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RESUMO 

 

A Metalurgia do Pó é uma técnica que permite a produção de peças metálicas com 

propriedades e geometrias diversas. O uso de hidretos na produção de matrizes metálicas 

através da metalurgia do pó tem se destacado devido às propriedades inerentes ao mesmo. 

Visando otimizar o uso do nióbio Nb na produção de matriz metálica, essa pesquisa avaliou 

o hidreto de nióbio (NbH) na produção da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH obtida 

por sinterização por prensagem a quente, com a finalidade de verificar o comportamento do 

hidreto de nióbio e sua alteração em função das temperaturas de sinterização. As matrizes 

foram sinterizadas por 2 minutos, à pressão de 35MPa e temperaturas de 750°C, 800°C, 

850°C, 900°C e 950°C. A caracterização microestrutural foi feita utilizando a MEV/EDS e 

o DRX foi realizado para identificar as fases formadas. A sinterização ocorreu por fase sólida 

para o Fe e Nb e fase líquida para o Cu. As temperaturas foram suficientes para provocar a 

desidrogenação do hidreto e transformar a fase NbH em Nb. O aumento da temperatura de 

sinterização favoreceu a formação de fases como FeNb, Fe2Nb e Fe7N6. 

 

Palavras-chave: Prensagem a quente, hidreto de nióbio, microestrutura. 
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ABSTRACT 

 

Powder metallurgy is a technique that allows the production of metal parts with different 

properties and geometries. The use of hydrides in the production of metal matrices through 

powder metallurgy is highlighted due to its inherent properties. Aiming to optimize the use 

of Niobium (Nb) in the production of metal matrix, this research evaluated the niobium 

hydride in the production of 25% Fe-50% Cu-25% NbH metal matrix obtained by hot 

pressing sintering, in order to discover the niobium hydride and its alteration in the function 

of sintering temperatures. The sintering occurred for 2 minutes, at 35MPa pressure and at 

temperatures of 750, 800, 850, 900 and 950°C. A microstructural characterization was done 

using a SEM/EDS and the XRD was used to identify the formed phases. The solid-phase 

sintering occurred for Fe and Nb and liquid phase for Cu. The temperatures were sufficient 

to cause dehydrogenation and turn the NbH phase into Nb. The sintering temperature 

increase favored the formation of phases such as FeNb, Fe2Nb and Fe7Nb6. 

Key-words: hot pressing, niobium hydride, microstructure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicabilidade do nióbio tem despertado interesse em diversos setores, principalmente na 

metalurgia do pó (MP), onde o uso de elementos químicos com alto ponto de fusão é eficaz 

e viável, pois não é necessário que o ponto de fusão seja alcançado, além do bom controle 

de porosidade e microestrutura que a sinterização dos pós pode proporcionar (GABRIEL et 

al, 2012; SHARMA et al., 2016; ALVES e COUTINHO, 2019; CHU et al., 2019).  

Desta forma, Oliveira (2010) estudou a substituição do Co pelo Nb em ferramentas 

diamantadas, uma vez que o Co é altamente tóxico e várias pesquisas já vem sendo 

conduzidas na intenção de substituí-lo. Embora os resultados obtidos tenham se mostrado 

satisfatórios, o Nb é um metal dúctil, ou seja, o processo de moagem do mesmo o deforma 

plasticamente, não sendo possível a obtenção de pós finos. Faz-se necessário o processo 

HDH (hidrogenação-desidrogenação), que consiste em introduzir átomos de hidrogênio 

(hidrogenação) em altas temperaturas nos interstícios do metal, promovendo sua fragilização 

devido a formação de hidreto. Após a fragilização, o material é reduzido ao pó fino pelo 

processo de moagem mecânica e, então, o pó é submetido à altas temperaturas novamente 

para a remoção do hidrogênio (desidrogenação), produzindo o pó do metal (GABRIEL et al, 

2012). 

Com o intuito de reduzir custos no processo de obtenção de novas ligas metálicas, avalia-se 

o uso de hidretos metálicos na fabricação de ligas, porém pela metalurgia convencional o 

uso de hidretos é limitado devido às características, como por exemplo a fragilização e 

corrosão do aço devido a presença de hidrogênio, além de reduzir a vida útil e valores de 

suas propriedades. 

Na MP, áreas de pesquisa têm usado hidretos metálicos de titânio, nióbio, tântalo, entre 

outros, para produção de pós mais finos (nanométricos) e com pureza elevada, eliminando a 

etapa HDH e visando otimizar o uso do Nb na produção de matriz metálica, essa pesquisa 

avaliou o comportamento do hidreto de nióbio na produção da matriz metálica 25%Fe-

50%Cu-25%NbH por meio da sinterização por prensagem a quente e sua alteração em 

função das temperaturas de sinterização (750, 800, 850, 900 e 950°C).  

Esse estudo faz parte da pesquisa de pós-doutorado desenvolvida pela Drª. Hellen Cristine 

Prata de Oliveira (REDEMAT/UFOP) a respeito da viabilidade do uso de hidreto de nióbio 
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na metalurgia do pó para fabricação de matrizes metálicas na produção de ferramentas 

diamantadas. Tendo em vista o pioneirismo da implementação de hidreto de nióbio na 

metalurgia do pó, o mesmo possui relevância tecnológica e de inovação, uma vez que não 

existem estudos sobre a utilização do NbH na obtenção de uma matriz metálica através do 

processo de prensagem a quente e relevância econômica, visto que o Brasil detém 

aproximadamente 98% das reservas de nióbio no mundo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar química e estruturalmente a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

sinterizada por prensagem a quente em função das diferentes temperaturas de sinterização. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar estruturalmente os pós metálicos de Fe, Cu, Nb e NbH;  

• Avaliar o comportamento de cada pó metálico, em função do processo de aquecimento 

durante a análise térmica; 

• Identificar as fases presentes e possíveis transformações de fase das matrizes metálicas 

25%Fe-50%Cu-25%NbH, em função da alteração da temperatura de sinterização; 

• Analisar a morfologia das microestruturas e avaliar a presença de porosidades nas 

matrizes metálicas 25%Fe-50%Cu-25%NbH em função da alteração da temperatura de 

sinterização; 

• Realizar microanálise para identificar as possíveis regiões onde ocorreram a difusão entre 

os elementos Fe, Cu e NbH; 

• Examinar na matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH sinterizada se ocorreu a transição 

da fase NbH para a fase Nb; 

• Avaliar a influência da alteração de temperatura nas propriedades químicas e 

microestrutura das matrizes metálicas 25%Fe-50%Cu-25%NbH sinterizadas por 

prensagem a quente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Metalurgia do Pó: Processos e Técnicas 

A Metalurgia do Pó (MP), também conhecida como sinterização, segundo Chiaverini (2001) 

e Akhtar (2018), é um processo metalúrgico definido como o estudo do processamento dos 

pós metálicos e não metálicos incluindo sua fabricação, caracterização e a conversão dos pós 

em materiais de engenharia. É um processo que permite a fabricação de peças metálicas e 

não metálicas seriadas com ótimas tolerâncias geométricas e bom acabamento superficial 

(COLOSANTI, 2012; AKHTAR, 2018), além de obter peças com baixa segregação, menor 

quantidade de poros, boa taxa de densificação e boa molhabilidade (SOMANI, 2018).  

A Metalurgia do Pó apresenta diversas vantagens em relação aos métodos convencionais, 

dentre elas pode-se destacar: 

• Baixo consumo de energia; 

• Aproveitamento de matéria prima, geralmente acima de 95%; 

• Tecnologia verde e sustentável, com baixo impacto ambiental devido ao baixo consumo 

de energia. 

Outra vantagem relevante do processo é a facilidade de mistura dos diferentes pós metálicos. 

Isso leva à possibilidade de criar novos materiais compostos, com especial propriedades 

físicas e mecânicas em um componente que não pode ser produzido pelo processo de fusão 

(YAMAGUCHI, 1997). Portanto, é um processo que tem muito a oferecer, porque produz 

materiais de microestrutura extremamente fina e uniforme e permite a formulação de 

materiais compostos a partir de diferentes constituintes produzindo combinações de 

propriedades únicas. (SLUZALEC, 2015) 

A Figura 3.1 mostra a comparação da Metalurgia do Pó com processos convencionais, em 

relação ao consumo de energia e aproveitamento de matéria prima. 
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Figura 3.1: Consumo de energia e aproveitamento de matéria prima de processos metalúrgicos (Grupo 

Setorial, 2018) 

 

A MP se distingue dos processos metalúrgicos convencionais pelas características: 

• Utilização de pós metálicos e não-metálicos como matérias primas; 

• Ausência de fase líquida ou presença apenas parcial de fase líquida durante o processo de 

fabricação; 

• Produção de peças com formas definitivas ou praticamente definitivas, dentro de 

tolerâncias muito estreitas, geralmente sem necessidade de operações de usinagem 

posteriores ou de qualquer outro tipo de acabamento; 

• Produção de componentes com características estruturais e físicas impossíveis de se obter 

por qualquer outro processo metalúrgico; 

• Obtenção de peças em grandes séries, tornando o processo altamente competitivo em 

relação aos processos convencionais. 

 

3.1.1 Processos  

A Metalurgia do Pó pode ser dividida em até quatro principais etapas de processamento, 

sendo elas: 

• Obtenção dos pós; 

• Mistura e Homogeneização; 
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• Compactação; 

• Sinterização. 

Estas duas últimas sendo efetivadas separadamente ou concomitantes. 

A matéria prima na MP constitui mais do que na maioria dos processos metalúrgicos 

convencionais um fator básico, principalmente no que se refere a sua uniformidade. Por esse 

motivo, é imprescindível o seu rigoroso controle, o que significa que todas as suas 

características devem ser conhecidas, determinadas e controladas com a maior profundidade. 

A qualidade dos pós metálicos é função do processo de fabricação e as três áreas que 

englobam a tecnologia de produção dos pós são processos físicos, químicos e mecânicos. 

Dentre esses processos, pode-se destacar as técnicas químicas e a atomização de metais 

fundidos, por serem as que produzem pós com custo mais baixo, atendendo as exigências da 

maioria dos produtos sinterizados (CHIAVERINI, 2001; AKHTAR, 2018). 

German (2014) diz que após a obtenção dos pós, é imprescindível a caracterização dos 

mesmos, pois as características desses irão impactar diretamente à maneira que serão 

realizados o processamento e as propriedades que serão obtidas pelas peças metálicas. 

Dentre as principais características que os pós metálicos devem apresentar estão: pureza e 

composição química, morfologia da partícula, tamanho da partícula e composição 

granulométrica, porosidade, densidade aparente, velocidade de escoamento, superfície 

específica, compressibilidade e resistência verde. 

A mistura e homogeneização, segundo Chiaverini (2001), são operações usadas para 

aumentar o contato entre as partículas e o resultado se dará em função do tamanho e forma 

das partículas. Quanto maior a uniformidade do tamanho de partícula do material, maior a 

possibilidade de se obter resultados uniformes e consistentes. Na MP as partículas esféricas 

são os casos mais simples e ideal de uma partícula, mas caso as partículas obtidas não sejam 

esféricas, admite-se que partículas irregulares são as melhores para se trabalhar, uma vez 

que o preenchimento dos espaços vazios ocorre de forma mais efetiva. 

Caso não haja uma boa distribuição granulométrica de pós metálicos na mistura, existindo 

maior quantidade de partículas maiores e diferenças no formato das partículas, a tendência 

é que ocorra segregação, impedindo a obtenção de resultados consistentes e uniformes. 
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Segundo Chiaverini (2001), as misturas utilizadas podem ser de um único metal ou de uma 

liga comum (pós pré-ligados), ou de uma solução sólida, ou de uma mistura de vários pós 

constituintes em porcentagens. Nesse último caso, durante a sinterização pode ocorrer a 

fusão de um componente da liga, tendo uma variável no processo, que é a fase líquida. Esse 

caso é o da matriz em estudo. 

A compactação é a primeira das operações de consolidação da Metalurgia do Pó. O pó é 

colocado em cavidades de matrizes (moldes), montadas em prensas de compressão, 

especialmente fabricadas para essa finalidade e, então, é aplicada sobre ele pressões 

determinadas, de acordo com o tipo de pó utilizado e com as características finais das peças 

sinterizadas. 

Para Chiaverini (2001), a compactação tem como objetivos: 

• Conformar o pó na forma projetada; 

• Conferir as dimensões finais, ou aproximadamente finais, especificadas, levando em 

conta as possíveis alterações dimensionais que possam ocorrer durante a sinterização; 

• Conferir a adequada densidade verde ao compactado; 

• Conferir a resistência mecânica necessária para o manuseio posterior, e; 

• Proporcionar o necessário contato entre as partículas de pó, para que a operação de 

sinterização seja efetuada de modo mais eficiente. 

A compactação é uma etapa à parte utilizada quando se trabalha com a sinterização 

convencional, mas para esse trabalho foi utilizado a compactação simultânea a sinterização. 

A etapa conhecida como sinterização é a operação fundamental da técnica de metalurgia do 

pó, porque ela constitui a fase final do ciclo de consolidação dos pós metálicos. Uma das 

principais razões para o uso da sinterização é melhorar as propriedades dos compactados 

como dureza, resistência, condutividade elétrica, expansão térmica e resistência à corrosão 

(GERMAN, 1991). 

Segundo Chiaverini (2001) a sinterização consiste no aquecimento dos compactados verdes, 

obtidos na operação de compactação, a temperaturas elevadas, porém abaixo do ponto de 

fusão do metal ou do principal constituinte da liga metálica considerada, sob condições 

controladas de tempo, temperatura e meio ambiente. Normalmente, a temperatura 
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especificada de sinterização é da ordem de 2/3 a 3/4 da temperatura de fusão da liga 

considerada. Como resultado, as partículas que constituem o compactado ligam-se entre si e 

o material adquire as características desejadas de densidade, dureza e resistência mecânica. 

A sinterização também pode ser entendida como um processo termodinâmico, na qual um 

sistema de partículas adquire uma estrutura sólida coerente, através da redução da área 

superficial específica, resultando na formação e crescimento de contornos de grão e 

formação de pescoços de união interpartículas, levando normalmente o sistema à 

densificação. A principal força motriz do processo de sinterização vem da alta energia 

superficial dos pós metálicos. Quanto maior a quantidade da área superficial no material 

original, tanto maior a força motora para a sinterização (CHIAVERINI, 2001). 

Ainda segundo Chiaverini (2001) e German (2014), para que a liga seja formada com as 

propriedades desejadas durante a sinterização, alguns fatores são necessários, tais como: 

• Temperatura: é o mais importante e o grau de ligação (coesão) aumenta grandemente 

com relativamente pequenos aumentos da temperatura de sinterização.  

• Tempo: quanto mais longo o tempo, maior quantidade de material transportada e, em 

consequência, o grau de ligação aumenta. 

• Tamanho de partícula: o tamanho de partícula influencia na quantidade de transporte 

de material, pois quanto menor o tamanho de partícula, maior a sua área superficial, 

portanto maior a área de contato entre partículas. 

• Porosidade e natureza do pó: influencia na taxa de difusão. Quanto menor a quantidade 

de poros, maior o grau de ligação, porque há um maior contato físico entre as partículas 

e maior área para a difusão. 

De acordo com o estado físico das fases, a operação de sinterização pode ser definida como 

sinterização por fase sólida, por fase líquida ou sinterização ativada.  

A sinterização por fase sólida ocorre em temperatura onde nenhum dos elementos do sistema 

atinge o ponto de fusão. Ela é realizada com transporte de material, por exemplo, difusão 

atômica. Com o intuito de promover uma maior força motriz, a sinterização por fase sólida 

ocorre, às vezes, com adições de elementos reativos que alteram o equilíbrio entre a energia 

superficial das partículas e a energia de contorno de grão, favorecendo a sinterização 

(COSTA, 2004).  
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Segundo German (2014) a sinterização por fase líquida pode ser definida como sinterização 

envolvendo um líquido coexistente e sólido particulado durante alguma parte do ciclo 

térmico da sinterização. A presença da fase líquida no processo de sinterização é comum 

quando um componente da composição da mistura se funde durante o aquecimento, ou 

quando a fase sólida apresenta uma solubilidade limitada na fase líquida (CHIAVERINI, 

2001; GERMAN, 2014). 

A principal vantagem da sinterização por fase líquida é o forte aumento da taxa de 

sinterização, atingindo uma densidade quase total e permitindo tempos de sinterização 

menores. A presença da fase líquida durante um ciclo de sinterização pode melhorar 

substancialmente a taxa de sinterização, levando a melhorias nas propriedades 

(UPADHYAYA, 2009). 

A sinterização ativada consiste na modificação das propriedades superficiais das partículas 

constituintes do pó, através de um mecanismo ou agente ativador do processo de sinterização 

(GOMES, 1993). É um processo que permite uma temperatura de sinterização mais baixa, 

um tempo de sinterização menor ou uma melhoria nas propriedades com uma adição química 

ao pó. O aditivo atua para melhorar a taxa de transporte de matéria durante a sinterização, 

fornecendo um caminho de difusão rápido, segregando-se para o contato interpartículas, 

formando uma fase de baixa temperatura de fusão. O ponto de fusão mais baixo garante uma 

menor energia de ativação para difusão (GERMAN, 2014). 

