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RESUMO 

 

Neste trabalho foram feitas caracterizações da liga ternária de composição Cu(98,5%)-

Ni(1,0%)-Cr(0,5%) obtida por metalurgia do pó. O material foi compactado com cargas e 

tempos de compactação diferentes e submetido a um processo de sinterização com temperaturas 

e tempos de sinterização diferentes. Foi feita a caracterização por microscopia óptica, eletrônica 

de varredura, por dispersão energética, difração de raio-x e ensaios mecânicos de micro dureza 

e resistividade elétrica. O estudo comparou as características, propriedades elétricas e 

mecânicas da mesma liga obtidas por metalurgia do pó com dados da literatura, com o intuito 

de verificar se o processo de obtenção da liga não altera suas propriedades, confirmando dados 

obtidos em trabalhos anteriores. As amostras mostraram consideráveis resultados de 

condutividade e foi possível encontrar uma temperatura inicial de crescimento das propriedades 

elétricas, fenômenos de difusão dos pós e boas interações entre os metais. 

 

Palavras-chave: Cobre. Liga de Cobre. Compactação. Sinterização. Difusão 



 

   

ABSTRACT 

 

This work present a characterization of the ternary alloy of Cu (98.5%) - Ni (1.0%) - Cr (0.5%) 

obtained by powder metallurgy. The material was compacted with different loads and 

compression times and subjected to a sintering process with different temperatures and sintering 

times. The characterization was made by optical microscopy, scanning electron, by energy 

dispersion, x-ray diffraction and mechanical tests of micro hardness and electrical resistivity. It 

was also made a comparison of the characteristics and electrical and mechanical properties of 

the same alloy fused by powder metallurgy, to verify if the alloy obtaining process does not 

alter its properties, confirming data obtained in previous works. The samples showed 

considerable results of conductivity and was possible to find an initial temperature of growth of 

the electrical properties, phenomena of diffusion of the powders and good interactions between 

the metals. 

 

Keywords: Copper. Copper alloy. Compression. Sintering. Diffusion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As ligas ternárias de cobre possuem amplas aplicações por suas propriedades 

elétricas e térmicas. A alta condutividade elétrica faz com que o cobre seja a referência padrão 

dos demais elementos, segundo o International Annealed Copper Standart (IACS) que 

classifica o cobre puro como 100% a 20 ºC. Conforme o Nondestructive Testing Resource 

Center, a condutividade do cobre puro é aproximadamente 5,8001x107 S/m (Siemens/metro) a 

20 ºC1. 

 Sua baixa resistência a fadiga, boa ductilidade, alta condutividade elétrica e 

térmica são úteis na fabricação de cabos de energia, telecomunicações e transmissão de dados. 

Utilizando elementos de liga como zinco e estanho, aumentamos a dureza permitindo produzir 

peças para válvulas, bombas, bem como panelas e contatos elétricos. (CALLISTER, 2013) 

 Apesar de possuírem massa específica maior do que a do aço, as ligas de cobre 

possuem limite de escoamento relativamente mais baixo do que o aço e resistência específica 

em geral menor do que ligas de alumínio e magnésio. (ASKELAND, 2008) 

 Ao inserirmos crômio, platina ou a prata é possível aumentar as propriedades 

mecânicas de dureza e resistência à tração destas ligas, sem prejudicar a alta condutividade. 

(LUONGO, 2015, CARVALHAL, 2011, JESUS, 2000) 

 A fabricação de contatos elétricos requer alta condutividade, principalmente para 

transmissão de dados e resistência mecânica para suportar solicitações, transportes e a fadiga 

dos equipamentos. Com a utilização da metalurgia do pó na obtenção de ligas ternárias, é 

possível produzir peças complexas com alta condutividade e alta dureza. (LUONGO, 2015; 

CARVALHAL, 2011) 

 Este trabalho propõe estudar o processo de obtenção de uma liga ternária de 

cobre específica, analisando o comportamento dos metais durante os processos com o intuito 

de obter os mesmos padrões de condutividade e dureza encontrados na literatura e verificando 

a possibilidade de melhorar o processo de obtenção de ligas ternárias de cobre. 

  

                                                 
1 https://www.nde-ed.org/GeneralResources/IACS/IACS.htm  
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1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Obter e caracterizar comparativamente a liga ternária Cu(98,5%)-Ni(1,0%)-

Cr(0,5%) feita por metalurgia do pó com baixa temperatura. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Desenvolver uma metodologia que facilite a homogeneização dos elementos da 

liga. Estudar diferentes tratamentos térmicos da liga visando manter ou até mesmo melhorar 

suas propriedades elétricas e de dureza. 

Caracterizar as ligas obtidas, comparando os resultados com dados de literatura. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As ligas à base de cobre possuem alta condutividade elétrica, maior limite de 

escoamento, resistência a fadiga e ao desgaste, sendo muito utilizadas para fabricação de fios, 

válvulas bombas, dentre outros produtos. (CALLISTER, 2013; ASKELAND, 2008) 

A obtenção de novos materiais com propriedades físicas convenientes para 

diversas aplicações forma parte das pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de 

Caracterização de Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Em trabalhos 

anteriores foram obtidas ligas de Cu-Ni-Cr por metalurgia do pó (MP) que apresentaram alta 

condutividade elétrica (entre 60 e 90% IACS) e alta dureza (entre 90 e 1000 MPa) 

(CARVALHAL, 2011). Este trabalho é uma contribuição a esta pesquisa por meio da obtenção 

e caracterização de novas ligas metálicas por metalurgia do pó, alterando processos de 

sinterização e compactação, visando obter materiais e característica semelhantes ou superiores. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica introduzindo-se os conceitos 

teóricos fundamentando e auxiliando o desenvolvimento da parte experimental. Esta revisão foi 
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realizada em livros, artigos de periódicos, anais de congressos, catálogos técnicos entre outras 

bibliografias. 

Na parte experimental foram sinterizadas diversas amostras da liga ternária Cu-

Ni-Cr com composição definida. Foram realizados testes de condutividade elétrica, micro 

dureza, caracterizações por difração de raios-x e por microscopia eletrônica com a finalidade 

de comparar e discutir os resultados obtidos com estudos das mesmas ligas fundidas por 

metalurgia do pó. 

Foi realizada a caracterização metalográfica da microestrutura das amostras 

usando microscopia óptica e microdureza. A caracterização da microestrutura e da composição 

química foi feita por microscopia eletrônica de varredura e com espectroscopia por dispersão 

de energia e a caracterização da estrutura cristalina por difração de raios-x. A análise da 

condutividade elétrica das amostras foi realizada através de medidas de resistência elétrica. Foi 

realizado um estudo comparativo da estrutura, microestrutura e das propriedades físicas da liga 

em relação às mesmas composições por metalurgia do pó fabricadas e caracterizadas em 

trabalhos anteriores. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta revisão serão abordados que, por meio de processos termomecânicos, 

podem ser obtidas chapas finas de cobre-prata, cujo limite de resistência e condutividade 

elétrica são respectivamente 1.025 MPa e 78% IACS (MONTEIRO,1990). Um desses 

processos, como o de fusão por arco voltaico, foi aplicado em trabalhos anteriores para a 

obtenção de ligas metálicas, mostrando que a forma e distribuição das precipitações afeta 

diretamente a condutividade elétrica (MONTEIRO, 1990; MONTEIRO, et al, 1992; 

MONTEIRO, et al, 1994; MONTEIRO, et al, 1995; MONTEIRO, et al, 1997; JESUS, 2000; 

SOUSA, 2006; SILVA, 2006). 

Outro processo consiste na produção de lâminas de cobre com alta resistência 

mecânica e ductilidade alta, devido à formação de nanocristalitos menores que 100 nm como 

consequência de um superresfriamento usando nitrogênio líquido, seguido de tratamentos 

mecânicos. No entanto, outros trabalhos sobre grãos ultrafinos em cobre descrevem um efeito 

oposto nas propriedades. Uma análise estrutural e microestrutural por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) e por difração de raios x (DRX) de ligas fundidas com composição 

semelhante às ligas obtidas por metalurgia do pó permitirá obter composições e tratamentos 

térmicos que resultem em melhores propriedades e diversas aplicações (WANG, et al, 2002; 

CARRIÓ, et al, 2008). 

As composições propostas neste trabalho também se baseiam em dados da 

literatura sobre ligas binárias à base de cobre e sobre a dependência da condutividade com a 

quantidade do segundo elemento, assim como do comportamento do cobre com a presença do 

níquel. O terceiro elemento pode acarretar um acréscimo na precipitação de fases intermetálicas 

de cobre e de níquel ricas neste terceiro elemento, provenientes da solução sólida supersaturada, 

além de defeitos cristalinos que podem contribuir a melhorar as propriedades físicas da liga, ou 

seja, proporcionando aumento um da dureza e simultaneamente mantendo uma boa 

condutividade elétrica. 

 

2.1 COBRE 

 

Antigamente era possível encontrar pepitas de cobre nativo na natureza e os 

primeiros processos de fundição de cobre eram com essas pepitas. Porém a exposição ao ar 

fazia com que o cobre perdesse sua maleabilidade, fazendo com que fossem feitos cadinhos ou 
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recipiente de cerâmica onde se pudesse fundir o cobre sem ocorrer formação do óxido cuproso 

(Cu2O). Os recipientes cerâmicos eram aquecidos em atmosferas redutoras a fim de impedir a 

oxidação do cobre nativo garantindo assim suas propriedades mecânicas. (OFFEN, 1966) 

Atualmente, devido à escassez das pepitas de cobre nativo, o minério mais 

utilizado para a obtenção do cobre é a calcopirita (CuFeS2). Ela possui um brilho metálico 

semelhante ao da pirita (CuS2). Outros minérios utilizados são a calcocita (Cu2S) a bornita 

(Cu5FeS4) e utilizam-se o carbonato básico de cobre ou malaquita (CuCO3.Cu(OH2) na 

obtenção do cobre. (LEE, 2006) 

Como os minérios do grupo dos sulfetos apresentam baixas concentrações de 

cobre, 0,4 a 1%, os minérios são moídos para que se obtenha a fusão para mate. Esta fusão é 

um processo de ustulação, onde o cobre é fundido em um forno de revérbero, utilizando sílica 

como fundente. O mate contendo de 40-45% de cobre é retirado para vazamento e transferido 

para um conversor. (COTTRELL, 1993) 

 

2CuFeS2 
2O Cu2S + Fe2O3 + 3SO2 

 

  Este processo é feito a temperaturas situadas entre 1400 e 1450 ºC (LEE, 2001). 

Adiciona-se areia para remover o ferro em forma de silicato de ferro, Fe2(SiO3)3, que vai flutuar 

sobre a superfície. Dentro do conversor, passa-se ar através da mistura de Cu2S que está na 

forma líquida. Esta forma contém tanto sulfeto de ferro e de sílica misturados, o que vai causar 

uma oxidação parcial. O ferro no minério é oxidado e depois se obtém uma escória de silicato 

de ferro que vai flutuar sobre o mate e ser retirada: 

 

2FeS +3O2   2FeO + 2SO2  

FeO + SiO2   Fe2(SiO3)3 

Cu2S + O2   Cu2O + SO2 

 

Após algum tempo, vaza-se a escória inclinando o conversor e em seguida é 

colocado mais mate até o conversor ficar quase cheio de sulfureto de cobre fundido. Em 

seguida, o ar é injetado novamente até obter o cobre poroso impuro, através da seguinte reação: 

Cu2S + 2Cu2O 6Cu + SO2 
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  Em seguida o cobre é fundido em bloco (cobre cementado) e refinado por 

eletrólise. Os eletrodos são de cobre e o eletrólito contém H2SO4 diluído e CuSO4. 

(COTTRELL, 1993) 

   

Fe + Cu2+   Fe2+ + Cu 

 

Depois do ferro, o cobre é o metal tecnicamente mais importante. Suas 

utilizações são empregadas na construção de motores, geradores, bobinas e também é utilizado 

para transmissão de energia, devido a sua alta condutividade elétrica. O cobre também é 

utilizado em tubulações de água devido a sua inércia química. (LEE, 2001) 

 

2.2 LIGAS DE COBRE 

 

O cobre, sem elementos de liga, é tão macio e dúctil que o torna difícil de ser 

usinado, além de ter uma capacidade muito limitada de ser trabalhado a frio. As ligas à base de 

cobre possuem uma massa específica maior do que a do aço, porém sua resistência específica 

é menor do que as ligas de alumínio e magnésio. Mesmo sendo menos resistentes 

mecanicamente do que as ligas de alumínio e magnésio, as ligas de cobre possuem maior limite 

de escoamento, maior resistência à fluência e ao desgaste, além de terem alta condutividade 

térmica e elétrica, facilidade de soldagem e conformação mecânica. São utilizadas na fabricação 

de componentes elétricos, válvulas, bombas, tubos, etc. (CALLISTER, 2013; ASKELAND, 

2008). O quadro 1 mostra as principais ligas de cobre, propriedades mecânicas e utilizações. 
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Tabela 1 - Principais ligas de cobre, propriedades mecânicas e utilizações. 

