






 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

resumo 
 

 

O principal objectivo deste trabalho é estudar a viabilidade do revestimento de 
partículas de carboneto de tungsténio (WC), como etapa alternativa à mistura 
convencional de componentes, garantindo a homogeneidade química inicial 
dos elementos da fase ligante. Para tal, revestiram-se pós de WC com aço 
inoxidável 304 (AISI), por uma técnica de deposição física em fase de vapor, 
denominada pulverização catódica.  
O outro objectivo deste trabalho incide na investigação da potencialidade do 
aço inoxidável como ligante nos compósitos à base de WC. 
 
Para estudar a viabilidade da técnica de deposição, como etapa de mistura de 
componentes, revestiram-se os pós de WC com quantidades variáveis entre 1 
e 7% em peso de aço inoxidável.  
Os resultados da caracterização dos pós revestidos foram motivadores, uma 
vez que indicaram que todas as partículas de WC estavam homogeneamente 
revestidas e que todos os elementos constituintes do aço foram depositados 
nas proporções correctas.  
 
Posteriormente, os pós revestidos foram submetidos às etapas de 
processamento convencional, prensagem e sinterização. Na primeira etapa os 
pós foram compactados por prensagem unidireccional, com pressões entre 50 
e 200 MPa, por forma a encontrar o patamar de compactação que foi de 190 
MPa. Na etapa de sinterização, os compactos foram densificados em 
atmosfera de vácuo, numa gama de temperaturas entre 960ºC e 1425ºC, com 
patamares de 3 horas. 
 
O comportamento dos pós revestidos, face à compactação, revelou não ser 
necessário qualquer tipo de lubrificante de prensagem, normalmente utilizado 
nos compósitos à base de WC para alcançar resistências adequadas ao 
manuseamento. Esta constatação reforça o interesse da utilização de pós 
revestidos, porque ao excluir a utilização de lubrificante de prensagem, 
suprime simultaneamente duas etapas do processamento actual de 
compósitos à base de WC: a moagem necessária à homogeneização do 
lubrificante e dos outros componentes e a remoção posterior do lubrificante de 
prensagem. 
 
 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

A avaliação da efectividade do aço inoxidável, como ligante de sinterização do 
WC, demonstrou que a utilização dos elementos constituintes do aço, 
designadamente o ferro e o níquel, são eficazes na promoção da densificação 
dos compactos à base de WC. A densificação máxima obtida foi de cerca de 
95%, em pós com quantidades de aço de aproximadamente 6% em peso e 
sinterizados a temperaturas superiores a 1350ºC.  
Não se obtiveram valores superiores de densidade relativa, porque se 
detectou uma perda significativa dos elementos constituintes do ligante, com o 
aumento da temperatura de sinterização. 
 
Em relação à reactividade térmica da composição em estudo, as fases iniciais 

de WC e tipo Fe-α, no compacto em verde, reagem a temperaturas inferiores a
960ºC para formar uma fase do tipo M6C. O ião metálico M é essencialmente 
W e Fe, mas contém também Cr e Ni provenientes do revestimento. Esta fase 
está presente em percentagens ponderais variáveis (entre 8 e 11%) e dispersa 
inter e intragranularmente na fase maioritária de WC. 
 
 
Esta investigação inicial, com pós de WC revestidos com aço inoxidável, 
demonstra que a técnica de pulverização catódica é promissora como etapa 
de mistura de componentes e que o aço inoxidável é eficaz como ligante de 
densificação. No entanto, ainda há um percurso aberto para a continuação da 
exploração deste trabalho, tendo em vista a obtenção de compósitos à base 
de WC, ligados com aço inoxidável, mais densos, com estequiometria 
eficazmente controlada e com diminuição do teor de M6C. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

abstract 

 
The main objective of this work is to study the feasibility of the tungsten carbide 
(WC) particle covering as an alternative stage to the conventional mixture, 
ensuring the initial chemical homogeneity of the binder phase elements. 
For such purpose, WC powders were coated with stainless steel 304 (AISI) by 
a physical vapour deposition technique, called sputtering.  
The other objective of this work is the study of the stainless steel itself as a 
binder in the WC based composites.  
 
To study the viability of the deposition technique as a mixture process, 
depositions were performed over the WC powder, using variable stainless steel 
amounts in the range of 1-7wt.%. 
The characterisation results of the coated powders were promissory, as they 
indicated that all WC particles were homogeneously coated with stainless steel 
and all the steel constituent elements were deposited in the right proportions.  
 
Afterwards the coated powders were submitted to the stages of conventional 
processing: pressing and sintering. In the first stage, the powders were 
compacted by unidirectional pressing using pressures between 50 and 200 
MPa, to assess the right compacting level that was found to be 190 MPa. In 
sintering stage, the compact was densified in vacuum atmosphere, in a 
temperature range 960ºC-1425ºC, with a dwell time of 3 hours. 
 
The compact behaviour of the coated powders revealed that it was not 
necessary any type of pressing lubricant, commonly used in the WC based 
composites to reach adequate resistance to handling. This observation 
increases interest of using coated powders, because avoiding pressing 
lubricant leads to the removal of two stages of the traditional WC based 
composites processing: namely the milling necessary to homogenise the 
lubricant and others components and the posterior removal of the pressing 
lubricant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
The study of the stainless steel as WC sintering binder showed that the use of 
the steel constituent elements, specifically the iron and the nickel, are efficient 
in the promotion of the densification of the WC based composite. In powders 
with around 6wt.% of steel, the maximum densification was about 95%, 
sintered at temperatures higher than 1350ºC.  
Higher relative densities were not obtained because a significant loss of the 
constituent elements of the binder phase was detected with the increase of the 
temperature of sintering. 
 
In relation to the thermal reactivity of the composition in study, the initial phases 
of WC and Fe-α type, in green compact, react below 960ºC to form a phase of 
M6C type. Metallic ion M is essentially W and Fe, but it also contains Cr and Ni 
proceeding from the covering. This phase is present in weight percentages 
variable between 8 and 11%, and is dispersed on the grains of the major WC 
phase. 
 
The results of this initial investigation with WC powders coated with stainless 
steel, shows that the sputtering technique is promising as a mixture process 
and that the stainless steel is efficient as a densification binder. However, 
future studies are necessary in order to obtain WC stainless steel binder based 
composites more dense, with better controlled stoiquiometry and with lower 
percentage of M6C. 
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Introdução 

 

A palavra sueca “tungsten” significa pedra pesada e foi utilizada para descrever um 

mineral branco, encontrado na Suécia em 17581. Mais tarde, em 1896, Henri Moissan 

fazendo reagir o ácido túngstico e o carboneto de cálcio, num forno eléctrico da sua 

invenção, preparou o carboneto de tungsténio (WC). 

A primeira utilização do WC foi em filamentos flexíveis para lâmpadas eléctricas, 

tornando-se depois num material interessante para substituir aços rápidos e materiais à base 

de diamante. 
 

Apesar do WC ser um material duro é também frágil, por isso, alguns anos mais tarde 

(Fig. I) e após algumas investigações com a adição de vários metais ao WC, através de 

técnicas de fusão total, fusão parcial e sinterização à pressão atmosférica, demonstrou-se a 

superioridade do cobalto, sendo patenteado o compósito WC-Co1. Com base em mais 

algumas experiências concluiu-se que os carbonetos sinterizados, constituídos por soluções 

sólidas de multicarbonetos, apresentavam propriedades superiores aos carbonetos 

individuais, tendo-se então substituído parcialmente o WC por TiC, NbC, TaC e Mo2C. 

Consequentemente, novas composições foram patenteadas, entre elas WC-TiC-Co, WC-TaC-

Co, WC-TiC-TaC-Co, denominando-se estes materiais por “materiais para todos os fins”, 

utilizados tanto em ferramentas de corte de aço como de ferro fundido.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I – Evolução cronológica dos carbonetos sinterizados à base de WC.1 
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O aparecimento de técnicas de revestimento (primeiro a deposição química em fase de 

vapor – CVD e em seguida a deposição física em fase de vapor – PVD) revolucionou a 

tecnologia dos carbonetos sinterizados,1,2,3 dado que permitiu revestimentos com boas 

propriedades mecânicas, principalmente resistência ao desgaste, utilizando materiais desde 

o TiC até, actualmente, ao diamante. 
 

Apesar das inovações introduzidas, o WC ligado com cobalto continua a ser a 

composição mais utilizada para a obtenção de compósitos à base de WC, devido à perfeita 

combinação entre as duas fases que oferece boas propriedades mecânicas4,5. Porém, a 

localização dos depósitos principais de minério de cobalto, em áreas menos acessíveis ao 

“Mundo Industrial”, que conduz a um aumento dos preços, e a necessidade de evitar as 

restrições iniciais de patente do WC-Co, implicaram a investigação de novas alternativas a 

este ligante. Para se ter uma ideia da localização dos principais depósitos de minério, em 

1990, 58% do cobalto provinha da África Central e 21% da Europa Oriental e 

similarmente, 38% do tungsténio provinha da China e 31% da Europa Oriental6. Por isso, a 

partir da década de 50, outras abordagens foram tentadas e afortunadamente conseguidas, 

como a adição de níquel e ferro ao WC e WC-Co. 
 

As diferentes opções, na investigação actual de compósitos à base de WC, podem 

orientar-se para: 

1. o desenvolvimento de um novo material com propriedades superiores; 

2. o aperfeiçoamento do processamento dos materiais existentes; 

3. o desenvolvimento de novos métodos de processamento; 

4. a modificação do material existente com adições de novos elementos. 
 

O trabalho desenvolvido, no âmbito da apresentação desta tese, foi direccionado para as 

duas últimas abordagens, isto é a substituição do tradicional c obalto, como fase ligante nos 

compósitos à base de WC, por aço inoxidável através de um método diferente de 

processamento na preparação dos pós. 
 

A adição do ligante ao WC foi efectuada através de uma técnica inovadora, a 

pulverização catódica, que é uma das formas de PVD através da qual as partículas de WC 

são revestidas com o ligante seleccionado. Actualmente, esta é uma das técnicas de 

produção de filmes finos mais eficiente, dado que permite produzir filmes com boa adesão, 

coesão e ainda resistentes ao desgaste e à corrosão.  
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O material utilizado como revestimento foi um aço referenciado como 304 (AISI). Este 

aço pertence ao grupo dos aços inoxidáveis austeníticos, que são essencialmente ligas 

ternárias ferro-crómio-níquel. Estas ligas designam-se por austeníticas, porque a sua 

estrutura permanece austenítica (CFC – cúbica de faces centradas, tipo ferro-γ) às 

temperaturas normais dos tratamentos térmicos. A presença de níquel, que tem uma 

estrutura cristalina CFC, permite que a estrutura CFC se mantenha à temperatura ambiente7. 

A escolha deste material prende-se com o conhecimento anterior de que, ligantes à base de 

ferro apresentam normalmente boa molhabilidade para o WC, às temperaturas de 

sinterização8,9, e ainda, com o facto de ser possível alcançar propriedades mecânicas 

semelhantes ao WC-Co, devido à formação de estruturas martensíticas10,11.  

A grande aplicabilidade do aço inoxidável 304 resulta da sua excelente resistência a um 

elevado número de ambientes corrosivos, nomeadamente à oxidação a alta temperatura, 

devido à película superficial protectora. Uma aplicação típica deste tipo de aço é em 

equipamentos de processamento químico e de alimentos. 

 

 

O principal objectivo deste trabalho é estudar a viabilidade do revestimento de 

partículas de WC, no aumento da homogeneidade química dos elementos da fase ligante e 

como etapa alternativa à convencional mistura de componentes (por moagem e granulação) 

e ainda, a potencialidade do aço inoxidável como ligante nos compósitos à base de WC. 

Este estudo foi primeiramente direccionado para a caracterização física, química e 

morfológica dos pós de WC revestidos com aço inoxidável. Posteriormente, submeteram-

se os pós revestidos às etapas convencionais de processamento, como a prensagem e a 

sinterização. Durante a última etapa, efectuou-se uma análise mais detalhada da 

densificação e da evolução microestrutural e cristalográfica, com a temperatura de 

sinterização, de modo a avaliar a reactividade do sistema. 
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 “As descobertas científicas ... não têm o hábito de sair de 

improviso é tudo fruto do cérebro de um pensador.” 

H. Le Chatelier 
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1.1.  Carboneto de tungsténio  

 

1.1.1.  Considerações gerais 

 

Os carbonetos e nitretos refractários são materiais de elevada utilidade com numerosas 

aplicações industriais, sendo adicionalmente, materiais de amplo interesse na comunidade 

científica. Apesar da maioria das suas aplicações ser recente, são conhecidos há mais de 

cem anos. 

O elemento carbono forma compostos com muitos outros elementos (i.e., CO2, CCl4) 

mas, por convenção, o termo carboneto só é aplicado a compostos formados por carbono e 

outros elementos de inferior ou igual electronegatividade1. 

O termo refractário define um material com um elevado ponto de fusão, normalmente 

superior a 1800ºC, e com um grau elevado de estabilidade química1. 
 

Os carbonetos refractários são duros e resistentes ao desgaste, têm elevados pontos de 

fusão e são quimicamente inertes. Em relativamente pouco tempo, tornaram-se materiais 

com numerosas aplicações industriais tais como: ferramentas de corte e rectificação, 

rolamentos, componentes de maquinaria têxtil e queimadores de gás resistentes à o xidação, 

entre outras. 

Existem três características atómicas gerais e interrelacionadas que desempenham um 

papel importante na formação de carbonetos, são elas1: 

i. a diferença de electronegatividades entre o carbono e o outro elemento; 

ii. o raio atómico dos elementos constituintes; 

iii. as características de ligação dos átomos. 
 

Os carbonetos podem ser classificados em quatro categorias que são geralmente 

identificadas como1: 

a) Carbonetos intersticiais (formados pelos elementos da caixa A da Tabela 1.1) – 

a diferença na electronegatividade entre os dois elementos que constituem estes 

carbonetos é grande. O átomo de carbono tem um tamanho muito inferior ao outro 

átomo, permitindo assim, o seu alojamento nos interstícios da rede (daí o nome 

intersticial). A ligação é parcialmente covalente e iónica, mas principalmente 

metálica; 
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b) Carbonetos covalentes (formados pelos elementos da caixa B da Tabela 1.1) – 

possuem uma diferença pequena na electronegatividade entre os dois elementos. O 

átomo de carbono é apenas ligeiramente inferior ao outro átomo e a ligação é 

essencialmente covalente; 

c) Carbonetos intermédios (formados pelos metais de transição dos grupos VIIA e 

VIII) – têm um raio atómico muito pequeno para acomodar o átomo de carbono em 

posições intersticiais, sem uma severa distorção da rede. Estes carbonetos 

normalmente não são quimicamente estáveis; 

d) Carbonetos salinos (formados pelos elementos do grupo IA, IIA e IIIA) – são 

constituídos por carbono e pelos elementos mais electropositivos encontrados nos 

grupos I, II e III, à esquerda da tabela periódica. Apresentam uma diferença de 

electronegatividade, de aproximadamente dois ou mais, que corresponde a uma 

ligação atómica que é, pelo menos, 50% iónica. 

 

Tabela 1.1 – Tabela periódica dos elementos apresentando as suas electronegatividades e os 

elementos que formam carbonetos refractários. Os elementos da caixa A formam carbonetos 

refractários intersticiais e os elementos da caixa B formam carbonetos refractários covalentes1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA 
H                         
2,1 IIA                    IIIB   IVB  VB VIB VIIB 
Li Be               CAIXA B  B  C  N  O  F 
1,9 1,5                     2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 
Na Mg                     Al Si   P  S  Cl 
0,9 1,2                     1,5 1,8  2,1 2,5 3,0 
    IIIA  IVA VA VIA VIIA    VIII   IB IIB      

                              
K  Ca Sc Ti  V  Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 
0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,0 1,6 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 
 
Rb Sr  Y  Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In  Sn Sb Te  I 
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 
 
Cs Ba La Hf Ta W Re Os  Ir Pt Au Hg Tl  Pb Bi Po At 
0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2  
 
      CAIXA A 
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São nove os metais que se inserem no grupo dos carbonetos refractários intersticiais, 

dentro destes, merecem especial atenção os do grupo VI (Cr, Mo e W). Estes três sistemas 

de carbonetos têm composição, cristalografia e ligação atómica semelhantes, sendo as suas 

propriedades e características também similares. Este tipo de carbonetos, em especial o 

carboneto de tungsténio e o carboneto de crómio, são materiais importantes a nível 

industrial devido às suas propriedades. As características dos carbonetos do grupo VI 

podem ser sumariadas do seguinte modo1: 

• apresentam diferentes estequiometrias para os mesmos elementos; 

• apresentam maioritariamente duas estruturas cristalográficas: hexagonal e 

ortorrômbica; 

• os átomos de carbono nos monocarbonetos WC e MoC, ocupam os locais mais 

espaçosos do prisma triangular (estrutura hexagonal); 

• as ligações metal - metal são fortes, enquanto que as ligações metal - carbono são 

fracas; 

• têm pontos de fusão inferiores aos do metal hospedeiro respectivo, mas superiores a 

1800ºC; 

• são bons condutores térmicos, reflectindo o seu carácter metálico; 

• têm uma expansão térmica relativamente baixa, que varia com a temperatura; 

• podem ser considerados bons condutores eléctricos, apesar da sua resistividade 

eléctrica ser superior à dos metais hospedeiros; 

• não são tão duros como os carbonetos dos grupos IV e V, devido às fracas ligações 

M-C. 
 

 

1.1.2.  Propriedades e estrutura 

 

No âmbito do tema relacionado com esta tese destacam-se apenas as propriedades e 

características relativas ao carboneto de tungsténio (Tabela 1.2). 

Designa-se normalmente por carboneto de tungsténio o WC, também denominado α-

WC, e cuja estrutura é constituída por duas redes hexagonais simples interpenetradas, 

sendo uma de W e a outra de C. O WC é um composto estável com desvios insignificantes 

na composição estequiométrica, em contraste com os carbonetos cúbicos que exibem uma 

elevada gama de composições2.  
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O tungsténio forma também outros dois carbonetos: o WC0,5 (denominado usualmente 

como W2C), formado por uma subrede metálica hexagonal compacta (HC), com o C a 

preencher parcialmente os interstícios octaédricos; o segundo, instável a temperaturas 

elevadas, é o γ-WC1-x com uma composição tipo NaCl onde x ≅ 0,4 e no qual a subrede 

intersticial cúbica de fases centradas (CFC) é parcialmente ocupada por carbono2.  

O carboneto de tungsténio apresenta boa resistência ao desgaste e elevada dureza, mas 

pouca resistência à fractura e fissuração 3,4. No que se refere à oxidação apresenta alguma 

resistência à temperatura ambiente, mas quando é exposto ao ar, a temperaturas elevadas 

(T≥500ºC), forma uma camada de óxido5,6. O óxido que se forma em maior quantidade é o 

WO3
6,7. 

 

Tabela 1.2 – Características e propriedades dos carbonetos de tungsténio1. 

Fases WC (também denominado α-WC) 
W2C (subcarboneto β-WC) 
γ-WC1-x (instável, forma-se apenas acima de 2530ºC) 
 

Estrutura cristalina e 
parâmetros de rede (nm) 

WC:  hexagonal, a = 0,2907, c = 0,2837 
W2C: hexagonal, a = 0,3001, c = 0,4736 
 

Composição 
 

Estreita gama de homogeneidade, α-WC0,98-WC1,00 

Peso molecular WC:  195,86 g/mol 
W2C: 379,71 g/mol 
 

Cor Cinzento 
 

Densidade (raios-X) WC:  15,8 g/cm3 
W2C: 17,2 g/cm3 
 

Ponto de fusão WC:  2775ºC 
W2C: 2730ºC 
O WC possui um vasto domínio de estabilidade, mas reage com 
o W2C ou o W. O W2C começa a decompor-se a 1300ºC (W + 
WC hexagonal). 
 