 

3.2 Prensagem a Quente 

Segundo Miranda et al. (2017), a prensagem a quente consiste na aplicação simultânea de 

calor e pressão, como mostra a Figura 3.2, para sinterizar uma matriz metálica, a fim de obter 

um produto livre de porosidade. Isso permite que a técnica seja usada para fabricação de 

uma ampla variação de materiais. 
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Punção superior 

Calor 

Pós 

Punção inferior  

Figura 3.2: Representação esquemática do processo de Prensagem a Quente (adaptado Dong et al., 2018). 

 

A prensagem a quente apresenta vantagem de controlar estritamente os parâmetros de 

processamento (temperatura, pressão e tempo) e apresenta facilidade de misturar diferentes 

pós e, consequentemente, possibilidade de criar novos materiais compostos com 

propriedades físicas e mecânicas apropriadas (MIRANDA et al., 2017). Para que se tenha 

uma sinterização efetiva, é necessário que o ciclo térmico referente a sinterização de pós 

metálicos tenha 5 etapas, conforme mostrado na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Ciclo térmico obtida pela prensa a quente industrial durante a sinterização a 800°C/35MPa/3min 

(REIS et al., 2008; OLIVEIRA, 2010) 
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A etapa 1 corresponde a menor taxa de aquecimento usando pressão uniaxial baixa. 

Posteriormente, na etapa 2 há uma maior taxa de aquecimento usando uma pressão uniaxial 

constante pré-determinada. Em 3, atinge a temperatura desejada de sinterização, sendo esta 

constante durante o tempo estipulado, usando pressão uniaxial constante pré-determinada. 

Em seguida, a etapa 4 mostra a taxa de resfriamento controlada através de uma baixa pressão 

uniaxial, sendo em 5, o resfriamento ocorre sem qualquer influência da pressão (REIS et al., 

2008; OLIVEIRA, 2010). 

 

3.3 Influência dos Parâmetros de Sinterização na Produção de Ligas por 

Prensagem a Quente 

De acordo com Chiaverini (2001), na prensagem a quente, ao aumentar a pressão, a 

densidade da massa de pó aumenta e a porosidade diminui, mas sabe-se que a pressão 

aplicada na massa não é uniforme. Durante a aplicação de pressão, as partículas dos pós 

metálicos sofrem uma deformação plástica que depende principalmente da ductilidade do 

pó, onde a deformação é mais acentuada em pós de metais mais dúcteis, contudo havendo 

maior deformação há também um aumento nas superfícies de contato entre as partículas.  

Dependendo dos valores de pressão aplicados na sinterização pode ocorrer a formação de 

fase líquida ou amorfa no sistema. Essas fases aumentam a velocidade dos processos 

difusionais e aceleram o processo de densificação (GERMAN, 2014). 

German (2014) relatou que a pressão externa é amplificada na microestrutura, uma vez que 

as zonas de contato são pequenas. Como consequência, a pressão externa se torna um fator 

dominante no início do processo de densificação, sendo o final do processo controlado por 

fatores difusionais como mostra a Figura 3.4, que exemplifica o comportamento do Cu 

prensado a quente (700°C/30min) e MgO prensado a quente (1400°C/30min). 
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Figura 3.4: Densidade versus pressão aplicada para cobre (700°C/30min) e óxido de magnésio 

(1400°C/30min) (German, 2014). 

 

Esse fenômeno também pode ser observado nos estudos de Shukla et al. (2012), onde foi 

avaliado o comportamento da liga Cu-8%Cr-4%Nb (% atômica) sinterizada por prensagem 

a quente (1000°C/30min) e os resultados mostraram que no início do processo de 

densificação pela prensagem a quente, a pressão externa foi o fator principal de densificação 

(Figura 3.5). Em um segundo momento do processo, a densificação se torna mais dependente 

da temperatura, explicando a diminuição da inclinação da curva. 

 

 

Figura 3.5: Relação densidade versus pressão aplicada da liga Cu-Cr-Nb sinterizada por prensagem a quente 

(1000°C/30min) (Shukla et al., 2012) 
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O parâmetro temperatura também apresenta influência nas propriedades do sinterizado, e, 

para Chiaverini (2001), é um dos parâmetros mais influentes de todas as variáveis. 

Temperaturas de sinterização mais elevadas produzem sinterização mais rápida, isto nem 

sempre é favorável, devido à maior despesa na concepção do forno, os custos de energia 

mais elevados e a possível separação do limite de grão dos poros. 

Gu et al. (2012) observou a relação entre temperatura de sinterização e densidade relativa 

no composto TiB2/TiN sinterizado por prensagem a quente por 30, 45, 60 e 90 minutos a 

uma pressão de 25MPa e temperaturas de 1400, 1470, 1530 e 1620ºC em atmosfera de 

argônio, como mostra a Figura 3.6. Com baixa temperatura, a densidade da amostra é menor, 

com o aumento da temperatura de sinterização, a densidade aumenta rapidamente. Esse fato 

é atribuído à formação de fase líquida, quando a temperatura de sinterização é maior do que 

o ponto de fusão de um dos elementos. 

 

 

Figura 3.6: Temperatura de sinterização versus densidade relativa do composto TiB2/TiN sinterizado por 

prensagem a quente (25MPa/60min) (Gu et al., 2012) 

 

Shukla et al. (2012) em seu estudo sobre a influência da pressão e temperatura na 

densificação da liga Cu–8%Cr–4%Nb prensada a quente encontrou o resultado demonstrado 

na Figura 3.7. A pressão aplicada foi fixada em 10, 20 e 30MPa e as temperaturas de 
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sinterização utilizadas foram 800, 900 e 1000°C. O tempo de espera na temperatura de 

sinterização foi mantido em 30 minutos para todos os experimentos de sinterização. 

Os resultados mostram que a temperatura apresenta uma relação linear com o grau de 

densificação. Isto pode ser explicado pelos mecanismos de difusão, que é um mecanismo 

termicamente ativado e exerce grande influência sobre a densificação durante todo o 

processo. 

 

Figura 3.7: Densidade versus temperatura de sinterização da liga Cu-Cr-Nb sinterizada por prensagem a 

quente (30MPa/30min) (Shukla et al., 2012) 

 

A Figura 3.8 se refere ao pó de ferro prensado a quente e mostra a importância da 

combinação da tempertaura e pressão para atingir a densificação desejada. Uma temperatura 

mais elevada suaviza o material de tal forma que é necessária uma pressão menor para 

densificar o pó (GERMAN, 2014). 
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Figura 3.8: Combinação de pressão e temperatura necessária para atingir 99% de densidade no pó de ferro 

sinterizado por prensagem a quente (German, 2014) 

 

Outro parâmetro relevante é o tempo de sinterização, pois um longo tempo de sinterização 

normalmente irá melhorar o grau de sinterização, mas levará a mais despesas no 

processamento. 

German (2014) mostrou que o cobre sinterizado por prensagem a quente à 700°C para 

pressões de 3, 7 e 29MPa atinge altos valores de densidade acordando valores relativamente 

baixos de pressão e temperatura, quando combinados com o tempo (Figura 3.9). A densidade 

aumenta com a pressão aplicada, refletindo a compactação inicial do pó. Após a densificação 

inicial, os eventos de difusão mais lentos assumem o controle.  

 



16 
 

 

Figura 3.9: Comportamento do cobre durante a prensagem a quente à 700°C para pressões de 3, 7 e 29MPa 

(German, 2014) 

 

Gu et al. (2012) em seus estudos mostrou a relação entre tempo de sinterização e densidade 

relativa do TiB2/TiN sinterizado por prensagem a quente por 30, 45, 60 e 90 minutos a uma 

pressão de 25MPa e temperaturas de 1400, 1470, 1530 e 1620ºC em atmosfera de argônio. 

Inicialmente, a densidade da amostra aumenta rapidamente com o aumento do tempo de 

sinterização, mais tarde a densidade aumenta lentamente como mostra a Figura 3.10. Isso 

indica que os mecanismos de sinterização são diferentes em diferentes estágios de 

sinterização.  

 

Figura 3.10: Influência do tempo na densidade relativa do composto TiB2/TiN sinterizado por prensagem a 

quente (25 MPa/1530°C) (Gu et al., 2012). 
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Lee et al. (2014) investigou o comportamento da densificação do SiC (carbeto de silício) de 

alta pureza sinterizado por prensagem a quente. A Figura 3.11 (a) mostra a influência da 

temperatura na densificação do SiC sinterizado a 40MPa por 3 horas.  

 

 

Figura 3.11: Densidade do SiC sinterizado por prensagem a quente em função da (a) temperatura de 

sinterização (40MPa/3h) e (b) pressão de sinterização (2350°C/3h) (Lee et al., 2014) 

 

Nota-se que a contribuição da temperatura para a densificação diminui com o aumento da 

temperatura. Por outro lado, a Figura 3.11 (b) mostra a influência da pressão no SiC 

sinterizado a 2350°C por 3 horas e nota-se que densidade aumenta com o aumento da 

pressão. Portanto, a densificação do SiC foi mais afetada pela pressão do que pela 

temperatura. 

Outro parâmetro avaliado foi o tempo de sinterização. Para isso, a sinterização foi realizada 

à 2350°C, tempos de 1, 2 e 3 horas, variando-se as pressões em 30, 40 e 50MPa. Nota-se que 

há dois estágios de comportamento, como mostra a Figura 3.12. Um estágio inicial de 

densificação, seguido por um estágio de densificação mais lento. Considera-se que o 

rearranjo de partículas desempenha um papel importante na promoção da densificação 

durante o estágio inicial. 

 

(a) (b) 
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Figura 3.12: Densidade versus tempo de sinterização do SiC, sinterizado a 2350°C à pressões de 30, 40 e 

50MPa (Lee et al., 2014) 

 

Lee et al. (2014) concluiu que a densificação foi mais afetada pela pressão aplicada do que 

pela temperatura de sinterização e foi independente do tamanho de partícula inicial.  

 

3.4 Ligas metálicas obtidas pela metalurgia do pó 

Sharma et al. (2016) estudou a microestrutura e comportamento quanto a temperatura de 

sinterização da liga binária Ti-40Nb % em massa. Foram utilizados pós de TiH2 e Nb e os 

mesmos foram caracterizados quanto a microestrutura. A morfologia dos pós é mostrada na 

Figura 3.13. Os pós de TiH2 (Figura 3.13 (a)) e Nb (Figura 3.13 (b)) possuem partículas 

irregulares. 
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Figura 3.13: Morfologia dos pós de (a) TiH2 e (b) Nb (Sharma et al., 2016) 

 

Os pós foram consolidados pelo método de sinterização por plasma, em atmosfera de vácuo. 

Pressão e temperatura foram aplicados simultaneamente por 1,8ks. O aquecimento se deu a 

100 K/min, as temperaturas de sinterização foram 1223, 1373 e 1523K e pressão de 50MPa. 

Foi realizada análise de TGA e DTA em atmosfera de Ar do TiH2 e da mistura dos pós para 

avaliar o comportamento térmico, isto é, as transformações de fases e temperatura de 

desidrogenação do hidreto. O aquecimento e resfriamento foi mantido em 20 K/min.  

Através das análises de TGA e DTA, Sharma et al. (2016) observou que a desidrogenação 

do hidreto ocorreu em dois estágios tanto no pó do hidreto quanto no pó da mistura, como 

mostra a Figura 3.14. A Figura 3.14(a) mostra a DTA dos pós, ou seja, as transformações de 

fases dos pós em função da variação de temperatura e a Figura 3.14(b) mostra a TGA dos 

pós, ou seja, a variação de massa em função da temperatura.  
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Figura 3.14: Comportamento térmico dos pós de TiH2 e da mistura dos pós de Ti-40Nb pelo (a) DTA e (b) 

TGA (Sharma et al., 2016). 

Foi realizado mapeamento da distribuição elementar, conforme mostra a Figura 3.15. Esse 

mapeamento foi realizado na mistura dos pós após a moagem mecânica e observou-se que 

com o aumento do tempo de moagem aumenta-se a homogeneidade da distribuição dos pós. 

O tempo de moagem apresentados na Figura 3.15 são (a)1,8ks, (b)36ks e (c)180ks. A 

diminuição do tamanho das partículas do hidreto ocorreu de forma mais rápida que do Nb 

nos estágios iniciais de moagem, devido a fragmentação das partículas frágeis do TiH2, uma 

vez que a presença de hidrogênio fragiliza a estrutura do Ti. No caso das partículas de Nb, a 

fragmentação ocorreu de forma gradual, devido a deformação plástica antecedente a 

fragmentação.  
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Figura 3.15: Mapeamento da distribuição elementar dos pós de TiH2 e Nb na mistura após moagem por (a) 

1,8ks, (b) 36ks e (c) 180ks (Sharma et al., 2016) 

 

O DRX da mistura dos pós e da liga sinterizada é mostrada na Figura 3.16. Sharma et al 

(2016) observou que houve formação da fase NbH, consequente da mistura dos pós. Os 

resultados mostraram que as temperaturas de sinterização foram suficientes para a 

desidrogenação dos hidretos presentes na mistura e o aumento da temperatura de sinterização 

favoreceu a formação das fases α e β ricas em Ti na liga. 
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Figura 3.16: DRX das misturas dos pós e da liga sinterizada à 1223, 1373 e 1535K (Sharma et al., 2016) 

 

O MEV-EDS realizado confirma os resultados obtidos no DRX, como mostra a Figura 3.17. 

A micrografia por BSE mostra que o aumento da temperatura resultou na liga Ti-Nb rica em 

fase β com maior homogeneidade. Nota-se que há pouca presença de poros, indicando uma 

liga com alta densidade. 

 

 

Figura 3.17: Micrografia por BSE da liga Ti-Nb sinterizada à (a) 1223K, (b) 1373K e (c) 1535K com as fases 

apresentadas por EDS (Sharma et al., 2016) 
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Por fim, Sharma et al. (2016) concluiu que o uso do TiH2 evita aglomeração durante a 

moagem dos pós, ao contrário do pó de Ti. A microestrutura e a evolução de fase dependem 

da temperatura de sinterização e as temperaturas de sinterização foram suficientes para 

desidrogenação dos hidretos.   

Han et al. (2018) estudou a influência da adição dos elementos Ni, Fe e Co na liga 75%Cu-

25%Sn. Misturou-se 67,5%p de Cu com 22,5%p de Sn e 10%p X (Ni, Fe ou Co) e realizou-

se a prensagem a quente. A sinterização ocorreu com aumento de 100°C/min à 10MPa até 

atingir a temperatura desejada, para a adição de Fe foram utilizadas as temperaturas de 421, 

590 e 744°C. Após atingir a temperatura, a pressão foi elevada para 25MPa e mantida por 4 

minutos. O resfriamento ocorreu de forma espontânea em atmosfera de vácuo até atingir 

temperatura ambiente. 

A microestrutura óptica da liga 67,5%Cu-22,5%Sn-10%Fe sinterizada por prensagem a 

quente nas temperaturas de 421, 590 e 744°C é mostrada na Figura 3.18. Na Figura 3.18(a) 

mostra-se a micrografia óptica da liga simetrizada à 421°C. Foi identificada quatro 

colorações, cada uma relacionada a um constituinte estrutural, sendo elas amarela, azul, 

cinza e cinza médio. Há presença de alguns poros dispersos e em maior proporção na 

estrutura amarela. A DRX dessa liga, apresentada na Figura 3.19 mostra a presença de picos 

de Cu, Fe, Cu3Sn e Cu41Sn11.  

 

 

Figura 3.18: Micrografia óptica da liga 67,5%Cu-22,5%Sn-10%Fe sinterizada por prensagem a quente 

(25MPa/4min) nas temperaturas de (a) 421, (b) 590 e (c)744°C (Han et al., 2018) 
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Com o aumento da temperatura de sinterização para 590°C, a quantidade de poros diminui, 

resultando em aumento da densidade. O constituinte estrutural azul diminui e uma mistura 

das colorações amarelo e cinza aparecem, conforme mostra a Figura 3.18(b). O constituinte 

da coloração cinza se torna a principal microestrutura presente. A quantidade do constituinte 

da coloração amarela diminui, enquanto que a coloração cinza médio não se altera.  

Com o aumento da temperatura de sinterização para 744°C, algumas cavidades aparecem na 

microestrutura, o que leva à diminuição da densidade. O Cu desaparece, a quantidade de Fe 

não se altera e a quantidade da estrutura eutetoide (Cu) e fase δ aumentam, como pode ser  

observado na Figura 3.18(c) e 3.20. 

A DRX, mostrada na Figura 3.19, revela que a intensidade dos picos de Cu diminui e do Fe 

não se altera. Aparece um novo pico, chamada de (Cu), que são os picos de Cu deslocados 

para a esquerda devido a dissolução de Sn em Cu, ocorrendo aumento do parâmetro de rede 

do Cu. Com esses resultados, Han et al. (2018) conclui que a coloração amarela se refere ao 

Cu e a coloração cinza médio se refere ao Fe. A coloração azul se refere ao Cu3Sn que pode 

ser a fase ε e a coloração cinza é o Cu41Sn11 que pode ser a fase δ. 