Nome da 

liga 

Número 

UNS 

Composição 

(%p)* Condição 

Limite de 

Resistência 

à Tração 

[Mpa (ksi)] 

Limite de 

Escoamento 

[Mpa (ksi)] 

Ductilidade 

[%AL em 

50 mm 

(2in)] Aplicações típicas 

Ligas Forjadas 

Cobre 

eletrolítico 

tenaz 

C11000 0,04 O Recozido 220 (32) 69 (10) 45 

Fios elétricos, rebites, 

telas para iltração, 

gaxetas, panelas, pregos, 

coberturas para telhados. 

Cobre-

berílio 
C17200 

1,9 Be,  

0,20 Co 

Endurecido 

por 

precipitação 

1140-1310 

(165-190) 

965-1205 

(140-175) 
4-10 

Molas, foles, 

percussores, buchas, 

válvulas, diafragmas. 

Latão para 

cartuchos 
C26000 30 Zn 

Recozido  300 (44) 75 (11)  68 Núcleo de radiadores 

automotivos, 

componentes de 

munições, bocais de 

luminárias e de 

lanternas, placas contra 

recuos. 

Trabalhado 

a frio 

(dureza 

H04) 

  

525 (76) 
435 (63) 8 

Bronze 

fosforoso 

5% Ag 

C51000 5 Sn, 0,2 P 

Recozido  325 (47) 130 (19) 64 Foles, discos de 

embreagem, diafragmas, 

grampos de fusíveis, 

molas, eletrodos de 

solda. 

Trabalhado 

a frio 

(dureza 

H04) 

560 (81) 515 (75) 10 

Cobre-

níquel 30% 
C71500 30 Ni 

Recozido  380 (55) 125 (18) 36 Componentes de 

condensadores e de 

trocadores de calor, 

tubulações para água 

salgada. 

Trabalhado 

a frio 

(dureza 

H02) 

515 (75) 485 (70) 15 

Ligas Fundidas 

Latão 

amarelo 

com 

chumbo 

C85400 
29 Zn, 3 Pb, 

1 Sn 

Bruto de 

Fundição 
234 (34) 83 (12) 35 

Peças de mobília, 

conexões de radiadores, 

acessórios de 

iluminação, grampos de 

bateria. 

Bronze ao 

estanho 
C90500 10 Sn, 2 Zn 

Bruto de 

Fundição 
310 (45) 152 (22) 25 

Mancais, buchas, anéis 

de pistões, conexões 

para vapor, engrenagens. 

Bronze ao 

alumínio 
C95400 4 Fe, 11 Al 

Bruto de 

Fundição 
586 (85) 241 (35) 18 

Mancais, engrenagens, 

roscas-sem-fim, buchas, 

sedes e proteções de 

válvulas, ganchos de 

decapagem. 

Fonte: CALLISTER, W. D. – Ciência e engenharia de materiais, uma introdução, Editora 

LCT, 2013. 

 

O cobre, em contato com a atmosfera, reage formando camadas chamadas 

pátinas. Essas camadas possuem cores diversas, sendo utilizadas com a finalidade de decoração. 

Desta forma, o cobre puro possui uma coloração vermelha, mas quando adicionado zinco se 

torna amarelo e com níquel se torna prateado. O cobre pode ser corroído formando um sulfato 

de cobre básico (CuSO4.3Cu(OH)2). Esse composto é insolúvel em água, mas é solúvel em 

ácidos e tem uma coloração verde, possibilitando uma variedade de utilizações na área 
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decorativa. O cobre puro é utilizado em aplicações elétricas e eletrônicas. Com pequenas 

quantidades de cádmio, prata e dióxido de alumínio, a dureza da liga aumenta sem prejudicar a 

condutividade. Ligas monofásicas de cobre são endurecidas por trabalho a frio. As ligas de 

cobre mais utilizadas são as com zinco (latão) e com estanho (bronze). (ASKELAND, 2008) 

 

2.2.1 Ligas a base de Cu-Ni 

 

2.2.1.1 Ligas de Cu-Ni-Cr 

 

 Carvalhal (2011) mostrou em seu trabalho um aumento da condutividade e da 

dureza da liga de Cu-Ni-Cr utilizando o método de metalurgia do pó e com tratamento térmico 

distintos atingindo dureza entre 90 e 1000 MPa e condutividade elétrica entre 60% e 90% IACS.  

 

2.2.1.2 Ligas de Cu-Ni-Pt e Cu-Ni-Sn 

 

 O trabalho feito por Silva (2006) mostrou que a adição de Ni apresentou um 

refinamento dos contornos de grãos do cobre aumentando a dureza do material, porém a 

condutividade do material, comparado com o cobre eletrolítico reduziu consideravelmente. Já 

tanto a adição do Sn e da Pt ajudou a manter a dureza do material e com determinados 

tratamentos térmicos manteve a condutividade, em alguns casos, em 40% IACS.  

 

2.2.1.3 Ligas de Cu-Ni-Ag 

 

 Luongo (2015) mostra em seu trabalho que a adição de Ni e Ag no cobre 

contribuiu para mudanças significativas na microestrutura e na condutividade do material.  

 A adição de Ni não aumentou a condutividade do material, mas influenciou na 

inibição da oxidação do material. Outro fator que influenciou também na inibição da oxidação, 

foi adição do material em uma suspensão com grafite esfoliado. Mesmo em baixa concentração, 

a suspensão com grafite esfoliado ajudou em parte a inibir a oxidação do material.  
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2.3 DIFUSÃO 

 

 É o movimento para minimizar as diferenças locais de concentração. Este 

movimento refere-se ao fluxo de átomos ou outras espécies químicas e depende do gradiente 

de concentração e temperatura. Os átomos tendem a se difundir para eliminar as diferenças de 

concentração e produzir composições homogêneas e uniformes reduzindo a energia do sistema. 

 Ao se colocar em contato dois sólidos de metais puros, de cobre e níquel, a 

temperatura ambiente, haverá gradientes de concentração. A essa temperatura, a difusão é quase 

imperceptível, mas se elevarmos a temperatura (até 600 ºC, por exemplo) e esperarmos um 

período mais longo (em torno de 24 horas) poderá haver difusão dos átomos de cobre no níquel 

e vice-versa.  

 O conhecimento deste processo é essencial em várias áreas da engenharia e 

tecnologia. Com o controle e o conhecimento sobre difusão dos átomos, íons e moléculas, 

podemos utilizar a difusão em processos como cementação para o endurecimento superficial de 

aços, dopantes em componentes semicondutores, cerâmicas condutoras, produção de garrafas 

plásticas, dentre outros. (ASKELAND, 2008) 

 Os átomos não estão em repouso e por terem energia térmica, eles se 

movimentam continuamente, sendo assim, um átomo pode se movimentar para uma lacuna 

próxima e ele ou pelos interstícios de um sistema cristalino. A difusão permite que um átomo 

possa se mover através de um contorno de grão, fazendo com que o próprio contorno de grão 

se mova. 

  Esta taxa de movimentação pode ser relacionada com a temperatura ou energia 

térmica por meio da equação de Arrhenius: 

 

  
𝑑𝑆

𝑑𝑇
= 𝑐0 exp (

−𝑄

𝑅𝑇
) (1) 

 

 Onde 
𝑑𝑆

𝑑𝑇
 é a taxa de movimentação, 𝑐0 é a constante de concentração do material, 

R é a constante dos gases (1,987
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙.𝐾
), T é a temperatura absoluta (K), e Q é a energia de 

ativação (cal/mol) necessária para fazer com que um número de Avogrado de átomos ou íons 

se mova. Esta equação foi obtida a partir de uma análise estatística sobre a probabilidade dos 

átomos se movimentarem ao receberem uma quantidade adicional desta energia térmica. a taxa 
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está estatisticamente relacionada ao número de átomos em movimento por unidade de tempo. 

(ASKELAND, 2008) 

 

2.3.1 Mecanismos de difusão 

 

 Os átomos aproveitam as desordens na rede para se moverem ou difundirem de 

um ponto de rede para o outro. Esse movimento é chamado de autodifusão e pode ser detectado 

com a utilização de detectores radioativos. Através da autodifusão os átomos se distribuem de 

maneira homogênea mantendo a composição uniforme na amostra. 

 Askeland (2008) exemplifica a autodifusão com uma chapa de cobre puro unida 

a uma chapa de níquel puro. Em temperaturas elevadas, os átomos de cobre ocuparão as lacunas 

presentes na barra de níquel aleatoriamente. Da mesma forma, os átomos de níquel migram 

para as lacunas na barra de cobre até que haja uma homogeneidade na composição, como mostra 

a figura 1. 
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Figura 1: Difusão aleatória dos átomos de cobre no níquel 

Fonte: ASKELAND, D. R.: Ciência e Engenharia dos Materiais, 2008 pág 121 

 

 Assim, um dos mecanismos da autodifusão é a movimentação de lacunas, onde 

o átomo toma o lugar da lacuna deslocando-a para o lugar do átomo, quanto maior a 

temperatura, maior será a formação de lacunas, aumentando a taxa de difusão atômica. Outro 

mecanismo é a difusão intersticial. Na difusão intersticial não há a necessidade de haverem 

lacunas, pois, os íons são menores e fluem com mais facilidade (ASKELAND, 2008) 

 Tanto os átomos substitucionais, quanto os átomos intersticiais, para que possam 

caminhar entre as lacunas ou entre os íons, é necessária uma energia mínima, que chamamos 

de energia de ativação Q mínima para esta movimentação. O aumento da temperatura é quem 

vai fornecer a energia de ativação necessária para que os átomos vençam a barreira energética 

e possam se deslocar. Os átomos intersticiais necessitam de baixa energia de ativação para 

vencer a barreira, como mostra a figura 2. Quando há uma combinação de um átomo de um 

elemento químico em difusão num material hospedeiro, utiliza-se o termo par de difusão, por 
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exemplo, átomos de carbono no ferro CCC. No caso da autodifusão, a energia de ativação é a 

energia necessária para se criar uma lacuna e provocar o movimento do átomo. (ASKELAND, 

2008) 

 

 
Figura 2: Representação da energia de ativação de lacunas e intersticial 

Fonte: ASKELAND, D. R.: Ciência e Engenharia dos Materiais, 2008, pág. 122 

 

 A tabela 2 mostra valores de D0 que é o coeficiente de difusão quando a 

temperatura tende ao infinito e a energia de ativação 𝑄 mostrada na equação 1. 
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Tabela 2: Coeficiente de difusão D0 e energia de ativação Q para materiais 

Par de difusão Q (cal/mol) D0 (cm2/s) 

Difusão intersticial 

C no ferro CFC 32.900 0,23 

C no ferro CCC 20.9000 0,011 

N no ferro CFC 34.600 0,0034 

N no ferro CCC 18.300 0,0047 

H no ferro CFC 10.300 0,0063 

H no ferro CCC 3.600 0,0012 

Autodifusão (difusão por lacunas) 

Pb no Pb CFC 25.900 1,27 

Al no Al CFC 32.200 0,10 

Cu no Cu CFC 49.300 0,36 

Fe no Fe CFC 66.700 0,65 

Zn no Zn HC 21.800 0,1 

Mg no Mg HC 32.200 1,0 

Fe no Fe CCC 58.900 4,1 

W no W CCC 143.000 1,88 

Si no Si (covalente) 110.000 1.800,0 

C no C (covalente) 163.000 5,0 

Difusão heterogênea (difusão por lacunas) 

Ni no Cu 57.900 2,3 

Cu no Ni 61.500 0,65 

Zn no Cu 43.900 0,78 

Ni no ferro CFC 64.000 4,1 

Au na Ag 45.500 0,26 

Ag no Au 40.200 0,0072 

Al no Cu 39.500 0,045 

Al na Al2O3 114.000 28,0 

O no Al2O3 152.000 1.900,0 

Mg no MgO 79.000 0,249 

O no MgO 82.100 0,000043 

Adaptado de: ASKELAND, D. R.: Ciência e engenharia de materiais, 2008, pág 123 
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2.3.2 Taxa de difusão 

 

 A taxa que os átomos, íons e partículas se difundem pode ser medida pelo fluxo. 

Se considerarmos dois materiais, um solvente A e um soluto B e dissermos que são soluções 

ideais, os dois átomos agirão no interior do cristal como se fosse apenas uma espécie química. 

 Se considerarmos os saltos ao acaso, isto é, que a probabilidade de ocorrer um 

salto seja a mesma para todos os átomos vizinhos a uma dada lacuna, a velocidade de salto não 

dependerá da concentração. (HILL, 1982) 

 Tomando como exemplo uma barra de um monocristal, como mostra a figura 3, 

constituída de uma solução sólida de átomos de A e de B, cúbica simples e direção (100) 

coincidindo com o seu eixo e a concentração de A maior na extremidade esquerda.  