Resistência à oxidação A oxidação em ar começa aos 500-600ºC. 
 

Resistência química Resistente a ácidos e não é atacado à temperatura  ambiente por 
misturas de HF e HNO3, mas é atacado por estes ácidos a 
temperaturas elevadas. Atacado pelo cloro acima de 400ºC e 
pelo flúor à temperatura ambiente. Estável em hidrogénio seco 
até ao ponto de fusão. O W2C é menos estável do que o WC e 
reage com o reagente Murakami’s♣.  

♣(10g de NaOH; 10g K3Fe(CN)6 e 100 ml de H2O) 
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Para uma melhor exemplificação da formação de fases do sistema W-C, apresenta-se na 

figura 1.1 o diagrama de fases correspondente a este sistema.  
 

 
Figura 1.1 - Diagrama de fases do sistema W-C 8. 

 

Para além das propriedades referidas, existem outras que distinguem o comportamento 

do WC dos outros carbonetos, tais como: a sua elevada dureza, a sua energia de clivagem 

que é várias vezes superior à de outros carbonetos e ainda o seu elevado módulo elástico 9. 

Devido a estas características o WC constitui a principal fase dura dos compósitos à base 

de WC. 

 

 

1.2.  Compósitos à base de WC 

 

Os compósitos à base de WC ou cermetos, onde o WC-Co é um exemplo clássico, são 

constituídos tipicamente por grãos duros e refractários de um carboneto metálico de 

transição (normalmente WC), ligados por um metal relativamente macio do grupo VIII da 

tabela periódica9. Estes materiais compósitos são processados utilizando técnicas da 

metalurgia de pós convencional e densificados através de sinterização em fase líquida. A 

adição de ligantes, normalmente metálicos, tem como finalidade a obtenção de materiais 

com propriedades mecânicas superiores e favorecer a densificação do compósito. O 

carboneto é responsável por propriedades como a dureza e a resistência mecânica ao 

desgaste, mas necessita de ser ligado com metais ou ligas, que conferem tenacidade e 

resistência ao material compósito. 

Grafite 

   W        Percentagem ponderal          C 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (º
C

) 
α-WC 



Revisão Bibliográfica 

Compósitos à base de WC  12 

De um modo geral, o ligante metálico adicionado ao WC deve molhar o carboneto 

durante a sinterização em fase líquida, ter solubilidade limitada para o tungsténio e 

carbono, formar uma fase líquida com o W e o C a temperaturas não muito elevadas e 

apresentar um comportamento dúctil. Para além disso, deve ter uma composição ajustada 

de modo a evitar a formação de carbono livre (grafite) ou carbonetos mistos tipo η 

(M6C)9,10. 
 

As propriedades mecânicas dos compósitos à base de WC, nomeadamente a resistência 

à fractura, a ductilidade e a tenacidade, dependem de muitos factores, de entre os quais se 

destacam10: 

§ natureza e teor de ligantes e aditivos;  

§ presença de excesso de carbono ou deficiência de carbono (fase η); 

§ tamanho de grão do WC. 
 

A influência de cada um destes factores será seguidamente abordada. No primeiro 

ponto referido, dar-se-á especial relevância aos aditivos com elementos comuns aos 

existentes no aço inoxidável, nomeadamente o ferro, crómio e níquel. Dentro deste ponto, 

efectuar-se-á inicialmente uma abordagem ao cobalto, dado que continua a ser o ligante 

mais utilizado para produzir compósitos à base de WC.  

 

 

1.2.1.  Tipos de ligantes e aditivos 

 

1.2.1.1.  Cobalto 

 

Os materiais de carboneto de tungsténio ligados com cobalto foram patenteados em 

1923 por K. Schröter11, após a descoberta de que a adição de cobalto ao WC aumentava a 

resistência à fract ura4,12,13. Para além disso, o compósito WC-Co apresenta também uma 

resistência excepcional ao desgaste por abrasão e elevada resistência à compressão 14. 

Devido às propriedades ú nicas das composições simples de WC-Co, durante a década de 

50 e 60, poucas foram as alterações introduzidas tanto no processo de fabrico como na 

composição. Para confirmar esta declaração transcreve -se uma afirmação efectuada por 

Lardner13 na década de 60, que refere que “Nenhum outro material possui tão altas 
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combinações de dureza e resistência como o compósito WC-Co” e, por isso, as alternativas 

ao cobalto não foram desenvolvidas até esta altura. 

Para se ter a noção dos valores das principais propriedades mecânicas dos compósitos 

WC-Co, estes são quantificados, para algumas composições, na Tabela 1.3. Para efeitos 

comparativos, apresentam-se também os valores para o WC e Co puros15. A propriedade 

que é significativamente melhorada com a adição de Co é a resistência à rotura transversa 

(RRT), mas a dureza e consequentemente a resistência ao desgaste, são ligeiramente 

sacrificadas16.  

Dado que a variação no conteúdo de Co altera as propriedades mecânicas, as aplicações 

das ligas WC-Co estão divididas em três grupos, de acordo com o teor de Co, como se 

mostra na Tabela 1.4. 

 

Tabela 1.3 – Composição e propriedades dos compósitos WC-Co14,15. 

Composição (%pp) 
    WC            Co 

Densidade 
g/cm3 

Dureza  
HV 

  RRT(1) 
(MPa) 

 E(2) 
(GPa) 

100 __ 15,7 2000 500 722 
97 3 15,1...15,2 1740 1440 670 
94 6 14,8...15,0 1585 2070 630 
91 9 14,5...14,7 1470 2680 590 
85 15 13,8...14,0 1150 3070 540 
80 20 13,1...13,3 1000 3380 500 
__ 100 8,7 125 ____ 180 

(1) Resistência à rotura transversa 

(2) Módulo de elasticidade 

 

 

 

Tabela 1.4 – Aplicações dos compósitos WC-Co14,15. 

Grupo Composição % Aplicações 

I 97-94 WC, 3-6Co 
Maquinagem e corte de materiais metálicos e não 
metálicos.  
 

II 94-85 WC, 6-15 Co 
Materiais resistentes ao desgaste, moldes e ferramentas 
para a indústria mineira.  
 

III 80-70 WC, 20-30 Co Ferramentas sujeitas a elevados impactos como 
estampagem a frio, enformação, fieiras de extrusão, etc. 
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1.2.1.2.  Ferro, crómio e níquel 

 

Foram vários os estudos efectuados na substituição do cobalto por ferro, crómio e 

níquel ou combinações destes elementos. Apesar de tudo, os compósitos WC-Co são 

usualmente referidos9,14,17,18 como sendo baseados numa combinação perfeita e invulgar 

entre as duas fases, que oferece propriedades que não são fáceis de obter utilizando o ferro, 

o níquel ou combinações de ambos. As razões fundamentais para tal comportamento não 

são apenas encontradas nos diagramas de fases, mas também na boa molhabilidade do WC 

pelo cobalto9,19. No entanto, procura-se ainda compósitos baseados em WC sem cobalto 

com uma utilização comercial bem sucedida, devido não só às frequentes flutuações de 

preço do cobalto, sendo por vezes muito elevado, como à escassez de recursos minerais. 

 

No início dos anos 6020,23 estudou-se a substituição do cobalto pelo ferro tendo em vista 

a diminuição das temperaturas de sinterização, já que o ferro forma um eutético ternário 

com o WC a apenas 1143ºC (inferior em 132ºC ao eutético do WC com o cobalto). 

Contudo, as propriedades mecânicas do compósito WC-Fe, nomeadamente a dureza e a 

resistência à rotura transversa, mos traram ser inferiores ao WC-Co (Tabela 1.5), não sendo 

também atractivo do ponto de vista estético devido ao possível enferrujamento14.  
 

Em relação ao níquel, este é um elemento que mereceu especial atenção como 

alternativa ao cobalto, dado que a sua estrutura e propriedades são similares e o parâmetro 

de rede do níquel CFC (0,352 nm) é apenas ligeiramente inferior ao do cobalto CFC (0,354 

nm). As principais diferenças entre eles são14,18:  

(i) o cobalto CFC é metaestável e pode transformar-se em HC;  

(ii) o cobalto é muito mais forte magneticamente. 
 

Estas diferenças podem condicionar as propriedades mecânicas dos ligantes, porque a 

estrutura CFC tem um coeficiente de encruamento inferior à estrutura HC9,18,21. Por outro 

lado, a utilização de testes magnéticos, para controlar a qualidade das peças a nível 

industrial, pode ficar comprometida14,18,21,22. 
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A substituição completa do cobalto por níquel foi referenciada18,20,21 como a causa para 

uma diminuição da dureza e da resistência à rotura transversa, como se pode observar na 

Tabela 1.5. Porém, alguns autores14,20 afirmaram obter valores equivalentes ao WC-Co 

com pequenas adições de crómio ao WC-Ni.  

Como o níquel apresenta uma resistência à corro são e erosão superior ao cobalto, os 

compósitos de WC-Ni são principalmente utilizados em peças sujeitas a oxidação e 

corrosão, sendo a sua performance melhorada com a adição de crómio18,20.  
 

Tabela 1.5 – Propriedades dos compósitos WC-20M (M - Co, Ni, Fe)23. 

Composição % Dureza  
HV 10 

  RRT(1) 
(MPa) 

WC-20Co 1 000 3 380 
WC-20Ni 820 2 600 
WC-20Fe 910 2 190 

   WC-16Fe, 4Ni 980 2 630 
WC-12Fe, 8Co 1070 2 200 

   WC-13Fe, 3Co, 4Ni 1 020 3 000 
WC-13Fe, 4Co, 3Ni 1 190 3 650 
WC-11Fe, 6Co, 3Ni 1 100 3 500 
WC-  9Fe, 8Co, 3Ni    960 3 330 

      (1) Resistência à rotura transversa 

 

As adições de crómio foram inicialmente efectuadas ao WC na forma de carboneto, 

onde actua como um forte inibidor de crescimento de grão18. Relativamente recentes são as 

adições de crómio à composição do ligante 18, principalmente em peças que serão utilizadas 

em aplicações sujeitas a desgaste e expostas a ambientes corrosivos, de modo a aumentar a 

sua resistência à corrosão e oxidação. Adicionalmente, o crómio modifica as propriedades 

mecânicas do ligante através do aumento da dureza18,23 e do melhoramento significativo da 

resistência à abrasão 18.  

Apesar destes benefícios, o crómio foi considerado como responsável por uma 

porosidade excessiva, provocando uma redução da tenacidade e resistência dos produtos 

sinterizados24,20. Para além disso, as adições de crómio ao ligante resultam num aumento 

das temperaturas de sinterização, uma vez que a energia de activação para a sinterização é 

superior24. Por isso, as adições de crómio são controladas e utilizadas conjuntamente com 

outros elementos metálicos, como o níquel ou o cobalto.  
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1.2.1.3.  Associações de  ferro, crómio, níquel e cobalto 

 

As novas alternativas ao cobalto são actualmente direccionadas para os ligantes ricos 

em ferro e níquel, de forma a combinar as baixas temperaturas de sinterização 

proporcionadas pelo ferro com a resistência à corrosão do níquel. A associação destes 

elementos origina estruturas ligantes que variam desde a martensite (tetragonal de corpo 

centrado ou cúbica de corpo centrado) até à austenite/ CFC (cúbica de faces centradas), 

dependendo da composição inicial, especialmente do conteúdo de carbono e do tipo de 

tratamentos térmicos18,23. As estruturas martensíticas proporcionam uma gama de 

propriedades, desde elevada dureza e resistência até elevada ductilidade14, enquanto que as 

estruturas austeníticas possuem apenas elevada ductilidade23. 
 

As primeiras substituições de cobalto por ferro e níquel foram realizadas por Agte25 em 

1957. Este autor mencionou que se poderiam obter boas propriedades se o conteúdo de 

carbono excedesse o da composição estequiométrica utilizada, particularmente na 

substituição do Co por Fe-Ni na proporção Fe:Ni=3:126. Alguns anos mais tarde, 

Moskowitz et al.27,28,29 descobriram que percentagens ponderais (pp) de ligante de 

Fe+Ni=25% pp, com Fe:Ni=3:1 e conteúdos de carbono adequados, podiam originar 

valores de resistência à rotura transversa superiores aos do WC-Co.  

Kakeshita et al.30 estudaram as transformações martensíticas para várias composições 

de WC-(Fe-Ni-C), tendo referenciado a composição WC–(Fe-23Ni-1,5C), para 16% em 

volume de Fe-Ni-C, como sendo a ideal, dado que permitia transformações martensíticas 

induzidas tanto pela deformação como por tratamentos térmicos. Este tipo de composição 

revelou também, uma tenacidade à fractura significativamente superior, sem alteração da 

dureza, quando comparada com o convencional compósito WC-Co. Outros autores9,21 

confirmaram que, conteúdos de níquel superiores a 10% pp no ligante favorecem a 

estabilização da austenite e consequentemente a transformação martensítica. 

González31 estudou a composição WC+10% (Fe-Ni-C) obtendo, após tratamentos 

térmicos, uma fase ligante completamente ferrítica com precipitação de Fe3C (bainite). O 

aumento da tenacidade à fractura do material, sem alteração da sua dureza, quando 

comparado com o WC-Co, foi atribuído à prese nça da fase bainítica. 

A substituição de cobalto pelos ligantes Fe-Ni ou Fe-Co conduz à obtenção de 

materiais com dureza equivalente ao WC-Co, mas com resistência à rotura transversa 
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inferior21 (Tabela 1.5). No entanto, estes materiais apresentam uma resistência à abrasão 

superior ao WC-Co23. Valores de dureza e resistência à rotura transversa equivalentes aos 

da liga WC-Co foram apenas encontrados para os ligantes Fe-Ni com estruturas 

martensíticas23,30,32.  
 

As adições de Fe-Ni ao sistema WC-Co reflectem-se numa melhoria das propriedades a 

temperaturas elevadas, nomeadamente da dureza23,33, mas também aqui apenas as 

estruturas martensíticas podem competir com o WC-Co. Para tal, é necessário ter ambos os 

conteúdos de ferro e cobalto elevados (Tabela 1.5). A presença do cobalto não só aumenta 

o conteúdo de martensite, como também a sua resistência através de uma transformação de 

ordem/desordem23. A substituição progressiva do ferro por cobalto resulta numa 

diminuição linear contínua da dureza e da resistência à rotura transversa (Tabela 1.5) 14,20,22. 
 

As adições de Ni-Cr ao WC-Co conduzem à obtenção de materiais com resistência à 

corrosão e oxidação melhoradas e menos susceptíveis ao choque térmico. Contudo, a 

resistência à rotura transversa destes materiais é inferior à do WC -Co24. 

Apesar de nos desenvolvimentos iniciais, baseados em ligantes de ferro e níquel, os 

sucessos terem sido variáveis, são actualmente produzidos um número crescente de 

compósitos à base de WC contendo níquel -cobalto ou mesmo ferro-níquel-cobalto como 

ligantes. 
 

 

1.2.1.4.  Carbonetos secundários 

 

Na década dos anos 30 descobriu-se que os carbonetos refractários, constituídos por 

soluções sólidas de multicarbonetos, apresentavam propriedades superiores aos carbonetos 

individuais, tendo-se então substituído parcialmente o WC por outros carbonetos do grupo 

IV, V e VI da tabela periódica, tais como VC, Cr3C2, NbC, TiC, e TaC. 

Os carbonetos são adicionados aos compósitos à base de WC essencialmente para 

restringir o crescimento de grão durante a sinterização, sem recristalização substancial11,15. 

Eles aumentam também a dureza, a tenacidade à fractura e a resistência ao desgaste e 

melhoram a resistência à corrosão10,15. Para alcançar os melhores benefícios dos carbonetos 

secundários, os percursores metálicos devem ser adicionados na forma de óxidos, antes do 

processo de carbonização e devem estar uniformemente distribuídos em torno das 

fronteiras de grão10. 



Revisão Bibliográfica 

Compósitos à base de WC  18 

1.2.2.  Conteúdo de carbono 

 

Para apresentar boas propriedades, um compósito à base de WC deve ter baixa 

porosidade, tamanho de grão de carboneto uniforme por toda a parte da matriz34 e 

conteúdo de carbono aproximadamente igual ao estequiométrico da fase de carboneto.  

O carboneto de tungsténio tem pouca tolerância a variações no conteúdo de carbono 

(conteúdo de carbono estequiométrico = 6,13% ponderal). Um ligeiro aumento produz 

partículas de grafite livres e finamente divididas dentro da microestrutura, as quais 

provocam uma diminuição na resistência à rotura transversa e na dureza. Por outro lado, 

uma deficiência em carbono (causada por descarbonização durante a sinterização ou baixo 

conteúdo de carbono no carboneto de partida), origina a formação da fase η, sendo mais 

grave e pernicioso para as propriedades mecânicas, pois implica perda de ductilidade e 

tenacidade à fractura10,35. 

A descarbonização do WC conduz à formação de W 2C. Este composto reage com o 

material ligante e forma carbonetos complexos (fase η) constituídos por tungsténio e 

material da matriz. Por exemplo, no caso de compósitos WC-Co forma-se W xCoyCz. A 

formação desta fase conduz a uma perda da resistência mecânica devido à descarbonização 

da matriz e à redução de fase líquida durante a sinterização, essencial à coesão do material. 

Em compósitos de WC com grãos ultrafinos (0,4 a 0,5 µm), esta fase η aumenta a 

resistência à abrasão e dureza, mas o material fica com uma resistência ao choque por 

impacto muito baixa10. Para evitar a descarbonização, deve controlar-se o potencial de 

carbono da atmosfera de sinterização e o conteúdo de oxigénio no pó36.  

A presença de carbono livre (grafite), nos compósitos à base de WC, depende da 

concentração de carbono na mistura inicial, do conteúdo do metal ligante e das condições 

de sinterização37.  

A gama de composições onde é permitida a variação do conteúdo de carbono, dentro 

dos limites desejados, não é muito alargada. Um conteúdo de carbono muito elevado ou 

muito baixo pode provocar respectivamente, a precipitação de grafite ou dos carbonetos 

η17,38. Consequentemente, uma variação no conteúdo de carbono da composição provoca 

também, uma variação no teor de fase ligante, modificando fortemente as propriedades do 

corpo sinterizado, especialmente as propriedades mecânicas17,38.  
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A resistência à rotura transversa, das peças de WC ligadas com cobalto, é criticamente 

dependente do conteúdo de carbono e os resultados mais favoráveis são obtidos quando se 

forma somente austenite (CFC) e WC durante o arrefecimento a partir da temperatura de 

sinterização (1400-1500ºC). De acordo com o diagrama de fases, tal acontece quando a 

razão W:C é próxima do valor correspondente à composição estequiométrica do WC. 

Quando se substitui o Co pelo ligante Fe-Ni, as composições que resultam somente em 

CFC+WC não coincidem, necessariamente, com a razão estequiométrica26. Devido a este 

facto, as investigações iniciais para produzir peças de WC ligadas com Fe-Ni, baseadas na 

experiência com o ligante de cobalto, originaram materiais com propriedades 

insatisfatórias, provavelmente devido à precipitação do M 6C26. Para evitar a formação das 

fases perniciosas é necessário recorrer aos diagramas de fases, para determinar a gama de 

conteúdos de carbono desejada.  

Nos compósitos à base de WC, com ligantes ricos em ferro, as alterações no conteúdo 

de carbono inicial influenciam não só a transformação CCC (martensite) para CFC 

(austenite), mas também as características de resistência de cada fase individual18.  

 

 

1.2.3.  Tamanho de grão 

 

O tamanho de grão do carboneto de tungsténio pode também alterar as propriedades 

mecânicas, dado que, tamanhos de grão mais finos originam valores mais elevados de 

dureza, de resistência à rotura transversa e de resistência à compressão 14,22,39. Por isso, o 

controlo do tamanho de grão é muito importante, porque as propriedades mecânicas são 

criticamente dependentes dele13,34.  