 

 

Figura 3.19: Difratograma da liga 67,5%Cu-22,5%Sn-10%Fe sinterizada por prensagem a quente 

(25MPa/4min) nas temperaturas de (a) 421, (b) 590 e (c)744°C (Han et al., 2018) 
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A microestrutura obtida por MEV da liga sinterizada a 590°C é mostrada na Figura 3.20. O 

ponto 1 é composto por 97,3%at de Fe, 2,2%at de Cu e 0,5%at de Sn, indicando que houve 

dissolução do Cu e Sn no Fe. O ponto 2 corresponde a 79,2%at de Cu, 18,6%at de Sn e 

2,2%at de Fe, indicando que o Fe se dissolveu na fase δ (Cu e Sn com razão atômica 4:1). 

 

 

Figura 3.20: Microestrutura da liga 67,5% Cu–22,5% Sn–10% Fe sinterizada a 590°C (25MPa/4min) (HAN 

et al., 2018). 

 

 

Portanto, Han et al. (2018) concluiu que pouca quantidade de Fe se dissolveu no Cu e na 

fase δ e a maior quantidade de Fe se formou em fase única. 

Lee et al. (2015) estudou o comportamento do Ti e TiH2 quanto à microestrutura, densidade 

e pureza após sinterização convencional. 

O pó de Ti foi obtido pelo método HDH e o pó de TiH2 foi obtido pela hidrogenação do 

metal. A sinterização foi feita com temperatura de 1423 e 1623°C por 2 horas. 

A Figura 3.21 mostra a microestrutura do Ti e TiH2. As Figuras 3.21 (a) e (b) mostram a 

microestrutura da amostra sinterizada à 1423K e 1523K, respectivamente, do Ti. A 

densificação aumentou com aumento da temperatura, uma vez que houve diminuição na 

quantidade de poros. As Figuras 3.21 (c) e (d) mostra a microestrutura do TiH2 à 1434K e 

1523K, respectivamente.  
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O TiH2 apresentou uma quantidade de poros consideravelmente baixa em menores 

temperaturas, revelando maior densificação que o Ti. Foi observado uma quantidade de 

pequenos poros ao longo dos limites de grãos do TiH2, e sugeriu-se que se formaram durante 

a desidrogenação do mesmo, que ocorre abaixo de 823-923K. Na temperatura de 1253K 

observou-se que os poros previamente formados foram totalmente eliminados, mostrando 

uma estrutura similar ao Ti. Sugeriu-se que o TiH2 pode proporcionar sinterização mais 

eficaz, particularmente em baixas temperaturas de sinterização. 

 

 

Figura 3.21: Microestrutura após a sinterização para as temperaturas de (a) Ti, 1423K (b) Ti, 1523K  

(c) TiH2, 1423K (d) TiH2, 1523K (Lee et al., 2015) 

 

 

A Figura 3.22 mostra a densidade em função da temperatura dos sinterizados. Observou-se 

que a densidade alcançada pelo TiH2 foi superior à obtida pelo Ti. No geral, a camada de 

óxido na superfície do Ti não é reduzida e eliminada durante a sinterização, o que inibe o 

comportamento da sinterização. Portanto, imagina-se que a melhor sinterabilidade 

apresentada pelo TiH2 está relacionada com uma modificação no limite de grão, em 

particular durante a fase da desidrogenação. 
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Figura 3.22: Densidade versus temperatura do TiH2 e Ti (Lee et al., 2015) 

 

 

A Tabela 3.1 mostra a quantidade de hidrogênio e oxigênio nos pós de Ti e TiH2 e nas 

amostras após sinterização à 1423 e 1523K. O pó de Ti apresentou 0,07%p de hidrogênio, 

proveniente do processo HDH e houve eliminação do mesmo após sinterização. O oxigênio 

apresentou aumento após a sinterização, que pode ser explicado pela possibilidade de 

existência de pressão parcial de oxigênio, apesar da condição de vácuo. No caso do TiH2, a 

quantidade de hidrogênio é próximo a 4%p e oxigênio é 0,19%p. Após a sinterização, o 

hidrogênio foi removido completamente e a concentração de oxigênio é mantido abaixo de 

0,23%p, que é bem inferior ao apresentado pelo Ti. 

 

Tabela 3.1: Teor de oxigênio e hidrogênio nos pós de Ti e TiH2 antes e após a sinterização  

Material % peso Pó 

Sinterizado 

1423K 1523K 

Ti 

Oxigênio 0,353 0,486 0,491 

Hidrogênio 0,071 <0,001 <0,001 

TiH2 

Oxigênio 0,190 0,219 0,231 

Hidrogênio 3,980 <0,001 <0,001 
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Lee et al (2015) concluiu que a capacidade de sinterização foi melhor apresentada pelo TiH2 

comparado ao Ti. A não formação de óxido no TiH2 favorece o crescimento de grão, que por 

sua vez aumenta a densidade. 

 

3.5 Nióbio e Hidreto de Nióbio 

O nióbio (Nb) é um metal de transição de número atômico igual a 41. Algumas de suas 

propriedades são mostradas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Propriedades do Nióbio 

Densidade 

(g/cm3) 

Temperatura de 

fusão (°C) 

Temperatura de 

ebulição (°C) 

Rede Cristalina Fator de 

empacotamento 

8,57 2468 4744 Cúbica de 

Corpo Centrado 

0,68 

 

O nióbio possui propriedades químicas semelhantes às do tântalo e forte afinidade 

geoquímica com o mesmo, ou seja, eles são estritamente associados e encontrados juntos na 

maioria das rochas e dos minerais em que ocorrem (GABRIEL, 2012). O nióbio é o metal 

refratário mais leve (CBMM, 2019). 

Com as descobertas de significativas reservas de pirocloro no Brasil e no Canadá com sua 

viabilização técnica, houve uma transformação radical nos aspectos de preços e 

disponibilidade. Atualmente, as três maiores reservas exploradas de nióbio no mundo estão 

localizadas no Brasil (responsável por 98% das reservas de nióbio) e no Canadá (CBMM, 

2018). 

A oferta atual de nióbio é estável, assim como os preços, e não estão expostos a incertezas 

políticas ou embargos, o que facilita a compra e permite um cálculo de custo confiável para 

o produto (Woydt, 2018). 
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O nióbio metálico tem sido utilizado em diferentes aplicações devido às suas propriedades 

proeminentes, como alto ponto de fusão (2468°C), baixa densidade relativa, propriedades 

nucleares adequadas, boa resistência a corrosão e biocompatibilidade. (GABRIEL, 2011) 

A estrutura cristalina CCC presente no nióbio, faz com que o metal tenha um número grande 

de planos de escorregamento. O sistema de escorregamento mais comum para o nióbio é o 

plano (110) e direção [111], e apenas para esta família de planos e família de direções, o 

metal pode ter 12 sistemas de escorregamento. Essa estrutura cristalina faz também o nióbio 

ter alta densidade de discordâncias (108 cm-2) no estado recozido. Esses defeitos fazem com 

que o nióbio tenha uma baixa resistência mecânica e alta ductilidade. Por ser um material 

dúctil, a cominuição direta em moinhos é praticamente inviável tendo em vista que o nióbio 

se deformará até ocorrer a sua aderência nas paredes do próprio moinho. Portanto, para se 

utilizar o nióbio é necessário provocar a sua fragilização, geralmente através do método 

HDH (SIQUEIRA, 2010).  

A Figura 3.23 mostra o processo de produção das diversas formas do nióbio – Ferro-nióbio, 

óxido de nióbio e nióbio metálico. 

O processo se inicia com a extração do minério. As principais fontes de nióbio são jazidas 

de pirocloro e tantalita-columbita. Após extraído da mina, o pirocloro passa pela etapa de 

concentração para elevar o nível de nióbio. Essa etapa é feita por processos de separação 

magnética e flotação. A etapa seguinte consiste no refino.  O pirocloro concentrado (Nb2O5) 

é refinado em duas fases: primeiro há remoção do enxofre, cloro e água, em seguida retira-

se o fósforo e chumbo. A maior parte de nióbio produzida é transformada em ferronióbio. 

Para isso adiciona-se alumínio para retirar o oxigênio do concentrado de pirocloro 

(VASCONCELOS, 2019).  

O processo de adição de alumínio é conhecido como redução aluminotérmica, chamada de 

ATR. A ATR do Nb2O5 está estabelecida como método comercial usado para produção em 

alta escala. Esse processo consiste em fornecer apenas a energia de ativação à mistura de 

óxido metálico e pó de alumínio (Al). É um processo de oxi-redução, no qual o óxido 

metálico é reduzido por intermédio do Al. Nesse processo o metal é obtido de forma não 

refinada, havendo necessidade da etapa de refinamento. 
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A ATR segue a seguinte reação química (equação 3.1): 

3Nb2O5 + 10Al → 6Nb + 5Al2O3    (3.1) 

A reação se inicia com inserção de calor e o produto obtido tem aspecto fundido, sendo 

constituído basicamente por Nb e 5Al2O3. Como o Nb é mais denso, deposita-se no fundo do 

molde, sendo essa a primeira etapa de purificação. A segunda etapa de purificação consiste 

no aquecimento do produto da primeira purificação num forno de feixe eletrônico. A 

remoção de impurezas metálicas e não metálicas ocorre por aquecimento da massa fundida 

resultante da redução a temperatura de 2300°C sob pressão de 10-6 kPa. O Al residual é 

facilmente removido por destilação devido a sua alta pressão de vapor em relação ao ponto 

de fusão de ligas de Nb. (MENDES, 2005). 

 

 

Figura 3.23: Processo de produção do Nióbio (CBMM, 2017) 

 

O nióbio apresenta diversas aplicações, entre elas a mais importante é como elemento de 

liga visando aumentar a resistência do aço, sem comprometer suas características de 

maleabilidade (CBMM, 2017). 
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O hidreto de nióbio é obtido como subproduto na produção do nióbio, não agregando valor 

comercial à empresa. Algumas informações do NbH são apresentadas na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Propriedades do Hidreto de Nióbio  

Densidade (g/cm3) Temperatura de decomposição (°C) Rede Cristalina 

6,8 380 Ortorrômbica 

 

Jagannadham et al. (1989) relatou que a difusividade do hidrogênio parece exercer uma 

influência importante na deformação plástica de um elemento cúbico de corpo centrado 

(CCC), metais e ligas. A presença do hidrogênio na estrutura do nióbio diminui a ductilidade 

do mesmo, tornando-o frágil (GABRIEL et al., 2012).  

À temperatura ambiente, solubilidades sólidas de hidrogênio em metais puros do grupo VA 

(vanádio, niobio e tântalo) e grupo VIA (cromo, molibdênio e tungstênio) são relativamente 

baixos. 

Aleksanyan et al. (2001) diz que o nióbio forma com hidrogênio os hidretos das composições 

NbH0,9 e NbH1.9−2. O nióbio mono-hidreto (fase-β) tem estrutura ortorrômbica, mas o di-

hidreto de nióbio (fase-γ) tem estrutura CFC. 

 

3.6 Formação e Decomposição do Hidreto de Nióbio 

Os metais do grupo V formam um grupo de "mono-hidretos" não estequiométricos com 

distorção na estrutura metálica CCC com átomos de hidrogênio ordenados em várias 

configurações de locais tetraédrico ou octaédricos da rede (LIBOWITZ et al., 1994). 

O modo tradicional da síntese de hidreto de nióbio baseia-se no processamento térmico do 

metal em atmosfera de H2, mas também pode ocorrer por dissolução aquosa do nióbio em 

ácido fluorídrico. Sabe-se que a interação do nióbio com o hidrogênio ocorre com liberação 

de calor, ou seja, é uma reação exotérmica. Em altas temperaturas, a solubilidade do 
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hidrogênio no metal é maior, mas a taxa de reação entre eles é pequena e o equilíbrio entre 

o metal e o hidrogênio é estabelecido rapidamente.  

O diagrama de fases Nb-H (Figura 3.24) mostra que existe as seguintes fases estáveis: i) 

fases α e α’: soluções desordenadas onde os átomos de hidrogênio são distribuídos 

aleatoriamente no sítios intersticiais tetraédricos da estrutura CCC do nióbio com baixas e 

altas concentrações de hidrogênio, respectivamente.  

 

 

Figura 3.24: Diagrama de fases do sistema binário Nb-H (OKAMOTO, 2013). 

 

O parâmetro de rede das fases α e α’ variam linearmente com a concentração de hidrogênio; 

ii) fase β – uma solução sólida ordenada onde os átomos de hidrogênio ocupam posições 

definidas tetraédricas em uma estrutura ortorrômbica, e apresenta a designação NbHx 

(0,7<×<1,1). Esta é a fase de mais interesse pela sua alta fragilidade e é geralmente 

designado como hidreto de nióbio. Os parâmetros de rede a, b e c da fase β-NbHx varia de 

acordo com a quantidade de hidrogênio presente (GABRIEL et al, 2011). 

O diagrama de fases ainda mostra que a solubilidade sólida do hidrogênio é de 10%at em, 

aproximadamente, 100°C. O intervalo de homogeneidade do hidreto é de 41 a 48,5% de Nb. 

Abaixo de 140°C, a solução sólida monofásica dissocia-se em estruturas de duas fases por 

reação monotetoide. Nota-se que a temperatura crítica é de 172°C, com relação H/Nb de 
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0,23. As duas fases têm a mesma estrutura cúbica, mas diferem na concentração de 

hidrogênio. À 74°C ocorre uma transformação eutetoide (GUPTA et al., 1993). 

O hidreto de nióbio com a composição NbH0,89 é estável à temperatura ambiente. Sob certas 

condições, é possível obter o dihidreto, sendo essa forma instável e se decompõe em 

monohidreto em temperaturas acima de 300°C.  

A absorção de hidrogênio envolve a dissociação de moléculas de hidrogênio em átomos, que 

então se difundem no corpo do metal. A absorção de hidrogênio resulta em um aumento do 

parâmetro de rede do NbH0,89. 

 

3.7 Vantagens e Desvantagens do uso de hidrogênio na produção de ligas 

Segundo Cotterill et al. (2000), quando o hidrogênio entra em contato com o metal, pode 

ocorrer quatro tipos de interações: 

• O hidrogênio reage com elementos do grupo acalino e alcalinos terrosos, formando um 

sal. 

• Pode reagir com os metais dos grupos IVB, VB e VIB formando hidretos covalentes que 

são gasosos à temperatura ambiente.  

• Pode reagir com os metais que formam soluções sólidas, conforme indicado pelos fatos 

de que (a) a solubilidade do hidrogênio varia com a raiz quadrada da pressão (Lei de 

Sieverts) e (b) a solubilidade aumenta à medida que a temperatura aumenta. Esses metais 

são conhecidos como oclusores endotérmicos. Típico deste grupo são: cromo, ferro, 

cobalto, níquel, cobre, prata, platina, magnésio, molibdênio e alumínio.  

• Já com os metais dos grupos IVA e VA, o hidrogênio forma o que se refere como "pseudo-

hidretos". Neste caso, a quantidade de gás absorvido pelo metal diminui à medida que a 

temperatura aumenta. Por isso, esse tipo de metal é referido como um oclusor exotérmico. 

O hidrogênio pode afetar profundamente as propriedades de uma liga. No elemento tântalo, 

o aumento da quantidade de hidrogênio dissolvido gera a precipitação de hidretos, que 
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seriam os responsáveis pela destruição da supercondutividade, e parece que o mesmo deve 

ocorrer com o sistema Nb-H (MOEHLECKE et al., 1974).  

Uma desvantagem relevante e muito estudada segundo Cotterill et al. (2000) é a degradação 

ou fragilização da liga por hidrogênio, que pode ocorrer de diferentes formas, dentre elas o 

hidrogênio pode ficar preso em alguma descontinuidade ou formar moléculas de hidrogênio 

ou compostos de hidrogênio.  

Segundo Lynch et al. (2011), o hidrogênio como soluto ocupa e se difunde entre os sítios da 

rede intersticial dos metais, e pode ocupar sítios de energia potencial mais baixos em relação 

aos sítios intersticiais normais. Em ordem crescente de força de captura, incluem (i) alguns 

átomos de soluto, (ii) superfícies e sítios livres entre as primeiras camadas atômicas abaixo 

da superfície, (iii) monovacâncias e aglomerados de vacâncias (que estão presentes em 

concentrações acima do valor do equilíbrio térmico, porque o hidrogênio reduz a energia de 

formação de vacância). (iv) núcleos de deslocamento e campos de deformação, (v) limites 

de grãos, (vi) interfaces de precipitado/matriz e campos de deformação ao redor do 

precipitado, (vii) interfaces de inclusão/matriz e (viii) vazios e trincas. A representação é 

mostrada na Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25: Representação esquemática de locais e “armadilhas” para hidrogênios em materiais (Adaptado 

LYNCH, 2011) 

Segundo Williams (1976), a solução de hidrogênio no nióbio pode levar à fragilização 

catastrófica mesmo em concentrações tão baixas quanto 0,1%p. 

