químicos 

participantes na amostra Y5, referente à figura 28. 

4.3.4 Y6 

Possui em sua composição: Cu 90%,  Ni 7% , Ag 0%, Y2O3 3% e foi escolhida para ser 

principalmente comparada com a amostra Y5, possui a maior quantidade de Ni de todas as 

amostras mas não apresentou o maior resultado de dureza. Como visto nas fratografias fica 

clara a falta de aglutinação e homogeneização da liga confirmando o alto valor de 

resistividade que ela apresentou no ensaio elétrico. 

A partícula de Cu se destaca na figura 34, imagem colhida em magnitude x1400 no centro da 

amostra.  

 

Fratografias Eletrônicas (MEV) 
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Figura 31: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formações com diferentes 

coalescimentos nas diversas regiões da amostra estudada. 

 
Figura 32: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formações pescoços entre as 

partículas constituintes do compósito durante o processo de sinterização. 
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Figura 33: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 - Formação alveolar em algumas 

partículas devido à fratura da amostra para a realização desta observação microestrutural. 

 
Figura 34: Micrografia eletrônica (MEV) da amostra Y6 – região onde se observa a 

partícula de Cu presente no compósito formado. 
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Ensaio e Parâmetros do EDS - Tempo:0.0 sec./ Voltagem: 25.0 kV/ Angulo 37.7 graus/ 

Detector: Ultra Seco 

 
Figura 35: Mapeamento de raios-X (MEV/ EDS) para identificação dos elementos 
químicos participantes na amostra Y6 na região em estudo. 

 
Figura 36: EDS – Espectros de raios-X dos elementos químicos da região da amostra 

Y6 em estudo (correspondente à figura 35) 
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Figura 37: EDS - Informações quantitativas dos elementos químicos da amostra Y6, 

referente a figura 35. 

 
Figura 38: EDS – Espectros de raios-X dos elementos químicos da região da amostra Y6 em 

estudo (correspondente à figura 35) 

 



   52 

 

5 CONCLUSÃO 

De modo geral o estudo foi satisfatório já que apresenta dados contundentes principalmente 

no que diz respeito à interação de algumas características físicas a nível nanoscópico dos 

componentes estudados neste cermeto que ainda é pouco conhecido e requer continuidade de 

pesquisa. Um fato que pode ser ressaltado é a aparente não difusão das partículas de Ítria, 

como observado nos mapeamentos eletrônicos da superfície assim como nas fraturas das 

amostras, que ficaram alojadas entre os aglutinados metálicos fazendo com que a dispersão 

entre componentes na liga não fosse homogênea, assim como foi observado uma alta 

porosidade. Tais fatores devem-se principalmente pela pouca eficácia da compactação devido 

ao uso de uma prensa à frio e a possível mistura inadequada dos componentes. Outro possível 

fator causador foi o processo de sinterização das amostras devido ao tempo insuficiente no 

forno assim como na dificuldade em manter sua atmosfera inerte. Estes motivos impactaram 

nos valores de condutividade e de dureza. 

As amostras Y3 e Y6 com alta concentração de Ni e baixa concentração de Y2O3 

apresentaram maior dureza (43,68 Hv e 31,73 Hv respectivamente), e a amostra Y7 com alta 

concentração de Cu maior condutividade (41,9 %IACS). 

Mesmo com estes valores pode-se constatar que este cermeto é condizente com a sua possível 

utilização como material em ânodos de combustíveis sólidos ou como contato elétrico para 

baixas temperaturas. 



   53 

 

6 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para dar sequência ao trabalho as seguintes atividades são propostas: 

Posteriores tratamentos térmicos especiais visando uma possível melhoria das propriedades 

mecânicas são sugeridos assim como ensaios de impacto e de resistividade a baixas 

temperaturas podem complementar este trabalho ao buscar conhecer as propriedades desta 

liga em diferentes condições assim como tentar encontrar a temperatura crítica deste cermeto. 

Outra abordagem para uma possível melhoria das propriedades da liga e conhecimento de 

suas características seria o uso de uma prensa isostática a quente para o processo de 

compactação e o uso de um rugosímetro para verificar a porosidade das amostras. 
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