 

 

Figura 3: Representação de uma barra com dois metais puros 

Fonte: HILL, R., Princípios de metalurgia física, 1982, pág. 324 

 

 Supondo que o gradiente macroscópico de concentração 𝑑𝑛𝐴/𝑑𝑥 seja válido em 

uma escala atômica, de tal maneira que a diferença de composição entre dois planos atômicos 

transversais adjacentes seja 

 

  (𝑎)
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
 (2) 

  

 Onde 𝑎 é o parâmetro do reticulado ou o espaçamento interatômico como mostra 

a figura 4. Se considerarmos 𝑡 o tempo médio de permanência de um átomo em uma posição 

do reticulado, a frequência média de saltos dos átomos será 1 𝑡⁄ . No sistema cúbico simples, 
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como na figura 3, qualquer átomo, indicado pela letra x, pode saltar até seis posições diferentes. 

Se o átomo possui seis caminhos possíveis, a frequência média de salto será 1 6𝑡⁄ .  

 Representando a troca de átomos do material A da figura 4, entre dois planos 

atômicos transversais adjacentes indicados por X e Y, como mostra a figura 4, o número de 

átomos que saltarão por segundo, do plano X para o plano Y, é igual ao número total de átomos 

no plano X, multiplicado pela frequência média com a qual um átomo salta do plano X para o 

plano Y. (HILL, 1982) 

 

 

Figura 4: Representação de uma seção da estrutura cristalina 

Fonte: HILL, R., Princípios de metalurgia física, 1982, pág. 325 

 

 O número de átomos de soluto por unidade de volume, no caso, a concentração 

𝑛𝐴, multiplicado pelo volume dos átomos do plano X (Aa), de modo que o fluxo de átomos de 

soluto do plano X para o plano Y é igual a  

 

  𝐽𝑋→𝑌 =
1

6𝑡
(𝑛𝐴𝑎𝐴) (3) 

 

 Onde: 

 𝐽𝑋→𝑌 é o fluxo de átomos de soluto do plano x para o plano Y 
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 𝑡 é o tempo médio de permanência de um átomo de soluto em uma 

posição do reticulado 

 𝑛𝐴 é o número de átomos de A por unidade de volume 

 𝐴 é a área da seção transversal da amostra 

 𝑎 é o parâmetro do reticulado 

 A concentração de átomos de A no plano Y pode ser descrito como 

 

  (𝑛𝐴)𝑌 =  𝑛𝐴 + (𝑎)
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
 (4) 

 

 Utilizando a equação (3) e substituindo (4) em (3), o fluxo de átomos ou a 

velocidade com os que os átomos de A se movem do plano Y para o plano X é 

 

  𝐽𝑌→𝑋 =  [𝑛𝐴 + (𝑎)
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
]

𝑎𝐴

6𝑡
 (5) 

 

 Como o fluxo de átomos de A que saem do plano Y para o plano X é diferente 

do fluxo de átomos do plano X para o plano Y, teremos um fluxo resultante expresso 

matematicamente por 

 

 𝐽 =  𝐽𝑋→𝑌 −  𝐽𝑌→𝑋 =  
𝑎𝐴

6𝑡
(𝑛𝐴) −  [𝑛𝐴 + (𝑎)

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
]

𝑎𝐴

6𝑡
 (6) 

 

Ou 

 

  𝐽 = −
𝑎2𝐴

6𝑡
∙

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
 (7) 

 

 Observando a equação (7), o fluxo é negativo, pois, ele é oposto ao gradiente de 

concentração tanto para os átomos de A para B, quando os átomos de B para A mostrando que 

o aumento da concentração dos átomos de A na região B faz com que o fluxo diminua até uma 

situação estável ou de concentração homogênea. Este resultado é geral para a difusão em uma 

solução ideal. (HILL, 1982) 

 Fazendo a seguinte substituição 
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  𝐷 =
𝑎2

6𝑡
 (8) 

  

 A equação (7) do fluxo resultante ficará 

 

  𝐽 = −𝐷𝐴
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑥
 (9) 

 

 A equação (9) é idêntica a proposta por Adolf Fick chamada de primeira lei de 

Fick. Na primeira lei, J é o fluxo, ou a quantidade de material que difunde por segundo na 

direção normal à superfície de área A sofrendo a ação de um gradiente de concentração 

𝑑𝑛𝐴 𝑑𝑥⁄ . O fator D é a difusividade ou coeficiente de difusão, o mesmo mostrado na tabela 2

 Este fator D é considerado constante a uma dada temperatura, mas quando é 

aplicado a metais, esse fator terá variações conforme o aumento da temperatura e da 

composição dos metais. (HILL, 1982) 

 Hill (1982) explica que a velocidade de movimentação dos átomos também varia 

de acordo com o ponto de fusão dos materiais. Por exemplo, em uma liga cobre-níquel, os 

átomos de cobre tendem a se movimentar mais rapidamente do que os átomos de níquel. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 Com base no estudo de Carvalhal (2011), o intuito deste trabalho foi de 

aprofundar os estudos na liga ternária de composição Cu(98,5%)-Ni(1,0%)-Cr(0,5%) feita por 

metalurgia do pó, liga que mostrou resultados consideráveis em condutividade e dureza. 

 Procurando entender e identificar quais as condições mínimas de compactação e 

sinterização, foi feito uma seleção de 16 amostras com as seguintes variações: 

 

 Carga de compactação 

 Tempo de compactação da amostra a carga solicitada 

 Temperatura de sinterização 

 Tempo de sinterização 

 

 Desta forma, a distribuição das amostras ficou de acordo como mostra a tabela 

3. 

Tabela 3: Programação de tratamento das amostras 

Amostra 
Pressão 

(MPa) 

Tempo 

comp. 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

sinter. 

(h) 

1 35 5 600 2 

2 35 5 400 2 

3 35 5 600 4 

4 35 5 400 4 

5 69 5 600 2 

6 69 5 400 2 

7 69 5 600 4 

8 69 5 400 4 

9 35 10 600 2 

10 35 10 400 2 

11 35 10 600 4 

12 35 10 400 4 

13 69 10 600 2 

14 69 10 400 2 

15 69 10 600 4 

16 69 10 400 4 
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 Com essas variações, foi mapeado o comportamento da liga, bem como suas 

variações de condutividade, microestrutura, dureza e cristalografia. A partir dos resultados das 

primeiras amostras, fez-se 12 novas amostra com a mesma composição desejada, porém 

alterando o processo de homogeneização e com as seguintes variações: 

 

 Tempo de compactação 

 Tempo de sinterização 

 

 A temperatura de sinterização das novas amostras foi de 400°C e a carga de 

compactação de 70 Mpa. 

  

3.1.1 Compactação 

 

 Para a obtenção das amostras por compactação, foram utilizados pós metálicos 

obtidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O compactador utilizado também pertence 

a Universidade. 

 A obtenção dos teores dos metais foi feita com em relação a massa total das 

amostras. O pó foi pesado em balança analítica e homogeneizado manualmente. As cargas de 

compactação bem como o tempo de compactação foram de 35 MPa e 69 MPa por 5 minutos e 

por 10 minutos. A figura 5 mostra a prensa de compactação e a figura 6 mostra a amostra 

compactada. 

 

 
Figura 5: Prensa de compactação de amostras 

 



35 

 

   

 
Figura 6: Amostras compactadas 

 

3.1.2 Sinterização 

 

 Para a sinterização foram utilizados fornos com atmosfera controlada 

pertencente ao Mackgraphe e a Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Segundo Carvalhal (2011), utilizando uma temperatura de sinterização de 680°C 

por um tempo de 4 horas, se obtém ótimos resultados de sinterização. Com o intuito de 

encontrar uma temperatura inicial e um tempo mínimo para sinterização, foram utilizadas duas 

temperaturas de sinterização e dois tempos diferentes. As temperaturas de foram 400°C e 600°C 

com tempos de 2 horas e 4 horas. A figura 7 mostra o forno utilizado para sinterização. 
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Figura 7: Forno com atmosfera controlada 

 

 As amostras apresentaram cor variada após a sinterização, o que pode ter sido 

causado por oxidação devido ao tratamento térmico, apesar do material ter sido submetido a 

uma atmosfera de argônio. As figuras 8a e 8b mostram as variações na coloração superficial 

das amostras. 

 

 
Figura 8a: Amostras sinterizadas 
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Figura 8b: Amostras sinterizadas 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

3.2.1 Microscopia óptica pré-sinterização 

 

 Foram feitas microscopias ópticas para verificação e análise visual buscando 

alguns eventos que diferenciassem as cargas de compactação, bem como o tempo de 

compactação. Foi analisado também se dispersão dos materias foi feita de maneira homogênea. 

Em algumas amostras as dispersões foram mais homogêneas, mas em todas as amostras é 

possível perceber uns pontos metálicos mostrando que os pós de Ni e Cr se aglomeraram em 

alguns pontos. 

 

3.2.2 Microscopia óptica pós-sinterização 

 

 Foram feitas as microscopias ópticas para verificação, caracterização e análise 

das amostras. Para isso, as amostras passaram por processos de lixação e polimento. A figura 9 

mostra as amostras polidas. 
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Figura 9: Amostra sinterizada polida 

 

3.2.3 Condutividade elétrica 

 

 Foram feitas medidas de condutividade antes do processo de sinterização e após 

o processo de sinterização com o intuito de comparar e verificar o comportamento da amostra 

em relação a condutividade no processo de sinterização. Para a determinação experimental da 

resistividade, foi utilizado o método de medição em 4 pontos de Kelvin. 

 

3.2.3.1 Método de medição em 4 pontos ou método de Kelvin 

 

 O método utilizado para medição da condutividade foi o mesmo utilizado por 

Luongo (2015) e por Carvalhal (2011). Este método é utilizado quando a resistência da amostra 

é muito baixa a ponto da resistência do próprio equipamento influenciar nos valores de 

resistência elétrica. Então, este método visa diminuir a influência da resistência dos fios e do 

equipamento na medição. A figura 10 mostra o esquema do método de medição em 4 pontos. 
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Figura 10: Esquema do método de medição em 4 pontas de Kelvin 

Fonte: LUONGO, L. 2015 

 

 Como mostra a figura 10, uma corrente passa pela amostra enquanto um 

voltímetro é colocado em paralelo para a medição da tensão. Conhecendo a tensão e a corrente, 

podemos obter a resistência da amostra. Para eliminar o efeito da resistência do circuito, os 

cabos do voltímetro possuem resistência muito maior do que a resistência da amostra garantindo 

que a corrente atravesse apenas a amostra, mesmo se invertermos a corrente. 

 Para a utilização deste método nas amostras analisadas, foi necessário adaptar a 

fórmula de resistividade para amostras circulares. Em amostras circulares, a área da seção 

transversal varia, então tomaremos a média desta área criando um quadrado inscrito e um 

quadrado circunscrito. A resistividade da amostra será a média entre a resistividade dos dois 

quadrados. (LUONGO, 2015) 

 A figura 11 mostra o esquema dos quadrados inscrito e circunscrito e a fórmula 

de resistividade para os dois quadrados. 
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Figura 11: Representação dos paralelepípedos das amostras e cálculo para a medida de 

resistividade 

Fonte: LUONGO, L. 2015 

 

 Observando a fórmula e entendendo L como o comprimento do quadrado e h 

como a espessura da amostra, quando calculamos a resistividade média, a fórmula é 

simplificada nos levando a considerar, para obtenção da resistividade, apenas a resistência 

elétrica da amostra e a espessura da amostra. Sabendo que a condutividade é inversamente 

proporcional a condutividade, obtendo a resistividade das amostras, poderemos, por 

consequência, obter a condutividade. 

  

3.2.3.2 Condutividade pré-sinterização 

 

 Para efeito de comparação e para ajudar a confirmar a sinterização, foi feita a 

medição da condutividade as amostras antes da sinterização. Para isso foi utilizado o 

miliohmímetro pertencente ao Mackgraphe da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A figura 

12 mostra a amostra sem polimento. 
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Figura 12: Amostra não polida 

 

3.2.3.3 Condutividade pós-sinterização 

 

 Foi feita medição da condutividade após a sinterização. É possível perceber, 

quando comparadas as condutividades das amostras antes da sinterização que há um aumento 

expressivo da condutividade. A figura 13 mostra a amostra polida.  
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Figura 13: Amostra polida 

 

3.2.4 Difração de raios-x 

 

 Foi feita a difração de raios-x das amostras para obtenção do tamanho dos 

cristalitos. Para isso foi utilizado o difratômetro pertencente a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. A figura 14 mostra o difratômetro e a amostra sendo ensaiada. 

 

 
Figura 14: Difratômetro de raios-x. Parte externa (esquerda) e parte interna com 

amostra (direita) 
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 O método utilizado foi o de Scherrer. A equação de Scherrer, relaciona o tamanho das 

micropartículas, ou cristalitos, em um sólido com a largura de um pico de difração. 

(RAJESHKANNA, 2014) 

 A equação pode ser escrita da seguinte forma: 

 

 𝜏 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 (10) 

 

 Onde: 

 𝜏 é o tamanho dos cristalitos; 

 𝜆 é o comprimento de onda dos raios-x incidentes (𝜆𝐶𝑢 = 1,5418 Å) 

 𝐾 é uma constante adimensional dependente da forma das partículas. 