O tamanho de grão final dos produtos sinterizados pode ser afectado em quase todos os 

estágios da produção, desde a aquisição do minério original concentrado até à sinterização 

final do componente34. Os mecanismos que regulam os efeitos do controlo do tamanho de 

grão foram estudados por Lardner34 em vários estágios. No que respeita à sinterização, os 

parâmetros que interferem no crescimento de grão são: o tempo e a temperatura de 

sinterização, a composição do pó, tipo de atmosfera, o conteúdo de ligante e a adição de 

inibidores de crescimento de grão. 
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A influência da temperatura e do tempo de sinterização, no crescimento do grão, é 

determinada pela distribuição granulométrica do pó inicial34. Quando a distribuição é 

uniforme e o tamanho médio de partícula é ≥ 3µm, o tamanho de grão final é regular, não 

sendo muito influenciado pelos parâmetros referidos. Pelo contrário, uma distribuição 

granulométrica não uniforme pode ser afectada pelo aumento da temperatura e do tempo 

de sinterização, originando um crescimento de grão exagerado34. A presença de pequenas 

quantidades de partículas grosseiras de WC nos materiais de partida, que não foram 

suficientemente esmagadas durante o processo convencional de moagem, foi referenciada40 

como sendo a causa para o crescimento anormal de grãos grandes de WC, durante a 

sinterização em fase líquida. Provou-se, ainda, que o grão grosseiro da fase η não provoca 

qualquer crescimento anormal do grão de WC40. 

Em relação à composição do pó, pequenas variações no conteúdo de carbono podem 

alterar as características da fase líquida e consequentemente, o crescimento de grão durante 

a sinterização34. O tipo de atmosfera, nomeadamente a de hidrogénio, pode também ser 

susceptível de provocar crescimento anormal de grão nos compactos34. Finalmente, tal 

como foi referido anteriormente, a adição de determinados aditivos (TiC, TaC, VC) podem 

restringir a velocidade de crescimento de grão durante a sinterização34. 

 

 

1.3.  Equilíbrio de fases nos compósitos à base de WC 

 

O conhecimento detalhado dos diagramas de fases é uma ferramenta fundamental para 

desenvolver composições mais sofisticadas ou para explorar, com mais eficácia, os 

compósitos à base de WC. A utilização dos diagramas permite prever quais as fases 

presentes após a solidificação da liga e controlar a composição adequada às temperaturas 

de sinterização escolhidas. 

Devido às propriedades únicas do compósito WC-Co, este sistema é o mais estudado 

em termos de estrutura, propriedades e processo de fabrico. Por isso, será primeiramente 

efectuada uma análise ao diagrama de fases W-C-Co. 

Como para o sistema WC com aço inoxidável não existem diagramas de fases que 

englobem esta composição, serão seguidamente abordados todos os sistemas que possuam 

os elementos principais do aço (Fe, Cr e Ni) ligados com WC.  
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1.3.1.  Sistema W-C-Co 

 

Os compactos de WC-Co densificam predominantemente por sinterização em presença 

de fase líquida, por isso, a temperatura de sinterização seleccionada deve ser 

suficientemente elevada, de modo a promover o aparecimento dessa fase líquida15.  

A figura 1.2 mostra uma secção do diagrama ternário W-C-Co a 1400ºC, dado que é 

uma temperatura típica de sinterização neste sistema. Através desta figura, é evidente que o 

WC está no estado de equilíbrio com o cobalto líquido, apenas numa estrita região de 

composições17,38.  

fiygio 

 

Figura 1.2 – Corte isotérmico do sistema W-C-Co a 1400ºC17,38. 
 

Durante o arrefecimento, a solubilidade do carboneto de tungsténio no líquido vai 

diminuindo. Para seguir estas alterações, um número de sucessivos cortes isotérmicos 

podem ser calculados, mas este procedimento pode ser simplificado através do cálculo de 

secções verticais sobre o sistema ternário, para uma determinada composição de liga. A 

figura 1.3-a) mostra uma dessas secções para uma composição com 10% pp de 

cobalto17,38,41,42, na qual se evidencia a influência do aumento ou diminuição do conteúdo 

de carbono. O símbolo a c heio no eixo das composições representa o conteúdo de carbono 

do sistema, correspondente aos conteúdos de W e C na proporção estequiométrica, 

relativos ao WC. Podem também, observar-se os limites que correspondem aos conteúdos 

de carbono mínimo e máximo do sistema (definidos na figura 1.3-a como a e b), que irão 

constituir, logo após a solidificação, uma mistura de apenas WC + CFC (fase ligante com 

uma estrutura cúbica de faces centradas), assumindo que não existe segregação. 

Relembrando as considerações anteriores sobre o efeito pernicioso da grafite e do M 6C, 

Fracção molar de W 



Revisão Bibliográfica 

Equilíbrio de fases nos compósitos à base de WC  22 

considera-se esta zona estreita como os limites da região com conteúdos favoráveis de 

carbono. Este tipo de representação permite seguir facilmente o que se passa a cada 

temperatura, durante o arrefecimento. Por exemplo, pode verificar-se através do diagrama, 

que uma composição estequiométrica não provocará qualquer precipitação de grafite 

durante a solidificação. No entanto, um aumento de 0,05% pp no conteúdo de carbono, é 

suficiente para causar a sua precipitação durante o arrefecimento do líquido. Contudo, a 

partir deste diagrama não se pode nem avaliar a quantidade das fases individuais nem a 

composição das várias fases, dado que o diagrama mostra apenas quais as fases presentes a 

determinada temperatura, para um certo conteúdo de carbono.  

         
Figura 1.3 – a) Secção do sistema W-C-Co calculada para 10% em peso de Co17,38,42. O ponto (•) no 

eixo da composição representa a composição estequiométrica de WC (5,5% C). Os pontos 

referenciados como a e b definem, respectivamente, os conteúdos de carbono mínimo e máximo 

das composições que se encontram no estado das duas fases CFC+WC, após a solidificação. 

                   b) Corte vertical de um diagrama W-C-Co numa composição estequiométrica de WC43. 
 

A partir da figura 1.3-b), verifica-se que a formação da fase líquida, rica em cobalto, 

ocorre no intervalo de temperaturas compreendido entre 1240 e 1280ºC. Às temperaturas 

de sinterização adequadas ( ∼ 1400ºC), tem-se uma distribuição homogénea da fase ligante, 

devido à boa molhagem das partículas de WC pelo cobalto líquido e ainda à baixa  

viscosidade desta fase líquida15. Para temperaturas elevadas ocorre a dissolução de algum 

carbono e das partículas mais pequenas de WC na fase ligante, sendo depois 

reprecipitadas, durante o arrefecimento, nas interfaces dos grãos de WC com maiores 

dimensões15. No intervalo de temperaturas contido entre 1280 e 1450ºC, verifica-se a 

precipitação da fase η. Conforme foi referido na secção anterior, a relação dos teores totais 

de carbono também determinam a formação da fase η.  
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1.3.2.  Sistema W-C-Fe 

 

A substituição total do cobalto pelo elemento ferro não é promissora, apesar do ferro 

formar um eutético ternário com o WC, a apenas 1143ºC20: por um lado, as propriedades 

mecânicas do WC-Fe são inferiores ao WC-Co14 e, por outro lado, o ferro é um formador 

de carbonetos, sendo necessário composições ricas em carbono difíceis de ajustar.  

No sistema W-C-Fe podem ocorrer efeitos de segregação, devido à grande diferença 

entre o ponto de fusão do ferro (1535ºC) e a temperatura eutética (1143ºC), que não 

aparecem no sistema W-C-Co, porque esta diferença é menor21. O ferro dissolve 

aproximadamente 7,5% pp de WC, à temperatura eutética21. 

Na figura 1.4 está uma secção calculada por Guillermet41 para o diagrama W-C-Fe, 

com 10%pp Fe. Comparando com a figura 1.3-a), correspondente ao diagrama W -C-Co 

para 10%pp Co, verifica-se que existe uma diminuição nas temperaturas de equilíbrio 

sólido/líquido, e uma deslocação da região de carbono favorável à for mação de WC+CFC, 

para valores superiores aos da composição estequiométrica. Por outro lado, os cálculos 

sugerem que o efeito favorável das adições de Fe, no decréscimo das temperaturas de 

equilíbrio sólido/líquido, é conjugado com uma redução desfavorável da largura da região 

de composição, a e b.  

 
 

Figura 1.4 - Secção vertical do diagrama de fases W-C-Fe, calculada para 10%pp de Fe41. 

O símbolo sólido (•) no eixo das composições indica a composição 

estequiométrica. Os pontos referenciados como a e b definem, respectivamente, os 

conteúdos de carbono mínimo e máximo das composições que se encontram no 

estado das duas fases CFC+WC, após a solidificação. 
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1.3.3.  Sistema W-C–Cr 

 

Dado que os carbonetos sinterizados, utilizados em peças para aplicações em desgaste, 

são frequentemente expostos a ambientes corrosivos, o crómio é frequentemente 

adicionado à fase ligante dos mesmos, para aumentar a sua resistência à corrosão. No 

entanto, o crómio é também um forte formador de carbonetos e a solubilidade do crómio 

no ligante é por isso muito limitada por essa formação18,24. 
 

Como as adições de crómio são recentes, existe uma lacuna em termos de informação 

acerca do sistema W -C-Cr. De modo a preencher essa falta, Gustafson44 realizou uma série 

de cálculos para este sistema com base em modelos termodinâmicos. Na figura 1.5 está 

uma dessas secções calculadas para 1350ºC, no sistema ternário W-C-Cr. A parte rica em 

crómio está representada por α2, podendo o bservar-se que a solubilidade máxima do W no 

carboneto M 23C6 é de aproximadamente 8,6% molar. Em relação à parte rica em carbono, 

esta é dominada pelo equilíbrio entre duas fases, WC+M3C2. A temperatura para o 

equilíbrio invariante entre as quatro fases WC+M2C+M3C2+grafite, foi colocada a 1498ºC, 

pela descrição efectuada por Gustafson44.  

 

 
Figura 1.5 – Secção isotérmica calculada do sistema W-C-Cr a 1350ºC. As letras gregas α1 e  

 α2 são utilizadas para classificar o lado rico em W e Cr, respectivamente44. 

 

 

 

Fracção molar de Cr 
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1.3.4.  Sistema W-C–Ni 

 

Trabalhos efectuados mais recentemente20, confirmaram a similaridade entre os 

sistemas W -C-Co e W-C-Ni, mas demonstraram que o tungsténio tem maior solubilidade 

no níquel e que o WC-Ni possui uma região de duas fases que se estende até temperaturas 

mais elevadas14. 

Na figura 1.6-b está representada uma secção vertical do diagrama W -C-Ni, calculada 

por Guillermet41, para 10%pp de Ni. O ponto no eixo das composição representa o 

conteúdo de carbono referente à composição estequiométrica de WC. Comparando com o 

diagrama W-C-Co, para 10%pp de Co (Fig. 1.6-a), verifica-se que a largura da região 

WC+CFC permanece essencialmente inalterada, mas a região de conteúdos de carbono 

favoráveis move -se para valores inferiores de carbono, como se pode observar pela 

comparação com a composição estequiométrica. Para além disso, nota-se também que a 

alteração do sistema W-C-Co para W-C-Ni, envolve um aumento apreciável nas 

temperaturas de equilíbrio do ponto eutético e peritético. 

Quando se substitui parcialmente o cobalto por níquel, observa-se um aumento nas 

temperaturas de equilíbrio referidas anteriormente21 e que depende da razão Co:Ni. No 

entanto, os efeitos previstos nas temperaturas de equilíbrio sólido/líquido permanecem 

relativamente reduzidos, segundo Guillermet41, até à substituição total de Co por Ni. 

                  
 

Figura 1.6 - a) Secção vertical do diagrama de fases W-C-Co calculada para 10%pp de Co42. 

                     b) Secção vertical do diagrama de fases W-C-Ni calculada para 10%pp de Ni41. 

O símbolo sólido (•) no eixo das composições indica a composição estequiométrica. Os 

pontos referenciados como a e b definem, respectivamente, os conteúdos de carbono 

mínimo e máximo que correspondem a WC+CFC, após a solidificação de equilíbrio. 
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A solubilidade do tungsténio à temperatura ambiente foi referida 14 como sendo de 5,4% 

no ligante de níquel e de 3,5% no ligante de cobalto. As solubilidades para temperaturas 

ligeiramente inferiores às temperaturas eutéticas, são aproximadamente três vezes as da 

temperatura ambiente. Para uma temperatura de aproximadamente 1250ºC, a solubilidade 

do tungsténio no cobalto aumenta com a diminuição do conteúdo de carbono, sendo por 

isso referenciada,14 conforme o teor de carbono, entre 0 e 15%. A solubilidade do 

tungsténio no níquel foi apresentada como sendo da mesma ordem de grandeza, mas 

ligeiramente superior20. 

Em relação à solubilidade do carbono no níquel, alguns autores 20,37 observarem que, tal 

como foi referido para a solubilidade do carbono no cobalto23, baixos conteúdos de 

carbono em equilíbrio no WC-Ni estavam associados a elevados níveis de tungsténio em 

solução. No entanto, existem trabalhos14 que afirmam que a solubilidade do carbono e do 

tungsténio varia independentemente no ligante de níquel. 

O conteúdo de carbono necessário para a localização da composição na região de duas 

fases, ronda os 6,05%20 na liga WC-10%ppNi, ligeiramente inferior ao necessário para o 

WC-10%ppCo (6,12%). Existem opiniões contraditórias quanto ao efeito do Ni na 

formação da fase η. Em alguns trabalhos14 efectuados no sistema WC-Ni, para baixos 

conteúdos de carbono, forma-se fase η mais rapidamente do que no WC-Co, mas noutros 

trabalhos37 é referido que a fase η forma-se mais lentamente do que no WC-Co. Esta 

diferença pode ser devida às diferentes taxas de arrefecimento, após a sinterização, 

utilizadas por estes autores14. 

 

 

1.3.5.  Sistema W-C–Fe–Ni 

 

A utilização individual dos elementos puros de ferro e de níquel, como substituição do 

cobalto, não é conveniente porque, contrariamente ao que se passa no sistema W -C-Co, a 

composição produzida pela mistura de WC estequiométrico com os elementos puros de 

ferro e de níquel, para os teores de ligante normalmente usados, 10-25%pp, não resulta 

numa estrutura simples de duas fases, WC e fase ligante CFC, após o arrefecimento até à 

temperatura ambiente33. No caso do ferro, uma liga com a composição estequiométrica 

pode ser sinterizada dentro da região de duas fases, WC + líquido, (figura 1.4) se a 
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temperatura for superior a 1400ºC33. Contudo, durante o arrefecimento, a composição 

estequiométrica fica dentro do campo de três fases, WC+M6C+Fe-CFC, formando-se a 

frágil fase η (M6C). No caso do níquel, acontece a situação oposta. Às temperaturas de 

sinterização a composição estequiométrica fica dentro do campo de duas fases, 

WC+líquido (figura 1.6-b), mas no arrefecimento ocorre a precipitação de grafite33.  

 

Devido às razões anteriores, debruçou-se a atenção na adição de ferro com níquel ao 

invés do ligante de cobalto. No entanto, quando se substitui o Co pelo ligante Fe-Ni, as 

composições que resultam somente em CFC+WC, após o arrefecimento, não coincidem 

necessariamente com a razão estequiométrica do WC26. Devido a este desconhecimento, as 

investigações iniciais para produzir peças de WC ligadas com Fe-Ni, originaram resultados 

pouco satisfatórios relativamente às propriedades mecânicas.   

Agte25 observou em 1957, que se poderiam obter boas propriedades se o conteúdo de 

carbono excedesse o da composição estequiométrica utilizada, particularmente na 

substituição do Co por ligas de Fe-Ni “sobrecarburizadas” com Fe:Ni=3:1. Mais tarde, 

Suzuki et al.45 estudaram o efeito do conteúdo de carbono em ligas com Fe+Ni=10% com 

várias razões Fe:Ni. Os seus resultados, que compreenderam valores da razão Fe:Ni desde 

1:1 até 0:1, indicaram que o aumento do conteúdo de Ni resultava no movimento da região 

favorável de CFC+WC, no sentido de conteúdos inferiores de carbono e no aumento da 

largura da região de composição, de acordo com o esperado para o comportamento 

individual destes elementos (figuras 1.4 e 1.6-b).  

O trabalho de Moskowitz et al.27,28,29, relacionado com adições de 25% de Fe+Ni na 

proporção Fe:Ni=3:1 ao WC, confirmou a observação de que o aumento do conteúdo de Ni 

diminui a necessidade de excesso de carbono para evitar a formação de M6C.  
 

As constatações anteriores foram consideradas por Guillermet26,46 que construiu 

representações gráficas, com base em modelos termodinâmicos, de modo a simplificar a 

observação da região onde se pode obter CFC+WC, após a solidificação. Este autor estudou 

também, o efeito das alterações na razão Fe:Ni e do conteúdo de Fe+Ni na extensão e 

localização dessa região. 

Guillermet26,46 calculou secções de temperatura e composição a partir do sistema W -C-

Fe-Ni, para Fe+Ni=20% em peso e para razões Fe:Ni de 3:1, 1:1 e 1:3. A partir desses 

gráficos, observou a existência de um aumento geral nas temperaturas de equilíbrio sólido-
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líquido, quando o conteúdo de Ni aumenta. Simultaneamente, a região das duas fases CFC-

WC, move -se para valores de carbono inferiores aos da composição estequiométrica. 

Observou, ainda, que a largura do campo de duas fases varia com o conteúdo de Ni, 

diminuindo primeiro, mas aumentando novamente quando se aproximava da razão Fe:Ni 

0:1. 

As propriedades satisfatórias de peças de WC ligadas com Fe-Ni estão associadas à 

inexistência de M6C e grafite nos materiais sinterizados28,29. Isto significa que a 

composição global do sistema, à temperatura de sinterização, deve estar contida no interior 

da região WC+líquido, do respectivo diagrama de fases. Durante o arrefecimento, a 

composição deve cair dentro da região CFC+WC e não precipitar grafite ou M 6C46. Deste 

modo, é necessário definir a região de conteúdo de carbono aceitável de modo a obter uma 

composição CFC+WC. 
 

Para exemplificar o que foi referido anteriormente, mostra-se na figura 1.7-a) o cálculo 

de uma secção vertical do sistema W-C-Fe-Ni, retirada do trabalho realizado por 

Guillermet26,46. O cálculo foi efectuado para uma liga contendo 20% pp de Fe+Ni, com 

uma razão Fe:Ni igual a 3:1. Pode observar-se, a partir da fig. 1.7-a), que uma liga com 

uma mistura estequiométrica de WC com os metais puros, irá precipitar fase η durante a 

sinterização a 1350ºC. Apesar da liga, depois do arrefecimento, ir para um campo estável 

de duas fases (Fe-Ni/CFC e WC) a temperaturas inferiores a 1300ºC, os precipitados de fase 

η formados à temperatura de sinterização não serão dissolvidos, permanecendo numa 

forma metaestável a baixas temperaturas. Torna-se claro, a partir da secção calculada, que 

seria melhor aumentar o conteúdo de carbono da liga para uma percentagem entre 5,00 e 

5,10%, de modo a evitar tanto a precipitação da fase η como da grafite, que ocorre se o 

conteúdo de carbono exceder 5,10%38. 