A fragilização por hidrogênio ocorre quando o gás hidrogênio como soluto se acumula em 

defeitos de rede, geralmente discordâncias e interfaces entre o metal e uma segunda fase, ou 
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limites de grãos, restringindo a ductilidade e promovendo comportamento frágil (CARTER, 

2001). Mas Carter (2001) ainda ressalta que o hidrogênio tem alguns efeitos benéficos 

quando dissolvido em metais. Muitos dos veículos a motor de hidrogênio desenvolvidos até 

agora utilizam a capacidade de alguns metais e ligas reagirem reversivelmente com 

hidrogênio para formar hidretos metálicos, permitindo uma baixa pressão, mas alta 

densidade de armazenamento, a chamada bateria de hidrogênio. 

 

3.8 Interação do hidrogênio com outros metais 

Segundo Libowitz (1994), o termo hidreto metálico é aplicado em uma vasta variedade de 

materiais, mas pode ser definido como compostos que contêm uma ligação entre o metal e 

o hidrogênio. Hidretos metálicos podem ser divididos em três grupos dependendo da 

natureza da ligação entre o metal e hidrogênio, sendo que essa ligação pode ser iônica, 

covalente ou metálica. 

Metais do grupo VIII formam hidretos com ligação do tipo covalente. Eles não podem ser 

formados por reação direta entre o metal e hidrogênio gasoso, são formados por reações 

químicas complexas. 

O grupo dos metais alcalinos e alcalinos terrosos formam hidretos iônicos. Como o 

hidrogênio pode ser considerado o primeiro membro dos grupos dos halogênios, ele existe 

como íon H- nesses hidretos. 

No caso dos metais de transição (grupo III-VIII), o hidrogênio entra como próton na rede do 

metal. Os hidretos metálicos podem sempre serem formados por reação direta do metal com 

o hidrogênio gasoso, conforme mostra a Equação 3.2 da reação: 

nM + H2 → nMH2     (3.2) 

onde n é o número de mols e M é o metal. 

Essa reação geralmente é espontânea, exotérmica, reversível, ou seja, quando o metal é 

exposto ao hidrogênio gasoso, o hidreto é formado com geração de calor. O aquecimento do 

hidreto inverte a direção da reação. 
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Mei et al (2018) estudou os efeitos do teor de hidrogênio nas características do hidreto 

metálico na metalurgia do pó. O hidreto de titânio é muito atrativo em diversas áreas de 

aplicação, e o pó desse metal é obtido pelo processo HDH, o mesmo utilizado na obtenção 

do pó de nióbio. A MP tem sido identificada como uma rota promissora e viável para reduzir 

custo de produção do titânio metálico, uma vez que o hidreto desse metal é obtido como 

produto intermediário do processo HDH. Ele avaliou os pós de Ti, obtidos após o processo 

HDH e pós de TiH1,5 e TiH2, obtidos como produto intermediário no processo HDH. Esses 

pós foram compactados em pressão de 200 MPa por 2 min. O material já compactado foi 

aquecido em temperaturas de 800°C, 900°C, 1000°C, 1200°C e 1300°C por 10 minutos no 

vácuo. 

A Figura 3.26 mostra os resultados a termogravimetria (TG - curva preta) e termogravimetria 

derivada (DTG - curva vermelha) do TiH2 e TiH1,5, onde foi possível observar a 

desidrogenação do hidreto próximo a 400°C até 850°C. O teor de hidrogênio do TiH2 era 

3,65 %p e 2,01 %p no TiH1,5.  

 

 

Figura 3.26: Termogravimetria e Termogravimetria Derivada do (a)TiH2 e (b)TiH1,5 (MEI et al., 2018). 

 

 

2,01% 3,65% 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho foi estudada a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH, porcentagem 

em peso. Essa composição foi definida a partir dos estudos realizados por Oliveira (2010, 

2011, 2013, 2016). O uso do NbH se deve a este trabalho pertencer à linha de pesquisa da 

pós-doutoranda Drª. Hellen Cristine Prata de Oliveira (REDEMAT/UFOP), a qual verifica 

a viabilidade do uso do NbH na produção de matrizes metálicas pela metalurgia do pó. 

As técnicas utilizadas para caracterização dos pós e matriz metálica é mostrada na Figura 

4.1 

 

Figura 4.1: Fluxograma das técnicas utilizadas na caracterização dos pós e das amostras sinterizadas 

Para a obtenção dessa matriz metálica foram utilizados pós metálicos de Fe, Cu e NbH. Os 

pós de Ferro e Cobre foram fornecidos pela empresa METALPÓ/COMBUSTOL e o pó de 

Hidreto de Nióbio foi produzido e fornecido pela CBMM, juntamente com as suas 

composições químicas, como mostra a Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Composição química dos pós 

Pó 
Teor 

(%p) 

Oxigênio 

Total (%p) 

Carbono 

(%p) 

Perda ao 

Hidrogênio (%p) 

Outros 

(%p) 

Ferro 99,86 0,13 0,01 0,00 0,00 

Cobre 99,71 0,00 0,00 0,21 0,08 

Hidreto de 

Nióbio 
99,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

 

Segundo ficha de informação do pó metálico da METALPÓ, o pó metálico de Fe apresenta 

densidade aparente de 3,02g/cm3 e o pó metálico de Cu apresenta densidade aparente de 

2,85g/cm3. O pó metálico de NbH apresenta densidade de 6,68g/cm3, segundo ficha de 

informação do pó metálico da CBMM.  

A Tabela 4.2 apresenta o tamanho das partículas dos pós, informado pelos fornecedores, 

utilizados para obtenção da mistura. Nota-se que a maior parte das partículas está abaixo de 

44µm. A uniformidade no tamanho dos grãos evita que ocorra segregação durante o 

processo. 

Tabela 4.2: Tamanho médio de partículas dos pós de Fe, Cu e NbH 

Pó Quantidade(%) Tamanho da partícula (µm) 

Fe 

74,8 Entre 58 a 44 (-250 +325 mesh) 

18,9 Abaixo de 44 (-325 mesh) 

Cu 

10,0 Entre 58 a 44 (-250 +325 mesh) 

90,0 Abaixo de 44 (-325 mesh) 

NbH 100,0 Abaixo de 44 (-325 mesh) 
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4.1 Determinação da Massa das Matrizes Metálicas 

Para calcular o valor da massa necessária para a fabricação da matriz metálica, relaciona-se 

o valor da densidade teórica da matriz (ρT) e o volume (V) do molde de grafite que possui 

0,5 cm de altura, 1,0 cm de largura e 2,0 cm de comprimento. 

A mistura dos pós metálicos foi confinada nas cavidades paralelepipédicas da matriz de 

sinterização para a prensagem a quente. O volume de confinamento equivale a 1cm3. 

O cálculo da densidade teórica é feito a partir da equação 4.1: 

𝜌𝑇 =
𝑚𝐴+ 𝑚𝐵+𝑚𝐶

𝑚𝐴

𝜌𝐴
+

𝑚𝐵

𝜌𝐵
+

𝑚𝐶

𝜌𝐶

    (4.1) 

onde ρT é a densidade teórica da mistura, mA é a massa do Fe, mB é a massa do Cu e mC é 

a massa do NbH, em gramas.  

As densidades teóricas do Fe (ρA), Cu (ρB) e NbH (ρC) são respectivamente: 7,87 g/cm3, 8,92 

g/cm3 e 6,8 g/cm3. Considerando a massa total como 100 gramas, de acordo com as 

estequiometrias de cada matriz, para efeito de cálculo, tem-se 25g de Fe, 50g de Cu e 25g 

de NbH e utilizando os valores teóricos de densidade expostos acima, tem-se que a densidade 

teórica da matriz equivale a 8,02g/cm3. Desta foma, valor da massa da mistura dos pós foi 

de 8,02g. 

O processamento total das matrizes metálicas compreende 5 amostras, sendo que para cada 

matriz foi utilizada uma temperatura, como será descrito no tópico 4.3. 

 

4.2 Preparação da Mistura 

De acordo com a composição química proposta para a liga Fe-Cu-NbH, os pós foram 

misturados durante 30 minutos em um misturador industrial para metais na empresa 

Diamond King situada em Papagaios-MG, onde posteriormente, foram sinterizadas por 

prensagem a quente. 
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4.3 Sinterização por Prensagem a Quente  

O aparelho de sinterização utilizado no processo é composto por uma caixa retangular 

externa de aço temperado, uma caixa retangular interna de aço temperado e isolante térmico 

de amianto, conforme Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2: Modelo do aparelho de sinterização (Adaptado OLIVEIRA, 2010) 

 

A caixa retangular externa possui em sua aresta frontal três parafusos ajustáveis e uma 

cavidade para introdução do termopar e, na aresta lateral direita, mais dois parafusos 

ajustáveis. A caixa retangular interna é composta por uma cavidade para introdução do 

termopar e é formada por barras de aço que são montadas conforme a necessidade de adequar 

a caixa retangular externa às dimensões da matriz de grafite. O isolante térmico de amianto 

é colocado entre a caixa retangular interna e a matriz de grafite com a finalidade de evitar 

possíveis desgastes do grafite durante a sinterização.  

O processo de montagem da matriz de sinterização se inicia com o seu encaixe no interior 

da caixa retangular externa, com a montagem da caixa retangular interna e do isolante 

térmico, com posterior ajuste dos parafusos, de forma que a matriz de grafite fique ajustada 

à caixa retangular interna e as superfícies superior e inferior da matriz de grafite fiquem 

totalmente planas, e a caixa retangular interna fique ajustada à caixa retangular externa, 
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observando se as cavidades estão alinhadas para a introdução do termopar. O termopar é 

utilizado para verificação da temperatura durante a sinterização (OLIVEIRA, 2010).  

Montada a matriz de sinterização, é introduzido um pistão de grafite maior em cada orifício 

vazado da matriz de grafite, formando a base para receber os pós metálicos. Em seguida, 

utiliza-se uma barra de grafite, apoio inferior, com as mesmas dimensões da matriz de 

grafite, que é colocada de forma centralizada na parte inferior da prensa onde ocorrerá a 

passagem da corrente elétrica, formando um apoio. A matriz de grafite montada é encaixada 

sobre o apoio de forma que fiquem alinhados. Em cada orifício, que contém os pistões 

maiores, é adicionado os pós misturados e pesados conforme a estequiometria e dimensões 

desejadas. Por último, fecham-se os orifícios, preenchidos pelos pós, com pistões de grafites 

menores, conferindo se todos os pistões se encaixam perfeitamente na matriz de grafite e se 

estão alinhados, para então, colocar por cima, a barra de grafite de apoio superior, que possui 

as mesmas dimensões das superfícies da matriz de grafite, alinhando e centralizando o 

conjunto na prensa.  

Após este processo, é colocado o termopar e a prensa é ligada sem adicionar força, até atingir 

a temperatura de 200°C e, depois de atingida esta temperatura, aplica-se uma força 

determinada para aquele experimento até a matriz de grafite alcançar a temperatura desejada, 

iniciando a sinterização, por um tempo estipulado, devido à passagem de corrente elétrica 

pelo conjunto, fazendo a matriz de sinterização aquecer e até fundir os pós, dependendo da 

temperatura utilizada Desta forma, é garantida a forma e a tolerância dimensional, assim 

como a densificação da mistura dos metais pelos mecanismos de prensagem e sinterização 

simultâneos (OLIVEIRA, 2010). 

Para realizar a sinterização por prensagem a quente foram estabelecidos os seguintes 

parâmetros, conforme mostra a Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Parâmetros utilizados na prensagem a quente da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

Industrialmente, para produção de compósitos diamantados, a temperatura de trabalho 

consiste em 800°C, pressão de 35MPa e tempo de 3 minutos, uma vez que esses parâmetros 

são condições mundialmente utilizados. Nesse trabalho foi utilizado outros valores de 

temperatura para avaliar a influência da mesma na matriz sinterizada, uma vez que a matriz 

é composta por outros elementos de liga. 

Foram produzidos 5 grupos de amostras com condições diferentes de sinterização para 

avaliar o comportamento do NbH. A sinterização foi realizada em contato com o ar, mas não 

foi observado, visualmente, nenhuma oxidação no material. 

  

4.4 Preparação Metalográfica dos Corpos Sinterizados  

As matrizes metálicas de 25%Fe-50%Cu-25%NbH, após a sinterização por prensagem a 

quente, passaram pelo processo de lixamento e polimento no Laboratório de Tratamentos 

Térmicos – DEMET/UFOP. 

As lixas de SiC utilizadas foram de 100, 220, 320, 400, 600, 1200 e 2000 mesh e o polimento 

foi feito em pasta de alumínio de 1 µm e pasta de diamante de 0,25 µm. 

 

4.5 Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDX) 

Foi utilizado o Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

da marca Shimadzu, modelo EDX-720 Ray ny, localizado no DEMET, Laboratório de 
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Materiais - NanoLab. A análise foi realizada nos pós de Fe, Cu e NbH, afim de identificar a 

composição química dos mesmos. 

É importante salientar que esta análise não consegue analisar/identificar elementos leves, 

como por exemplo o hidrogênio (elementos com número atômico menores que 11), uma vez 

que a técnica identifica as energias emitidas de cada elemento. 

 

4.6 Difração de Raios X (DRX) 

A análise por difração de raios X (DRX) dos pós de Fe, Cu e NbH e das matrizes metálicas 

Fe-Cu-NbH foram realizadas no difratômetro da marca Bruker, modelo D2 PHASER - 2nd 

Gen, disponível no laboratório Nanolab/DEMET/UFOP. 

Os parâmetros de análises utilizados podem ser visto na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Parâmetros de análise utilizado no difratômetro de raios X. 

Fenda Soler 2,5rad 

Fenda de espalhamento 0,6mm 

Faca (knife) 1mm 

Filtro Níquel 

Tubo Cobre 

Voltagem 30kV 

Corrente 10mA 

Rotação 8/min 

Tempo 0,6s 

Passo 0,01818° 

Ângulo de análise (2θ) 20 a 100° 
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A determinação dos picos dos difratogramas e a identificação das fases presentes nas 

matrizes metálicas e nos pós metálicos foram realizadas com o auxílio do banco de dados 

cristalográficos da CAPES/Crysmet, CAPES/ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) 

e CAPES/COD (Crystallography Open Database). 

 

4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria por 

Dispersão de Energia (EDS) 

As matrizes metálicas e os pós metálicos de Fe, Cu e NbH foram caracterizadas através da 

microscopia eletrônica de varredura, usando equipamento da marca Tescan, modelo VEGA3 

LM. As análises foram realizadas no laboratório Nanolab - DEMET. Para análise da 

microestrutura das matrizes, adotou-se imagens geradas a partir de elétrons secundários (SE) 

e elétrons retroespalhados (BSE), em três regiões distintas e com aumento de 200, 500 e 

1000X. O MEV foi utilizado para avaliar a microestrutura, efetividade da sinterização 

através dos componentes estruturais, porosidade, segregação e formação de fases. 

Com auxílio de um espectrômetro por dispersão de energia (EDS) acoplado ao MEV, foram 

realizadas microanálises pontual e em linha nas matrizes metálicas. Essa análise foi realizada 

com o intuito de identificar a solubilidade entre os elementos químicos, composição química 

da amostra e de regiões pontuais, de forma semiquantitativa e a distribuição de elementos 

químicos presentes através do mapeamento por raios X característicos dos constituintes 

metálicos. 

 

4.8 Análise Termogravimétrica/Análise Térmica Diferencial (TGA/DTA) 

A análise térmica foi realizada nas amostras em pó de Fe, Cu, Nb, NbH. Neste caso, foi 

utilizado o pó de nióbio para servir como referência. Foi avaliado a perda/ganho de massa do 

material e verificaram-se as reações exotérmicas e endotérmicas que ocorrem durante o 

aquecimento, relacionando-as às mudanças de fases e liberação total ou parcial do 

hidrogênio. 
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As análises foram realizadas no equipamento TA Instruments, modelo 2960 SDT V3.0F, 

localizado no Laboratório de Análises Térmicas/DEQUI-UFOP. A massa da amostra 

analisada foi de aproximadamente 7,00mg para todos os pós e o aquecimento se deu a uma 

taxa de 10ºC/min até atingir 1000ºC, em atmosfera de nitrogênio (N). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

5.1 Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDX) 

Foi realizada análise de EDX com o intuito de verificar o grau de pureza dos pós metálicos. 

As tabelas 5.1 a 5.3 apresentam, respectivamente, em % peso, a pureza dos pós, juntamente 

com os teores das impurezas presentes dos pós de Fe, Cu e NbH. 

Tabela 5.1: Composição química do pó de Fe. 

Elemento Teor (%p) 

Fe 97,75 

Si 0,88 

S 0,79 

Mn 0,29 

Cr 0,15 

Sn 0,12 

Cu 0,04 

 

Nota-se que o grau de pureza do Fe equivale a 97,75% e não corresponde ao teor informado 

pelo fornecedor, que equivale a 99,86%, havendo variação de 2,11%. Essa variação já era 

esperada, uma vez que a técnica utilizada pode ter sido diferente. Observa-se que a impureza 

mais elevada do Fe é o Si (0,88%), seguida do S (0,79%). 