No caso das esferas o valor é 0,9; 

 𝛽 é a largura do pico de difração a meia altura em radianos; 

 𝜃 é o ângulo de Bragg. 

  

 A tabela 4 mostra os parâmetros utilizados nas análises das amostras. 

 

Tabela 4: Parâmetros das análises de DRX as amostras 

Ângulo início Ângulo fim Taxa Velocidade Tensão (kV) Corrente (mA) 

5,000 70,000 0,010 5,000 30 15 

 

3.2.5 Microdureza Vickers 

 

 Para as medições de dureza, foi utilizado o microdurômetro Vickers pertencente 

à Universidade Presbiteriana Mackenzie. A dureza Vickers é um método semelhante à dureza 

Brinell, mas com um penetrador em formato de pirâmide de base quadrada com um ângulo de 

136° entre faces opostas. Devido ao formato do penetrador, este ensaio também é conhecido 

como teste de dureza de pirâmide de diamante. Como o segundo nome já específico, o 

penetrador é de diamante, o que o torna praticamente indeformável, e como todas as suas 

impressões são semelhantes entre si, a dureza Vickers é independente da carga, ou seja, o 
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número de dureza obtido será o mesmo sendo o material homogêneo. (GARCIA, A., 2000; 

SOUZA, S. A., 2000) 

 A variação da carga na dureza Vickers é de 1 até 100 kgf ou 120 kgf. Esta 

mudança de carga auxilia a medição da impressão para que se obtenha uma medida compatível, 

sem deformações e uma visão nítida permitindo uma boa leitura da impressão. A figura 15 

mostra um esquema representativo do método Vickers. Este método é aplicável a todos os 

materiais metálicos com quaisquer durezas, especialmente materiais muito duros, ou corpos-

de-prova com dimensões finas, pequenas e irregulares. (GARCIA, A., 2000; SOUZA, 2000) 

 

 
Figura 15: Representação do penetrador do microdurômetro Vickers 

Fonte: GARCIA, A. Ensaios dos Materiais, 2000, pág 84  

 

 A variação da carga também auxilia em medições pontuais de dureza em metais 

com microestruturas diferentes. Como mostra a figura 15, a leitura da impressão é feita medindo 

as duas diagonais com um microscópio acoplado a máquina teste. É utilizada a média destas 

duas leituras e a determinação da dureza Vickers é determinada pela seguinte expressão. 

 

  𝐻𝑉 =
0,102 .2 .𝑃 .𝑠𝑒𝑛(

𝜃

2
)

𝑑2  = 0,189 .
𝑃

𝑑2 (11) 
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 Onde:  

 P é a carga (N); 

 d é o comprimento da diagonal da impressão (mm); 

 𝜃 é o ângulo de 136° 

  

 As principais vantagens do método Vickers são a escala contínua, impressões 

que não inutilizam a peça, deformação nula do penetrador, existência de apenas uma escala de 

dureza, aplicação em qualquer espessura de material. O ensaio, no entanto, é demorado e exige 

uma preparação cuidadosa do material para que a impressão seja nítida. Recomenda-se 

polimento na superfície da amostra e em alguns casos do embutimento para que a superfície da 

amostra esteja perpendicular ao penetrador. A figura 16 mostra o equipamento utilizado na 

medição da microdureza das amostras utilizadas neste trabalho. 

 

 
Figura 16: Microdurômetro Vickers 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O intuito principal era manter uma composição ideal e igual para todas as 

amostras, porém como a mistura, quanto a pesagem foi feita em uma balança de precisão 

0,001g, não foi possível manter uma composição constante entre as amostras. Veremos a seguir 

se a composição teve ou não influência na condutividade ou na dureza das amostras. 

 

4.1 AMOSTRA 1 

 

 A amostra 1 foi compactada com uma carga de compactação de 35 MPa por 5 

minutos e um tratamento térmico de 600º por 2 horas. 

 A tabela 5 mostra como ficou a composição da amostra 1 

 

Tabela 5: Composição da amostra 1 

Amostra  Elemento 
Composição em 

massa (g) 
Composição em 

% 

1 Cu 2,750 90,16% 

  Ni 0,230 7,54% 

  Cr 0,070 2,30% 

  Total (g) 3,050   

 

 

 A figura 17 mostra apesar de homogeneizada, houve uma concentração de Ni e 

Cr em alguns pontos da amostra. 
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Figura 17: Pontos metálicos concentrados na amostra compactada 

 

 Após a sinterização e o polimento, é possível observar pela imagem mostrada na 

figura 18 a difusão dos pós metálicos de cobre, bem como a interação entre os metais de Ni. No 

caso não foi possível localizar nesta amostra o outro metal, mas como as demais amostras foram 

sinterizadas com a mesma temperatura e tempo, nas demais amostras a difusão entre os 3 metais 

acontecem da mesma maneira, mesmo variando o tempo. 

 

 
Figura 18: Difusão do metal na matriz de cobre. 
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 Observando a tabela 6, é possível observar o aumento da condutividade da 

amostra compactada, sinterizada e polida. Uma das melhorias dá-se pela eliminação da 

oxidação superficial devido ao tratamento térmico e pela difusão dos pós de cobre, como 

observado na figura 10. 

  

Tabela 6: Dados da condutividade da amostra 1 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (Ω.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 1 1,285±0,003 1,297±0,006 3,0±0,1 (1,0±0,2)x106 (2,73±0,01)x107 (3,6±0,3)x107 

  

4.2 AMOSTRA 2 

 

 A amostra 2 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 5 minutos e teve 

um tratamento térmico de 400ºC por 2 horas. 

 A tabela 7 apresenta a composição da amostra. 

 

Tabela 7: Composição da tabela 2 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

2 Cu 2,756 98,43% 

  Ni 0,032 1,14% 

  Cr 0,012 0,43% 

  Total (g) 2,800   

 

 A figura 19 mostra que houve uma boa dispersão do pó metálico na matriz de 

cobre. 

 

 
Figura 19: Microscopia compactada da amostra 2 50x (esquerda) e 100x (direita) 
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 A dispersão dos pós, mostrada na figura 19 indica a boa mistura dos pós no 

processo de compactação, mas, como mostra a figura 20, houve uma movimentação desses pós 

caracterizando a difusão dos pós de níquel e cromo. 

 

 
Figura 20: Microscopia da amostra 2 

 

 Observando a figura 20, as regiões escuras são devido ao um empescoçamento 

parcial e a formação de grãos. Esta situação aconteceu nas demais amostras que também foram 

tratadas a 400ºC. Semelhante a amostra 1, há o aumento da condutividade nas amostras após a 

sinterização, como mostra a tabela 6.  

  

 

Tabela 8: Dados da condutividade da amostra 2 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 2 1,285±0,003 1,297±0,006 2,6±0,1 (1,0±0,5)x106 (1,7±0,3)x108 (2,3±0,01)x107 

 

 Quando comparamos a condutividade da amostra antes e após o polimento, 

percebemos que há uma diminuição na condutividade, porém, há também uma diminuição do 

desvio médio da amostra, mostrando que a amostra polida possui uma precisão muito maior em 

relação a condutividade apenas sinterizada. Isto é um sinal que a oxidação superficial devido 

ao tratamento térmico influenciou na medição da condutividade, deixando o resultado 

impreciso. 
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4.3 AMOSTRA 3 

 

 A amostra 3 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 5 minutos. O 

tratamento térmico para sinterização de 600ºC por 4 horas. 

 Em relação a homogeneização, não foi diferente das demais amostras, a tabela 9 

mostra como ficou a composição da amostra 3. 

 

Tabela 9: Composição da amostra 3 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

3 Cu 2,749 97,83% 

  Ni 0,036 1,28% 

  Cr 0,025 0,89% 

  Total (g) 2,810   

 

 Observando a amostra por microscopia antes da sinterização, é possível ver 

pontos metálicos de Cr ou Ni na matriz de cobre, mas nada diferente das demais amostras. A 

figura 21 mostra como ficou a amostra compactada. 

 

 
Figura 21: Amostra 3 compactada apresentando pontos metálicos de Cr. 
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 Após sinterizada, é possível notar que a interação com o núcleo metálico de 

crômio não se difunde perfeitamente ao cobre. Apesar da limitação da microscopia óptica, é 

possível observar um espaço na microestrutura, como se não houvesse empescoçamento entre 

os pós de cobre e de crômio. A figura 22 mostra com detalhes a não interação entre os metais. 

 

 
Figura 22: Microscopia da mostra 3 sinterizada. 

 

 A figura 22 também mostra que ao redor do grão metálico de crômio houve um 

alto grau de sinterização que foi diminuindo ao longo da amostra. Isto mostra que a difusão 

pode ter iniciado no contorno do grão, parte de maior energia em uma liga. Apesar deste não 

ser um contorno de grão original, gerado a partir do resfriamento de uma liga metálica, o pó de 

crômio se comportou como precipitados, atuando como contornos de grão e facilitando a 

difusão do cobre.  

 A sinterização pode ser também confirmada pela condutividade, quando 

comparada com a amostra compactada como mostra a tabela 10. 

 

Tabela 10: Dados da condutividade da amostra 3 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 3 1,280±0,003 1,287±0,006 2,8±0,1 (7,99±0,04)x105 (3,42±0,01)x107 (3,40±0,01)x107 
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 Comparando as condutividades da amostra sinterizada e depois polida, a 

oxidação não afetou a condutividade da amostra, apesar da mesma ter sido guardada nas 

mesmas condições que as demais amostras. 

 

4.4 AMOSTRA 4 

 

 A amostra 4 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 5 minutos e um 

tratamento térmico de 400ºC por 4 horas. 

 O processo de pesagem e homogeneização foi semelhante aos demais, sem 

nenhuma alteração no procedimento de compactação. 

 A tabela 11 mostra a composição da amostra 4. 

 

Tabela 11: Composição em massa da amostra 4 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

4 Cu 2,749 97,14% 

  Ni 0,032 1,13% 

  Cr 0,049 1,73% 

  Total (g) 2,83   

 

 Observando a microscopia da amostra compactada, é possível ver os pontos 

metálicos na matriz de cobre. A figura 23 mostra o a concentração do pó metálico na matriz. 
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Figura 23: Microscopia da amostra 4 compactada não sinterizada. 

 

 Fazendo a microscopia da amostra sinterizada, foi possível observar os metais 

de crômio e níquel na matriz de cobre. Preliminarmente, pode se identificar e diferenciar os 

dois metais bem como a sinterização parcial. A figura 24 mostra os metais de crômio e níquel 

na matriz de cobre. 

 

 
Figura 24: Microscopia da amostra 4 sinterizada 
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 Uma das diferenças entre os é a interação com a matriz de cobre. Enquanto uma 

se mostra com uma interação maior, a outra possui uma borda escura demonstrando que a 

interação não foi completa. E tonalidade escura mostra que a sinterização não foi total e esteve 

presente nas demais amostras que serão mostradas posteriormente.  

 Pode-se dizer que os grãos metálicos de níquel são aqueles que tiveram uma 

maior sinterização quando se observa os diagramas de fase entre cobre e níquel onde se possui 

apenas uma fase sólida, sinal da interação dos dois metais. Essa interação permite uma boa 

difusão entre eles como observado na figura 16, diferente do crômio, que pelo diagrama de 

fases, dependendo da composição, criam-se duas fases distintas com microestruturas diferentes. 

 Outro fator que se pode notar é a difusão partindo dos grãos de crômio e níquel 

e diminuindo o grau com o aumento da distância, dando a entender de onde se originou a difusão 

dos pós. 

 Podemos ver na medição da condutividade a eficiência do tratamento térmico, 

como mostra a tabela 12. 

 

Tabela 12: Dados da condutividade da amostra 4 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 4 1,285±0,003 1,297±0,006 2,9±0,1 (9,12±0,05)x105 (5,1±0,1)x108 (2,4±0,4)x107 

  

 Foi notado um aumento na condutividade da amostra sinterizada em relação a 

polida, mas isso foi causado por problema de contato na amostra, no equipamento o valor de 

resistividade estava com sinal negativo, porém, na tabela foi colocado o valor absoluto. A 

medição foi feita duas vezes e em ambas o sinal continuava negativo, constatando o problema 

com a oxidação superficial da amostra. Esse problema foi resolvido quando a amostra foi polida 

para a microscopia e foi refeita a medição de condutividade. 

 

4.5 AMOSTRA 5 

 

 A amostra 5 foi compactada com uma carga de 69 MPa por 5 minutos e um 

tratamento térmico de sinterização de 600ºC por 2 horas, a homogeneização da amostra foi 

semelhante as demais, sem nenhuma alteração no processo. A tabela 13 mostra a composição 

da amostra 5. 
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Tabela 13: Composição em massa da amostra 5 

Amostra  Elemento 
Composição em 

massa (g) 
Composição em 

% 

5 Cu 2,759 98,33% 

  Ni 0,033 1,18% 

  Cr 0,014 0,50% 

  Total (g) 2,806   

 

 Na microscopia da amostra 5 compactada, também foi possível observar os pós 

metálicos na matriz de cobre, os tamanhos dos pós não se diferenciaram da demais amostras. A 

figura 25 mostra os pós metálicos na matriz metálicos. 