Na figura 1.7-b) está representada uma projecção da temperatura para as áreas do 

sistema W -C-Fe-Ni (20%pp Fe+Ni), que resultarão em grafite ou fase η em equilíbrio com 

a fase líquida, durante a sinterização ou subsequente arrefecimento46. A zona do meio 

indica as composições mais favoráveis, onde nenhuma das duas fases irá precipitar. A 

mistura dos metais puros com o WC estequiométrico irá resultar em estruturas favoráveis 

somente se o valor de Ni/(Ni + Fe) se encontrar na região entre 45 e 65%.  
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Figura 1.7 – a) Secção vertical do diagrama de fases Fe-Ni-W-C calculada para Fe+Ni = 20% pp e 

%Fe:%Ni=3:1. A composição estequiométrica está representada pela linha a tracejado26. 

    b) Curvas calculadas mostrando a composição de uma mistura de WC + líquido em 

equilíbrio com CFC +M6C (esquerda) ou CFC+grafite (direita), para Fe+Ni=20% pp46. O 

ponto (•) no eixo das composições representa a composição estequiométrica. 

 

Quando o conteúdo de Fe+Ni diminui, a região de interesse fica consideravelmente 

mais estreita. Tal é ilustrado nas figuras 1.8-a) e b), que apresentam os resultados 

referentes ao cálculo para Fe+Ni=10%. A partir destas figuras e da fig. 1.7-b), pode 

explicar-se as observações empíricas relatadas por Agte25, e mais recentemente por 

Moskowitz et al.27,28,29. Ambos os autores observaram que:  
 

(i) se poderiam obter propriedades satisfatórias se o conteúdo de carbono, na 

composição W-C-Fe-Ni, excedesse o teor de carbono estequiométrico; 

(ii) o aumento do conteúdo de Ni na composição inicial, diminui o excesso de 

carbono necessário.  

 

Estas constatações resultam pois, da posição da região de duas fases nas figuras 1.7-b) 

e 1.8-b) e do deslocamento dessa região para conteúdos de carbono inferiores, quando o 

conteúdo de níquel aumenta. Em particular, quando se escolhe a razão Fe:Ni de 3:1, é 

requerido apenas um pequeno excesso do conteúdo de carbono. Isto pode explicar as boas 

propriedades mecânicas obtidas, quando esta razão foi considerada nas tentativas 

iniciais25,27,29 para substituir o Co por Fe:Ni.  
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Figura 1.8 – a) Secção vertical do diagrama de fases Fe-Ni-W-C calculada para Fe+Ni = 10% pp e 

%Fe: %Ni = 1:141.  

 b) Curvas calculadas mostrando a composição de uma mistura de WC + líquido em  

equilíbrio com CFC+M6C (esquerda) ou CFC+grafite (direita), para Fe+Ni = 10% pp46. O 

ponto (•) no eixo das composições representa a composição estequiométrica. 

 

Deve realçar-se que, devido às inf ormações serem ainda escassas neste sistema 

quaternário, não estão incluídas nas curvas calculadas por Guillermet46 algumas fases de 

carboneto. No entanto, elas foram já detectadas nos sistemas W-C-Fe e W-C-Ni, 

designadamente a fase de carboneto M12C, que se pode formar a baixos valores de 

actividade do carbono e elevados conteúdos de níquel, o carboneto M4C e o M2C47. 

A solubilidade do WC no ligante Fe-Ni, a temperaturas elevadas, foi referenciada14 

como estando entre 2 e 7%, sendo pois consideravelmente inferior à dos sistemas WC-Co e 

WC-Ni. 

 

 

De modo a clarificar esta secção efectua-se uma síntese das principais conclusões 

retiradas dos trabalhos de Guillermet26,46: 

§ a substituição do cobalto por níquel não altera significativamente a largura da 

região de duas fases, mas movimenta-a para uma região de composições com 

conteúdos de carbono inferiores; 

§ existe um aumento apreciável da temperatura de equilíbrio das quatro fases, 

quando o conteúdo de Ni aumenta; 
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§ a adição de ferro ao invés do níquel, desloca a região favorável para conteúdos de 

carbono superiores, baixa a temperatura liquidus e estreita a largura da região de 

duas fases; 

§ através da adição conjunta de ferro e níquel, é possível situar a região de 

composições da zona favorável numa localização aproximadamente centrada na 

composição estequiométrica. 

 

 

1.3.5.1.  Sistema W–C–Co–Fe–Ni 

 

Os resultados obtidos anteriormente por Guillermet41,46 para o sistema W -C-Fe-Ni, 

foram adicionados a informações já existentes para o sistema W-C-Co, permitindo um 

conhecimento extenso de todo o sistema W-C-Fe-Ni-Co. 

Na figura 1.9 está representada uma secção obtida por Guillermet41, para uma 

composição de WC com 10% de ligante, constituído por 5% de Fe e partes iguais de níquel 

e cobalto. De acordo com esses cálculos, é possível sinterizar tal composição utilizando 

WC e os metais puros, sem quaisquer conteúdos adicionais de tungsténio ou de carbono. O 

efeito das adições de Fe depende da razão Ni:Co47. Por exemplo, mantendo a mesma 

percentagem de Fe (5% pp) e alterando a razão Ni:Co entre 1:4 e 1:1, observa-se uma 

diminuição na largura da zona favorável, sendo aproximadamente 80% da largura 

observada no diagrama W -C-Co-Ni, para a mesma relação Ni:Co e percentagem de ligante. 

Este efeito é mais acentuado quando as adições de ferro são efectuadas a ligantes com 

razões Ni:Co elevadas, podendo observar-se reduções de cerca de 30% da largura da zona 

favorável verificada no diagrama W-C-Co-Ni 17,41. 
 

O carboneto predominante nos carbonetos sinterizados, i.e. o WC hexagonal, dissolve 

muito pouco cobalto, ferro e níquel. Deste m odo, as condições de equilíbrio predominantes 

não são muito influenciadas pela adição destes elementos a menos que novas fases, por 

exemplo os carbonetos η, (Co, Fe, Ni, W)6C, se formem. Estes carbonetos são, contudo, 

usualmente evitados ou não se formam durante a sinterização de carbonetos de WC, devido 

às actividades relativamente altas do carbono, prevalecentes durante as condições de 

sinterização17. 
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Figura 1.9 – Secção calculada para o sistema Co-Fe-Ni-W-C para 5% Fe, 2,5% Ni e 2,5% Co  

em peso: a mistura estequiométrica de WC e dos metais puros está indicada pelo ponto 

(•) a 5,52% C; as ligas com conteúdo de carbono entre os pontos a e b solidificam 

com a formação de apenas WC+CFC
17,41. 

 

 

 

1.3.6.  Sistema W-C–Cr–Fe 

 

O primeiro diagrama esquemático do sistema quaternário W -C-Cr-Fe, foi apresentado 

por Goldschmit48 no início dos anos 50. Apenas um novo carboneto, não existente em 

nenhum dos sistemas binários, foi incluído nesse diagrama. O novo carboneto ternário 

M6C, também estável no sistema W-C-Fe, demonstrou possuir uma solubilidade sólida 

limitada para o crómio. O mesmo diagrama indica também, que todo o Cr presente no 

carboneto Cr23C6, pode ser substituído por Fe e algum W, de modo a obter a composição 

Fe21W2C6.  
 

Uhrenius et al.49 estudaram o equilíbrio entre os carbonetos e a austenite no sistema W -

C-Fe-Cr a 900, 1000 e 1100ºC. O trabalho deles incidiu basicamente no equilíbrio 

envolvendo o M 23C6, mas apresenta também alguns resultados para o M 6C e a cementite. 

Estes autores observaram que a solubilidade sólida para o Fe, no carboneto M23C6, é 

sempre inferior a 50 % no sistema ternário C-Cr-Fe, mas o conteúdo de Fe no carboneto 

quaternário M23C6 pode ser superior a 75%.  
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Bergström50,51 relatou a existência de dois carbonetos adicionais, M 12C e o M 4C. Em 

relação aos carbonetos M6C e M12C, observou que dissolve m até 8 e 4% at. de Cr, 

respectivamente. 

A temperaturas elevadas foi ainda referenciada48 a existência de uma nova fase 

intermetálica, denominada fase χ, sendo estável apenas acima de 1350ºC e decompondo-se 

numa mistura rica em Fe-CCC (ferrite) e fase χ após o arrefecimento. Esta fase aparece 

claramente acima de uma gama de composições significativas no sistema C-Cr-Fe-W, 

sendo a composição representativa Fe10Cr9W2C.  
 

De facto, sobre este sistema, W -C-Fe-Cr, existe pouca informação, a não ser a obtida 

por Gustafson44, que efectuou uma análise ao sistema W -C-Fe-Cr com base nos sistemas 

ternários C-Cr-Fe, C-Fe-W e Cr-Fe-W, mas numa gama de composições W -C-Fe-Cr rica 

em ferro, distinta do sistema habitual de compósitos à base de WC.  

 

 

 

 

 

1.4. Sinterização de compósitos à base de WC 

 

A maioria dos carbonetos refractários são produzidos pelo processo convencional, que 

é denominado como pulvometalurgia. Este processo consiste, basicamente, na preparação 

do pó seguido da sua conformação, sinterização e maquinação. 

O pó de WC, obtido por um processo de carbonização, é misturado com um material de 

matriz relativamente dúctil (cobalto, níquel ou ferro) e um lubrificante de prensagem (cera 

de parafina), num moinho de bolas ou de atrito, para produzir um pó “compósito”. 

Seguidamente, efectua-se uma granulação para promover a formação de partículas 

uniformemente esferoidizadas, de diâmetro entre 100 e 200 µm. O pó é posteriormente 

conformado por prensagem em compactos verdes, com a geometria final ou aproximada, 

podendo utilizar-se alternativamente o processo de extrusão. A densidade dos compactos 

verdes é aproximadamente 45 a 65% da teórica10. 
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As peças verdes são pré-sinterizadas de modo a conferir a resistência mecânica 

adequada ao seu manuseamento e eventual pré-maquinação. Nesta etapa ocorre, também, a 

desparafinação (remoção do lubrificante de prensagem). As peças são seguidamente 

sinterizadas, geralmente em atmosfera de vácuo ou alternativamente em hidrogénio, a uma 

temperatura ligeiramente superior à temperatura eutética do sistema, resultando num 

material denso praticamente isento de poros. Quando se justifica, para os fins a que se 

destina, pode efectuar-se seguidamente uma prensagem isostática a quente (HIP), para 

eliminar alguma porosidade residual10. 

Uma tecnologia alternativa envolve a combinação entre o processo de sinterização, que 

alia a desparafinação, pré-sinterização, sinterização em vácuo e o processo HIP de baixa 

pressão, num único ciclo de forma a diminuir o tempo global de produção10.  

 

A obtenção de um material c om propriedades reprodutíveis e bem controladas, requer 

um processamento cuidado de todas as etapas de preparação, antes e durante a sinterização. 

É, no entanto, nesta etapa que se desenvolve a microestrutura final e se torna mais notório 

o efeito das características iniciais do pó e do compacto (tais como impurezas e aditivos 

que contenha, homogeneidade química, distribuição granulométrica e uniformidade do 

empacotamento), nesse desenvolvimento. Por outro lado, o controlo das variáveis do 

processo de sinterização, i.e., velocidade de aquecimento e arrefecimento, temperatura e 

tempo de sinterização, atmosfera e aplicação de pressão são altamente determinantes nas 

características finais dos compactos sinterizados.  

A sinterização dos compósitos à base de WC é  uma sinterização reactiva, fortemente 

condicionada pela fase líquida presente às temperaturas de sinterização. Dentro dos 

aditivos usados como ligantes da sinterização do WC, destaca-se, como foi já referido, o 

cobalto. Por isso, a sinterização do compósito WC-Co é a mais estudada, sobretudo a partir 

da década de 60 e 7012,53,54,55 e, por isso, será aqui revista com mais destaque. A 

informação sobre a sinterização de amostras de WC com outros ligantes, tais como ferro e 

níquel, é escassa e normalmente comparada com o sistema WC-Co e constituirá, por essa 

razão, a segunda subsecção desta revisão. 
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1.4.1.  Sistema WC-Co 

 

Os carbonetos ligados com cobalto são normalmente sinterizados até cerca de 100% da 

densidade teórica, obtendo-se peças com uma porosidade reduzida para que tenham 

aplicações bem sucedidas. Deste modo, o controlo da etapa de sinterização, nomeadamente 

da atmosfera, é essencial para que se obtenham as composições e microestruturas 

adequadas. A atmosfera utilizada para a sinterização deve então, providenciar os potenciais 

correctos de carbonização e oxidação, de modo a manter o equilíbrio termodinâmico com 

os cermetos. 
 

Spriggs35 estudou o efeito da atmosfera de vácuo e de hidrogénio na sinterização do 

WC. Tal como ele, outros autores13,19 concluíram que a atmosfera de vácuo apresenta 

vantagens sobre a atmosfera de hidrogénio.  

Numa atmosfera de hidrogénio, o hidrogénio puro reage rapidamente com o WC a 

temperaturas acima de 850ºC, produzindo metano e tungsténio. Esta reacção aumenta com 

a temperatura e só pode ser prevenida pela introdução (na atmosfera do forno) da 

quantidade de equilíbrio do metano na proporção correcta, para prevenir a descarbonização 

do WC13. Um outro defeito deste tipo de atmosfera, é ser geralmente demasiado 

carburante, introduzindo consequentemente, quantidades variáveis de grafite livre nas 

extremidades dos sinterizados. 

Em contrapartida, a atmosfera de vácuo permite um controlo superior da composição 

dos produtos e a obtenção de um potencial de oxidação inferior ao da atmosfera de 

hidrogénio. Desta forma, a eliminação de impurezas, tais como Si, Al, Mg, Ca, que estão 

presentes na forma de óxidos em quantidades muito pequenas, é mais eficaz na 

sinterização em vácuo56. Outra vantagem, é a maior flexibilidade e controlo do ciclo 

térmico, porque enquanto que a sinterização em vácuo é um processo intermitente, a 

sinterização em hidrogénio é, normalmente, um processo contínuo36. Por isso, o ciclo 

térmico em vácuo pode ser facilmente ajustado, enquanto que nos fornos de hidrogénio o 

ciclo é fixado pela extensão da zona quente e pela velocidade de alimentação do forno. Os 

fornos de vácuo são ainda mais económicos, como resultado do elevado coeficiente de 

transferência de calor por radiação a altas temperaturas36. Contudo, deve ter-se o cuidado 

de utilizar cadinhos de grafite, na atmosfera de vácuo, para evitar perdas de ligante36. 
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Devido às razões apresentadas a s interização em vácuo é a mais usual36,56, com pressões 

que variam, frequentemente, entre 1,3 e 130 Pa.  

 

A etapa de sinterização envolve a pré-sinterização, densificação e desenvolvimento da 

microestrutura.  

A pré-sinterização ocorre a temperaturas de aproximadamente 500ºC e tem como 

objectivo a remoção do lubrificante de prensagem. Quando é necessário conferir 

resistência mecânica suficiente para operações de maquinação, as peças verdes são pré-

sinterizadas a temperaturas que variam entre 500 e 800ºC36. A velocidade de aquecimento 

deve ser controlada (usam-se frequentemente velocidades baixas de ∼6ºCmin-1), para evitar 

pressões excessivas dentro do compacto, causadas pelos vapores do lubrificante.  

Na fase seguinte, de sinterização propriamente dita, é ainda importante o controlo da 

velocidade de aquecimento, com recurso, sempre que necessário, a patamares de 

temperatura entre 1100 e 1250ºC, para que ocorram as reacções de desgaseificação36. 

Durante a sinterização e após o aparecimento de fase líquida rica em cobalto a 

∼1320ºC12,15,36, a densificação do WC-Co alcança aproximadamente 100% da densidade 

teórica15. Para conteúdos de Co entre 3 e 25%pp ocorre densificação quase completa36. 

Com conteúdos inferiores a 3%pp é difícil atingir uma boa densificação, enquanto que para 

teores superiores a 25%pp, devido à elevada quantidade de fase líquida presente, as peças 

não conseguem manter a sua forma36. Quando se aumenta o conteúdo de cobalto, as 

temperaturas necessárias para a densificação diminuem (Tabela 1.6). 
 

Tabela 1.6 – Temperaturas de sinterização de algumas composições do compósito WC-Co15. 

Composição  
% ponderal 

Temperatura de  
 sinterização (ºC) 

94 WC,   6 Co 1420 
89 WC, 11 Co 1400 
85 WC, 15 Co 1380 

 

No início do patamar de temperatura máxima de sinterização, a microestrutura está 

quase completamente densa. Nesta fase as partículas de carboneto permanecem 

praticamente inalteradas na forma e no tamanho, enquanto que a fase de cobalto líquida 

está deficientemente distribuída36. O propósito do estádio final de sinterização é 

desenvolver a microestrutura, através da manutenção a uma temperatura acima da 
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temperatura eutética, normalmente T≥1350ºC durante 30 a 90 min36, podendo alcançar 

temperaturas entre 1400 e 1500ºC36. Este patamar permite o desenvolvimento de uma 

estrutura de carbonetos mais uniforme, com uma boa dispersão da fase líquida do cobalto e 

uma porosidade residual mínima. 

 

 

Meredith e Milner12 estudaram os mecanismos de densificação do sistema WC-Co. 

Para o efeito, utilizaram pós de WC com uma granulometria de 1 -2 µm e teores de cobalto 

entre 0,28 e 25%pp, para produzir compactos verdes que sinterizaram em atmosfera de H2 

até 1400ºC. Estes autores concluíram que, neste sistema, a densificação tem lugar em três 

estágios (figura 1.10): 
 

(I) formação de agregados bem empacotados das partículas de WC, nas áreas ricas 

em cobalto, porque o Co provoca um aumento da velocidade de difusão 

superficial e interfacial, abaixo da temperatura eutética; 

(II) colapso e preenchimento parcial dos poros à temperatura eutética, devido à 

formação de cobalto líquido que flui para os poros dos agregados e dissolve 

algum WC; 

(III) sinterização adicional que ocorre mais lentamente por activação da difusão e 

densificação das partículas maiores dos agregados, formados no estágio I. 
 

 

 

Figura 1.10 – Os três estágios de densificação de compactos WC-Co, para diferentes  

  conteúdos de cobalto sinterizados a 1400ºC12. 
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Meredith e Milner12 estudaram, também, o efeito da proporção de cobalto adicionada, 

concluindo que mesmo a mais pequena adição de Co tem um efeito marcante tanto na 

densificação inicial como na subsequente. Aumentando a quantidade de Co aumenta 

também a taxa de sinterização em ambos os estágios, com um efeito mais pronunciado no 

estágio inicial do que na densificação subsequente (figura 1.10). 

 

 

Åkesson53 realizou, alguns anos mais tarde, estudos dilatométricos no sistema WC-

11%ppCo, para avaliar também os mecanismos de sinterização deste sistema. Para a 

realização desses estudos utilizou velocidades de aquecimento de 15ºC/min, em atmosfera 

de He puro até 1000ºC. Seguidamente, alterou a atmosfera para uma mistura de gases CO e 

CO2 e a velocidade de aquecimento para 5ºC/min, até às temperaturas de 1250, 1270, 1350 

e 1425ºC, onde efectuou patamares de 3 horas. 

Este autor identificou dois picos de retracção, um a 1255ºC e o outro a 1355ºC. O 

primeiro pico deve -se a reacções no estado sólido, que provocam 12 a 13% de retracção 

linear. O segundo ocorre acima da temperatura eutética ( ∼1300ºC), quando a fase ligante 

está completamente fundida. 

Tal como Meredith12, este autor propõe a formação de agregados relativamente densos, 

rodeados por poros largos, e sugere o processo de rearranjo das partículas no estado sólido, 

como responsável pela retracção observada. A densificação posterior requer o rearranjo 

dos agregados, que ocorre após a formação da fase líquida, originando o colapso dos 

mesmos. Finalmente, segue-se uma densificação lenta com eliminação da porosidade, 

provavelmente por um mecanismo de solução-precipitação.  

 

 

Exner54 foi outro autor que estudou os mecanismos de densificação do sistema WC-Co. 