Tabela 5.2: Composição química do pó de Cu 

Elemento Teor (%) 

Cu 98,50 

S 1,07 

Ca 0,22 

Ni 0,14 

Mn 0,08 
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Similar ao pó de Fe, a análise do pó de Cu não confirmou o grau de pureza informado pelo 

fornecedor. Pela análise, o grau de pureza do Cu é de 98,50% e o valor informado é 99,74%, 

com uma variação de 1,24% do valor informado. A impureza mais elevada presente é o S 

(1,07%) seguida do Ca (0,22%). 

Tabela 5.3: Composição química do pó de NbH 

Elemento Teor (%) 

Nb 99,54 

Ta 0,22 

Fe 0,17 

Zn 0,06 

Ga 0,01 

 

A análise de EDX não identifica o teor de hidrogênio, por se tratar de uma técnica que 

quantifica a energia emitida por cada elemento. Elementos leves (Z<11) possuem baixo 

rendimento de raios X, apresentando, portanto, limitações na identificação. Para o pó de 

NbH, a análise mostrou grau de pureza superior à informada pelo fornecedor, sendo que o 

analisado corresponde a 99,54%, variando de 0,54% do informado, que equivale a 99,00%, 

mas sabe-se que esse valor não corresponde ao teor exato do Nb, uma vez que o H não foi 

quantificado. Apesar do alto grau de pureza, o pó de NbH apresenta impurezas como Ta 

(0,22%), seguido do Fe (0,17%). 

 

5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para verificar o tamanho e forma das partículas, os pós metálicos de Fe, Cu e NbH foram 

analisados com MEV e os resultados são apresentados nas Figuras de 5.1 a 5.3. 

A Figura 5.1 apresenta a micrografia do pó metálico de Fe obtido pelo MEV. 

 



48 
 

 

Figura 5.1: Morfologia do pó metálico de Fe observada por meio de elétrons secundários (SE), com aumento 

de: a) 200x e b) 500x 

 

O pó de Fe apresenta partículas com morfologia bem distintas, sendo as principais irregular, 

esférica, arredondada, agregado e esponja. Também foi notada pequenas variações nos 

tamanhos de partículas. 

A fabricação do pó de Fe ocorre pelo processo de redução direta pelo carbono, sendo que o 

pó obtido nesse processo possui forma irregular, é poroso, tem baixa densidade aparente e 

baixa compressibilidade, resultando em um compactado verde com alta resistência 

mecânica, que é usado na fabricação de peças de baixa densidade (HÖGANÄS, 1997). 

A Figura 5.2 apresenta a micrografia do pó metálico de Cu obtido pelo MEV. 
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Figura 5.2: Morfologia do pó metálico de Cu observada por meio de SE, com aumento de: a) 200x e b) 500x 

 

O pó de Cu apresenta partículas com morfologia do tipo esférica, arredondada, ligamental e 

irregular. Também foi notada pequenas variações nos tamanhos das partículas. 

Essas características são oriundas do processo de obtenção do pó metálico de Cu 

denominado processo de atomização por água. Este processo consiste na fusão do metal em 

fornos elétricos e no vazamento do metal líquido por uma abertura (filete) sobre o qual são 

incididos jatos de água e elevada pressão, provocando seu desmembramento em inúmeras 

gotículas que se solidificam rapidamente em partículas de pó metálico (LAWLEY, 1986). 

O pó resultante não apresenta porosidade, tem forma relativamente regular, possui alta 

densidade aparente e alta compressibilidade, o que resulta em um compactado verde com 

baixa resistência, sendo usado para a produção de peças de média e alta densidade 

(LAWLEY, 1986; HÖGANÄS, 1997). 

A Figura 5.3 apresenta a morfologia do pó metálico de NbH obtida pelas análises no MEV. 
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Figura 5.3: Morfologia do pó metálico de NbH observada com aumento de 500x, por meio de a) SE e b) BSE 

 

O pó de NbH apresenta partículas de tamanhos variados e morfologias do tipo angular e 

irregular. Este tipo de morfologia é justificável uma vez que o processo de obtenção deste 

pó metálico (redução aluminotérmica) torna-o mais frágil, facilitando a quebra de suas 

partículas durante o processo de fabricação, obtendo também menores tamanhos de 

partículas. 

 

5.3 Difração de Raios X (DRX) 

A identificação das fases presentes nos pós foi realizada através do DRX. A Figura 5.4 

mostra o difratograma do pó metálico de Fe, sendo identificado uma única fase denominada 

ferro α (ferrita), cuja ficha cristalográfica se encontra no banco de dados da Crysmet tendo 

o ID da ficha cristalográfica correspondente a 499715.  
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Figura 5.4: Difratograma do pó metálico de Fe. 

 

A geometria molecular dessa fase é mostrada na Figura 5.5. É possível observar que a fase 

identificada possui estrutura cristalina CCC. 

 

 

Figura 5.5: Geometria molecular da fase Fe-α de estrutura cristalina CCC (Fonte: Banco de dados Crysmet) 
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O difratograma do pó metálico de Cu está apresentado na Figura 5.6, sendo identificado uma 

única fase denominada fase cobre (Cu), cuja ficha cristalográfica se encontra no banco de 

dados da Crysmet tendo o ID correspondente a 26490. 

 

Figura 5.6: Difratograma do pó metálico de Cu. 

 

A geometria molecular dessa fase é mostrada na Figura 5.7, sendo possível observar que 

apresenta estrutura cristalina CFC. 

 

 

Figura 5.7: Geometria molecular da fase Cu de estrutura cristalina CFC (Fonte: Banco de dados da Crysmet) 
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O difratograma do pó metálico de NbH está apresentado na Figura 5.8, sendo identificado 

uma única fase denominada fase hidreto de nióbio (NbH0,89), cuja ficha cristalográfica se 

encontra no banco da ICSD tendo o ID correspondente 150604. 

 

Figura 5.8: Difratograma do pó metálico de NbH  

 

A figura 5.9 mostra a geometria molecular do NbH. É possível observar que apresenta 

estrutura cristalina ortorrômbica. Os átomos de hidrogênio ocupam posições tetraédricas na 

estrutura (GABRIEL et al, 2011). 

 

 

Figura 5.9: Geometria molecular da fase NbH de estrutura cristalina ortorrômbica (Fonte: Banco de dados da 

ICSD) 
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O difratograma do pó metálico de Nb está apresentado na Figura 5.10, sendo identificado 

uma única fase denominada fase nióbio (Nb), cuja ficha cristalográfica encontra-se no banco 

de dados da Crysmet tendo o ID correspondente 536261. 

 

Figura 5.10: Difratograma do pó metálico de Nb. 

 

A geometria molecular desse elemento é mostrada na Figura 5.11, onde é possível observar 

que possui estrutura cristalina CCC, similar à fase Fe-α. 

 

 

Figura 5.11: Geometria molecular da fase Nb de estrutura cristalina CFC (Fonte: Banco de dados da 

Crysmet) 
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5.4 Análise Termogravimétrica/Análise Térmica Diferencial (TGA-DTA)  

 

5.4.1 TGA-DTA do pó de Fe 

A Figura 5.12 mostra a TGA/DTA do pó de Fe. A TGA é representada pela curva verde e a 

DTA pela curva azul.  

 

 

Figura 5.12: Análise Térmica do pó de Fe em atmosfera de nitrogênio 

 

Em aproximadamente 80°C nota-se um leve pico endotérmico, possivelmente referente a 

eliminação de umidade, uma vez que a amostra foi analisada in natura. Após a eliminação 

da umidade, a curva da DTA não apresenta picos exotérmicos e endotérmicos visíveis com 

o aumento da temperatura, provavelmente devido a sensibilidade do equipamento utilizado. 

No trabalho de Galiotto (2005), realizou-se análise de DTA em atmosfera de argônio e taxa 

de aquecimento de 10ºC/min para o Fe puro, onde houve o surgimento de um pico 

endotérmico a 918ºC. Este pico foi relacionado com a mudança estrutural do Fe-α (CCC) 

para o Fe-γ (CFC) que ocorre a 912ºC. 
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Notadamente, este pico endotérmico de transformação de fase não foi observado nesta 

análise, apesar de o mesmo existir. 

A curva de TGA mostra um ganho de massa de 6,733%. Esse ganho de massa está 

relacionado à solubilidade do nitrogênio com o ferro, que pode chegar até 2%p para 590°C, 

uma vez que a análise foi realizada em atmosfera de nitrogênio.  

Entretanto, apesar de não ser possível fazer uma avaliação quanto ao ganho de massa 

apresentado durante o aquecimento, há indícios que o Fe não sofre alteração de massa 

significativa devido às transformações de fase. 

 

5.4.2 TGA-DTA do pó de Cu 

A Figura 5.13 mostra a TGA/DTA do pó de Cu. A curva verde se refere a TGA e a curva 

azul se refere a DTA. 

 

 

Figura 5.13: Análise Térmica do pó de Cu em atmosfera de nitrogênio. 

Similar ao pó de Fe, em torno de 80°C ocorre a eliminação de umidade, sendo possível 

observar na curva DTA. Souza (2006) realizou análise de DTA para o pó de Cu em atmosfera 
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de Ar, com taxa de aquecimento de 5°C/min até 1100°C onde verificou a ocorrência de um 

pico endotérmico referente a fusão do Cu em 1084°C.  

Nesse trabalho, o pico foi identificado em, aproximadamente, 1070°C, referente a fusão 

desse elemento, uma vez que o Cu apresenta o ponto de fusão à 1083°C. A diferença de 

temperatura entre o valor experimental e o teórico (13ºC) pode estar associada as incertezas 

de medição. 

O nitrogênio é praticamente insolúvel nas temperaturas normais de fusão do Cu, o que 

justifica uma perda de massa em torno de 1070ºC na curva de TGA. Mas no total, houve um 

ganho de massa de 3,124%. 

 

5.4.3 TGA-DTA do pó de NbH 

A TGA-DTA do pó de NbH é apresentada na Figura 5.14. A curva da TGA é representada 

pela cor verde e a curva da DTA pela cor azul.  

A curva de DTA mostra que em 113°C há um pico endotérmico, possivelmente referente a 

perda de matéria orgânica e umidade. Em torno de 544°C até 583°C nota-se a 

desidrogenação do hidreto, similar ao encontrado por Sharma et al. (2016). A partir da 

desidrogenação nota-se pela curva de TGA ganho de massa, totalizando 22,80%, sugerindo 

formação de nitretos, uma vez que podem ser formados com o aquecimento de ambos 

elementos na faixa de 700 a 1400°C. A saída do H da estrutura do nióbio gera vacância, 

portanto, sugere-se que o N ocupa o espaço vazio deixado pelo H, uma vez que possuem 

raio atômico próximos.  Os nitretos formados podem ser mononitretos (NbN) com estrutura 

CCC e dinitretos (Nb2N) com estrutura hexagonal (GUPTA e SURI, 1993). 
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Figura 5.14: Análise Térmica do pó de NbH em atmosfera de nitrogênio. 

 

5.4.4 TGA-DTA do pó de Nb 

A curva de TGA-DTA para o pó de Nb é apresentada na Figura 5.15.  

A curva da DTA, representada pela cor azul, mostra a eliminação da umidade em torno de 

80°C e mostra que não ocorreu nenhuma transformação de fase no decorrer do processo.  

A curva da TGA (cor verde), mostra um ganho de massa de 7,937%, devido à solubilidade 

do nitrogênio no nióbio. Conforme descrito no item anterior, ocorre formação de nitretos 

para as temperaturas alcançadas durante a análise. 
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Figura 5.15: Análise Térmica do pó de Nb em atmosfera de nitrogênio  

 

5.5 Difração de Raios X 

5.5.1 Matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH sinterizada à 750°C 

De acordo com os resultados da análise de DRX, mostrado na Figura 5.16, à temperatura de 

750°C houve presença das fases Fe-α (CCC), a fase Cu (CFC) e a fase Nb (CCC). A Tabela 

1, Apêndice A, apresenta os resultados obtidos pela DRX e a identificação das fases 

presentes.  
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Figura 5.16: Difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 750°C. 

 

Por meio da análise de DRX pode-se observar que não houve picos da fase NbH, resultando 

apenas a fase Nb, cujo picos é similar ao apresentado na Figura 5.10. Sugere-se, portanto, 

que durante a sinterização houve desidrogenação do hidreto, favorecendo a formação da fase 

Nb. Na análise termogravimétrica a desidrogenação do NbH ocorreu em, aproximadamente, 

580°C, logo a temperatura de sinterização seria suficiente para provocar a desidrogenação 

do hidreto na matriz. 

Sharma et al. (2016) utilizaram hidreto de titânio e nióbio metálico para produção da liga 

Ti-Nb e observaram a desidrogenação dos hidretos presentes em conjunto com formação de 

novas fases com o processo de sinterização por plasma e Ma et al. (2015) utilizando o 

método de dessorção térmica, que consiste em aquecer a amostra sem inserir pressão, 

também observaram a transição de fase TiH2 para Ti nas amostras. 

Nota-se presença majoritária dos picos de Cu, uma vez que é o elemento de maior teor da 

liga. Além da transição de fase NbH para Nb, não é possível observar nenhuma formação de 
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nova fase, o que sugere que não houve interação entre os elementos presentes para essa 

temperatura. 

No ângulo 2θ de 82,50°, verifica-se um pico definido como Fe/Nb. Devido à baixa 

solubilidade que apresentam a esta temperatura de sinterização, possivelmente ocorreu uma 

sobreposição dos picos das fases Fe-α e Nb.  

 

5.5.2 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 800°C 

A Figura 5.17 mostra o difratograma da matriz sinterizada à 800°C. Para essa temperatura é 

possível observar presença de picos de novas fases, sendo elas FeNb e Fe2Nb, além das fases 

Fe-α, Cu e Nb. A Tabela 2, Apêndice A, apresenta os resultados obtidos pela DRX e a 

identificação das fases presentes. 

 

 

Figura 5.17: Difratograma da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH sinterizada a 800°C 
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No ângulo 2θ de 30,10° foi identificada a fase FeNb (CCC) e no ângulo de 37,26° a fase 

Fe2Nb (hexagonal) (chamada de fase Laves – ε), que é estável entre 25,1%at Nb (1373°C) e 

37,6%at Nb (1523°C) (VOB et al., 2011; LI et al., 2016). Paul e Swartzendruber (1986) 

descreveram o sistema Fe-Nb e os limites de homogeneidade em % atômica de Nb. Para a 

fase Fe-α tem-se 0 a 0,7%; a fase Fe2Nb tem-se 27 a 38% e a fase FeNb compreende 47 a 

49%. Os limites de solubilidade do Nb no Fe-α é de 0,095%at Nb à 600°C; 0,115%at à 

700°C; 0,185%at à 800°C e à 900°C tem-se um limite de 0,330%at Nb. 

Zhuang et al. (1997) identificaram que a fase Fe2Nb acontece com uma faixa de 32 a 41% 

atômico de Nb e 48 a 53% atômico para a fase FeNb para temperatura de 500°C. 

A seção isotérmica do sistema ternário da liga Zr-Nb-Fe apresentada por Granovsky et al. 

(2002) mostra as fases FeNb e Fe2Nb à 800 e 900°C e no sistema ternário da liga Fe-Ni-Nb 

a seção isotérmica à 1200°C mostra a fase Fe2Nb (TAKEYAMA et al., 2005). 

 

5.5.3 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 850°C 

A Figura 5.18 mostra o difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada 

à 850°C. A Tabela 3, Apêndice A, apresenta os resultados obtidos pela DRX e a identificação 

das fases presentes. 

Nota-se uma similaridade das fases obtidas para a temperatura de 800°C, sendo elas Fe-α, 

Cu, Nb, FeNb e Fe2Nb .  

Não houve formação de novas fases, nem desaparecimento das fases apresentadas na 

temperatura anterior. Mas é possível observar diminuição da intensidade para os picos da 

fase Cu, que pode estar associada mudança na estrutura cristalina do mesmo, possivelmente 

à presença de cristais de outro elemento “preso” na estrutura do Cu. 
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Figura 5.18: Difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 850°C. 

 

5.5.4 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 900°C 

A Figura 5.19 mostra a matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 900°C. Para 

essa temperatura, nota-se um aumento na intensidade dos principais picos das fases Fe-α, Cu 

e Nb, diferente do que vinha acontecendo nas temperaturas anteriores, que mostraram uma 

diminuição dos picos com o aumento da temperatura. A Tabela 4, Apêndice A, apresenta os 

resultados obtidos pela DRX e a identificação das fases presentes. 

Observa-se aumento dos picos da fase Fe2Nb, transformação da fase FeNb e formação de 

uma nova fase, a Fe7Nb6 hexagonal (chamada fase µ). Segundo Vob et al. (2011) essa fase 

é formada pela reação peritética mostrada na equação 5.1: 

L + Fe2Nb → Fe7Nb6                 (5.1) 

onde L é a fase “Liquidus”, que da origem à reação eutética mostrada na equação 5.2: 

L → δFe + Fe2Nb      (5.2) 
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Figura 5.19: Difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 900°C. 