 

 
Figura 25: Microscopia da amostra 5 compactada 

 

 Após a sinterização, a amostra 5 também mostrou boa difusão com os pós de 

níquel, bem como um alto grau de difusão partindo dos grãos de níquel e diminuindo a medida 

que se distanciava do grão. A figura 26 mostra esse comportamento da difusão. 

 



56 

 

   

 
Figura 26: Microscopia da amostra 5 sinterizada 

 

 Observando a condutividade, é possível ver que também houve oxidação na 

amostra 5, pois há um aumento na condutividade quando se compara com a condutividade da 

amostra polida. A tabela 14 mostra o aumento da condutividade em ambos os casos. 

  

Tabela 14: Dados da condutividade da amostra 5 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (Ω.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 5 1,285±0,003 1,297±0,006 2,5±0,1 (1,3±0,6)x106 (3,7±0,2)x107 (4,53±0,01)x107 

  

4.6 AMOSTRA 6 

 

 A amostra 6 foi compactada com uma carga de 69 MPa por 5 minutos e com um 

tratamento térmico de 400ºC por 2 horas. O procedimento de homogeneização foi semelhante 

às demais amostras. A tabela 15 mostra a composição da amostra 6. 
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Tabela 15: Composição em massa da amostra 6 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

6 Cu 2,754 96,63% 

  Ni 0,027 0,95% 

  Cr 0,069 2,42% 

  Total (g) 2,850   

 

 Não houve alterações que diferenciasse a amostra 6 das demais. Na figura 27, 

podemos observar a interação das partículas de cobre, bem como a facilidade de oxidação 

devido ao tamanho dos pós. 

 

 
Figura 27: Microscopia da amostra 6 compactada 

 

 Esta oxidação prejudicou a medição da condutividade da amostra compactada, 

resultando em valores de condutividade negativos. Depois de sinterizada, a amostra mostrou 

dados de condutividade interessantes, apesar de ter sido tratado com uma temperatura e tempo 

menor. Analisando a tabela 16 é possível ver esse aumento de condutividade. 

 

Tabela 16: Dados da condutividade da amostra 6 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 6 1,285±0,003 1,297±0,006 2,5±0,1 (6,00±0,04)x106 (2,4±0,2)x108 (5,6±0,7)x107 
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 Se olharmos a microscopia, será possível ver que a difusão não foi total, como 

mostra a figura 20, com a amostra ficou com vários micro grãos e diferente das amostras 

anteriores mostrada neste capítulo, mesmo ao redor dos grãos de níquel e crômio, o grau de 

difusão não foi alto, mas foi constante em toda a amostra. 

 

 
Figura 28: Microscopia da amostra 6 sinterizada. Resolução de 20x (esquerda) e 100x 

(direita) 

 

 Como visto na figura 28, a difusão não aconteceu totalmente, mas isso não afetou 

a condutividade, dentre as amostras tratada a 400ºC, a amostra 6 foi a única que obteve 

condutividade alta, assunto este que será tratado posteriormente. 

 

4.7 AMOSTRA 7 

 

 A amostra 7 foi compactada com uma carga de 69,00 MPa por 5 minutos e um 

tratamento térmico de 600ºC por 4 horas. A homogeneização da amostra foi semelhante as 

demais, sem alterações no procedimento. A tabela 17 mostra a composição da amostra. 
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Tabela 17: Composição em massa da amostra 7 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

7 Cu 2,759 98,43% 

  Ni 0,026 0,93% 

  Cr 0,018 0,64% 

  Total (g) 2,803   

  

 A amostra 7 mostrou a mesma interação com os pós de níquel e crômio, bem 

como a oxidação superficial. A figura 29 mostra a microscopia da amostra compactada. 

 

 
Figura 29: Microscopia da amostra 7 compactada. 

 

 A amostra 7 apresentou características únicas como assinaturas térmicas que 

indicam o esfriamento lento. Olhando a figura 30 é possível observar essas assinaturas. 
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Figura 30: Microscopia da amostra 7 sinterizada. Resolução de 20x (esquerda) e 100x 

(direita) 

 

 Esta assinatura aparecer apenas nesta amostra, apesar da mesma ter sido tratada 

junto com as demais amostras que também foram tratadas com a mesma temperatura. Pode-se 

notar também o alto grau de difusão, semelhante a amostra 1. Comparando preliminarmente 

com a amostra 3, que foi tratada com a mesma temperatura e o mesmo tempo, a difusão da 

amostra 7 foi maior do que a da amostra 3.  

 Foi notada também uma deformação na amostra, como mostra a figura 31, 

infelizmente não foi possível detectar o que causou essa deformação e ruptura da amostra. Essa 

ruptura foi identificada após a sinterização o que indica um crescimento fora do comum de 

alguma partícula com o tratamento térmico. 

 

 
Figura 31: Fratura encontrada na amostra 7. Resolução de 5x (esquerda) e 50x (direita) 

 

 Esta fratura também não foi notada quando foi feita a medida de condutividade 

sem polimento da amostra, apenas quando a amostra foi polida para realização da microscopia. 



61 

 

   

 Apesar do alto grau de difusão, a condutividade não foi das mais altas, como 

será mostrado posteriormente. A tabela 18 mostra a comparação da condutividade da amostra 

compactada, sinterizada e polida. 

 

Tabela 18: Dados da condutividade da amostra 7 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m) 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 7 1,290±0,003 1,307±0,006 2,6±0,1 (1,1±0,3)x107 (5,3±0,8)x107 (3,6±0,8)x107 

 

 É possível que a impureza que causou a fratura tenha influenciado na 

condutividade, como mostra a tabela 18, porém, demais amostras também tiveram a 

condutividade reduzida após o polimento. Como isso aconteceu com outras amostras, 

provavelmente essa diferença foi devido a oxidação superficial ou posicionamento correto dos 

contatos da máquina no momento da medição, que foram corrigidos ao se medir novamente a 

amostra após o polimento. 

 

4.8 AMOSTRA 8 

 

 A amostra 19 foi compactada com uma carga de 69 MPa por 5 minutos e com 

um tratamento térmico de 400ºC por 4 horas. 

 A homogeneização foi semelhante as demais amostras, sem diferença no preparo 

da amostra. A tabela 19 mostra a composição da amostra 8. 

 

Tabela 19: Composição em massa da amostra 8 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

8 Cu 2,751 98,14% 

  Ni 0,03 1,07% 

  Cr 0,022 0,78% 

  Total (g) 2,803   

 

 No processo de compactação, como dito no capítulo anterior, foi utilizada 

vaselina sólida para auxiliar na compactação das amostras. Essa vaselina permaneceu na 

amostra escurecendo algumas regiões das amostras. A figura 32 mostra o contato da vaselina 

com os pós metálicos. 
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Figura 32: Microscopia da amostra 8 compactada 

 

 A vaselina pode ter influenciando na oxidação superficial da amostra e 

consequentemente na condutividade, como mostra a tabela 20. Semelhante às demais amostras, 

quando se mede a condutividade após o polimento, a medição torna-se mais precisa, mesmo 

com a redução da condutividade quando comparadas com as amostras apenas sinterizadas ou 

até mesmo compactadas. 

 

Tabela 20: Dados da condutividade da amostra 8 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 8 1,285±0,003 1,297±0,006 2,6±0,1 (1,5±0,7)x106 (4±4)x108 (3,6±0,8)x107 

 

 A interação entre os metais foi semelhante as demais amostras que passaram 

pelo mesmo tratamento térmico. A figura 33 mostra a interação entre os grãos de níquel e o 

mesmo comportamento com os grãos de crômio, bem como as regiões escuras que mostram a 

difusão parcial dos pós de cobre. 
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Figura 33: Microscopia da amostra 8 sinterizada e polida 

 

4.9 AMOSTRA 9 

 

 A amostra 9 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 10 minutos e recebeu 

um tratamento térmico de 600 ºC por 2 horas. 

 O processo de homogeneização da amostra foi semelhante às demais, sem 

alterações no processo de homogeneização. A tabela 21 mostra a composição da amostra 9. 

 

Tabela 21: Composição em massa da amostra 9 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

9 Cu 2,752 98,22% 

  Ni 0,034 1,21% 

  Cr 0,016 0,57% 

  Total (g) 2,802   

 

 Observando a figura 34 é possível identificar pós metálicos de cromo ou níquel 

se aglomerando mesmo com a homogeneização mecânica. Não foi possível identificar por 

microscopia esses aglomerados em todas as amostras. Esse aglomerado dos pós na compactação 

pode ter ajudado na difusão das partículas no tratamento térmico. 
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Figura 34: Microscopia compactada da amostra 9 

 

 A amostra 9 obteve uma boa difusão, como mostra a figura 35 a matriz de cobre 

é bem homogênea e a formação dos grãos de cromo e níquel é semelhante as demais amostras 

e pela microscopia é possível ver também a boa interação do grão de níquel com a matriz de 

cobre em comparação com o grão de cromo. 

 

 

Figura 35: Microscopia da amostra 9 sinterizada 

 

 Apesar dessa boa difusão, a condutividade da amostra 9 não foi uma das mais 

altas, mostrando que, se tratando em condutividade, essa boa difusão, não necessariamente 
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resulta em uma condutividade alta, mas como será mostrado posteriormente, pode influenciar 

na dureza da amostra. A tabela 22 mostra a condutividade da amostra apenas compactada, 

sinterizada e depois de receber um polimento na superfície. 

 

Tabela 22: Dados da condutividade da amostra 9 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 9 1,285±0,003 1,297±0,006 2,8±0,1 7,31x107±0,04 2,7x107±0,3 2,83x107±0,01 

 

4.10 AMOSTRA 10 

 

 A amostra 10 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 10 minutos e foi 

sinterizada a uma temperatura de 400 ºC por duas horas. A homogeneização da amostra foi 

semelhante as demais sem alterações no processo. A tabela 23 mostra a composição da amostra 

10 

 

Tabela 23: Composição em massa da amostra 10 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

10 Cu 2,757 97,52% 

  Ni 0,055 1,95% 

  Cr 0,015 0,53% 

  Total (g) 2,802   

 

 Observando pela microscopia, mesmo com a homogeneização, houve um 

aglomerado dos pós de níquel ou cromo, como as demais amostras, por esta microscopia não é 

possível identificar qual metal é, mas é possível dizer que esses aglomerados ajudaram na 

difusão dos metais na sinterização. A figura 36 mostra a microscopia da amostra compactada. 
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Figura 36: Microscopia da amostra 10 compactada. Resolução 20x (a esquerda) e 100x 

(a direita) 

 

 Semelhantemente as amostras sinterizadas a 400 ºC, apesar da difusão dos 

metais de níquel e cromo, não houve uma propagação visível da difusão a partir dos metais de 

níquel e cromo, o que se percebe é uma formação granular na matriz de cobre. A figura 37 

mostra os grãos de níquel bem difusos com grãos grandes e os pequenos grãos da matriz de 

cobre. O que se pode observar é que a difusividade dos grãos de níquel e cromo é bem maior 

comparado com os grãos de cobre. Dos 3 elementos, o cobre é o que possui menor ponto de 

fusão, o que significa que a difusão deveria ocorrer preferencialmente nos pós de cobre, mas 

não foi o que aconteceu. O que pode explicar isso é o tamanho dos pós de níquel e cromo serem 

menores em relação aos grãos de cobre. 

 

 

Figura 37: Microscopia da amostra 10 sinterizada, magnitude 5x (a esquerda) e 50x (a 

direita) 

 

 O que se pode observar também é a boa interação entre os grãos de níquel com 

a matriz de cobre, como podemos ver em ambas as microscopias na figura 38. Quando 
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observado o grão de níquel na microscopia da figura 37 a esquerda, possui um contorno bem 

definido bem como o formato irregular do grão comparado com os grãos mais arredondados do 

níquel.  

 Observando a tabela 24 é possível verificar o aumento da condutividade quando 

a superfície da amostra é polida, mostrando a oxidação superficial, mesmo sinterizando a 

amostra com atmosfera controlada, decorrente da temperatura utilizada. 

 

Tabela 24: Dados da condutividade da amostra 10 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 10 1,280±0,003 1,287±0,006 2,8±0,1 7,90x105±0,04 2 x107±9 2,4x107±0,8 

 

4.11  AMOSTRA 11 

 

 A amostra 11 foi compactada com uma carga de 35 Mpa por 10 minutos e foi 

submetido a um tratamento térmico de 600 ºC por 4 horas. A homogeneização foi semelhante 

as demais amostras, sem alterações no processo. 

 A tabela 25 mostra como ficou a composição da amostra 11. 