Propôs, tal como Åkesson53, que a retracção ocorre essencialmente através do rearranjo no 

estado sólido e líquido, e é controlada principalmente pelo teor de Co. Mesmo a 

temperaturas abaixo da eutética, o Co espalha-se pela superfície e/ou penetra nas fronteiras 

dos grãos de WC, tornando a superfície mais lisa, facilitando assim o deslizamento das 

partículas de WC e logo o rearranjo para um empacotamento mais denso. Isto está de 

acordo com a densificação observada, abaixo da temperatura eutética, nestes sistemas e 
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com a dependência do valor de retracção com a quantidade de aditivo. A contribuição do 

rearranjo de partículas, na densificação inicial de um compacto no estado sólido, tem sido 

também sugerida noutros sistemas57-63 e modelizada64. 

 

O último estádio de sinterização, a solução-precipitação, é também denominado de 

desenvolvimento microestrutural36, porque, para além da eliminação lenta de alguma 

porosidade, desenvolve -se uma microestrutura mais homogénea em termos de distribuição 

da fase líquida entre os grãos de carboneto e a molhabilidade das fronteiras de grão 

aumenta, existindo assim condições para o crescimento do grão.  

 

O efeito do teor de Co e da granulometria inicial do WC, foram estudados por Rüdiger 

et al.55 que compararam o crescimento de grão em composições de WC-Co, para 

percentagens de Co com 8 e 15%pp e com pó de WC de granulometria uniforme igual a 

2,5 e 5,2 µm. Estes autores observaram que o crescimento de grão em compactos 

sinterizados a 1400ºC, com patamares variáveis entre 1 e 50 h, não é significativo até 

conteúdos de Co de 8%pp para granulometria de WC mais grosseira. Ao contrário, as 

composições com conteúdos de Co de 15%pp e com granulometria mais fina, apresentam 

um crescimento acentuado do grão com o prolongamento do tempo de sinterização. A 

explicação para esta ocorrência é uma consequência provável da maior mobilidade das 

fronteiras de grão, associada à maior quantidade de fase líquida presente à temperatura de 

sinterização e à maior reactividade das partículas finas. 

Se a distribuição granulométrica inicial das partículas de WC não for uniforme e se a 

fase ligante não estiver distribuída homogenemente, pode ocorrer, nas zonas com grãos 

grosseiros e ricas em fase ligante, crescimento anormal de grão40, altamente deletério para 

as propriedades mecânicas do compósito. 
 

 

A síntese efectuada permitiu realçar a importância do controlo das variáveis como a 

granulometria do WC, o conteúdo de ligante, a velocidade de aquecimento, a temperatura e 

o tempo de sinterização e o tipo de atmosfera, na obtenção de compósitos densos, com 

composição final constante e tamanho de grão controlado, por sinterização convencional.   
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1.4.2.  Sistema WC-Fe-Cr-Ni 

 

Diversas alternativas ao cobalto como ligante, t êm sido exaustivamente pesquisadas no 

decurso das últimas décadas, como já se referiu anteriormente. Para promover a 

densificação do compósito, o ligante substituto deve preencher os seguintes requisitos9,21: 

• ter solubilidade tanto para o W como para o C e molhar o WC; 

• formar um eutético com o W e o C a temperaturas relativamente baixas; 

• possuir uma diferença de temperaturas entre o eutético e o ponto de fusão do WC, o 

mais elevada possível; 

• não ter afinidade para formar carbonetos; 
 

Meredith e Milner12 estudaram o efeito da adição de 1%vol. de vários elementos na 

densificação do WC a 1400ºC, concluindo que apenas os metais do grupo do ferro são 

eficientes na densificação (o Mn manifesta um efeito ligeiro e os outros metais não 

apresentam um efeito apreciável, figura 1.11). Dentro do grupo dos metais do ferro, o 

cobalto foi o mais efectivo, seguido de perto pelo ferro. Os elementos que formam 

carbonetos, tais como o Mo e o Cr, não apresentaram qualquer efeito na densificação. Os 

aditivos efectivos, em termos de densificação, foram aqueles nos quais o carboneto tem 

alguma solubilidade, confirmando os requisitos propostos previamente. 
 

 
 

 

Figura 1.11 – Efeito da adição de 1% vol. de pós metálicos na densificação do WC a 1400ºC12. 
 

O cobalto, cujo ponto de fusão é de 1495ºC18,21, dissolve cerca de 10-22%pp de WC à 

temperatura eutética de 1320ºC21, enquanto que o ferro (ponto de fusão, 1535ºC) dissolve 

uma percentagem muito menor (7,5%pp de WC), à temperatura eutética de 1143ºC. A 

solubilidade do WC pode, no entanto, aumentar através da adição de níquel ao ferro. 
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O níquel tem um ponto de fusão de 1453ºC18, que é inferior ao do cobalto, mas a 

temperatura do eutético ternário é superior (1342ºC)21, quando comparada com a do 

eutético formado pelo cobalto com o tungsténio e o carbono20. Contudo, o Ni, dentro de 

uma série de pós metálicos estudados (figura 1.11), é um dos mais efectivos na promoção 

da densificação do WC, só superado pelo Co e pelo Fe, pertencentes ao mesmo grupo. 

As temperaturas e os tempos de sinterização elevados, necessários para a densificação 

do WC-Ni, resultam na aquisição de carbono, proveniente dos fornos de vácuo com 

cadinhos de grafite e consequentemente, na precipitação de grafite18,21, sendo este um dos 

inconvenientes da utilização do Ni como ligante. Para minimizar este efeito, podem 

preparar-se composições com conteúdo de carbono inferior ao normal.  

A elevada pressão de vapor do níquel (dez vezes superior à do cobalto) à temperatura 

de sinterização, causa também, perda considerável do ligante níquel, sendo por isso 

necessário controlar a pressão durante a sinterização18. A perda do ligante níquel foi 

apontada como sendo de 10% ou mais14,18. 

 

A utilização de ligantes ricos em ferro é favorecida pela temperatura relativamente 

baixa do eutético. A boa sinterabilidade apresentada pelos compósitos de WC com Fe-Ni, 

juntamente com as propriedades mecânicas competitivas com as do WC-Co, conforme 

discutido na secção 1.2.1.3., justificam vários estudos realizados no sistema WC-Fe-

Ni9,19,21,25,28. As utilizações de aditivos, tais como o Cr ou o carbono em excesso, foram 

também abordadas nestes sistemas9,14,19,24,30,31 e seguidamente revistas. 
 

Para verificar qual a atmosfera mais adequada para a sinterização de amostras com 

ligantes ricos em ferro, Viswanadham et al.9,19 sinterizaram amostras de WC-(Fe, Ni) em 

atmosfera de vácuo e de H2, a 1400ºC durante 45 minutos. Posteriormente, observaram 

que, em H2, a quantidade de carbono absorvido durante a sinterização era suficiente para 

resultar em microestruturas com carbono livre. Deste modo, optaram pela sinterização em 

atmosfera de vácuo dado que permitia um controlo cuidadoso do conteúdo de carbono. 

Viswanadham et al.9,19 relataram também, que as perdas de carbono dependem de duas 

variáveis importantes: a velocidade de aquecimento e a pressão parcial de oxigénio durante 

as sinterizações. De modo a obter mais informações sobre os mecanismos de sinterização, 

estes autores9,19 estudaram a cinética de sinterização do compósito WC-10%pp(Fe,22Ni), 

com vários conteúdos de carbono, num dilatómetro onde utilizaram temperaturas 
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superiores a 1400ºC. Com base nos resultados desse estudo, retiraram as seguintes 

observações: 

• em todos as composições investigadas ocorreu uma densificação e retracção 

considerável durante o estado sólido, que atingiu em algumas composições mais de 

60% da retracção total. A extensão da sinterização no estado sólido dependeu, entre 

outros factores, da taxa de aquecimento e do conteúdo de carbono e de ligante.  

• a temperatura de formação do líquido variou desde 1290 até 1320ºC, dependendo 

também do conteúdo de carbono. 

• as perdas de carbono foram principalmente atribuídas às variáveis de velocidad e de 

aquecimento e de pressão parcial de oxigénio. 
 

Com base nas informações anteriores, verifica-se que os mecanismos de sinterização no 

sistema WC-(Fe,Ni) são equivalentes aos observados por Meredith e Milner12 no sistema 

WC-Co. 

 

 

González31 estudou um sistema semelhante, mas com menor teor de níquel no ligante. 

O seu estudo incidiu na composição WC + 10%pp (Fe, 10Ni, C), com adições de carbono 

até 3,5%pp ao ligante. Após a sinterização em vácuo, até 1250ºC, retirou estas conclusões: 

§ a temperaturas superiores a 1250ºC verificou uma perda de peso excessiva, devido 

à evaporação dos constituintes da fase ligante; 

§ as adições de carbono foram efectivamente benéficas para a obtenção de materiais 

completamente densos a 1250ºC; 

§ os materiais, após a sinterização, eram constituídos por ferrite (75%) e austenite 

(25%); 
 

A diminuição da percentagem de níquel no ligante contribuiu para a diminuição da 

temperatura de formação do líquido. Esta temperatura é também influenciada pelo 

conteúdo de carbono, devido ao seu efeito no decréscimo da temperatura liquidus do 

ligante31.  
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Farooq et al.52 estudaram a adição de várias percentagens de aço inoxidável 316 (AISI) 

(16-18Cr, 10-14Ni, 2Mn, 1Si)65 ao WC, através de técnicas convencionais de metalurgia 

de pós. Estes autores debruçaram o seu estudo nas composições apresentadas na Tabela 1.7 

e compararam, em termos de densificação, o método de produção mais eficiente. Para tal, 

utilizaram a sinterização em H2 e a prensagem a quente com moldes de grafite, numa gama 

de temperaturas entre 1300 e 1480ºC. Após a medição das densidades obtidas, concluíram 

que a última era mais eficaz, produzindo densidades ligeiramente superiores, em cerca de 

3%, às obtidas na sinterização em H 2 (Tabela 1.7). Os compósitos obtidos por prensagem a 

quente possuíam ∼99% de densidade teórica e estavam desprovidos de porosidade 

grosseira e fases de carboneto frágeis.  
 

Tabela 1.7 – Misturas de WC com aço inoxidável 316 (AISI), sinterizadas a 1480ºC52. 

Composição  
% ponderal 

Densidade (g/cm3) 
Sinterização       Prensagem a quente 

WC-  6 aço 316 
WC-  9 aço 316 
WC-12 aço 316 
WC-15 aço 316 

14,3 
14,0 
13,6 
13,1 

14,8 
14,5 
14,0 
13,6 

 

 

Cooper et al.24 estudaram o efeito das adições de crómio no processo de sinterização 

dos compósitos de WC-Ni. Para tal, basearam-se no sistema WC-10%pp Ni, efectuando 

substituições do Ni por Cr até 50% no ligante, de modo a obter WC-5%ppNi-5%ppCr. As 

principais conclusões retiradas deste estudo foram: 

§ o aumento do conteúdo de crómio nos compósitos à base de WC ligados com Ni -

Cr, resulta num aumento da energia de activação da sinterização, que conduz a um 

aumento da temperatura requerida para induzir a densificação a velocidades 

normais de aquecimento; 

§ sem a adição de crómio ao ligante níquel, a maioria da densificação parece ocorrer 

no estado sólido, enquanto que o aumento das adições de crómio resulta num 

decréscimo da contribuição do estado sólido para a retracção total; 

§ as estruturas sinterizadas indicam que a presença de crómio no ligante aumenta a 

porosidade e restringe o estágio de solução-precipitação do processo de 

sinterização; 
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“Actualmente a investigação em tecnologia de metal duro está 

direccionada para o desenvolvimento de graus com resistências 

elevadas ao desgaste, corrosão e oxidação.” 

Raghunathan, S. et al. 
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2. Procedimento Experimental 

 

No presente capítulo apresentar-se-á a caracterização dos materiais de partida 

utilizados neste estudo, seguida de uma explicação detalhada das etapas de processamento 

realizadas.  

Realizar-se-á, ainda, uma descrição das técnicas utilizadas na caracterização 

cristalográfica, morfológica e química das amostras obtidas (em pó, em verde e 

sinterizadas). 

 

 

2.1.  Materiais  

 

Os pós de WC foram fornecidos por uma indústria pulvometalúrgica da região ( Durit, 

Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda). O material utilizado para revestir o pó (alvo), 

foi um aço referenciado como 304 (AISI), fornecido pela Oxicentro - Máquinas Lda. 

Na Tabela 2.1 e nas figuras 2.1 e 2.2 apresentam-se as características físicas do pó de 

WC, antes da deposição, segundo os ensaios efectuados referidos nas secções seguintes.  
 

Tabela 2.1 – Características físicas do pó de WC. 

Fases (DRX) α-WC e W2C (vestígios)  
Densidade teórica a 20ºC1 (gcm-3) 15,63  
Densidade real(a) (gcm-3) 15,58 ± 0,01 
Sw, BET

(b)
 (m

2g-1) 0,0485 
GBET

(c) (µµm) 7,9 
GDRL

(d) 50% (µµm) 9,1 ± 0,5 
(a)Determinada pelo picnómetro de Hélio.  

(b)Área superficial específica determinada por BET.  (c)Diâmetro esférico equivalente.  

(d)Diâmetro médio de partícula a 50% de distribuição, obtido por difracção de raios laser. 

 

O pó de WC é constituído por partículas com tamanho inferior a 3 µm, que constituem 

aglomerados com tamanho médio entre 3 e 25 µm com uma morfologia sensivelmente 

esférica e nodular, como se pode observar nas imagens obtidas por microscopia electrónica 

de varrimento (SEM), na fig. 2.1. Em relação às fases existent es no pó, o α-WC é a fase 

maioritária, mas encontram-se também, vestígios de W2C (fig. 2.2-b). 
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Figura 2.1 – Morfologia das partículas do pó de WC. 
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Figura 2.2 – a) Curva cumulativa superior do pó de WC obtida por difracção de raios laser. 

b) Difractograma do pó de WC. 

 

As características do aço inoxidável 304 (AISI) são apresentadas na Tabela 2.2. Para 

comprovar a composição ponderal do aço, usou-se a técnica análise elementar por  ICP e  

microanálise por sonda electrónica EPMA (secção 2.6.). 
 

Tabela 2.2 – Características do aço inoxidável 304 (AISI) à temperatura ambiente.  

Composição química  
tabelada♦♦  (% pond.) 

0,07 (C); 2,00 (Mn); 1,00 (Si); 17,0-19,5 
(Cr); 8,0-10,5 (Ni); 0,045 (P); 0,03 (S) 

Composição química  
(% pond.) (ICP) 

71,5 (Fe); 19,1 (Cr); 8,1 (Ni); 1,7 (Mn) 

Composição química  
(% pond.) (EPMA) 

71,3 (Fe); 18,3 (Cr); 8,0 (Ni); 1,7 (Mn) 0,31 
(Si); 0,03 (P) 

  Densidade teórica♦♦  (gcm-3) 7,9 
Temperatura de fusão♦♦  (ºC) 1400-1450 
Resistência à tracção♦♦  (MPa) 500-700 
Módulo de elasticidade ♦♦  (GPa) 200 
Dureza HB 30♦♦   215 

        50 µµ m       6 µµ m 

(b) (a) 
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♦♦  Wegst-C.W. STAHLSCHLÜSSEL - Chave dos Aços, Alemanha, 2001. 

O aço inoxidável 304 pertence ao grupo dos aços inoxidáveis austeníticos, que são 

essencialmente ligas ternárias ferro-crómio-níquel, neste caso com 19% de Cr e 8% de Ni 

como pode verificar-se na Tabela 2.2.  

Este aço foi fornecido em chapa e no estado recozido, dado que este tratamento 

possibilita a retenção dos carbonetos em solução sólida, permitindo assim, um aumento da 

resistência à corrosão. Deste modo, apresenta ainda, como características, boa resistência à 

corrosão em várias classes de ambientes, incluindo atmosferas industriais e marítimas, 

ambientes moderadamente químicos e oxidantes. 

 

 

2.2. Revestimento dos pós 

 

Os pós de WC foram submetidos a uma técnica de deposição física em vapor (PVD) 

classificada como pulverização catódica♦, utilizando um alvo de aço inoxidável com as 

características referidas anteriormente. Esta técnica foi utilizada para revestir os pós de 

WC com a matriz ligante de aço inoxidável 304. 
 

Basicamente, o processo de pulverização catódica realiza-se em vácuo e consiste no 

bombardeamento do material a depositar, por iões de um gás inerte (por exemplo Ar ou 

Ne, previamente ionizado), que formam um plasma, provocando a ejecção de átomos ou 

conjunto de átomos da superfície deste material, por troca de quantidade de movimento2. 

As espécies ejectadas são então depositadas no substrato formando um revestimento. 

Designa-se por alvo o componente da câmara constituído pelo material que se quer 

depositar e por substrato o material sobre o qual se vai formar o revestimento. Na fig. 2.3 

está uma representação esquemática do princípio de pulverização catódica. 
 

Para aumentar o número de iões junto ao alvo usam-se, por vezes, campos magnéticos 

intensos próximos e sensivelmente paralelos à sua superfície, que forçam os electrões (que 

por choque produzem ionizações dos átomos do gás raro) a movimentos helicoidais em 

torno das linhas de força do campo magnético e que levam a um aumento substancial da 

concentração de iões junto à superfície do alvo 2. Obtêm-se assim, taxas elevadas de 

♦ Vulgarmente denominada pelos Ingleses como Sputtering 
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deposição, ideais para a indústria, sendo este processo conhecido por pulverização 

catódica tipo magnetrão.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 – Representação esquemática do princípio da pulverização catódica. 

 

Os átomos pulverizados têm uma energia cinética entre 2 e 30 eV, dirigindo-se para o 

substrato numa região de descarga a uma pressão de cerca de 1 Pa. Neste caso, em que se 

utilizam pressões reduzidas, os átomos pulverizados atravessam o espaço entre o alvo e o 

substrato sem soferem perdas significativas de direcção e energia, obtendo-se taxas de 

deposição elevadas. A energia requerida poderá ser controlada através da pressão do gás de 

trabalho, de modo a aumentar ou diminuir o número de colisões e consequentemente a 

energia perdida pelos átomos nessas colisões2.  

 

 

 

2.2.1. Sistema experimental 

 

O equipamento experimental, utilizado para a deposição, foi concebido pelo Grupo de 

Materiais e Engenharia de Superfícies do ICEMS, da Universidade de Coimbra. O 

equipamento é constituído por uma unidade de bombagem, uma câmara de deposição, uma 

fonte de potência e controladores. A unidade de bombagem é composta por duas bombas 

 

       Fonte de Potência  
 
 

 
                      Cátodo (Alvo) 
 
 
 
 
           Plasma       
                                                                                                                 
                                                                                               

 
 

       Substrato 
                                                                                   

         Câmara 
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rotativas e uma bomba turbomolecular. A pressão mínima de vácuo obtida por este sistema 

é da ordem dos 10-4 Pa, que corresponde a um baixo vácuo. A pressão de trabalho é 

controlada pela entrada de gás inerte na câmara, através de uma válvula de fuga servo -

assistida. Este sistema permite manter a pressão constante no interior da câmara durante o 

processo de deposição. 
 

A câmara de deposição é constituída por um tambor em aço inoxidável austenítico, 

onde se coloca o substrato, pelo alvo que é introduzido dentro do tambor e ao qual está 

ligado um sistema de refrigeração fechado e por um sistema de rotação e vibração. O alvo 

está fixado na porta da câmara de deposição que se movimenta em carris, de modo a 

facilitar o manuseamento do tambor com o pó. Para melhorar a refrigeração o alvo foi 

soldado, por brazagem, a uma parte de cobre, ficando esta face em contacto com a água. 