 

5.5.5 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 950°C 

A análise do difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 950°C 

(Figura 5.20) revela um comportamento similar ao obtido na temperatura de 900°C em 

relação as fases presentes. Há presença das fases Fe-α, Fe, Cu, Fe2Nb e houve aumento de 

picos para a fase Fe7Nb6 hexagonal, sugerindo que o aumento da temperatura favoreceu a 

formação dessa fase.  

A Tabela 5, Apêndice A, apresenta os resultados obtidos pela DRX e a identificação das 

fases. 
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Figura 5.20: Difratograma da matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 950°C 

 

A Figura 5.21 mostra a relação dos difratogramas para todas as temperaturas analisadas (750, 

800, 850, 900 e 950°C). A matriz sinterizada possui alto grau de cristalinidade, uma vez que 

os picos estão bem definidos. 

Avaliando os resultados obtidos, pode-se concluir que para todas as temperaturas não houve 

picos da fase NbH, indicando a desidrogenação do mesmo, formando a fase Nb. O mesmo 

comportamento foi identificado por Mei et al. (2018) e Sharma et al., (2016) para o hidreto 

de titânio. Ma et al. (2015) observaram no DRX a transformação de fase de TiH2 para Ti na 

amostra aquecida, sem aplicação de pressão, até 1300°C.  

Embora a sinterização tenha ocorrido em contato com ar, não foram identificados picos 

referentes a óxidos, devido ao curto tempo de processo, conforme Sharma et al. (2016) 

encontraram. A presença de óxidos pode inibir a sinterabilidade do material (Lee et al., 

2015). 
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Figura 5.21: Difratogramas obtidos para as temperaturas de sinterização de 700, 800, 850, 900 e 950°C 

 

É possível observar que o aumento da temperatura favoreceu a formação de fases do sistema 

binário Fe-Nb. A partir da temperatura de 800°C nota-se a formação das fases FeNb e Fe2Nb. 

Para as temperaturas de 900 e 950°C houve desaparecimento dos picos da fase FeNb e 

surgimento de picos da fase Fe7Nb6, que segundo o diagrama de fases (Figura 1 do Apêndice 

B), é formada pela reação peritética à temperatura de 1523°C (VOB et al., 2011). Embora a 

temperatura estudada seja inferior, a pressão utilizada na sinterização pode resultar na 

alteração da energia livre e o sistema pode espontaneamente se alterar para um outro estado 

de equilíbrio.  

Sabe-se que à 912°C ocorre alotropia do Fe, ou seja, ele passa de Fe-α (CCC) para Fe-γ 

(CFC) e a fase Fe2Nb é oriunda do equilíbrio com Fe-γ a 955ºC. Isto indica que, durante o 

processo de sinterização por prensagem a quente em 900º e 950ºC, todo o Fe-γ transformado 

sofreu uma alteração estrutural devido a solubilidade do Nb no Fe-γ, favorecendo a formação 
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da fase Fe2Nb. Por isso não foi possível identificar a fase Fe-γ nos resultados do DRX e sim 

um aumento na quantidade e intensidade de picos relativos à fase Fe2Nb para temperaturas 

de 900 e 950ºC. 

Sugere-se que, com o aumento da temperatura de sinterização a formação de fase ocorra da 

seguinte maneira: 

Fase rica em Nb → FeNb → Fe2Nb → Fe7Nb6 

O aumento da temperatura aumenta a solubilidade do Fe no Nb, portanto, partindo-se de 

uma fase rica em Nb, à medida que a temperatura aumenta, tem-se a formação das fases 

descritas acima. 

Através dos difratogramas foi possível observar a transição de fase do NbH para Nb e 

observou-se também que o aumento da temperatura favoreceu a formação de novas fases. 

Esse fato pode estar associado à desidrogenação do NbH que é um processo endotérmico, 

uma vez que o mesmo precisa absorver calor para que o H seja eliminado e isso aumenta a 

energia do sistema. Quando ocorre diferença de potencial termodinâmico no sistema, o 

transporte de massa é favorecido. O aumento da temperatura em sinterização por fase sólida 

também favorece o transporte de matéria por difusão atômica, levando a formação de novas 

fases (COSTA, 2004; SOMANI et al., 2018). 

 

5.6 Microscopia Eletrônica de Varredura e Microanálise (MEV/EDS) 

5.6.1 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 750°C 

A Figura 5.22 mostra a microestrutura da liga sinterizada à 750ºC, revelando que os 

aglomerados de partículas (grãos) de Fe e Nb estão dispersos na matriz de Cu de forma 

aleatória e uniforme, indicando a distribuição homogênea dos elementos. Nas Figuras 5.22 

(a, b, d) o Fe é representado pelos grãos cinza escuro, o cobre pelo cinza médio e o Nb pelo 

branco e na Figura 5.22 (c), o Fe é representado pelo cinza escuro, o Cu pelo cinza médio e 

o Nb pelo cinza claro. Essa microestrutura é similar ao encontrado por Oliveira (2010) para 

a liga de 25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizada por prensagem a quente (800°C/35MPa/3min) 



68 
 

e Reis (2018) para a liga de 25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizada por prensagem a quente 

(750°C/35MPa/3min).  

A sinterização ocorreu por fase líquida para o Cu, embora seu ponto de fusão seja 1085°C, 

porque a pressão aplicada favorece a fusão do mesmo à essa temperatura. Essa condição 

também foi identificada por Hou et al. (2018), que sinterizaram a matriz Fe-Cu por 

prensagem a quente convencional e por prensagem a quente por micro-ondas às temperaturas 

de 780 a 900°C (30MPa/10min).  

É possível observar que a fase líquida formada preenche os espaços vazios, percolando todos 

os demais grãos (mais visível na Figura 5.22 (c)). A presença de fase líquida na sinterização 

favorece a difusão dos elementos e atua como lubrificante permitindo que os grãos deslizem 

uns sobre os outros (JING, 2019) além de diminuir a porosidade do material (CHIAVERINI, 

2001).  

A sinterização por fase sólida ocorreu para o Fe e Nb, onde não há necessidade de alcançar 

o ponto de fusão dos respectivos elementos químicos. A sinterização em estado sólido ocorre 

devido a formação do pescoço no contato entre partículas favorecendo a difusividade 

superficial e volumétrica, contribuindo para a formação de aglomerados de partículas livres 

de porosidade. 
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Figura 5.22: Microestrutura da liga sinterizada a 750°C observada com elétrons: (a, b, d) BSE e (c) SE. 

Ampliação: (a) 200x, (b, c) 500x e (d) 1000x. 

 

Na Figura 5.22 (d) obtida por MEV em BSE com aumento de 1000x, a presença de poros é 

bem visível (pontos pretos na imagem). Notam-se poros preferencialmente pequenos e 

arredondados, porém se concentram no interior dos grãos de Fe, o que sugere que o tempo à 

temperatura não foram suficientes para efetivar a sinterização em estado sólido. Segundo 

Melchiors (2011), o último estágio de sinterização consiste no isolamento dos poros nos 

contornos de grãos e eliminação gradual da porosidade por difusão e Chiaverini (2001) relata 

que o estágio final da sinterização consiste na eliminação dos poros pequenos e isolados e 

no crescimento de poros maiores, contribuindo para a redução da energia livre do sistema. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fe 

Nb 

Cu 

Cu 

Fe 

Nb 
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Portanto, as micrografias da liga sinterizada a 750°C confirmaram a presença da fase Fe-α 

(grãos de Fe), Nb (grãos de Nb) e da fase dúctil de Cu (matriz de Cu) identificadas pelo 

DRX. 

A Figura 5.23 (a) mostra a região onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento de 

raios X característicos com aumento de 300X e a Figura 5.23 (b) e 5.24 mostra o resultado 

da análise que revela a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.  

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos, atribui-se as 

colorações para a região rica de determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência 

do mesmo. As regiões em vermelho correspondem à fase dúctil Cu e as colorações em azul 

e verde correspondem, respectivamente, às fases Nb e Fe.  

Figura 5.23: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada  

750°C: (a) área analisada com aumento de 300x e (b) distribuição dos elementos identificados em toda a área 

analisada. 

 

(a) (b) 
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Figura 5.24: Distribuição dos elementos químicos mapeados por emissão característica de raios X da liga 

25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada a 750°C. 

 

A matriz metálica apresentou uma distribuição homogênea dos elementos Fe, Cu e Nb em 

toda a área analisada, mas sem a ocorrência de segregação no material. 

Através da Figura 5.24, não foi possível identificar a sobreposição dos elementos Fe, Cu e 

Nb. Isto é esperado pelo fato dos diagramas de fases desses elementos mostrarem baixa ou 

nenhuma solubilidade nas temperaturas de sinterização utilizadas. É possível observar nas 

regiões pretas, da Figura 5.24 do elemento Fe, que há ocorrência de pequenos pontos verdes, 

o que pode indicar a presença de pequenos grãos de ferrita na estrutura do Cu. Não significa 

que houve difusão entre os elementos, mas é possível que o cristal de Fe tenha ficado “preso” 

na fase do Cu durante o transporte de massa no processo de sinterização.  

A Tabela 5.4 mostra os dados semiquantitativos resultantes da microanálise por mapeamento 

de raios X característicos da região mostrada na Figura 5.23. Os resultados, apresentados em 

%peso, mostram a presença de Fe, Cu (maior quantidade) e Nb.  

Tabela 5.4: Análise semiquantitativa da matriz 25%Fe-50%Cu-25%NbH sinterizada a 750°C. 

Elemento %Peso σ(%) 

Fe 18,56 0,19 

Cu 48,04 0,29 

Nb 33,40 0,27 

 

Pelos resultados obtidos na DRX mostrada na Figura 5.16, nota-se que após a sinterização o 

hidrogênio foi eliminado, não sendo identificada a fase NbH. Portanto, para avaliar a relação 

da composição química inicial do Nb com o valor analisado é necessário que seja calculado 

o valor do mesmo. 

Foram utilizados 2,005 gramas de NbH para produção da matriz. O DRX mostrou que o 

NbH é apresentado na forma NbH0,89, portanto, a relação é de 1:0,89, como mostra a equação 

química 5.3: 

NbH0,89 → Nb + 0,45H2     (5.3) 
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A massa molar do hidreto equivale a 93,8 g/mol. Sabendo-se que a massa molar do Nb é 

92,9g/mol e do H é 0,89g/mol, temos que o hidreto é composto por 99,04% de Nb e 0,96% 

de H. Sendo assim, se 2,005g equivale a 25% da composição da matriz, temos que 24,76% 

se refere ao Nb. Esse cálculo se aplica para a composição do Nb na matriz para todas as 

temperaturas de sinterização. Conclui-se, então, que o valor identificado no mapeamento é 

superior ao valor inicial da matriz, assim como o Cu. O Fe apresentou um percentual inferior 

ao valor inicial. 

Isso pode ser explicado pelo fato da análise ter sido realizada em uma pequena região da 

matriz. O ideal seria realizar vários mapeamentos com análise semiquantitativa e 

posteriormente tratar os resultados estatisticamente. Mas isto não é o objetivo principal desta 

análise para este material. 

A Figura 5.25 mostra a imagem da microanálise da matriz obtida por MEV em elétrons BSE 

com aumento de 500x. Observa-se a morfologia das fases com a identificação das regiões 

onde foi realizada a análise por EDS pontual.  
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Figura 5.25: Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada a 750°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. Aumento de 500x 

 

 

A Tabela 5.5 mostra o semiquantitativo dos pontos analisados em % atômica. Pela 

microanálise pontual da Figura 5.25, nota-se que a região onde foram analisados os pontos 

1 e 2 possui coloração distinta e pequenos pontos brancos no interior. Tanto no ponto 1 

quanto no ponto 2 coexistem as fases Fe-α, Cu e Nb, mas nenhuma fase do tipo FexNby foi 

identificada no DRX; os pontos 4, 5, e 8 possuem 100% de composição atômica para o Fe, 

o que indica ser a fase Fe-α identificada no DRX, o ponto 6 indica a presença majoritária da 

fase rica em Nb, com pequena participação de Cu; e os pontos 3 e 7 foram identificados 

como Cu podendo ser assimilado à fase dúctil rica em Cu com uma pequena participação de 

cristais de ferrita. A presença de cristais de ferrita na fase dúctil rica em Cu também foi 

observada por Oliveira (2010), Oliveira et al. (2016) e Ren et al. (2007), que diz que a 

presença de cristais de ferrita no cobre e a presença de Cu nos aglomerados das partículas 

de Fe se dão em resultado da interação entre eles. 
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Tabela 5.5: Composição em % atômica dos pontos analisados da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/750°C) pela microanálise por EDS 

Pontos Composição (%at) 

Fe Cu Nb 

1 45,27 1,73 53,00 

2 28,52 1,16 70,32 

3 3,01 96,99 0,00 

4 100,00 0,00 0,00 

5 100,00 0,00 0,00 

6 0,00 1,11 98,89 

7 0,69 99,31 0,00 

8 100,00 0,00 0,00 

 

A Figura 5.26 apresenta a imagem da microestrutura da região onde foi realizada a análise 

por EDS ao longo de uma linha, obtida por MEV em elétrons BSE com aumento de 2000x, 

a fim de verificar a interação entre os elementos.  

Teoricamente, o diâmetro do feixe de elétrons relativo à microanálise equivale a 1m e 

durante a análise em linha, na verdade são feitas microanálises pontuais em sequência e 

equidistantes ao longo de uma linha, a distância entre os pontos foram alterados para valores 

menores do que 1m (~900nm) garantindo assim a efetividade e varredura completa ao 

longo da linha. Isso se aplica para todas as temperaturas analisadas. 
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Figura 5.26: Microestrutura da região analisada por EDS ao longo de uma linha (amarela), obtida por MEV 

em elétrons BSE com aumento de 2000x 

 

A microanálise realizada apresenta a variação de intensidade de emissão característica de 

raios X para esta liga é mostrada na Figura 5.27 com maiores detalhes, afim de verificar se 

ocorreu difusão entre os elementos. 

Conforme mostra a Figura 5.27, entre 0 e 23µm há intensidade de emissão característica de 

raios X para o Fe e Nb; entre 27 e 32µm não há presença de partículas de Fe e a sobreposição 

das intensidades do Nb e Cu ocorre no contorno de grão; já entre 32 e 73µm tem-se emissões 

para o elemento Cu. Na faixa de 73 a 107µm tem-se picos do Fe. Entre 107 a 111µm há uma 

pequena sobreposição das intensidades para todos os elementos; na faixa de 111 a 140 há 

predominância do elemento Nb. 
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Figura 5.27: Região analisada com aumento de 2000x (BSE) obtida por MEV e as intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/750°C). 

 

Portanto, nota-se que nos limites de contorno de grãos parece haver pequena difusão dos 

elementos, como descreve a teoria de sinterização (Chiaverini, 2001; German, 2014). 

Entretanto, nestes mesmos contornos de grãos há muita porosidade indicando uma 

sinterização não adequada e que pode estar influenciando na observação da interação entre 

os elementos químicos. 

 

5.6.2 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 800°C 

A Figura 5.28 apresenta a microestrutura da liga sinterizada à 800ºC, revelando que os grãos 

de Fe e Nb estão dispersos na matriz de Cu de forma aleatória e uniforme. 

Nas figuras 5.28 (a, b, d) o Fe é representado pelas partículas cinza escuro, o cobre pelo 

cinza médio e o Nb pelo branco e na Figura 5.28 (c), o Fe é representado pelo cinza escuro, 

o Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza claro.  

Similar ao observado na liga sinterizada à 750°C, as fases de Nb e Fe se mostram embebidas 

na matriz de fase Cu (visível na Figura 5.28 (c)) e com distribuição homogênea dos 

elementos. 

Na Figura 5.28 (d) obtida por MEV em BSE com aumento de 1000x, é possível observar 

uma diminuição na quantidade de poros, também observado no estudo de Reis (2018) para 

essa temperatura, mas são predominantemente poros pequenos e arredondados (regiões 

circuladas na imagem), o que sugere o fim da sinterização. Nota-se uma diminuição na 
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ocorrência de poros nos grãos de Fe, o que sugere que o tempo à temperatura foram 

suficientes para efetivar a sinterização no estado sólido.  

Figura 5.28: Microestrutura da liga sinterizada a 800°C observada com elétrons: (a, b, d) BSE e (c) SE. 

Ampliação: (a) 200x, (b, c) 500x e (d) 1000x 

 

A diminuição da quantidade de poros visível provavelmente se justifica pelo fato do Cu 

favorecer a densificação do material devido sua sinterização ocorrer por fase líquida e pelo 

aumento da temperatura, que possibilita melhor difusão dos elementos e consequente 

diminuição da quantidade de poros. (CHIAVERINI, 2001) 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fe 

Nb 

Cu 

Fe 

Nb 

Cu 
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A Figura 5.29 (a) mostra a região onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por 

raios X característicos com aumento de 300X, a Figura 5.29 (b) e 5.30 revela o resultado da 

análise com a identificação dos elementos Fe, Cu e Nb.  