 

Tabela 25: Composição em massa da amostra 11 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

11 Cu 2,754 98,36% 

  Ni 0,031 1,11% 

  Cr 0,015 0,54% 

  Total (g) 2,800   

  

 Observando a microscopia da amostra compactada na figura 38, é possível ver 

os pós de níquel e cromo aglomerados antes da sinterização, essa aglomeração pode ter 

influenciado na difusão de na formação dos grãos de níquel e cromo observados após a 

sinterização.  
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Figura 38: Microscopia da amostra 11 compactada. Resolução 10x (à esquerda) e 50x (à 

direita) 

 

 Como foi dito, a aglomeração inicial auxiliou a difusão dos pós de níquel e 

cromo além de ajudar na difusão do cobre, como mostra a figura 39. Observando a região em 

torno do grão, há uma uniformidade na estrutura do cobre, e não uma região granular, como 

observado em outras amostras. Isso mostra a boa difusão dos pós, tanto de cobre, quanto de 

níquel, e entre o cobre e o níquel, observado na figura 39. 

 

 
Figura 39: Microscopia da amostra 11 sinterizada. Resolução 5x (a esquerda) e 50x (a 

direita) 

 

 Esta difusão auxiliou no aumento da condutividade, mas esta amostra não foi a 

que obteve a maior condutividade. Em relação a amostra compactada e sinterizada, há um 

aumento na condutividade e a mesma aumenta quando submetida a um polimento na superfície, 

algo esperado, devido a temperatura de sinterização e pelo tempo em que a amostra permaneceu 

no forno. A tabela 26 mostra este aumento de condutividade. 
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Tabela 26: Dados da condutividade da amostra 11 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 11 1,280±0,003 1,287±0,006 2,95±0,1 3,29x106±0,01 2,9 x107±0,7 3,54x107±0,01 

 

 Mesmo com a boa difusão e com a temperatura sendo a maior utilizada e o tempo 

maior também, esta amostra não obteve uma condutividade alta em relação as demais amostras. 

A condutividade da amostra 11, como será mostrada posteriormente, obteve valores 

consideráveis, porém, abaixo do esperado para o processo de sinterização a qual foi submetido. 

 

4.12 AMOSTRA 12 

 

 A amostra 12 foi compactada com uma carga de 35 MPa por 10 minutos e foi 

submetido a um tratamento térmico de sinterização a 400 ºC por 4 horas. A homogeneização 

foi semelhante as demais amostras sem alterações no processo. A tabela 27 mostra a 

composição em massa da amostra 12. 

 

Tabela 27: Composição em massa da amostra 12 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

12 Cu 2,751 98,21% 

  Ni 0,034 1,21% 

  Cr 0,016 0,57% 

  Total (g) 2,801   

 

 Semelhante as demais amostras, na compactação, houve aglomerados de pós de 

níquel e cromo que facilitaram a difusão dos pós na sinterização. A figura 40 mostra 

aglomerados metálicos de níquel ou cromo envolvendo grãos de cobre. Observando a imagem, 

se pode dizer que, durante a sinterização, haveria uma difusão entre eles, mas isso não ocorreu, 

os pós de níquel e cromo difundiram entre si gerando precipitados de níquel e cromo na matriz 

de cobre. 
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Figura 40: Microscopia da amostra 12 compactada. Resolução de 20x (a esquerda) e de 

50x (a direita) 

 

 A figura 40 mostra como cada metal difundiu entre si e parcialmente entre os 

demais, observando a figura 41, a interação entre o cobre e o níquel é melhor do que entre o 

cromo. Pode-se dizer isso observando como os grãos de níquel são mais arredondados e os 

contornos de grão são menos expressivos do que os de cromo, por este também ser mais duro 

do que cobre e o níquel além do cobre e do níquel possuírem a mesma estrutura cristalina. 

 

 
Figura 41: Microscopia da amostra 12 sinterizada. Resolução de 5x (a esquerda) e de 

100x (a direita). 

 

 Em relação a condutividade da amostra 12, a oxidação superficial pouco afetou 

a condutividade. Olhando a tabela 28, a condutividade da amostra sem polimento é maior do 

que a condutividade da amostra após o polimento, porém, a precisão da condutividade da 

amostra após o polimento é maior dando mais confiabilidade a este resultado, apesar de menor. 
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Tabela 28: Dados da condutividade da amostra 12 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 12 1,290±0,003 1,307±0,006 2,50±0,1 9,90x105±0,05 3,2 x107±0,8 2,8x107±0,3 

 

4.13 AMOSTRA 13 

 

 A amostra 13 foi compactada com uma carga de compactação de 69 MPa por 10 

minutos foi submetido a um tratamento térmico de 600 ºC por 2 horas. A homogeneização foi 

feita semelhantemente as demais amostras, sem alterações no processo. A tabela 29 mostra a 

composição da amostra 13. 

 

Tabela 29: Composição em massa da amostra 13 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

13 Cu 2,756 96,50% 

  Ni 0,072 2,52% 

  Cr 0,028 0,98% 

  Total (g) 2,856   

 

 Observando a figura 42, a compactação foi bem executada, pois os aglomerados 

de pós estão bem unidos e quase não se vê espaços entre os grãos, como poros que possam ser 

observados por microscopia, e isto auxiliou em muito a difusão na sinterização. 

 

 
Figura 42: Microscopia da amostra 13 compactada. Resolução de 50x (a esquerda) e 

100x (a direita) 
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 A amostra 13, apesar de ter sido sinterizada a 600 ºC, ela apresentou uma 

estrutura granular, semelhante as amostras sinterizadas a 400 ºC, mas é possível perceber que 

estes grãos estão mais difusos e dão a impressão de uma estrutura monocristalina da matriz de 

cobre. Se compararmos com as amostras 1, 5 e 9 que também foram sinterizadas a 600 ºC por 

2 horas, a formação granular foi bem semelhante, mesma a amostra 13 tendo sido compactada 

com a maior carga (69 MPa) e tendo ficado por mais tempo sobre esta carga (10 minutos). E, 

se compararmos as microscopias da amostra 13, apresentada na figura 43, com a microscopia 

da amostra 9, mostrada na figura 35, a amostra 9 foi a que se mostrou com maior grau de 

difusividade, mesmo com uma carga de compactação de 35 MPa por 10 minutos. 

 

 
Figura 43: Microscopia da amostra 13 sinterizada. Resolução de 10x (a esquerda) e de 

50x (a direita) 

 

 Além da boa difusividade, a amostra 13 também apresentou dados consideráveis 

de condutividade. Como mostra a tabela 30, houve grande diferença na condutividade da 

amostra antes da sinterização e após a sinterização. A condutividade da amostra 13 não foi 

afetada pela oxidação superficial, e como será comentado posteriormente, a amostra 13 foi uma 

das amostras com maior condutividade, quando comparada as demais amostras. 

 

Tabela 30: Dados da condutividade da amostra 13 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 13 1,285±0,003 1,297±0,006 2,60±0,1 1,5x106±0,7 3,01 x107±0,01 3,8x107±0,6 
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4.14 AMOSTRA 14 

 

 A amostra 14 foi compactada com uma carga de compactação de 69 MPa por 10 

minutos e foi submetido a um tratamento térmico de 400 ºC por 2 horas. A homogeneização foi 

semelhante as demais amostras, sem alterações no processo. A tabela 31 mostra a composição 

em massa da amostra 14. 

 

Tabela 31: Composição em massa da amostra 14 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

14 Cu 2,751 97,14% 

  Ni 0,041 1,45% 

  Cr 0,04 1,41% 

  Total (g) 2,832   

 

 A microscopia mostra que a compactação da amostra 14 está semelhante as 

demais amostras, como mostra a figura 44, outro fator que é possível ver pela microscopia, é 

possíveis pontos de oxidação do cobre apresentados na cor verde, devido ao tamanho dos pós, 

porém, estes pontos não afetarão a condutividade da amostra após a sinterização. 

  

 
Figura 44: Microscopia da amostra 14 compactada. Resolução de 50x (a esquerda) e 

100x (a direita) 

 

 Semelhantemente as amostras 2, 6 e 10, a sinterização da amostra produziu uma 

estrutura granular da matriz de cobre e grãos bem difusos de cromo e níquel. O aspecto granular, 

comparado as amostras 2, 6 e 10, sinterizadas com a mesma temperatura, pelo mesmo período 

também é semelhante, com grãos de cobre pequenos, dando a impressão de um limite de 
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crescimento dos grãos dependente da temperatura de sinterização e não do tempo ou carga de 

compactação da amostra. A figura 45 mostra a microscopia da amostra 14 sinterizada. 

 

 
Figura 45: Microscopia da amostra 14 sinterizada. Resolução de 10x (a esquerda) e 100x 

(a direita) 

 

 Observando os valores de condutividade, a oxidação superficial decorrente da 

sinterização não afetou a condutividade da amostra 14, porém, a condutividade da amostra, em 

comparação com as demais amostras não foi alta. Essa comparação será comentada 

posteriormente. A tabela 31 mostra os dados de condutividade da amostra 14. 

 

Tabela 31: Dados da condutividade da amostra 14 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 14 1,280±0,003 1,287±0,006 2,8±0,1 1,4x106±0,7 2,5 x107±0,8 2,4x107±0,3 

 

4.15 AMOSTRA 15 

 

 A amostra 15 foi compactada com uma carga de compactação de 69 MPa por 10 

minutos e foi submetida a um processo de tratamento térmico de 600 ºC por 4 horas. A 

homogeneização foi semelhante as demais amostras, sem alterações no processo. A tabela 32 

mostra a composição em massa da amostra 15. 
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Tabela 32: Composição em massa da amostra 15 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

15 Cu 2,750 95,35% 

  Ni 0,112 3,88% 

  Cr 0,022 0,76% 

  Total (g) 2,884   

 

 O processo de compactação se mostrou eficiente na formação da amostra não 

apresentando poros visíveis e dando uma aproximação eficiente dos pós. A figura 46 mostra 

como os pós estão bem aglomerados e ajudaram na difusão das partículas no processo de 

sinterização. 

 

 
Figura 46: Microscopia da amostra 15 compactada. Resolução de 100x 

 

 Com a temperatura de 600 ºC e com a compactação de 69 MPa por 10 minutos, 

a amostra 15 foi a amostra que recebeu o tratamento térmico de maior temperatura por mais 

tempo e a maior carga de compactação por mais tempo também. Isso influenciou e muito na 

difusão das partículas de cobre, dando uma estrutura menos porosa e com menor número de 

grãos, como mostra a figura 47. A microscopia também mostra uma boa difusão dos pós de 

níquel de cromo quando se observa o tamanho dos grãos, mas a difusão entre os pós de níquel 

e cromo com os pós de cobre foram semelhantes as demais amostras, sendo uma difusão parcial 

e com maior afinidade com o níquel do que com o cromo. Outro fator que podemos observar 

também é a difusão ocorrendo gradativamente a partir dos grãos de níquel e de cromo e o grau 

de difusão diminui quando se afasta dos contornos de grãos, sugerindo assim que, no caso da 

amostra 15, a difusão partiu dos grãos de níquel e cromo até formar a matriz de cobre.  
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Figura A     Figura B 

 
Figura C 

 

Figura 47: Microscopia da amostra 15 sinterizada. Resolução de 5x (figura A), resolução 

de 20x (figura B), resolução de 100x (figura C) 

 

 A amostra 15 obteve ótimos valores de condutividade, como mostra a tabela 33, 

a amostra também sofreu oxidação superficial que influenciou na condutividade. Comparando 

com as demais amostras, a condutividade da amostra 15 é uma das maiores das amostras, o que 

se faz coerente dado ao tratamento térmico e a compactação. Posteriormente, compararemos as 

amostras e será possível avaliar quais fatores foram determinantes para este aumento na 

condutividade. 

 

Tabela 33: Dados da condutividade da amostra 15 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 15 1,295±0,003 1,317±0,006 2,65±0,1 1,3x106±0,6 3,24 x107±0,01 5,33x107±0,02 
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4.16 AMOSTRA 16 

 

 A amostra 16 foi compactada com uma carga de compactação de 69 MPa por 10 

minutos e foi submetida a um tratamento térmico de 400 ºC por 4 horas. O processo de 

homogeneização foi semelhante as demais, sem mudanças no processo. A tabela 34 mostra a 

composição em massa da amostra 16. 

 

Tabela 34: Composição em massa da amostra 16 

Amostra  Elemento 
Composição 
em massa 

(g) 

Composição 
em % 

16 Cu 2,749 97,97% 

  Ni 0,031 1,10% 

  Cr 0,026 0,93% 

  Total (g) 2,806   

 

 Semelhante as demais amostras, o processo de compactação da amostra 16 se 

mostrou eficiente, sem porosidade visível, como é possível ver na figura 48, os aglomerados de 

pós de cobre visivelmente estão aderidos entre si o que facilitará a difusão entre os pós. 