A instalação do sistema de rotação e vibração foi uma inovação introduzida, para 

possibilitar o revestimento homogéneo de pós, através da sua agitação. Simultaneamente, 

considera-se uma mais valia dado que, aumenta a versatilidade do equipamento, 

permitindo revestir tanto superfícies de amostras compactas como de pó. 
 

O gerador de potência, utilizado na pulverização do alvo, atinge uma potência máxima 

de 1 KW. Como o alvo de aço inoxidável que se utilizou é condutor e possui ainda, um 

magnetrão, a criação de uma concentração de cargas, à sua superfície, é facilmente obtida 

através da ligação a uma fonte de corrente contínua, efectuando-se assim a pulverização 

catódica tipo magnetrão. 

Os controladores utilizados servem para medir a pressão dentro da câmara de 

deposição. Utilizaram-se 3 tipos de controladores para o efeito, um para pressões inferiores 

a 0,1 Pa, outro para pressões superiores e, por fim, um controlador para medir a pressão 

entre a bomba rotativa e a turbomolecular. Para além destes controladores, existe um 

controlador do motor, que auxilia o sistema de rotação e vibração do tambor, e um 

debitómetro que controla o fluxo de entrada de gás. 

 

Na fig. 2.4 está uma fotografia geral do equipamento utilizado na deposição por 

pulverização catódica e duas fotografias mais pormenorizadas da câmara de deposição, 

onde se consegue visualizar o alvo e o tambor onde se coloca o substrato (fig. 2.4-b). Na 

fig. 2.4-c) observa-se o interior do tambor aquando da formação do plasma. 
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Figura 2.4 – a) Vista geral do equipamento utilizado para revestir os pós de WC. 

b) Tambor e alvo.  c) Plasma no interior da câmara. 

 

 

 

 

2.2.2. Optimização das condições de deposição 

 

Apesar da deposição de aço inoxidável, através da técnica de pulverização catódica, 

não ser desconhecida, tem sido apenas utilizada no revestimento de substratos planos3,4,5,6. 

Para a deposição sobre pós as condições de utilização serão necessariamente diferentes, 

dado que a área a revestir aumenta significativamente. São vários os parâmetros de 

controlo do equipamento de deposição por pulverização catódica: 

Ø Pressão inicial antes da deposição; 

Ø Pressão de deposição, controlada pelo fluxo de entrada do gás inerte; 

Ø Potência de deposição; 

Ø Tempo de deposição; 
 

O gás inerte utilizado normalmente para a formação do plasma é o árgon, mas foram 

também descritas deposições com misturas de azoto4. No caso presente, optou-se pela 

utilização do árgon devido, por um lado, ao seu baixo custo e disponibilidade no mercado 

fiygio 

  b 

  c   a 
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e, por outro, ao seu peso atómico que garante um coeficiente de pulverização adequado 

para quase todos os elementos químicos2.  

 

O alvo de aço utilizado tem acoplado um magnetrão, como foi já mencionado, que 

permite a obtenção de taxas de deposição elevadas com pressões de deposição 

relativamente baixas2. No entanto, uma desvantagem deste sistema é a erosão diferencial 

do alvo, devido à concentração do plasma na zona que engloba as trajectórias dos 

electrões. 
 

As pressões de deposição referenciadas3,4,5,6 na deposição de aço inoxidável, em 

sistema de pulverização com magnetrão, variam entre 0,2 e 0,3 Pa4,5 para distâncias entre o 

alvo e o substrato da ordem dos 60 a 80 mm. Neste trabalho optou-se por empregar uma 

pressão de deposição mais elevada, de 0,5 Pa. 
 

Foram efectuados alguns ensaios, tendo em vista o estudo das melhores condições de 

deposição. Às variáveis anteriormente referidas, foi necessário adicionar outra variável 

resultante da implantação do sistema de rotação e vibração no tambor, usado para garantir 

uma deposição uniforme do aço inoxidável sobre o pó de WC. Deste modo, os parâmetros 

estudados para optimizar as condições de deposição foram:  

Ø Posição do substrato dentro do tambor; 

Ø Potência de deposição; 

Ø Tempo de deposição; 

Ø Movimento do tambor. 
 

Para estudar a influência destas variáveis na espessura do revestimento, efectuaram-se 

deposições em lamelas de vidro, que foram colocadas em posições estratégicas dentro do 

tambor. Tanto nestes ensaios, como nas deposições sobre o pó, o alvo de aço inoxidável 

304 utilizado tem as dimensões 0,30×0,18×0,002 m 3, correspondendo a uma área exposta 

ao plasma de 54×10-3 m2. A distância do alvo ao substrato m anteve-se inalterável, sendo 

igual a 150 mm. A pressão inicial e a pressão de deposição, também permanecerem 

invariáveis, correspondendo a 1x10-4 Pa e 0,5 Pa, respectivamente. As condições em que 

foram efectuados os ensaios encontram-se na Tabela 2.3. 
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Nas deposições com maiores potências e tempos, a temperatura atingida dentro da 

câmara é relativamente elevada (∼250ºC) e por isso, foi necessário efectuar essas 

deposições em períodos de 1 h intercalados com 0,5 h de paragem. 

 

Tabela 2.3 - Condições de deposição utilizadas nos ensaios de optimização dos parâmetros. 

Alvo Substrato Potência de 
deposição (W) 

Tempo de 
deposição (h) 

Movimento do 
tambor 

Aço inoxidável 304 Lamelas 
de vidro 

300, 400, 
500 e 700 1 Sem movimento 

Aço inoxidável 304 Lamelas 
de vidro 

700 1, 2 e 6 Sem movimento 

Aço inoxidável 304 Lamelas 
de vidro 700 1, 2, 4 e 6 3 r.p.m 

 

 

Para medir a espessura do filme, numa determinada região, colocou-se uma gota de 

cola de nitreto de boro na posição desejada da superfície polida (lamela de vidro), antes da 

deposição. Após a deposição do filme removeu-se o mesmo com acetona na posição 

previamente escolhida, de modo a criar uma superfície abrupta. Através da utilização de 

um rugosímetro da marca Perthen, modelo Perthometer C5D, foi possível medir o desnível 

que corresponde à espessura do filme.  

 

 

 

2.2.2.1. Posição  do substrato dentro do tambor 

 

A posição do substrato dentro do tambor influencia a espessura de filme obtido. 

Medidas de espessuras efectuadas por Billard5, em função da distância do eixo do alvo ao 

substrato, dn, para revestimentos depositados em substratos localizados a distâncias 

diferentes entre o alvo e o substrato fixo, dA-S (fig. 2.5), mostraram que, até um valor do 

ângulo θ, definido na fig. 2.5, igual a 45º, a taxa de deposição é inversamente proporcional 

ao quadrado da distância entre o centro do alvo e o substrato, d2, sendo  d = (dA-S /cosθ). 

Conclui-se assim, que a distribuição das partículas metálicas é elipsoidal, com as 

directrizes maiores a passarem pelo centro do alvo.  
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As medições da espessura do revestimento de aço inoxidável, depositado em lamelas de 

vidro, revelaram que as espessuras maiores foram obtidas na zona central do tambor, ou 

seja, quando o substrato é colocado na posição d = dA-S. Quando o substrato é colocado em 

zonas em que dn é superior a zero, a taxa de deposição diminui e consequentemente a 

espessura do filme também. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 – Representação esquemática das variáveis estudadas por Billard5. 
 

 

Seguidamente mostram-se os gráficos referentes aos resultados desses ensaios (fig.s 2.6 

e 2.7). O gráfico da fig. 2.6 corresponde à variação da espessura do filme, em função da 

posição da amostra dentro do tambor, para várias potências de deposição, enquanto que o 

gráfico da fig. 2.7 representa a variação da espessura do filme, em função da posição, com 

o aumento dos tempos de deposição. A posição dentro do tambor é definida ao longo do 

eixo entre as suas extremidades, correspondendo a posição de ∼15 cm a um ângulo θ = 0º 

na fig. 2.5. 
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Figura 2.6 - Variação da espessura do filme em função da posição da amostra dentro do tambor  

 e da potência de deposição, para 1 hora de deposição. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25

Posição dentro do tambor (cm)

E
sp

es
su

ra
 d

o 
fi

lm
e 

(
µµ

m
) 1 hora

2 horas
6 horas

 

Figura 2.7 - Variação da espessura do filme em função da posição da amostra e do tempo de 

 deposição para uma potência de deposição de 700 W. 

 

Pela análise dos gráficos nas fig.s 2.6 e 2.7, define-se a posição do substrato dentro do 

tambor, correspondente a uma maior eficácia na deposição (maiores espessuras de 

revestimento), numa zona central entre 10 e 20 cm. Estes resultados estão qualitativamente 

de acordo, com a dependência da taxa de deposição na distância entre o alvo e o substrato, 

proposta por Billard5. Conclui-se também, que o aumento da espessura de filme é 

proporcional ao aumento da potência e do tempo de deposição. 

 

 

 

2.2.2.2. Potência de deposição  

 

A potência aplicada influencia o número de partículas que são ejectadas do alvo, por 

troca de quantidade de movimento, adquirindo assim, energia suficiente para se 

depositarem sobre o substrato2. As partículas são ejectadas em direcções aleatórias que 

correspondem, aproximadamente, a uma distribuição tipo co-seno. Para estudar a 

influência da potência, na espessura do revestimento, consideraram-se como valores de 

partida os referenciados na literatura4,5 (320W e 400W) e tempos de deposição de 1 hora. 

Na fig. 2.8-a estão representados graficamente os resultados obtidos, verificando-se que a 

espessura do filme, e (µm), aumenta com a potência, P (W). Com base nestes resultados 



Procedimento Experimental 

Revestimento dos pós 63 

conclui-se que, quanto maior a potência, mais eficaz é a ejecção de partículas e 

consequentemente a deposição no substrato. 

Não s e estudaram potências superiores dado que originam temperaturas elevadas dentro 

da câmara (superiores a 250ºC), que não são compatíveis com o sistema de refrigeração. 

Mesmo para potências de 700 W, as deposições tiveram que ser efectuadas durante 

intervalos de 0,5 h, intercaladas com 0,5 h de pausa. 
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Figura 2.8 – Variação da espessura do filme depositado sobre uma lamela de vidro, 

 colocada na posição central do tambor, com a potência (a) e o tempo (b). 

 

 

 

 

2.2.2.3. Tempo  de deposição  

 

O último parâmetro de deposição estudado, para um valor fixo de potência de 700W, 

foi o tempo. Os resultados adquiridos (fig. 2.8-b), indicam que a espessura do filme 

apresenta uma variação aproximadamente linear com o tempo. Esta proporcionalidade é 

coerente dado que, quanto maior for o tempo de deposição, maior é o número de espécies 

depositadas no substrato, aumentando assim a espessura do filme. 
 

Tanto o estudo efectuado da variação do tempo, como o da potência, correspondem a 

deposições em substratos colocados na zona perpendicular ao alvo e sem qualquer 

movimento de rotação ou vibração do tambor. Para ambos os gráficos (fig. 2.8) foi 

calculada a equação que melhor se adaptava aos pontos experimentais, de modo a 

quantificar a relação entre as variáveis. Para este estudo considerou-se, ainda, que a 

(b) (a) 
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espessura do filme, ao longo da lamela de vidro, se mantinha aproximadamente constante.  

 

2.2.2.4. Movimento do tambor 

 

Para estudar a influência, na espessura do filme depositado, do movimento do tambor, 

realizaram-se duas deposições sobre lamelas de vidro. A primeira sem movimento do 

tambor e a segunda com uma velocidade de 3 r.p.m., ambas para um valor constante de 

potência de 700 W e uma hora de deposição. Os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 2.4 e as posições do substrato dentro do tambor estão definidas na fig. 2.9. 
 

O movimento do tambor é necessário para garantir uma boa uniformidade do 

revestimento nos substratos em pó. Contudo, os resultados da Tabela 2.4 indicam que o  

movimento do tambor reduz substancialmente a espessura do filme depositado, em 

qualquer das posições ensaiadas. Neste caso, a espessura do filme é cerca de 20% da obtida 

nas mesmas condições, sem movimento do tambor. 

 

Tabela 2.4 – Variação da espessura do filme com o movimento do tambor (700W; 1h). 

Movimento do 
tambor 

Posição do 
substrato (cm) 

Espessura do 
filme (µµm) 

 I 3,88 ± 0,72 
Sem movimento II 5,68 ± 0,23 

 III 5,33 ± 0,26 
 I 0,89 ± 0,18 

3 r.p.m II 1,15 ± 0,18 
 III 0,96 ± 0,13 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Figura 2.9 – Representação esquemática da posição das lamelas de vidro dentro do tambor. 
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Posição I (0-7,5 cm); posição II (8,5-16 cm) e posição III (17-24,5 cm). 

 

2.2.3. Rendimento da deposição 

 

Para completar os estudos preliminares, realizados na etapa de deposição, avaliou-se o 

seu rendimento tendo como base a variação do tempo e da posição dentro do tambor. Para 

tal, mantiveram-se fixos os parâmetros de potência (700 W) e sujeitou-se o tambor a uma 

velocidade de rotação de 3 r.p.m. e a uma frequência de vibração de 1,6 Hz, condições 

estas próximas das utilizadas nas deposições sobre o pó de WC. 

Para executar este estudo foram colocadas lamelas de vidro em posições estratégicas 

dentro do tambor de aço, conforme a representação esquemática da fig. 2.9. 
 

Na fig. 2.10-a apresentam-se os resultados adquiridos, concluindo-se que as maiores 

quantidades de revestimento são obtidas para os tempos mais longos e, em particular, na 

posição II, tal como seria de esperar pelos estudos anteriores. A dependência da massa 

depositada é, tal como a espessura, linear com o tempo de deposição.  
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Figura 2.10 – Massa depositada por unidade de área em função do tempo e das 3 posições dentro  

  do tambor (a) e somente para a posição II (b). 
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2.2.4. Condições da deposição sobre os pós 

 

Com base no estudo anterior, os parâmetros utilizados nas deposições sobre o pó 

correspondem à potência e tempo máximos estudados, dado que equivalem a maiores 

espessuras de filme ou massa depositada por unidade de área.  

As deposições efectuadas sobre o pó de WC somaram um total de quatro. As variáveis 

que se mantiverem constantes em todas as deposições encontram-se resumidas na Tabela 

2.5. A primeira correspondeu a valores de potência e de tempo de deposição mais baixos 

(Tabela 2.6), enquanto que nas seguintes se utilizaram valores de potência e tempo mais 

elevados. A segunda difere da terceira deposição apenas na quantidade de pó de WC a 

revestir. Finalmente, na última deposição, utilizou-se o mesmo alvo de aço inoxidável 304, 

mas com pedaços de grafite colados de modo a depositar conjuntamente carbono, e uma 

fonte pulsada para permitir os intervalos de pausa, necessários durante a deposição nestas 

condições, como referido anteriormente.  
 

Tabela 2.5 – Variáveis que se mantiverem constantes nas deposições. 

Dimensões do alvo de aço inoxidável 304 54×10-3 m2 
Distância máxima do pó ao alvo 150 mm 
Pressão inicial  1x10-4 Pa 
Pressão de deposição 0,5 Pa 
Gás utilizado Árgon (99,99% de pureza) 
Velocidade de rotação do tambor 3 r.p.m. 
Frequência de vibração do tambor  1,6 Hz 

 

Tabela 2.6 - Deposições efectuadas sobre o pó de WC. 

Número da 
Deposição 

Alvo  Fonte de 
potência 

Massa (g) 
Pó de WC 

Potência 
(W) 

Tempo 
(h) 

1 Aço inoxidável 304 DC♦  50 500 1,5 
2 Aço inoxidável 304 DC♦  50 700 6 
3 Aço inoxidável 304 DC♦  100 700 6 

4 
Aço inoxidável 304 + 12 pedaços de 
grafite (7×7×1) mm3 (99,8% pureza) 

pulsada 100 700 6 

♦Corrente contínua 

 

Durante o movimento do tambor perde-se uma fracção do pó devido, por um lado, à 

sua rotação e, por outro, à sua vibração. Estas perdas não foram quantificadas neste estudo 

preliminar. No entanto, esclarece-se que a quantidade de pó revestido não é 

necessariamente a mesma que se colocou dentro do tambor. 
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2.3. Processamento dos pós 

 

Após o revestimento dos pós de WC com aço inoxidável 304, por pulverização 

catódica, estes foram processados segundo as etapas do processo convencional, i.e., 

prensagem e sinterização. 

 

 

 

2.3.1. Prensagem 

 

Como não era conhecido o comportamento do pó revestido, na etapa de prensagem, 

efectuaram-se ensaios de prensagem de modo a conhecer a pressão mais adequada e a 

necessidade ou não de utilização de lubrificante (normalmente parafina). 

As diferentes amostras de pó de WC revestidas com aço foram prensadas 

uniaxialmente (prensa hidráulica CARVER Laboratory Press - Model C), numa gama de 

pressões entre 60 e 250 MPa, durante 60 segundos. Como termo de comparação prensou-se 

também, uma amostra de pó de WC anteriormente misturada com 1,5% de cera de parafina 

num moinho de aço inox, com bolas de metal duro e isopropanol, a 150 r.p.m., durante 6 

horas.  
 

As pastilhas prensadas tinham 10 mm de diâmetro e aproximadamente 3 mm de 

espessura. Após a medição da massa e das dimensões das pastilhas calculou-se a sua 

densidade geométrica.  

Como as pastilhas de pó revestido podiam ser manuseadas, sem se danificarem, não foi 

necessária a utilização de parafina. Algumas das pastilhas submetidas a pressões superiores 

a 200 MPa, apresentavam defeitos característicos, tal como, o efeito de tampa. Dado que a 

estas pressões o patamar de compactação já havia sido atingido, optou-se por utilizar uma 

pressão de 190 MPa, durante 1 minuto, nas pastilhas que seguiram para a próxima etapa, a 

da sinterização. 
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2.3.2. Sinterização 

 

Tal como nas etapas de processamento anteriores, foram necessários ensaios para 

optimizar as condições de sinterização.  

As amostras prensadas foram sinterizadas num forno de SUPER-KANTAL (temperatura 

máxima 1650ºC) tubular e vertical da Termolab, com um controlador PID da Eurotherm. 

Este forno foi equipado com um sistema de vazio ( Criolab, Equipamento Criogénico e de 

Laboratório, Lda), que é constituído por uma bomba de vazio primário, um medidor de 

pressão 917 Pirani, válvula de agulha da ALCATEL, tubos de ligação e tampa superior e 

inferior do tubo de trabalho em latão (fig. 2.11). Para obter uma atmosfera redutora, 

durante a sinterização, optou-se pela utilização de um porta-amostras fechado em grafite. 

Para o controlo mais preciso da temperatura da amostra utilizou-se um termopar de Pt/Pt 

13% Rd, colocado em contacto com o porta-amostras e protegido por um tubo de alumina. 

A temperatura da amostra e a pressão dentro do tubo de trabalho, foram continuamente 

registadas, durante o ensaio, num registador de 2 canais da Kipp & Zonen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Esquema do forno e do circuito de vazio. 

 
              V 
                T 
                             1 
 
 
 
                            2 
        
                
                          3 
B  - Bomba 
V  - Válvula de agulha 
T   - Torneira 
M  - Medidor de pressão 
R   - Registador 
P   - Porta-amostras 
1  -  O’ring                   4 
2  -  Tampa superior 
3  -  Rosca em latão 
4  -  Tubo de trabalho (alumina)           5 
5  -  Tubo de suporte do porta-amostras 
6  -  Termopar                 6 
7  -  Tampa inferior 
                      7 

 

   

R 
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A afinação das condições de trabalho do forno incluiu vários testes ao circuito de vazio, 

para detecção e redução das fugas do sistema. Com esta afinação os valores de pressão no 

tubo de trabalho são inferiores a 1 Pa, à temperatura ambiente, e próximos de 10  Pa para 

temperaturas superiores a 1000ºC. Efectuaram-se também, testes ao forno com o circuito 

de vazio ligado, para estabelecer a zona quente do forno e a localização do porta-amostras. 