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos, atribui-se as 

colorações para a região rica de determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência 

do mesmo. As regiões em vermelho correspondem à fase dúctil Cu e as colorações em azul 

e verde correspondem, respectivamente, às fases Nb e Fe. A matriz metálica apresentou uma 

distribuição homogênea dos elementos Fe, Cu e Nb em toda a área analisada, mas sem a 

ocorrência de segregação no material. 

 

 

Figura 5.29: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada 

a 800°C: (a) área analisada com aumento de 300x e (b) distribuição dos elementos identificados em toda a 

área analisada. 

(a) (b) 
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Figura 5.30: Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–

50%Cu–25%NbH sinterizada a 800°C. 

 

Similar ao apresentado pelo mapeamento para temperatura de 750°C, não foi possível 

identificar a sobreposição dos elementos Fe, Cu e Nb. É possível observar nas regiões pretas 

do elemento Fe da Figura 5.30 a ocorrência de pequenos pontos verdes, o que indica a 

presença de pequenos grãos de ferrita dispersas na estrutura da matriz.  

A Tabela 5.6 mostra os dados semiquantitativos resultantes da microanálise por mapeamento 

de raios X característicos da região mostrada na Figura 5.29. Os resultados, apresentados em 

%peso, mostram a presença de Fe, Cu (maior quantidade) e Nb.  

 

Tabela 5.6: Semiquantitativo da matriz 25%Fe-50%Cu-25%NbH (35MPa/2min/800°C) 

Elemento %Peso σ% 

Fe 24,28 0,24 

Cu 43,88 0,33 

Nb 31,84 0,35 

 

 

Baseando-se nos cálculos apresentado para a temperatura de 750°C, tem-se que o teor de Nb 

é superior ao valor inicial (24,73%), assim como o Cu, que possui valor inicial de 50%. O 

elemento Fe encontra-se 0,72% abaixo do valor inicial. Mas estes valores também são 

satisfatórios haja vista a análise em somente uma pequena região. 
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A Figura 5.31 mostra a imagem da microanálise da matriz obtida por MEV em elétrons BSE 

com aumento de 500x. Observa-se a morfologia das fases com a identificação das regiões 

onde foi realizada a análise por EDS pontual.  

 

 

Figura 5.31: Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. Aumento de 500x 

 

A Tabela 5.7 mostra o semiquantitativo, em % atômica, dos pontos analisados. Pela 

microanálise pontual da Figura 5.31, conclui-se que os pontos 1, 4 e 6 são a fase dúctil rica 

em Cu com pequena participação de cristais de ferrita, similar ao ocorrido para a liga 

sinterizada a 750°C e também observado por Oliveira (2010), Oliveira (2016) e Ren (2007). 

Os pontos 2 e 3 são a fase Fe-α; o ponto 5 coexistem os elementos Fe, Cu e Nb e a 

composição estequiométrica deste ponto sugere pertencer à fase FeNb, identificado no DRX. 

O ponto 7 mostra presença majoritária da fase Nb com pequena participação do Cu, não 
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revelando nenhuma difusão de Cu pela interface Nb, já que o Nb é imiscível no Cu segundo 

diagrama de fases para esta temperatura (Reis, 2018). 

 

Tabela 5.7: Composição em % atômica dos pontos analisados da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/800°C) pela microanálise por EDS 

Pontos Composição (%at) 

Fe Cu Nb 

1 7,64 92,36 0,00 

2 100,00 0,00 0,00 

3 100,00 0,00 0,00 

4 2,64 97,36 0,00 

5 42,92 4,09 52,99 

6 0,89 99,11 0,00 

7 0,00 1,93 98,07 

 

A Figura 5.32 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons BSE com 

aumento de 2000x, onde foi realizada a análise por EDS ao longo de uma linha na amostra. 
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Figura 5.32: Microestrutura da região analisada por EDS ao longo de uma linha (amarela), obtida por MEV 

em elétrons BSE com aumento de 2000x para amostra sinterizada à 800°C 

 

A microanálise realizada apresenta a variação de intensidade de emissão característica de 

raios X para esta liga, como mostra a Figura 3.33. 

 

 

 

Figura 5.33: Região analisada com aumento de 2000x (BSE) obtida por MEV e as intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/800°C). 
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Conforme a Figura 5.33, até 80µm não há presença do elemento Fe, e a ocorrência de Nb e 

Cu se dão sem sobreposição de picos. Entre 80 e 115 µm há presença do Fe e entre 115 a 

140 µm não há ocorrência de Fe e nem sobreposição dos picos dos elementos Cu e Nb. 

Apesar de não haver sobreposição de picos, é possível notar que há interação entre os 

elementos Fe, Cu e Nb nos contornos de grão, como descreve a teoria de sinterização. 

 

5.6.3 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 850°C 

A Figura 5.34 apresenta a microestrutura da liga sinterizada a 850°C, revelando grãos 

respectivos da fase de Fe e de Nb presentes na matriz dúctil da fase Cu de forma aleatória e 

uniforme. A mesma ainda mostra distribuição homogênea dos elementos, como nas 

temperaturas de processos anteriores.   

Para as figuras 5.34 (a, b, d) o Fe é representado pelas partículas cinza escuro, o cobre pelo 

cinza médio e o Nb pelo branco e na Figura 5.34 (c), o Fe é representado pelo cinza escuro, 

o Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza claro. É possível observar a distribuição homogênea 

dos elementos.  

Na Figura 5.34 (d) nota-se a diminuição de poros e segundo Chiaverini (2001), o aumento 

da temperatura favorece a contração e eliminação dos poros pequenos e isolados em poros 

maiores. Nota-se, então, uma diminuição no tamanho de poros, embora a quantidade de 

porosidade pode se manter. Notadamente, a quantidade de poros observados no interior dos 

grãos de Fe diminuiu em relação às ligas sinterizadas a 750 e 800ºC. Aparentemente os poros 

são predominantemente esféricos, indicando a efetividade da sinterização, e a maior 

ocorrência se dá nos contornos de grão, principalmente dos grãos de Nb.  

Lee et al. (2014) relataram que o processo de desidrogenação do TiH2 gera uma quantidade 

de poros nos contornos de grãos, mas que ao aumentar a temperatura, esses poros são 

eliminados. Esta observação no comportamento dos poros nos contornos de grão também 

foi observada para as ligas sinterizadas a 750, 800 e 850ºC, deduzindo que o processo HDH 

do NbH ocorreu. 
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Figura 5.34: Microestrutura da liga sinterizada a 850°C observada com elétrons: (a, b, d) BSE e (c) SE. 

Ampliação: (a) 200x, (b, c) 500x e (d) 1000x 

 

 

A Figura 5.35 (a) mostra a região onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por 

raios X característicos com aumento de 300X e, a Figura 5.35 (b) e 5.36 revela o resultado 

da análise indicando a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.  

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos, atribuiem-se 

as colorações para a região rica de determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência 

(d) 

(b) 

(c) 

(a) 

Nb Cu 

Cu 

Nb 

Fe 

Fe 
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do mesmo. Esse mapeamento mostrado na Figura 5.35 e 5.36 apresenta as regiões em 

vermelho que correspondem à fase dúctil Cu e as colorações em azul e verde correspondem, 

respectivamente, às fases de Nb e Fe. Pode-se observar a dispersão dos elementos em toda a 

área analisada, comprovando a distribuição homogênea dos elementos Fe, Cu e Nb, mas sem 

a ocorrência de segregação no material. 

 

 

Figura 5.35: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada 

a 850°C: (a) área analisada com aumento de 300x e (b) distribuição dos elementos identificados em toda a 

área analisada. 

 

  

Figura 5.36: Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–

50%Cu–25%NbH sinterizada a 850°C. 

(a) (b) 
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Para essa temperatura também não foi possível identificar a sobreposição dos elementos Fe, 

Cu e Nb. É possível observar que também há ocorrência de cristais dispersos na matriz, 

principalmente para o Fe.  

A Tabela 5.8 mostra os dados semiquantitativos resultantes da microanálise por mapeamento 

de raios X característicos da região mostrada na Figura 5.35. Os resultados, apresentados em 

%peso, mostram a presença de Fe, Cu (maior quantidade) e Nb.  

 

Tabela 5.8: Semiquantitativo da matriz 25%Fe-50%Cu-25%NbH (35MPa/2min/850°C) 

Elemento %Peso σ% 

Fe 28,46 0,32 

Cu 40,33 0,41 

Nb 31,21 0,43 

 

 

Sabe-se que o teor de Nb usado para produção da matriz equivale a 24,73%, portanto o valor 

encontrado na análise é superior ao valor inicial da matriz, assim como o Fe. O teor do Cu 

para essa região é inferior ao da matriz.  

A Figura 5.37 mostra a imagem da microanálise da matriz obtida por MEV em elétrons BSE 

com aumento de 500x. Observa-se a morfologia das fases com a identificação das regiões 

onde foi realizada a análise por EDS pontual.  
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Figura 5.37: Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. Aumento de 500x 

 

A Tabela 5.9 mostra o semiquantitativo, em % atômica, dos pontos analisados. Pela 

microanálise pontual da Figura 5.37, conclui-se que os pontos 1 e 6 apresentam partículas 

de Fe e presença de impurezas presentes no pó de Fe, conforme identificado na análise por 

EDX, descrito na Tabela 5.1. Vale ressaltar que a região de análise para esses dois pontos se 

deu em uma microestrutura diferente presente no interior do grão de Fe, fazendo alusão a 

presença de precipitado.  

O ponto 2 é composto pela fase dúctil rica em cobre com pequena participação de cristais de 

ferrita, similar ao encontrado nas temperaturas anteriores. Para essa condição de 

sinterização, Reis (2018) não identificou pontualmente cristais de ferrita no cobre. O ponto 

3 é a fase Fe-α, ponto 4 é a fase dúctil rica em Cu e o ponto 5 é a fase de Nb. 
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Na região analisada, não foi possível identificar microestruturas com tonalidades diferentes 

com estequiometrias próximas às fases FeNb ou Fe2Nb, como aconteceu para a liga 

sinterizada a 800ºC e observadas na DRX para a temperatura de 850ºC.  

 

Tabela 5.9: Composição em % atômica dos pontos analisados da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/850°C) pela microanálise por EDS 

Pontos Composição (%at) 

Fe Cu Nb Mn Si Cr 

1 74,97 0,00 0,00 16,39 6,65 1,99 

2 1,74 98,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

6 75,49 0,00 0,00 17,14 4,71 2,66 

 

A Figura 5.38 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons BSE com 

aumento de 2000x, onde foi realizada a análise por EDS ao longo de uma linha na amostra. 
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Figura 5.38: Microestrutura da região analisada por EDS ao longo de uma linha (amarela), obtida por MEV 

em elétrons BSE com aumento de 2000x para amostra sinterizada à 850°C 

 

A microanálise realizada apresenta a variação de intensidade de emissão característica de 

raios X para esta liga, como mostra a Figura 3.39. 

 

 

Figura 5.39: Região analisada com aumento de 2000x (BSE) obtida por MEV e as intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/850°C). 
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De acordo com o apresentado na Figura 5.39, observa-se comportamento similar às outras 

ligas sinterizadas nas temperaturas anteriores, regiões bem definidas para as fases Fe, Cu e 

Nb e ainda a possível interação entre os elementos nos contornos de grãos. Entre 35 e 48µm 

tem-se a fase Fe α; nota-se emissão para a fase Cu nas faixas de 48 a 55µm, 80 a 84µm, 95 

a 97µm e 130 a 136µm. No intervalo de 113 a 115µm nota-se emissão para as três fases. As 

demais regiões há emissões para a fase Nb. Para essa região analisada não foi identificado 

nenhuma variação de fase do tipo Fe-Nb, mas na DRX foi identificado os picos das fases 

FeNb e Fe2Nb.  

 

5.6.4 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 900°C 

A microestrutura da liga sinterizada a 900°C é apresentada na Figura 5.40. A mesma revela 

grãos referentes às fases de Fe e de Nb embebidas na matriz dúctil da fase Cu, de forma 

aleatória e uniforme. Para as figuras 5.40 (a, b, d) o Fe é representado pelas partículas cinza 

escuro, o cobre pelo cinza médio e o Nb pelo branco e na Figura 5.40 (c), o Fe é representado 

pelo cinza escuro, o Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza claro. É possível observar a 

distribuição homogênea dos elementos.  

Na Figura 5.40 (d) é possível observar uma menor quantidade de poros em relação às três 

matrizes sinterizadas apresentadas anteriormente, similar aos estudos de Reis (2018). Os 

poros são possivelmente esféricos, indicando o estágio final e efetividade da sinterização do 

estado sólido (OLIVEIRA, 2010). Não foi observada a presença de fendas nos contornos de 

grãos e manteve a redução de poros no interior dos grãos de Fe.  

Essa diminuição da quantidade de poros pode ser justificada pelo aumento da temperatura 

de sinterização, que proporcionou maior difusão no material e melhor densificação, já que 

nesse trabalho não houve mudança de composição da matriz (o que poderia propiciar maior 

difusão dos elementos pelo aumento de concentração de Nb, que gera maior concentração 

de tensão nas soluções sólidas pela deformação plástica sofrida pelas partículas de Cu 

durante a prensagem a quente) (DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA, 2010). 
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Figura 5.40: Microestrutura da liga sinterizada a 900°C observada com elétrons: (a, b, d) BSE e (c) SE. 

Ampliação: (a) 200x, (b, c) 500x e (d) 1000x 

 

A Figura 5.41 (a) mostra a região onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento de 

raios X característicos com aumento de 300X e a Figura 5.41 (b) e 5.42 revelam o resultado 

da análise indicando a presença dos elementos Fe, Cu e Nb.  

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos atribui-se as 

colorações para a região rica de determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência 

Fe 

Nb 
Cu 

Fe 

Cu 

Nb 

(a) (b) 

(c) (d) 
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do mesmo. As regiões em vermelho correspondem à fase dúctil Cu e as colorações em azul 

e verde correspondem, respectivamente, às fases de Nb e de Fe.  

Pode-se observar a dispersão dos elementos em toda a área analisada, comprovando a 

distribuição homogênea dos elementos Fe, Cu e Nb.  

 

 

Figura 5.41: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada 

a 900°C com aumento de 300x 

 

 

Figura 5.42: Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–

50%Cu–25%NbH sinterizada a 900°C. 

 

(a) (b) 
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Para essa temperatura de 900ºC também não foi possível identificar a sobreposição dos 

elementos Fe, Cu e Nb. É possível observar que há ocorrência de cristais dispersos na matriz, 

principalmente para o Fe. A matriz metálica apresentou uma distribuição homogênea dos 

elementos Fe, Cu e Nb, mas sem a ocorrência de segregação no material. 

A Tabela 5.10 mostra os dados semiquantitativos resultantes da microanálise por 

mapeamento de raios X característico apresentada na Figura 5.41. Os resultados, 

apresentados em %peso, mostram a presença de Fe, Cu (maior quantidade) e Nb.  

 

Tabela 5.10: Semiquantitativo da matriz 25%Fe-50%Cu-25%NbH (35MPa/2min/900°C) 

Elemento %Peso %σ 

Fe 25,33 0,14 

Cu 45,04 0,19 

Nb 29,63 0,20 

 

O Fe e o Nb apresentaram teor acima do valor inicial da matriz, já o Cu apresentou teor 

inferior ao inicial. 

A Figura 5.43 apresenta a imagem da microestrutura da liga sinterizada 900°C obtida por 

MEV em elétrons BSE com aumento de 500x. Observa-se a morfologia das fases com a 

identificação das regiões onde foi realizada a análise por EDS pontual. 
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Figura 5.43: Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. Aumento de 500x 

 

A Tabela 5.11 mostra o semiquantitativo, em % atômica, dos pontos analisados. Pela 

microanálise pontual da Figura 5.43, conclui-se que o ponto 1 e 2 são a fase Fe-α; o ponto 3 

é a fase Nb com participação do Cu, isso não indica que houve interação entre os elementos, 

porque pelo diagrama de fases o Nb é imiscível no Cu, então sugere-se que a partícula de Cu 

ficou presa nos aglomerados de partículas de Nb. 

Os pontos 4 e 5 são a fase dúctil rica em cobre com pequena participação de cristais de 

ferrita, diferentemente do trabalho de Reis (2018), que não foi encontrado pontualmente 

cristais de ferrita na fase rica em Cu para essa temperatura. 

Na região analisada, também não foi possível identificar microestruturas com tonalidades 

diferentes pertencentes às estequiometrias próximas das fases Fe7Nb6 ou Fe2Nb, como 
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aconteceu para a liga sinterizada a 800ºC e observadas na DRX para a temperatura de 850 e 

900ºC.  

Tabela 5.11: Composição em % atômica dos pontos analisados da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/900°C) pela microanálise por EDS 

Pontos Composição (%) 

Fe Cu Nb 

1 100,00 0,00 0,00 

2 100,00 0,00 0,00 

3 0,00 1,51 98,49 

4 9,07 9,93 0,00 

5 1,13 98,87 0,00 

 

A Figura 5.44 mostra a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE com 

aumento de 2000x, referente a liga sinterizada a 900°C, onde foi realizada a análise por EDS 

ao longo de uma linha.  