 

 
Figura 48: Microscopia da amostra 16 compactada. Resolução de 100x 

 

 As características observadas na amostra 16 foram semelhantes as demais 

amostras sinterizadas a 400 ºC, como mostra a figura 49, é possível ver uma estrutura granular 

da matriz de cobre e grãos bem difundidos de cobre e níquel, não havendo uma progressão da 

difusão partindo dos grãos de níquel e cromo.  
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Figura A     Figura B 

 
Figura C 

Figura 49: Microscopia da amostra 16 sinterizada. Resolução de 5x (figura A), resolução 

de 20x (figura B) e resolução de 100x (figura C) 

 

 Os valores de condutividade foram os mais baixos registrados pelo aparelho, 

porém, não houve uma influência da oxidação superficial na amostra. Como se pode observar 

na tabela 34, os valores de condutividade até diminuíram quando se compara a condutividade 

da amostra apenas sinterizada com a amostra sinterizada e polida. 

 

Tabela 34: Dados da condutividade da amostra 16 (temp. 25ºC) 

Dimensões 
Diâmetro 

(mx10-2) 

Área 

(m2x10-4) 

Espessura 

(mx10-3) 

Condutividade (.m)-1 

Compactada Sinterizada Sint. e polida 

Amostra 16 1,280±0,003 1,287±0,006 2,80±0,1 1,4x106±0,8 2,9 x107±0,9 1,8x107±0,4 
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4.17 RESULTADOS GERAIS 

 

 O procedimento utilizado na preparação das amostras não permitiu uma 

homogeneidade na composição final das amostras. Como mostra a tabela 35, não foi possível 

obter a composição desejada em todas as amostras.  

 

Tabela 35: Composição final por amostra 

Amostra 
Pressão 

(MPa) 

Tempo 

comp. 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

sinter. 

(h) 

Composição 

(%) 

Cu Ni Cr 

1 35 5 600 2 90,16 7,54 2,30 

2 35 5 400 2 98,43 1,14 0,43 

3 35 5 600 4 97,83 1,28 0,89 

4 35 5 400 4 97,14 1,13 1,73 

5 69 5 600 2 98,33 1,18 0,50 

6 69 5 400 2 96,63 0,95 2,42 

7 69 5 600 4 98,43 0,93 0,64 

8 69 5 400 4 98,14 1,07 0,78 

9 35 10 600 2 98,22 1,21 0,57 

10 35 10 400 2 97,52 1,95 0,53 

11 35 10 600 4 98,36 1,11 0,54 

12 35 10 400 4 98,21 1,21 0,57 

13 69 10 600 2 96,50 2,52 0,98 

14 69 10 400 2 97,14 1,45 1,41 

15 69 10 600 4 95,35 3,88 0,76 

16 69 10 400 4 97,97 1,10 0,93 

  

 Apesar das diferenças de composição, decidimos analisar as amostras com 

atenção as composições no intuito de verificar também se essa alteração afetará os resultados 

de condutividade e dureza das amostras. Comentaremos neste tópico também os resultados da 

difração de raios-x, condutividade, micro dureza e microscopia eletrônica. Observando a figura 

50, é possível ver um leve deslocamento nos picos de difração. Apesar deste deslocamento, a 

posição dos picos está de acordo com a literatura, mostrando a predominância do percentual de 

cobre. Não houve também uma relação a ser feita quanto ao tratamento térmico para a diferença 

dos picos de intensidade, pois, as amostras 1 e 13 foram sinterizadas a 600ºC e as amostra 12 e 

foi sinterizadas a 400 ºC. Apesar de algumas amostras terem picos menos acentuados, a posição 

dos picos mostra que não houve nenhum fator no preparo ou tratamento que alterasse 

bruscamente os picos de intensidade das amostras.  
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Figura 50: Difratograma das amostras 

 

 Quando ampliamos a abscissa, se pode ver que os deslocamentos dos picos são 

de minutos e não de graus, como mostra a figura 51. Assim como na figura 50, esse ligeiro 

deslocamento mostra a predominância do cobre e as pequenas variações de níquel e crômio. 

Outro fator a se considerar é a largura dos picos, principalmente das amostras 7, 9 e 11.  

 

 
Figura 51: Difratograma ampliado das amostras 

 

 Visualmente, é possível ver que a largura a meia altura da amostra 7 é maior do 

que as demais amostras. Colocando em gráfico, com mostra a figura 52, percebe-se que a 

largura das amostras se mantém entre 0,15 e 0,20 graus, diferente das amostras 1 e 7. Na amostra 

7, houve a presença de uma impureza que provavelmente causou esse aumento na largura do 

pico, agora, para as demais amostras, não é possível afirmar qual o fator que causou essa 

variação na largura dos picos.  
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Figura 52: Gráfico da largura a meia altura em função das amostras 

 

 Se colocarmos em um gráfico da posição em grau em função das amostras, como 

na figura 53, mostra com mais clareza a variação na posição dos picos, mas esta variação é em 

minutos e está dentro de uma região aceitável. Mesmo a amostra 7 apresentando uma impureza, 

provavelmente, o motivo desta variação é o posicionamento da amostra no equipamento e não 

no processo ou no tratamento térmico das amostras. 

 

 
Figura 53: Gráfico da posição em graus em função do número de amostras 

 

 Para o tamanho dos cristalitos, utilizamos a equação de Scherrer, foi então 

medida a largura do pico a meia altura e inserida na equação (10) juntamente com a posição de 
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cada amostra, a radiação utilizada foi radiação convencional CuKα e a constante para partículas 

esféricas. O equipamento foi calibrado usando o padrão de silício, portanto, a largura 

experimental é tomada da largura do difratograma padrão de silício. A tabela 36 mostra os 

resultados das amostras. 

 

Tabela 36: Tamanho dos cristalitos das amostras 

Amostra Posição (º) Largura (º) TC (nm) 

1 43,146±0,004 0,285±0,003 31 

2 43,819±0,003 0,144±0,003 62 

3 43,670±0,002 0,133±0,002 67 

4 43,662±0,004 0,169±0,004 53 

5 43,878±0,003 0,117±0,003 76 

6 43,507±0,006 0,201±0,005 44 

7 43,360±0,005 0,343±0,003 26 

8 43,734±0,003 0,160±0,003 56 

9 42,804±0,005 0,238±0,003 38 

10 43,227±0,006 0,242±0,004 37 

11 42,642±0,009 0,190±0,002 47 

12 43,371±0,004 0,212±0,003 42 

13 43,411±0,003 0,191±0,002 45 

14 43,457±0,005 0,197±0,004 45 

15 43,366±0,003 0,197±0,003 45 

16 43,445±0,004 0,200±0,003 45 

 

 Quando comparamos os tamanhos de cristalitos com a literatura, observa-se que 

o tamanho está muito inferior ao de Carvalhal (2011), pois, enquanto os tamanhos de cristalitos 

obtidos nas amostras ensaiadas foram de aproximadamente 48 nm, os de Carvalhal foram de 

aproximadamente 99 nm. Esta diferença provavelmente está relacionada ao processo de 

homogeneização após a sinterização que as amostras de Carvalhal passaram. 

 Este processo consiste em manter as amostras em uma temperatura próxima a 

temperatura de sinterização por um período de 2880 minutos e resfriadas em água. O processo 

de homogeneização acelera a difusão e a movimentação dos átomos na rede cristalina 

aumentando os cristalitos, diferente das amostras ensaiadas que apenas foram sinterizadas e 

resfriadas lentamente. 

 Se compararmos o tamanho de cristalito com o trabalho de Tegon (2018), 

podemos dizer que houve aumento no tamanho dos cristalitos devido ao tratamento térmico. 

Tegon (2018) avaliou o tamanho dos cristalitos das amostras antes da sinterização e relatou um 
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ligeiro aumento mostrando que há um rearranjo entre os planos derivados do empescoçamento 

causados pela difusão dos átomos no processo de sinterização.  

 Com base nas microscopias, o aspecto granular das amostras mostra que houve 

uma baixa difusão e um baixo crescimento dos grãos, apesar de algumas amostras mostrarem 

um considerável padrão de homogeneidade na matriz de cobre. 

 Comparando os dados entre as amostras e observando as condutividades pelo 

IACS, vemos que a condutividade das amostras foi semelhante as encontradas na literatura. A 

tabela 37 apresenta os dados em ordem decrescente de condutividade. 

 

Tabela 37: Dados das amostras de acordo com a condutividade 

Amostra 
Pressão 

(MPa) 

Tempo 

compac. 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

sinter. 

(h) 

TC 

(nm) 

Condutividade 

(.m)-1 

IACS 

(%) 

6 70 5 400 2 44 5,5996x107 94,61 

15 70 10 600 4 45 5,3285x107 90,03 

5 70 5 600 2 77 4,5348x107 76,62 

13 70 10 600 2 47 3,8400x107 64,88 

7 70 5 600 4 26 3,5757x107 60,42 

1 35 5 600 2 31 3,5753x107 60,41 

11 35 10 600 4 47 3,5387x107 59,79 

8 70 5 400 4 56 3,5174x107 59,43 

3 35 5 600 4 67 3,4014x107 57,47 

9 35 10 600 2 38 2,8337x107 47,88 

12 35 10 400 4 42 2,7871x107 47,09 

14 70 10 400 2 45 2,4335x107 41,12 

10 35 10 400 2 39 2,4039x107 40,62 

4 35 5 400 4 53 2,3868x107 40,33 

2 35 5 400 2 62 2,3484x107 39,68 

16 70 10 400 4 45 1,8056x107 30,51 

 

 Observando a tabela 36, pode-se notar que houve diferença na carga utilizada e 

há uma correlação com a temperatura de sinterização, visto que as amostras sinterizadas a 600 

°C obtiveram maior condutividade, com exceção das amostras 6 e 8. Foram feitas análises de 

condutividade em outras amostras que confirmaram que as amostras sinterizadas a 600 °C 

obtiveram maior condutividade em relação as amostras sinterizadas a 400 °C. 

 Comparando os dados obtidos com a literatura, enquanto Carvalhal (2011) 

obteve condutividade entre 65-90% IACS para amostras de composição semelhante, a 

condutividade obtida nas amostras analisadas ficou entre 40-95% IACS. A temperatura de 

sinterização também deve ser levada em consideração, visto que as amostras analisadas por 
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Carvalhal foram sinterizadas a temperaturas superiores, por volta de 700 °C e 800 °C por 90 

minutos, e como observado na tabela 36 e na literatura, a temperatura elevada contribui para a 

sinterização dos pós metálicos. 

 Os resultados de microdureza mostram também uma influência da temperatura 

com a dureza do material. A tabela 38 mostra que as amostras sinterizadas a 400 °C obtiveram 

maior dureza, o que condiz com a literatura, pois a temperatura influencia no crescimento dos 

grãos fazendo com que as discordâncias tenham maior mobilidade, reduzindo a dureza. (HILL, 

1982) 

 Os resultados de microdureza também são semelhantes aos encontrados na 

literatura e junto com as microscopias eles mostram que a 400 °C houve difusão, 

empescoçamento dos pós e crescimento de grão, mas o isolamento dos poros não foi eficiente 

dando uma visão de uma microestrutura granular com precipitados de níquel de cromo.  

 

Tabela 38: Dados das amostras em relação a microdureza 

Amostra 
Pressão 

(MPa) 

Tempo 

comp. 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

sinter. 

(h) 

TC 

(nm) 

IACS 

(%) 

Microdureza 

(MPa) 

12 35 10 400 4 44 47,09 1132,38 

2 35 5 400 2 45 39,68 1118,92 

6 70 5 400 2 77 94,61 1089,27 

13 70 10 600 2 47 64,88 1003,51 

10 35 10 400 2 26 40,62 974,29 

8 70 5 400 4 31 59,43 948,78 

14 70 10 400 2 47 41,12 891,11 

11 35 10 600 4 56 59,79 861,11 

4 35 5 400 4 67 40,33 844,65 

1 35 5 600 2 38 60,41 839,34 

15 70 10 600 4 42 90,03 818,25 

16 70 10 400 4 45 30,51 817,91 

7 70 5 600 4 39 60,42 777,94 

5 70 5 600 2 53 76,62 771,56 

9 35 10 600 2 62 47,88 669,05 

3 35 5 600 4 45 57,47 626,48 

 

 A microscopia eletrônica de varredura trouxe resultados interessantes e 

confirmam as impressões estabelecidas a partir da microscopia óptica. A figura 54 mostra a 

microscopia eletrônica de varredura de uma das amostras nela é possível destacar os formatos 

dos metais de níquel e cromo. 
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Figura 54: Microscopia eletrônica (ampliação de 500) e espectroscopia das amostras 

 

 Pela espectroscopia, podemos ver como os pós de níquel se aglutinaram, mas 

alguns átomos ainda se mantiveram difundidos na matriz de cobre. Podemos dizer com que a 

composição se homogeneizou, como Askeland (2008) e Hill (1952) explicam, até as 

concentrações se estabilizarem e o fluxo de difusão diminuir para esta faixa de temperatura. 

Como mostra a literatura, a difusividade dos átomos de níquel no cobre é maior do que do cobre 

no níquel, isso facilitou essa aglutinação dos pós de níquel para a formação dos grãos. Devido 

a esse fenômeno, podemos dizer que o comportamento dos pós foi semelhante ao 

comportamento dos átomos, ou seja, foi possível observar a autodifusão em escala 

microscópica. 