Registou-se ainda, desde a temperatura ambiente até à temperatura do ensaio, a diferença 

entre a temperatura indicada pelo termopar de medida da temperatura da amostra e a 

indicada pelo termopar de controlo do forno, determinações estas importantes na 

programação dos ciclos de aquecimento. 

Resumindo, as amostras foram sinterizadas em atmosfera de vácuo, (1 Pa ≤ P ≤ 10 Pa), 

num intervalo de temperaturas entre 960 e 1425ºC, segundo o seguinte ciclo térmico: 
 

Tabela 2.7 - Ciclo térmico de sinterização. 

Velocidade de aquecimento  5 ºC/min. 

Temperaturas de sinterização (ºC)Ρ 
960; 1080; 1160; 1200; 
1260; 1325; 1405; 1425 

Tempo de sinterização 3 horas 
ΡTemperaturas medidas com o termopar colocado junto ao porta-amostras. 

 

O arrefecimento, desde a temperatura de sinterização até à temperatura ambiente, efectuou-

se segundo a curva de arrefecimento natural do forno, enquanto que o vácuo se manteve 

ligado até aproximadamente aos 300ºC. 

 

 

 

2.4. Caracterização cristalográfica 

 

A difracção de raios-X (DRX) foi a técnica utilizada para caracterizar as fases 

cristalográficas presentes nas amostras. Para tal, utilizou-se um equipamento de difracção 

de raios-X, RIGAKU, com um sistema de controlo e aquisição de dados comandado por um 

processador inserido numa unidade referenciada como 5270H1. Esta unidade está ligada a 

um computador equipado com um programa específico, Jade 5, que recebe e trata os dados 

adquiridos com base nas fichas de indexação ICDD7. 
 



Procedimento Experimental 

70  Caracterização cristalográfica 

O difractómetro está equipado com uma fenda de dispersão automática, que permite um 

controlo automático da abertura da saída do feixe de raios-X, gerado na ampola, e que vai 

incidir sobre a amostra permitindo a análise a partir de θ-2θ. Possui, ainda, um 

monocromador de grafite, entre a amostra e o cintilador, que aumenta a resolução dos 

difractogramas com base numa melhoria do sinal que chega ao referido c intilador, uma vez 

que permite eliminar parte da radiação proveniente de efeitos de fluorescência de raios-X e 

que podem ocorrer em paralelo com a difracção. Os raios-X são produzidos numa ampola 

com filamento de cobre (λCuKα1 = 1,54056 å) aplicando uma tensão de 40 KV e uma 

corrente de 30 mA.  

 

 

 

2.4.1. Análise qualitativa e quantitativa 

 

Foram efectuados dois tipos de análise em DRX nas amostras sinterizadas, uma 

qualitativa e outra quantitativa. Na análise qualitativa identificaram-se as fases formadas na 

superfície das amostras (em contacto com a atmosfera) e em volume. As condições 

utilizadas estão representadas na Tabela 2.8. As fases cristalográficas no revestimento e no 

pó revestido foram também analisadas nas mesmas condições.  
 

Tabela 2.8 – Condições do ensaio de DRX utilizado na análise qualitativa e quantitativa. 

Ângulos de varrimento (2θθ ) (4 - 120º) 
Velocidade de varrimento (2θθ /s) 0,02 
Tempo por passo (s) 3,00 
Tempo de varrimento (h:m:s) 01:36:40 

 

 

Para efectuar a análise de DRX em volume desfizeram-se as amostras sinterizadas num 

almofariz de aço, sendo seguidamente o pó passado num peneiro de 45 µm de malha. 

Posteriormente, efectuaram-se 4 análises de difracção para cada pó e segundo as condições 

indicadas na Tabela 2.8. 
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A análise quantitativa foi realizada através de um software de sistema de análise de 

estrutura geral, denominado GSAS8, e que utiliza como princípio o método de Rietveld 9. 

Este método parte da análise dos resultados da difracção do pó, neste caso as quatro 

análises referidas anteriormente, sendo seguidamente inseridos os factores da estrutura de 

cada fase parametrizados, e através do cálculo pelo método dos mínimos quadrados, é 

obtida a diferença entre as intensidades observadas e calculadas9. A versão utilizada é um 

pouco mais sofisticada, permitindo avaliar as fases identificadas na difracção em termos de 

fracções ponderais de cada fase.  

A análise foi efectuada com base na observação de que as fases minoritárias (Fe-α e 

Fe-γ) são vestigiais, sendo por isso desprezadas da quantificação. Deste modo, considerou-

se apenas a existência da fase WC e da fase do tipo M6C. Para cada uma das fases 

analisadas foi necessário recorrer a informação bibliográfica10,11, de modo a obter os 

parâmetros de toda a estrutura. 

 

 

 

2.5. Caracterização morfológica 

 

2.5.1. Microscopia electrónica de varrimento (SEM) 

 

A microscopia electrónica de varrimento (SEM) é uma das técnicas de análise mais 

utilizada na caracterização de materiais, fornecendo imagens com contraste topográfico 

e/ou elementar da amostra, consoante o modo de observação é em electrões secundários ou 

em rectrodifundidos. 

O SEM utilizado é da marca HITACHI-S4100, tem um potencial de aceleração máximo 

de 30 KV e uma resolução de 15 å. Possui um filamento de tungsténio, sendo o feixe de 

electrões produzido por um canhão de emissão de campo. O microscópio possui, ainda, os 

seguintes detectores: 

§ Detector EDS da Rontec – EDR288/SPU2; 

§ Detector de electrões rectrodifundidos da Robinson Etpsemra, RBH-4100 FML, 

com uma resolução de 3 mm. 
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Como o SEM concede também, a utilização da espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS), passa-se a denominar esta técnica por SEM/EDS, permitindo simultaneamente a 

observação de microestruturas e quantificações elementares rápidas.  

 

 

2.5.1.1. Preparação  das amostras  

 

Para observar o revestimento depositado sobre as lamelas de vidro, esta foi fracturada e 

colada ao porta-amostras de alumínio com cola de carbono (Carbon Cement). Como o 

revestimento é constituído maioritariamente por ferro, ou seja é condutor, não foi 

necessário revestir a amostra com um filme de C ou Au. 

Para caracterizar morfologicamente os pós estes foram dispersos em álcool 

isopropílico, sendo seguidamente colocada uma gota da solução sobre o porta-amostras de 

alumínio, que depois se deixou evaporar. Como os pós revestidos são condutores, foram 

observados tal e qual, sem deposição de um revestimento condutor de Au ou C. 
 

Para analisar a microestrutura das amostras, estas foram fracturadas e posteriormente 

impregnadas com uma mistura de resina e endurecedor, denominada Citofix, ficando a face 

fracturada exposta. Foram depois, polidas durante aproximadamente durante 15 min em 

cada uma das lixas de 100, 180, 500, 800 e 1200 mesh. Seguidamente, foram polidas em 

telas com pasta de diamante de 6, 3 e 1 µm durante 30 minutos.  

 

Para revelar a fase de carboneto η e o tamanho de grão, as amostras foram atacadas 

quimicamente com uma solução denominada Murakami’s (10g de NaOH; 10g K3Fe(CN)6 

e 100 ml de H2O) durante 3 segundos e 3 minutos, respectivamente. 

As amostras polidas foram analisadas em SEM/EDS e em EPMA (microsonda 

electrónica). Para obter microestruturas de boa qualidade e evitar possíveis efeitos de 

carga, depositou-se uma camada superficial de carbono nas amostras polidas, através de 

um evaporador Emitech K950.  
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2.5.2. Distribuição granulométrica 

 

A técnica de análise utilizada para determinar a distribuição granulométrica do pó, foi a 

difracção de raios laser. Esta análise foi efectuada no Laboratório de Caracterização e 

Certificação de Materiais Granulares do IPN (Coimbra), num aparelho da marca 

COULTER LS 130. Para cada tipo de pó, foram efectuados seis ensaios (três para cada 

duas amostragens de material). 

 

 

2.5.3. Adsorção gasosa (BET) 

 

A área superficial específica, Sw, foi determinada por adsorção gasosa de N2, segundo o 

método de BET (isotérmica de Brunauer-Emmett-Teller) nos pós de WC com e sem 

revestimento. A análise foi efectuada num aparelho da marca MICROMERITICS – Gemini 

2370 V5. A partir do valor de Sw e da densidade real ( dt), obtida por picnometria de gás, é 

possível determinar o diâmetro esférico equivalente, GBET, com base na equação: 

               GBET = 
tw dS ×

6
                (2.1) 

 

 

 

2.6. Caracterização química 

 

2.6.1. Microanálise por sonda electrónica (EPMA) 

 

A microanálise por sonda electrónica é usada para determinar a composição elementar 

e a percentagem relativa de um microvolume de m atéria da ordem de 1 µm3. Ao incidir um 

feixe de electrões na amostra, os raios-X produzidos são dirigidos para o cristal onde serão 

difractados de acordo com a lei de Bragg (nλ = 2dhklsenθ), cujos índices h,k,l definem a 

orientação de um conjunto de planos paralelos a distâncias d uns dos outros (família de 

planos), fazendo um ângulo θ com a direcção do feixe incidente9. Seguidamente, os raios-

X difractados são analisados por um detector. O espectrómetro (detector de raios-X e 
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cristal monocromático) existente na microsonda utilizada é o espectrómetro de 

comprimento de onda dispersivo (WDS), o qual é constituído por vários cristais rotativos 

com posições pré-definidas, fazendo cada cristal uma análise por elemento.  

 

A vantagem do sistema WDS, relativamente ao EDS, é uma maior precisão na medição 

das energias dos picos de raios-X característicos, o que origina quantificações elementares 

mais exactas, e a capacidade de distinguir, em inúmeros casos, picos muito próximos 

correspondentes a diferentes elementos.  

Esta técnica só permite uma análise eficiente em amostras maciças e polidas, cuja 

superfície esteja isenta de sujidade ou óxidos. O limite de detecção é da ordem dos 100 

ppm. 

 

O equipamento utilizado para esta análise é da marca CAMECA, modelo Camebox 

SX50. Efectuou-se uma análise quantitativa e qualitativa dos elementos presentes no 

revestimento depositado sobre lamelas de vidro. A análise qualitativa pontual do Fe, Cr, Ni 

e posteriormente do W, foi realizada a uma pressão de 10-5 Pa, durante 200 ms em cada um 

dos 1024 canais, com um feixe electrónico de 15 KeV, a que corresponde uma intensidade 

de corrente de 40 mA. Para a análise quantitativa as calibrações foram realizadas numa 

área máxima de 1 µm2. Como a composição da amostra seria, em princípio, 

aproximadamente igual à do aço inoxidável, utilizou-se o cristal de LiF (fluoreto de lítio) 

para analisar o Fe, Cr e Ni.  

Para a utilização da técnica de EPMA no pó revestido, este foi prensado e fixado ao 

porta-amostras com cola de prata. O feixe electrónico usado para a análise pontual do Fe, 

Cr, Ni e W tinha uma voltagem de 15 KeV, a que corresponde uma intensidade de corrente 

de 40 mA, e 10 KeV para analisar o carbono. Para analisar o W, Fe, Cr e Ni utilizou-se o 

cristal de LiF, e o cristal Pc2 (Ni/C) para analisar o C. As amostras sinterizadas e polidas 

foram também analisadas nas mesmas condições. 

 

As correcções para os elementos metálicos foram efectuadas segundo o factor de 

correcção PAP (Pouchou And Pichoir)12, de modo a minimizar os efeitos de absorção e 

diferenças de números atómicos nas  amostras sujeitas a bombardeamento electrónico. 
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2.6.2. Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

Como já se referiu anteriormente, o EDS está associado ao SEM e permite 

quantificações elementares rápidas e a observação de microestruturas. Possui uma 

sensibilidade de 1000 ppm tendo, no entanto, menor precisão na quantificação de 

elementos leves, como por exemplo, o oxigénio e o carbono. 
 

Por este método analisou-se quantitativamente e qualitativamente a composição 

química do revestimento, depositado sobre uma lamela de vidro, e as superfícies das 

amostras sinterizadas em fractura e após polimento. Contudo, as análises obtidas por EDS 

não são muito fiáveis em termos quantitativos, uma vez que o tungsténio provoca 

fluorescência quando são emitidos os raios-X, interferindo com o espectro de outros 

elementos, nomeadamente o níquel e o crómio.  

 

 

2.6.3. Análise elementar por ICP 

 

A análise elementar por espectroscopia de plasma por acoplamento induzido (ICP), é 

uma técnica analítica para determinações elementares na última camada electrónica dos 

elementos, baseada nos princípios da espectroscopia atómica. 

Teoricamente, esta técnica aplica-se a todos os elementos, excepto o árgon, e as 

amostras podem estar na forma líquida, gasosa ou sólida. Na prática, resultados 

analiticamente favoráveis são obtidos para aproximadamente 70 elementos, com limites de 

detecção usualmente possíveis até ao nível de partes por bilião. A maioria das amostras são 

introduzidas na forma líquida como soluções aquosas9. 
 

Efectuaram-se por ICP análises no pó e nas amostras sinterizadas, de modo a avaliar a 

percentagem de revestimento. As amostras analisadas foram primeiramente submetidas a 

dissolução ácida (ácido nítrico e fluorídrico), efectuando-se depois a análise num aparelho 

da marca ISA Jobin Yvon – JY70 Plus, nas seguintes condições: potência = 1000 W; caudal 

de gás = 14 dm3/min e caudal de nublização = 1 cm3/min. 

Algumas amostras foram enviadas para a ACME Analytical Laboratories LTd, no 

Canadá, para efectuar também análises em ICP e para confirmação dos resultados.  
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2.6.4. Determinador de carbono 

 

Para analisar a percentagem de carbono existente nos pós revestidos, utilizou-se um 

determinador de carbono da marca LECO WR-112, com uma sensibilidade de 0,0001%. 

Este equipamento mede exclusivamente a percentagem de carbono existente nas 

amostras, através da sua queima e retenção dos produtos de CO2 resultantes da combustão. 

Estes produtos retidos são posteriormente libertados, por aquecimento, medindo-se a sua 

condutividade térmica. Os valores obtidos são automaticamente ajustados, conforme a 

calibração e a massa da amostra, e transmitidos na forma de percentagem de carbono 

existente na amostra. 

 

 

 

2.7. Determinação da densidade 

 

2.7.1. Picnometria de gás 

 

A densidade real dos pós foi determinada por picnometria de gás (hélio), num aparelho 

ACCUPYC 1330 (Laboratório de Caracterização e Certificação de Materiais Granulares do 

IPN, Coimbra). Para cada tipo de pó foram retiradas 3 amostragens e efectuaram-se 10 

ensaios em cada, totalizando 30 medições. 

Conhecendo a densidade real do pó antes e após a deposição, e a partir da regra das 

misturas para compósitos binários13, efectuou-se uma estimativa da percentagem em peso 

de revestimento existente no pó (% Paço), segundo a equação: 

 

   % Paço = 
)(

)(

açoW CaçoW C

açoW CW Caço

ddd

ddd

−×
−×

+

+                (2.2) 

 

onde dWC e dWC+aço representam respectivamente a densidade real do pó de WC e do pó 

revestido, enquanto que daço é igual à densidade do revestimento que foi determinada 

experimentalmente, nas mesmas condições de pressão e potência, em deposições sobre 

lamelas de vidro. 



Procedimento Experimental 

Determinação da densidade 77 

2.7.2. Imersão em mercúrio 

 

A densidade aparente das amostras sinterizadas, ρ, foi determinada pelo método de 

imersão em mercúrio, segundo o princípio de Arquimedes, através da expressão: 

Hgd
PP

P ×
+

=
21

1ρ                   (2.3) 

 

onde  P1 e P2 representam, respectivamente, a medição da massa da amostra em ar e imersa 

em mercúrio, enquanto que, dHg representa a densidade do mercúrio, que é igual a 13,6 

g/cm3. A balança utilizada, da Denver Instrument Company, possui uma resolução de 1 mg 

e o tempo de estabilização necessário para a leitura do P2 foi de 20 minutos. 

A densidade relativa das amostras foi calculada com o valor da densidade aparente, 

medido por imersão, e com o valor da densidade real obtido por picnometria de gás. 

Nas amostras em verde a densidade aparente foi determinada a partir do volume das 

amostras, medido geometricamente (geometria cilíndrica), e da sua massa.  
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 “A compactação das partículas revestidas deforma plasticamente 

o material dúctil da matriz para dentro dos poros, conferindo 

resistência em verde suficiente para o manuseamento.” 

Raghunathan, S. et al. 
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3. Resultados e discussão 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização do revestimento, dos 

pós revestidos e do seu processamento, para obtenção de amostras densificadas. 

Conjuntamente com a apresentação dos resultados obtidos, é efectuada uma discussão, 

com base na revisão bibliográfica do capítulo I, de modo a atingir a compreensão destes 

resultados e a determinação das directrizes para o trabalho futuro.  

 

 

 

3.1. Caracterização do revestimento  

 

3.1.1. Caracterização química 

 

O filme de aço inoxidável foi inicialmente caracterizado em deposições efectuadas 

sobre substratos de lamelas de vidro, porque estes possuem uma superfície plana que 

facilita a sua caracterização morfológica e cristalográfica. Esta caracterização teve como 

objectivo a avaliação das quantidades dos elementos depositados, tendo-se obtido os 

resultados da Tabela 3.1 referentes às condições de deposição indicadas na Tabela 2.3 

(700W, 1h). Distinguem-se na Tabela 3.1 dois tipos de filme, filme 1 e filme 2, que 

diferem apenas na utilização de pedaços de grafite que foram colados ao alvo de aço, de 

modo a depositar-se mais carbono, no filme 2.  
 

Tabela 3.1 – Caracterização química do revestimento de aço inoxidável (% ponderal). 

Amostra % Fe %Cr %Ni %Mn %Si %C %O 

Filme 1 (EPMA) 68,3 17,1 7,7 1,8 0,5 1,1 1,7 
Filme 1 (EDS) 70,9 18,9 7,3 2,2 0,7 ___ ___ 
        

Filme 2 (EPMA) 66,2 16,0 8,2 1,6 0,4 1,8 0,3 
        Alvo de aço (EPMA) 71,3 18,3 8,0 1,7 0,3 ___ 0,0 

 

Ambas as técnicas de análise utilizadas, EPMA e EDS, são coerentes em termos dos 

resultados da caracterização química do revestimento, observando-se que as quantidades 

dos elementos depositados são próximas das existentes no alvo de aço inoxidável e da 
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composição tabelada para o aço, Tabela 2.2. Verificar-se, também, que a quantidade de 

carbono depositado no filme de aço 2 aumentou ligeiramente.  

Com base nestes resultados, pode concluir-se que a pulverização catódica magnetrão, 

com alvos de aço inoxidável 304 em atmosfera de árgon puro, pode t ransferir com sucesso 

a composição de multi-elementos do material maciço para o revestimento, sem variação 

significativa da estequiometria do alvo. Conclusões idênticas foram, também, encontradas 

na deposição de outros tipos de aço inoxidável (316 e 310 AISI) em trabalhos publicados1. 
 

 

 

3.1.2. Caracterização cristalográfica 

 

O aço inoxidável utilizado no alvo pertence ao grupo dos aços inoxidáveis austeníticos 

porque, à temperatura ambiente, a sua estrutura pe rmanece austenítica (CFC – cúbica de 

faces centradas, tipo ferro-γ), devido à presença de níquel que também tem uma estrutura 

cristalina CFC2. No entanto, trabalhos realizados com alvos de aço inoxidável1 indicam que, 

após a pulverização catódica, a estrutura obtida no filme não permanece austenítica 

alterando-se para ferrítica (CCC – cúbica de corpo centrado, tipo ferro-α). 