 

 
Figura 5.44: Microestrutura da região analisada por EDS ao longo de uma linha (amarela), obtida por MEV 

em elétrons BSE com aumento de 2000x para amostra sinterizada à 900°C. 
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A microanálise realizada apresenta a variação de intensidade de emissão característica de 

raios X para esta liga, como mostra a Figura 3.45. 

Também está apresentada a sobreposição das intensidades de emissão característica de raios 

X ao longo da linha para a liga metálica, sendo observado de uma forma geral, o mesmo 

comportamento para as temperaturas de sinterização anteriores. 

 

 
 

Figura 5.45: Região analisada com aumento de 1000x (BSE) obtida por MEV e as intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/900°C). 

 

Pela Figura 5.45, nota-se que os contornos dos grãos de Nb possuem coloração diferente, 

seguido pelo aumento de intensidade do elemento Fe, sugerindo difusão nos contornos dos 

grãos. 

Até 3µm, entre 94 e 121 µm e após 134µm há picos somente para o Fe, de 3 a 6 µm há pico 

mais intenso para o Cu. De 6 a 15µm, entre 25 e 31µm, 46 e 54µm e 60 e 75µm há picos 

para o Nb. Entre 121 e 134 tem-se uma queda de intensidade do pico para o Fe e aumento 

do pico do Cu, sendo possível observar visualmente o alojamento de um pequeno grão de 

Cu dentro de um grão maior de Fe. Não houve interação entre os elementos, mas houve 

difusão nos contornos dos grãos. 

 

5.6.5 Matriz metálica 25%Fe50%Cu25%NbH sinterizada à 950°C 

A microestrutura da liga sinterizada a 950°C é apresentada na Figura 5.46. Na Figura 5.46 

(a, b, d) o Fe é representado pelo cinza escuro, o Cu é representado pela matriz cinza médio 
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e o Nb pelo branco e na Figura 5.46 (c) o Fe é representado pelo cinza escuro, o Cu pelo 

cinza médio e o Nb pelo cinza claro.  

 

 

Figura 5.46: Microestrutura da liga sinterizada a 950°C observada com elétrons: (a, b, d) BSE e (c) SE. 

Ampliação: (a) 200x, (b, c) 500x e (d) 1000x 

 

As micrografias revelam a presença das fases de Fe e Nb embebidas na matriz dúctil de fase 

Cu, de forma aleatória e uniforme.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Nb 

Fe 

Cu 

Nb 

Fe 

Cu 

Cavidade 
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É possível observar a presença de poros preferencialmente nos contornos de grãos, com 

formato irregular. Sabe-se que uma temperatura muito elevada pode provocar separação no 

limite de grãos dos poros. 

Na Figura 5.46 (d) é possível visualizar a presença de uma cavidade, similar ao encontrado 

por Han et al. (2018). Isso pode levar a uma menor densificação do material. 

A Figura 5.47 mostra a região onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios 

X característicos de Fe, Cu e Nb.  

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos (Figura 5.47 e 

5.48) atribui-se as colorações para a região rica de determinado elemento e para as regiões 

pretas, a ausência do mesmo. As regiões em vermelho correspondem à fase dúctil Cu e as 

colorações em azul e verde correspondem, respectivamente, ao Nb e Fe.  

Para essa temperatura também não foi possível identificar a sobreposição dos elementos Fe, 

Cu e Nb. É possível observar que também há ocorrência de cristais dispersos na matriz, 

principalmente para o Fe.  

Pode-se ainda observar a dispersão dos elementos, comprovando a distribuição homogênea 

dos elementos Fe, Cu e Nb, mas sem a ocorrência de segregação no material. 

 

 

Figura 5.47: Mapeamento por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada 

a 950°C com aumento de 300x 

(a) (b) 
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Figura 5.48: Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga 

25%Fe–50%Cu–25%NbH sinterizada a 950°C. 

 

A Tabela 5.12 apresenta os dados semiquantitativos resultante da microanálise por 

mapeamento de raios X característicos da região da Figura 5.48. Os resultados mostram a 

presença de Fe, Cu (em maior quantidade) e Nb. 

 

Tabela 5.12: Semiquantitativo da matriz 25%Fe-50%Cu-25%NbH (35MPa/2min/950°C) 

Elemento %Peso %σ 

Fe 28,59 0,07 

Cu 38,61 0,09 

Nb 32,13 0,09 

Al 0,67 0,02 

 

 

Para essa região mapeada observou-se que os teores do Fe e Nb estão acima do teor inicial 

da matriz e o Cu está abaixo do valor. Houve constatação da presença do Al, podendo ser 

proveniente do próprio pó de Fe, devido às impurezas presentes no mesmo ou do processo 

de polimento, uma vez que foi realizado com pasta de alumina.  
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A Figura 5.49 apresenta a imagem da microestrutura da liga sinterizada 950°C obtida por 

MEV em elétrons SE com aumento de 500x. Observa-se a morfologia das fases com a 

identificação das regiões onde foi realizada a análise por EDS pontual. 

 

 

Figura 5.49: Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 950°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. 

 

 

A Tabela 5.13 mostra os dados semiquantitativos (% atômica) dos pontos analisados. Pela 

microanálise pontual da Figura 5.49, conclui-se que o ponto 1 é a fase Fe α e os pontos 2 e 

5 são a fase rica em Cu com participação de cristais de ferrita. 

No ponto 3 coexistem os elementos Fe, Cu e Nb, podendo indicar uma região de contorno 

de grão com a fase Cu e possivelmente a fase Fe7Nb6, uma vez que as características desta 

micrografia aparecem poucas vezes ao longo da amostra e se difere das apresentadas na 

Figura 5.46. O ponto 4 é a fase rica em Nb com pequena participação do Cu. 
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Tabela 5.13: Composição em % atômica dos pontos analisados da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/950°C) pela microanálise por EDS 

Ponto Composição (%at) 

Fe Cu Nb 

1 100,00 0,00 0,00 

2 9,20 90,80 0,00 

3 53,61 10,40 35,99 

4 0,00 1,68 98,32 

5 3,11 96,89 0,00 

 

 

A Figura 5.50 mostra a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons BSE com 

aumento de 2000x, referente a liga sinterizada a 950°C, onde foi realizada a análise por EDS 

ao longo de uma linha.  

 

 

Figura 5.50: Microestrutura da região analisada por EDS ao longo de uma linha (amarela), obtida por MEV 

em elétrons BSE com aumento de 2000x para amostra sinterizada à 950°C. 
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A microanálise realizada apresenta a variação de intensidade de emissão característica de 

raios X para esta liga, como mostra a Figura 5.51. Também está apresentada a sobreposição 

das intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga metálica, 

sendo observado de uma forma geral, o mesmo comportamento para as temperaturas de 

sinterização anteriores. 

 

 

Figura 5.51: Região analisada com aumento de 2000x (BSE) obtida por MEV e as intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH 

(35MPa/2min/950°C). 

 

A Figura 5.51 mostra que entre 0 e 70µm tem-se o Fe, mas é possível observar que em 58 a 

60µm e 66 a 68µm houve emissão para o Cu, relativo a microestrutura de coloração mais 

clara, esta mostrada na Figura 5.50 onde os grãos de Fe revelam a formação de veios de Cu.  

Entre 75 e 92µm há emissão para o Nb, mas nota-se que entre 71 e 75µm a linha passa por 

uma região de coloração diferente e há emissão para o Fe e Nb, indicando que pode ter 

ocorrido difusão dos elementos formando fases do tipo Fe-Nb. O mesmo acontece para a 

faixa entre 90 e 92µm. De 92 a 97µm há emissão para o Cu e de 97 à 140 há emissão para o 

Fe. 

Pelos aspectos morfológicos e estruturais não seria possível afirmar se houve interação entre 

os elementos, mas com auxílio das análises por EDS e DRX pode-se afirmar que houve 

interações entre os elementos Fe e Nb, principalmente nos contornos de grãos – que é um 

dos mecanismos difusionais preferenciais – para todas as amostras de Fe-Cu-25%NbH 

sinterizadas a 750, 800, 850, 900 e 950ºC, sendo que acima de 800ºC esta difusão favoreceu 

a formação de fases do tipo Fe-Nb. 
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Avaliando os resultados obtidos para todas as temperaturas de sinterização, foi possível 

observar que não houve presença de H após a sinterização, devido a desidrogenação do 

mesmo. Os resultados de MEV/EDS mostram comportamento morfológico similar ao obtido 

na matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%Nb no trabalho de Oliveira et al. (2016), exceto na 

presença de fendas nos contornos de grãos. 

Contudo, à medida que a temperatura de sinterização aumenta, as porosidades no interior 

dos grãos de Fe diminuem, assim como as fendas nos contornos de grãos, indicando 

melhoras no processo de sinterização (possivelmente na densidade do material) e a 

ocorrência do processo de desidrogenação do NbH.  

A Tabela 5.14 mostra as características dos elementos quanto ao raio atômico, estrutura 

cristalina e eletronegatividade.  

 

Tabela 5.14: Características do Fe, Cu e Nb 

Elemento Raio Atômico (nm) Estrutura cristalina Eletronegatividade 

Fe 0,124 CCC 1,8 

Cu 0,128 CFC 1,9 

Nb 0,143 CCC 1,6 

 

Nota-se que os elementos Fe e Nb possuem a mesma estrutura cristalina, valores de 

eletronegatividade próximos e o raio atômico difere em 15%. Esses fatores favorecem a 

solubilidade no estado sólido. 
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6. CONCLUSÕES 

• A caracterização dos pós por MEV mostrou que as partículas de Cu e Fe são 

principalmente irregulares, esféricas e arredondadas e o pó de NbH possui 

morfologia irregular e angular;  

• Os resultados obtidos pelo DRX dos pós mostraram a presença das fases Fe-α, Cu e 

NbH para seus respectivos pós; 

• As análises térmicas mostraram o comportamento dos pós com o aumento gradual 

da temperatura e não foram observados comportamentos inesperados. Constatou-se 

que a desidrogenação do NbH ocorreu num intervalo de temperatura de 544 a 582°C, 

inferior às utilizadas nas sinterizações; 

• As análises de DRX indicaram a transição de fase NbH para Nb e formação das fases 

FeNb e Fe2Nb para as temperaturas de 800 e 850°C e das fases Fe2Nb e Fe7Nb6 para 

as temperaturas de 900 e 950°C; 

• As matrizes metálicas sinterizadas a diferentes temperaturas apresentaram estruturas 

similares, com presença majoritária das fases Fe-α, Cu e Nb; 

• A MEV permitiu avaliar a microestrutura quanto aos processos de sinterização 

sofridos pelas matrizes metálicas, sendo que as partículas de Fe e Nb sofreram 

sinterização por fase sólida e Cu por fase líquida; 

• Com relação à morfologia da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%NbH, pode-se 

afirmar que de um modo geral os grãos de Fe e Nb estão dispersos na matriz de fase 

de Cu.  

• O formato dos grãos é predominantemente irregular, com algumas partículas 

levemente arredondadas. Em todas as imagens foram encontradas porosidades, mas 

nota-se uma diminuição na quantidade de poros com o aumento da temperatura; 

• Para todas as temperaturas os poros se apresentaram preferencialmente de forma 

arredondada, indicando o fim do processo de sinterização, mas para a temperatura de 

750°C observou-se a presença de poros preferencialmente no interior das partículas 

de Fe, o que sugere que o estágio final da sinterização no estado sólido não ocorreu 

para a mesma; 

• Através do mapeamento por EDS foi possível observar a distribuição homogênea dos 

elementos para todas as temperaturas, na análise por EDS em linha observou-se a 
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difusão dos elementos nos contornos de grãos e na análise por EDS pontual 

observou-se a presença de mais de um elemento em alguns pontos, confirmando a 

difusão entre eles, preferencialmente nos contornos de grãos. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Avaliar as propriedades físicas e mecânicas da liga 25%Fe-50%Cu-25%NbH para 

todas as temperaturas de sinterização; 

2. Realizar análises de raios X acompanhadas por método de Rietveld a fim de 

determinar os parâmetros de rede, tamanho de cristalito e quantificar as fases 

presentes.  

3. Avaliar a densidade e porosidade das matrizes, para confirmar se o aumento da 

temperatura favoreceu a densificação das matrizes; 

4. Calcular o tamanho médio das partículas de Fe e Nb em função das temperaturas 

de sinterização para avaliar a influência do tamanho de partícula com as suas 

propriedades. 
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APÊNDICE A: IDENTIFICAÇÃO POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DAS FASES 

CRISTALINAS DAS LIGAS DO SISTEMA Fe-Cu-Nb 

Tabela1: Informações segundo a ficha cristalográfica da matriz metálica 25%fe-50%Cu-25%NbH sinterizada 

por prensagem a quente (750°C/35MPa/2min) 

Fase Ficha cristalográfica Ângulo hkl Tipo de estrutura 

Cu Crysmet n° 26490 43,36 111 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 50,46 200 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 74,14 220 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 89,91 311 Cu 

Fe α Crysmet n° 499715 44,61 110 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 65,11 200 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 82,28 211 Fe 

Nb Crysmet n° 536261 38,32 110 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 55,35 200 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 69,47 211 Nb 

Nb Crysmet n°536261 82,50 220 Nb 
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Tabela 2: Informações segundo a ficha cristalográfica da matriz metálica 25%fe-50%Cu-25%NbH 

sinterizada por prensagem a quente (800°C/35MPa/2min) 

Fase Ficha cristalográfica Ângulo hkl Tipo de estrutura 

Cu Crysmet n° 26490 43,36 111 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 50,46 200 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 74,14 220 Cu 

Fe α Crysmet n° 499715 44,61 110 Fe 

Nb Crysmet n° 536261 38,32 110 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 55,35 200 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 69,47 211 Nb 

FeNb ICSD n° 632774 30,10 00-9 Fe7W6 

Fe2Nb ICSD n° 632785 37,26 -120 MgZn2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Tabela3: Informações segundo a ficha cristalográfica da matriz metálica 25%fe-50%Cu-25%NbH sinterizada 

por prensagem a quente (850°C/35MPa/2min) 

Fase Ficha cristalográfica Ângulo hkl Tipo de estrutura 

Cu Crysmet n° 26490 43,36 111 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 50,46 200 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 74,14 220 Cu 

Fe α Crysmet n° 499715 44,61 110 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 65,11 200 Fe 

Nb Crysmet n° 536261 38,32 110 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 55,35 200 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 69,47 211 Nb 

FeNb ICSD n° 632774 30,10 00-9 Fe7W6 

Fe2Nb ICSD n° 632785 37,26 -120 MgZn2 
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Tabela 4: Informações segundo a ficha cristalográfica da matriz metálica 25%fe-50%Cu-25%NbH 

sinterizada por prensagem a quente (900°C35MPa/2min) 

Fase Ficha cristalográfica Ângulo hkl Tipo de estrutura 

Cu Crysmet n° 26490 43,36 111 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 50,46 200 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 74,14 220 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 89,91 311 Cu 

Fe α Crysmet n° 499715 44,61 110 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 65,11 200 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 82,28 211 Fe 

Nb Crysmet n° 536261 38,32 110 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 55,35 200 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 69,47 211 Nb 

Nb Crysmet n°536261 82,50 220 Nb 

Fe2Nb ICSD n° 632785 37,26 -120 MgZn2 

Fe2Nb ICSD n° 632785 40,60 013 MgZn2 

Fe2Nb ICSD n° 632785 44,02 -122 MgZn2 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 29,97 00-9 Fe7W6 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 35,07 -11-8 Fe7W6 
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Tabela5: Informações segundo a ficha cristalográfica da matriz metálica 25%fe-50%Cu-25%NbH sinterizada 

por prensagem a quente (950°C35MPa/2min) 

Fase Ficha cristalográfica Ângulo hkl Tipo de estrutura 

Cu Crysmet n° 26490 43,36 111 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 50,46 200 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 74,14 220 Cu 

Cu Crysmet n° 26490 89,91 311 Cu 

Fe α Crysmet n° 499715 44,61 110 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 65,11 200 Fe 

Fe α Crysmet n° 499715 82,28 211 Fe 

Nb Crysmet n° 536261 38,32 110 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 55,35 200 Nb 

Nb Crysmet n° 536261 69,47 211 Nb 

Nb Crysmet n°536261 82,50 220 Nb 

Fe2Nb ICSD n° 632785 37,26 -120 MgZn2 

Fe2Nb ICSD n° 632785 40,60 013 MgZn2 

Fe2Nb ICSD n° 632785 44,02 -122 MgZn2 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 26,19 -11-5 Fe7W6 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 29,97 00-9 Fe7W6 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 35,07 -11-8 Fe7W6 

Fe7Nb6 COD n° 1525137 62,31 -237 Fe7W6 
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APÊNDICE B: DIAGRAMA DE FASES DO SISTEMA BINÁRIO Fe-Nb 

 

Figura 1: Diagrama de fases do sistema binário Fe-Nb (PAUL e SWARTZENDRUBER, 1976) 

 