 O cromo também conseguiu difundir entre si pela matriz de cobre, mas, por ter 

estrutura cristalina diferente, o seu formato granular ficou irregular em comparação ao níquel. 

Essa boa difusão ocorreu provavelmente pelo mesmo motivo pelo qual o níquel conseguiu se 
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difundir, ou seja, pelo comportamento semelhante dos pós como se fossem átomos e a diferença 

de estrutura cristalina só fará diferença quando os grãos de níquel começam a crescer. A figura 

55 mostra o formato irregular do grão de cromo em relação aos grãos de níquel também mostra, 

pela eletrodispersão, como os átomos de cromo também estão espalhados pela matriz de cobre.  

 

 
Figura 55: Microscopia eletrônica (ampliação 170) e espectroscopia das amostras 

 

 A figura 56 mostra com mais detalhes como a difusão entre o cobre e o níquel 

foi boa. Na figura 56 quase não se vê o contorno de grão, somente é possível dizer o que é 

níquel pela espectroscopia por dispersão. 
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Figura 56: Microscopia eletrônica (ampliação 2000) e espectroscopia das amotras 

 

 A figura 57 mostra com detalhes como a difusão do cromo após o crescimento 

do grão diminuiu criando um contorno de grão mais distinto em relação aos contornos de grão 

dos grãos de níquel. Esses contornos provavelmente influenciaram na dureza das amostras sem 

prejudicar a condutividade 
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Figura 57: Grãos de cromo observados por microscopia eletrônica (ampliação 1500 a 

esquerda e 2000 a direita) 

 

 Como mencionado, a amostra 7 apresentou uma fratura quando submetida a 

microscopia óptica e os dados do DRX mostraram variações que podem ter sido causados por 

uma impureza dentro da amostra. Tal impureza pode ser detectada no MEV e como mostra a 

figura 58 há uma concentração de alumínio no interior da fratura. 
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Figura 58: Microscopia eletrônica da amostra 7 e espectroscopia do ponto azul 

 

 Comparando com a figura 59, vemos que se trata de um grão de alumina que 

estava dentro da amostra. 
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Figura 59: Microscopia eletrônica da amostra 7 e espectroscopia do ponto laranja 

 A tabela 39 mostra o percentual em massa dos dois pontos analisados pela 

espectroscopia por dispersão. 

  

Tabela 39: Composição em percentual atômico das regiões analisadas pelo EDS 
 C-K O-K Mg-K Al-K Si-K Ca-K Fe-K Cu-K 

Base (2050) pt1 27.33 25.62 0.07 36.84 4.64 0.24 0.95 4.30 

Base (2050) pt2 32.29 3.68  3.83 0.52 0.10  59.58 

 

 Pelos dados da tabela, podemos confirmar que um grão de alumina contaminou a 

amostra7. 
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4.18 AMOSTRAS “A” 

 

 Após analisadas as amostras, se esperava uma crescente graduação de 

condutividade em função das temperaturas, pressões e tempo utilizados, porém, os resultados 

foram variados e não foi possível obter uma taxa de crescimento da condutividade ou da dureza, 

em contrapartida, foi possível mapear algumas variações que foram comuns em alguns 

resultados. 

 Foi possível observar que a pressão e a temperatura afetaram a condutividade e 

a composição das amostras também influenciaram nos resultados. Foi observado também que 

uma amostra a 400°C com uma condutividade maior do que a esperada. Com essas informações, 

decidimos reproduzir novamente as amostras com a mesma composição inicial Cu(98,5%)-

Ni(1,0%)-Cr(0,5%). Os fatores de variação foram limitados a temperatura e o tempo de 

sinterização, e apenas para confirmação que a variação do tempo de compactação não 

influenciou diretamente os resultados, 4 amostras foram compactadas sem tempo de 

compactação. 

 A tabela 40 mostra o planejamento de trabalho das amostras. 

 

Tabela 40: Programação de tratamento das amostras 

Amostra 
Pressão 

(MPa) 

Tempo 

comp. 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

sinter. 

(h) 

1 a 70 0 400 6 

2 a 70 0 400 6 

3 a 70 0 400 6 

4 a 70 0 400 6 

5 a 70 10 400 4 

6 a 70 10 400 4 

7 a 70 10 400 4 

8 a 70 10 400 4 

9 a 70 10 400 2 

10 a 70 10 400 2 

11 a 70 10 400 2 

12 a 70 10 400 2 

 

 O processo de homogeneização foi feito de maneira diferente. Como o processo 

das amostras anteriores não garantiu a composição desejada, a homogeneização das amostras 

“a” foi feita utilizando uma massa total de 33,6 gramas divididos em 12 amostras de 2,8 gramas. 
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 Pelas microscopias ópticas, foi possível ver um padrão nas amostras, mesmo 

com a variação do tempo. A figura mostra as microscopias de maneira geral onde é possível 

ver que todas possuem a mesma estrutura granular com grãos de níquel e cromo bem difusos e 

aglomerados na matriz de cobre. 

 

 

Figura A     Figura B 

 

Figura C    Figura D 

 

Figura E    Figura F 

Figura 60: Microscopia óptica das amostras “a” 
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 Como observado na figura, não houve uma variação no comportamento das 

amostras em relação a microscopia. Em todas as amostras houve empescoçamento, difusão dos 

pós de níquel e cromo, formação de grãos, presença de porosidade, característica da baixa 

temperatura, formação bem arredonda dos grãos de níquel e formação irregular dos grãos de 

cromo. 

 A amostra 5, no processo de compactação, sofreu uma ruptura, porém, ela foi 

submetida a sinterização e foram feitas as caracterizações dessa amostra. Os resultados da 

amostra 5 divergiram das demais amostra e por isso ela foi descartada. 

 Foi feita o DRX das amostras e os resultados foram semelhantes entre si, os picos 

de difração, de acordo com a literatura indicam a predominância do cobre e a posição dos picos 

foi muito mais próxima. A figura 61 mostra os picos mais intensos de difração. 

 

 
Figura 61: Difratograma das amostras “A” 

 

 Ampliando os picos e medindo a largura a meia altura, houve uma pequena 

variação na largura dos picos. Observando a figura 62, é possível ver esse deslocamento, m\z 

quando se coloca em um gráfico, a variação é décimos de segundo. 

 

 
Figura 62: Difratograma ampliado das amostras “A” 
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 A figura 63 mostra um gráfico da largura a meia altura em função das amostras 

e como é possível perceber, a variação da largura é baixa entre as amostras. Podemos considerar 

essa baixa variação ao tratamento térmico semelhante das amostras e confirmar que o processo 

foi o mesmo para todas as amostras. 

 

 
Figura 63: Gráfico da largura em meia altura em função das amostras 

 

 Olhando graficamente a posição dos picos, claramente se vê que a posição dos 

picos próximos e na posição característica do cobre. A figura 64 mostra graficamente a posição 

dos picos e podemos dizer que essa proximidade dos picos mostra um procedimento bem 

executado e indica um tratamento homogêneo das amostras. 
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Figura 64: Gráfico da posição do pico em função das amostras 

 

 O tamanho dos cristalitos se manteve próximo ao tamanho das amostras 

anteriores, não atingindo o mesmo tamanho das amostras de Carvalhal (2011), mas semelhantes 

aos de Tegon (2018), mostrando que a temperatura de sinterização altera o tamanho dos 

cristalitos, porém, para obter um tamanho expressivo, a diferença de temperatura deve ser 

maior, pois, como observado nas amostras a 600º C, o tamanho dos cristalitos se manteve 

próximo aos cristalitos das amostras a 400º C  

 A amostras “a” não atingiram a mesma condutividade da amostra 6, mas os 

resultados de microdureza foram semelhantes as amostras sinterizadas a 400 °C. Analisando a 

tabela 41, o tempo de sinterização influenciou diretamente na condutividade das amostras, mas 

não aumentou a condutividade, mesmo com um tempo maior de sinterização. A micro dureza 

foi semelhante a encontrada na literatura e corrobora com as amostras anteriores, mas em 

relação a condutividade, podemos dizer que encontramos uma temperatura mínima de 

sinterização. A pressão de trabalho foi inferior a de Carvalhal devido a limitação na máquina, 

provavelmente um aumento na carga de compactação pode ajudar a sinterização, visto que o 

aumento da pressão influenciou na condutividade das amostras. 
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Tabela 41: Dados das amostras “a” em relação a condutividade 

Amostras 
Pressão 

(MPa) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

sint. 

(h) 

TC 

(nm) 

IACS 

(%) 

Microdureza 

(MPa) 

3a 69 400 6 56 42,21 1065,32 

2a 69 400 6 54 39,37 981,08 

1a 69 400 6 46 39,32 965,74 

4a 69 400 6 49 37,80 925,09 

12a 69 400 4 49 30,33 936,77 

9a 69 400 4 50 28,98 900,34 

7a 69 400 2 49 27,31 1042,09 

6a 69 400 2 51 27,09 960,04 

8a 69 400 2 51 26,80 997,07 

10a 69 400 4 47 23,51 955,63 

11a 69 400 4 53 22,70 933,83 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A quantidade de massa utilizada foi muito baixa para que se pudessem obter 

amostras com composições semelhantes ou até mesmo iguais. A utilização de amostras 

maiores, ou um processo de mistura de pós melhor pode sanar essa dificuldade.  

 Mesmo não sendo possível manter a composição desejada para as primeiras 

amostras, foi possível obter dados de difração que confirmam a presença dos pós de níquel e 

crômio na matriz de cobre. A utilização de amostras de tamanho semelhante auxilia no 

tratamento térmico e na homogeneização, sendo sugerida a compactação de uma amostra maior 

o corte desta amostra, como feito por Carvalhal (2011). 

 O processo de homogeneização das amostras “a” se mostrou mais eficiente para 

o tamanho das amostras, tornando, para este tamanho de amostra, um processo fácil, simples e 

mais propício na obtenção das amostras na composição desejada. 

 Não foi possível reproduzir o mesmo valor de condutividade da amostra 6 nas 

amostras “a”, nos fazendo concluir que a medida de condutividade medida na amostra 6 foi um 

equívoco, mas, os ensaios de microdureza tornam a amostra 6 válida e que a divergência está 

na medição e não na amostra em si. 

 A falta do tratamento de homogeneização por temperatura pode ter sido a causa 

principal da baixa difusão e por consequência da queda de condutividade, visto que na literatura, 

foram analisadas amostras tratadas a uma temperatura de 500 °C por 48 horas com resultados 

de condutividade de aproximadamente 50% IACS. As amostras “a” conseguiram 

aproximadamente 40% IACS com 6 horas de sinterização a 400 ºC. Concluímos que, para 

400ºC, necessitaríamos de um tempo muito maior de sinterização para chegarmos a uma 

condutividade maior do que 50% IACS. Uma opção para próximos estudos é comparar se, por 

um período de 2880 minutos e a 400 ºC, a condutividade será semelhante às apresentadas na 

literatura. 

 Foi possível observar o fenômeno de movimentação dos pós durante o processo, 

bem como a aglomeração dos pós e a difusão dos materiais, o que nos fez concluir que o 

fenômeno atômico ocorreu de maneira macroscópica. Podemos sugerir um cálculo do fator D 

para as amostras ternárias utilizando as equações propostas por Hill (1982), bem como o cálculo 

da velocidade com que os pós percorrem a matriz de cobre para se aglomerarem. 

 Outro fenômeno que foi possível identificar foi a uma maior difusividade do 

níquel no cobre. Na literatura vimos que a difusividade do níquel no cobre é menor, porém, nas 

amostras, o níquel e o cromo se difundiram com mais facilidade, formando grãos grandes. 
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Podemos associar essa facilidade com a porosidade da amostra, onde os vazios se comportaram 

como lacunas, facilitando o fluxo dos pós de níquel e cromo pela matriz de cobre. 

 Temperaturas elevadas influenciam diretamente na sinterização e na 

condutividade como foi observado nas amostras, um estudo comparativo entre temperaturas 

baixas com tempos longos e temperaturas altas com tempos curtos pode indicar o quanto a 

temperatura e o tempo podem influenciar tanto na condutividade quanto na dureza das amostras. 

 A carga de compactação influenciou na condutividade das amostras, talvez o 

aumento da diferença de carga entre as amostras possa trazer resultados interessantes. 

 Há uma correlação entre o tamanho dos cristalitos e a temperatura de 

sinterização, mas não podemos confirmar a influência do tamanho dos cristalitos na 

condutividade e na dureza. Sabemos pela literatura que os contornos de grão são barreiras para 

a condutividade, porém aumentam a dureza do metal, servindo também de barreiras para as 

discordâncias, e como os cristalitos são pequenas variações nos ângulos dos planos 

cristalográficos, podemos associar os cristalitos como nanogrãos, um estudo sobre a influência 

direta dos cristalitos na condutividade e na dureza é uma boa sugestão para trabalhos futuros. 
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