Para o caso do revestimento em estudo, a estrutura obtida foi também ferrítica, como 

indica o difractograma na fig. 3.1♦. De acordo com a bibliografia3, isto significa que a 

temperatura de deposição, assim como a temperatura do substrato, não é muito elevada, 

permitindo a formação da estrutura da fase singular mais estável, ferrite. No filme 2 

obteve -se, também, uma estrutura ferrítica. 
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Figura 3.1 – DRX do filme 1 obtido com uma potência de deposição de 500 W, durante 2h♦. 

 ♦Utilizou-se, excepcionalmente, um difractómetro com ampola de Co. 
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A resistência à corrosão dos revestimentos ferríticos é inferior à da liga maciça 

austenítica1. Por isso, poderá ser interessante, sob o ponto de vista das propriedades, que 

estes revestimentos possuam uma estrutura austenítica. Esta estrutura já foi obtida 

utilizando temperaturas elevadas no substrato (>500ºC), ou por “crescimento epitaxial” 

num substrato austenítico1. Contudo, estas opções são restritivas na escolha da natureza do 

material do substrato. Adicionalmente, a utilização de temperaturas elevadas no 

revestimento dos pós finos e reactivos, aumenta a tendência à aglomeração, d iminuindo, 

portanto, a homogeneidade na distribuição do revestimento. 

 

 

 

3.1.3. Caracterização morfológica 

 

A partir dos valores de rendimento de deposição, definido como a massa de filme 

depositado por unidade de área, e da medida da espessura de filme, calculou-se 

geometricamente o valor da densidade do revestimento de aço inoxidável 304 (Tabela 3.2). 

Os cálculos foram efectuados nos filmes obtidos durante 1 hora de deposição, nas 3 

posições do tambor definidas na fig. 2.9, para uma potência de deposição de 700 W e 

velocidade de rotação de 3 r.p.m. Para efeitos de cálculo considerou-se uma espessura 

média de filme, depositado sobre lamelas de vidro, para cada posição correspondente. 
 

Tabela 3.2 – Cálculo geométrico da densidade do filme. 

Posição 
Massa depositada 

××10-3 (g/cm2) 
Espessura  
××10-4 (cm) 

  Densidade 
(g/cm3) 

I 0,53 0,89 ± 0,18 5,96 
II 0,76 1,15 ± 0,06 6,61 
III 0,54 0,96 ± 0,13 5,63 

 

O filme mais compacto foi obtido na posição II, enquanto que, nas outras posições a 

densidade calculada é ligeiramente inferior. Estes valores têm naturalmente um erro 

significativo, inerentes às medições indirectas envolvidas. No entanto, pode verificar -se 

que estão um pouco afastados da densidade do aço inoxidável2, 7,9 g/cm3, indicando que o 

filme não é muito denso. Para cálculos posteriores será considerado um valor de densidade 

do filme de aproximadamente 6,0 ± 0,5 g/cm3. 
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Consoante as condições de deposição, particularmente a pressão de deposição, 

temperatura do substrato e polarização do mesmo, podem obter-se diferentes morfologias 

para os filmes. Existem quatro tipos característicos de morfologias dos revestimentos, 

denominados de tipo 1, T, 2 e 3, segundo o modelo de Tornton4, que incide apenas nas 

variáveis pressão de deposição e temperatura do substrato, não incluindo a sua polarização.  

A principal diferença entre estas morfologias está na compacidade, a qual aumenta do 

tipo 1 para o tipo 3. As morfologias tipo 1 e  tipo T, pouco compactas, devem-se ao facto da 

energia dos “adátomos” (átomos não ligados), ser baixa, impedindo uma movimentação 

prolongada. Estas configurações têm ambas crescimento colunar, sendo distinguidas pela 

existência de poros entre colunas na tipo 1.  

As morfologias tipo 2 e tipo 3 correspondem a estruturas mais compactas, que se 

formam quando a pressão de deposição e a temperatura do substrato aumentam. A 

morfologia tipo 2 é caracterizada pelo aumento das colunas, enquanto que a tipo 3 é 

caracterizada por grãos equiaxiais4. 

Com a alteração de outros parâmetros de deposição, nomeadamente a polarização do 

substrato, podem obter-se morfologias compactas com crescimento por camadas. Como 

por exemplo, as denominadas por “incaracterísticas” ( featureless), devido à ausência de 

forma e morfologia. 
 

 

A densidade e a compacidade dos filmes depende da morfologia resultante dos estágios 

de formação do filme. O primeiro estágio, denominado de nucleação, consiste na 

condensação no substrato e associação de um pequeno número de átomos na fase de vapor, 

formando “ilhas” de átomos. A continuação da deposição conduz à formação de uma 

distribuição uniforme desses pequenos grupos de átomos ou “ ilhas”, por toda a superfície 

do substrato. O estágio seguinte envolve a união das ilhas por um fenómeno de 

coalescência, que depende do substrato e da sua temperatura. Após este estágio, segue-se o 

do crescimento propriamente dito4. 
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Na fig. 3.2-a apresenta-se uma imagem do filme, obtido em secção transversal, que 

permite a visualização da compacidade do filme com uma pequena percentagem de 

porosidade. Pode então referir-se que, o filme de aço inoxidável tem uma morfologia 

pouco compacta, identificável como sendo do tipo T (sem poros entre colunas), ou mesmo 

com uma morfologia do tipo 1, embora a percentagem de porosidade seja reduzida, como 

referido. Pode ainda observar-se o crescimento colunar do filme, também visível no topo 

(fig. 3.2-b). Este tipo de morfologia é frequente para altas pressões de deposição e baixas 

temperaturas de substrato4. 
 

 

  

fiygio 

 

    

 
 

Figura 3.2 – Imagens do filme depositado sobre uma lamela de vidro (500W; 2 horas).  

 a) Secção transversal do filme. b) Superfície do filme. 
 

Resumindo a caracterização efectuada no revestimento, pode afirmar-se que todos os 

elementos foram depositados, sensivelmente nas mesmas proporções existentes no alvo de 

aço, formando uma estrutura ferrítica e constituindo um filme com morfologia do tipo T e 

densidade aproximada de 6,0 ± 0,5 g/cm3. 

 

 

3.2. Caracterização dos pós revestidos  
 

Utilizaram-se quatro condições de deposição sobre os pós de WC, resumindo-se na 

Tabela 3.3A os parâmetros experimentais que diferenciam cada deposição. A Tabela 2.5 

(pág. 66), complementa a Tabela 3.3A na informação respeitante às outras variáveis de 

deposição. Nas próximas referências aos pós revestidos adoptar-se-á a designação do pó 

referido na Tabela 3.3A. A Tabela 3.3B contém os resultados da caracterização química e 

física do pó de WC, antes e após as diferentes condições de deposição. 

        3 µµ m       750 nm

  a b 
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Tabela 3.3 A – Variáveis que distinguem as deposições efectuadas sobre o pó de WC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 3.3 B – Caracterização física e química dos pós. 

 Caracterização física Caracterização química (% ponderal) 

Pó Sw, BET
(a)

  
(m2g-1) 

GBET
(b) 

(µµm) 
GDRL

(c)50% 
(<) (µµm) 

Densidade real 
(gcm-3) % Fe (d) %Cr(d) %Ni(d) %Mn(d) Total %C(e) %C(f) (esteq.) 

WC 0,0485 7,9 9,06 ± 0,47 15,58 ± 0,01 0,02 <0,009 <0,009 <0,009 0 ___ 6,13 

WC-1 0,1211 3,2 10,23 ± 0,16 15,33 ± 0,14 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

WC-2 ___ ___ 10,73 ± 0,36 14,42 ± 0,32 3,70 0,96 0,42 0,09 5,17 ___ 5,81 

4,01 1,06 0,48 0,10 5,65 5,75 5,77 WC-3 0,1336 3,1 10,56 ± 0,40 14,44 ± 0,01 
4,12 1,28 0,39 0,10   5,89♦♦       ___       ___ 

WC-4      0,1148       3,7      15,50 ± 0,63       14,26 ± 0,11 4,78 1,21 0,60 0,12 6,71 5,71 5,72 
(a)Área superficial específica determinada por BET.  (b)Diâmetro esférico equivalente.    (c)Diâmetro de partícula obtido por difracção de raios laser.   
(d)Análise elementar por ICP.  (e)Determinador de carbono.  (f)Percentagem ponderal de carbono estequiométrico no WC, tendo em atenção os valores totais de ICP.  
♦♦ Valores obtidos para a amostra WC-3 noutro laboratório (ACME, Canadá). 

Designação 
do pó 

Alvo Massa (g) 
Pó de WC 

Potência 
(W) 

Tempo 
(h) 

WC-1 Aço inoxidável 304 50 500 1,5 

WC-2 Aço inoxidável 304 50 700 6 

WC-3 Aço inoxidável 304 100 700 6 

WC-4 Aço inoxidável 304 + grafite 100 700 6 
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3.2.1. Caracterização morfológica 

 

No pó de WC sem revestimento (fig. 3.3-a e b) as partículas, com tamanho inferior a 3 

µm, constituem aglomerados com tamanho médio entre 3 e 25 µm e com forma nodular. 

Estes aglomerados apresentam um aspecto densificado com fronteiras de grão bem 

desenvolvidas formadas, provavelmente, durante a etapa de carbonização que envolve 

aquecimento na gama de temperaturas entre 1400 e 1800ºC5. A denominação de 

aglomerados deve, pelas razões apontadas, ser preferencialmente substituída por 

agregados. O aspecto denso é confirmado pela proximidade entre a densidade real (15,58 

gcm-3) e a teórica (15,63 gcm-3)6 do WC, já que a e xistência de porosidade fechada dentro 

dos agregados aumenta a diferença entre as duas densidades. Deste modo, os resultados 

obtidos na caracterização física dos pós, referem-se a agregados formados por partículas 

micrométricas ou submicrométricas. 

Os pós revestidos exibem também uma morfologia idêntica (fig. 3.3-c e d), mas com 

um ligeiro aumento no diâmetro médio dos agregados, GDRL, na Tabela 3.3B. Na figura 

3.3-d, correspondente a um agregado revestido, é possível visualizar o aspecto rugoso 

originado pelo crescimento colunar do filme. 
 

   

    

 
 

   

  

 

Figura 3.3 – Imagens obtidas em SEM. a) e b) pó de WC sem revestimento. 

 c) e d) pó revestido WC-3.  

         50 µµm       2,31 µµm

  a b 

        50 µµm      2,31 µµm
 

  c   d 
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Na figura 3.4 estão representadas as curvas cumulativas superiores dos pós, 

verificando-se que o aumento da granulometria em todos os pós revestidos é evidente. Este 

aumento não pode ser só atribuído ao efeito do revestimento, já que para uma quantidade 

de revestimento de 6%pp (percentagem ponderal) e considerando uma distribuição 

uniforme deste, o aumento calculado do diâmetro médio de partícula é de apenas ∼ 0,40 

µm e não de 1,5-6 µm, como apresentado na coluna 4 da Tabela 3.3B. Sugere-se que, para 

o efeito observado, de aumento do tamanho médio de partícula, contribua fortemente o 

movimento rotativo do tambor, resultando em granulação do pó.  

O aumento acentuado da granulometria do pó WC-4, assim como da quantidade de 

elementos depositados (Tabela 3.3B), parece despropositado em comparação com o pó 

WC-3, uma vez que partilham as mesmas condições de deposição. Contudo, durante a 

deposição do pó WC-4 utilizou-se uma fonte pulsada, ao invés da fonte de corrente 

contínua utilizada para o WC-3, permitindo ao operador menos controlo, já que as 

paragens necessárias eram efectuadas automaticamente. No entanto, o movimento do 

tambor não foi interrompido durante essas paragens, podendo ter contribuído para o 

aumento acentuado da granulometria do pó WC-4. Esta suposição parece confirmar a 

sugestão efectuada anteriormente.  
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Figura 3.4 – Curvas cumulativas superiores dos pós revestidos de WC. 
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O cálculo do diâmetro esférico equivalente (GBET), através do valor da área superficial 

específica (Sw, BET), é aparentemente contraditório com o aumento do tamanho médio de 

agregado, GDRL, (Tabela 3.3B) nos pós revestidos: uma vez que, como apresentam uma 

área superficial específica (ASE) cerca de três vezes superior à do pó sem revestimento, 

este valor afecta o cálculo do GBET. O acréscimo na ASE é explicado através do aumento 

da rugosidade nos aglomerados, devido à morfologia do revestimento (fig. 3.3 -b e d). Esta 

rugosidade afecta a ASE e consequentemente o cálculo de GBET. 

 

A presença de revestimento diminui a densidade inicial dos pós (Tabela 3.3 B), porque 

a densidade do filme é muito inferior à do WC. Através da equação (2.2), na pág. 76, 

calculada a partir da regra das misturas para compósitos binários, efectuou-se uma 

estimativa da percentagem em peso, dos elementos do aço inoxidável existentes no pó 

revestido. Para este cálculo considerou-se a densidade anteriormente calculada para o filme 

depositado em lamelas de vidro, com condições idênticas de deposição, 6,0 ± 0,5 g/cm3, e 

as densidades reais dos pós (Tabela 3.3B). 

Os resultados obtidos, Tabela 3.4, revelam que se depositaram quantidades de cerca de 

5% em peso, dos elementos constituintes do aço inoxidável, nos pós WC-2 e WC-3, 

indicando que o peso inicial do pó não apresenta influência significativa na percentagem 

de revestimento depositado, dentro dos limites ensaiados.  
 

Tabela 3.4 – Cálculo da percentagem de revestimento depositada nos pós (através da densidade). 

Pó % Ponderal de  
elementos depositados 

WC-1 1,0 
WC-2 5,0 
WC-3 4,9 

 

 

 

3.2.2. Caracterização química 

 

A caracterização química por ICP dos pós revestidos confirma que, tal como em 

substratos de vidro, também no pó se depositam todos os elementos existentes no alvo de 

aço, sendo mantidas as proporções aproximadas da composição inicial do aço (Tabela 



Resultados e Discussão 

Caracterização dos pós revestidos 90 

3.3B). O pó WC-1 não foi caracterizado quimicamente, porque como possui uma 

quantidade mínima de revestimento, não se considerou relevante a continuação da sua 

caracterização.  

 

As percentagens ponderais de tungsténio não estão representados na Tabela 3.3B, 

porque apresentavam algumas oscilações, originadas por problemas na dissolução ácida do 

carboneto de tungsténio, que antecede a análise em ICP.  

De modo a validar os resultados efectuou-se uma repetição, em outro Laboratório 

(ACME, Canadá), da análise química por ICP, numa amostra processada com as condições 

WC-3, obtendo-se aproximadamente os mesmos resultados (Tabela 3.3B a negrito). 

A percentagem de revestimento foi determinada na Tabela 3.3B como a soma dos 

elementos detectados por ICP. Contudo, esta é uma estimativa por defeito, uma vez que 

existem elementos, como o Si e o C e provavelmente P e S, que foram depositados em 

menores quantidades e não estão contabilizados. No entanto, o erro associado, tendo em 

atenção a composição do aço, é de apenas ∼1,1%, relativamente aos valores de totais de 

revestimento na Tabela 3.3B. Os valores de percentagem de revestimento, assim 

determinados, são próximos dos apresentados na Tabela 3.4 (calculados pela regra das 

misturas para compósitos binários), mas necessariamente mais precisos e portanto os 

considerados na análise de resultados. Deste modo, admitir-se-á que a percentagem de 

revestimento no pó WC-3 é de cerca de 5,8%, enquanto que no pó WC-4 é de 

aproximadamente 6,7%. 

 

 

 

 

3.2.3. Caracterização cristalográfica 

 

A análise cristalográfica do pó (fig. 3.5) revelou, para além da fase maioritária de WC e 

vestígios de W 2C existentes no pó inicial, um pico pouco definido correspondente ao Fe-α 

(ferrite). A falta de definição deste pico deve -se, por um lado, há pouca percentagem de 

ferro existente na globalidade do pó e, por outro, a tensões residuais internas do 

revestimento provocadas pela inadaptação atómica nas interfaces, devido à pressão de 

deposição. Nos revestimentos com morfologia tipo T, como é o caso, as tensões existentes 
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nos revestimentos são normalmente de compressão. Este tipo de tensões é geralmente 

benéfico, em particular se a adesão do revestimento for boa, como aparenta ser na situação 

presente. Podem desenvolver-se também, tensões de tracção em resultado da diferença 

existente entre os coeficientes de expansão térmica do filme e do substrato (pó de WC).  

O difractograma do pó com mais carbono, WC-4, é idêntico ao apresentado na fig. 3.5. 
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Figura 3.5 - Difractograma do pó revestido WC-3. 

 

 

 

 

3.3. Prensagem 

 

Os pós foram conformados por prensagem unidireccional (ver secção 2.3.1.) e como o 

comportamento à prensagem dos pós revestidos não era conhecido, começou por avaliar -se 

a variação da percentagem de densidade relativa dos prensados em função da pressão de 

compactação (fig. 3.6). No cálculo da densidade r elativa considerou-se a densidade real de 

cada pó e a densidade geométrica das amostras. 

 

Na compactação do pó de WC não revestido foi necessária a adição prévia de parafina, 

de forma a conseguir obter compactos com resistência mecânica, suficientemente elevada, 

para o seu manuseamento. Os pós revestidos foram conformados sem a cera de parafina, 

usada no processamento convencional de compósitos de WC com cobalto. 
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Figura 3.6 – Variação da densidade relativa das amostras prensadas em função da pressão. 
 

A observação do gráfico anterior revela que o comportamento de todos os pós, 

relativamente ao grau de empacotamento alcançado, é semelhante, sendo o patamar de 

prensagem atingido aproximadamente para 200 MPa. Deste modo, conseguem obter-se nos 

pós revestidos densidades semelhantes às das pastilhas de WC com parafina. Parece, pois, 

que as características de empacotamento do pó de WC não são significativamente 

afectadas pela quantidade de revestimento, para os teores de revestimento usado, i.e., entre 

1 e 7%pp. Além disso, com excepção das pastilhas obtidas com o pó WC-1, devido 

provavelmente à reduzida percentagem de revestimento, todas as outras possuíam 

resistência mecânica suficiente de modo a permitir o seu manuseamento sem danificação.  
 

O aumento da resistência em verde, nos pós revestidos relativamente aos pós sem 

revestimento, é indicativo de uma boa adesão entre as partículas de WC e o revestimento. 

A ocorrência de deformação plástica do material dúctil do revestimento para dentro dos 

poros pode, também, ter contribuído para o empacotamento dos pós revestidos. 

As boas propriedades de compactação, das partículas de WC revestidas, foram também 

relatadas por Raghunathan et al.7, em pós de WC revestidos com cobalto ou níquel por 

processos de leito fluidizado e sol-gel. 

A percentagem máxima de densidade relativa obtida em verde pelas pastilhas é de 57 ± 

2%. Este valor é atingido a 190 MPa mantendo-se para valores superiores de pressão de 

compactação. Por isso, optou-se por utilizar esta pressão nas pastilhas que foram 

submetidas à etapa seguinte, a sinterização. 
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Analisando as imagens obtidas das pastilhas prensadas em secção de fractura, verifica-

se que a correspondente ao pó revestido (fig. 3.7-c e d) é formada por aglomerados mais 

esféricos e rugosos, quando comparada com a imagem referente ao pó de WC com 

parafina (fig. 3.7-a e b).  

 
 

     

    

 
 

     

    

 

Figura 3.7 – a) e b) Imagens em fractura de uma pastilha prensada de WC com parafina. 

  c) e d) Imagens em fractura de uma pastilha prensada de pó revestido WC-3. 

 

 

Destes resultados pode concluir-se que, o revestimento de pós é um tipo de abordagem 

interessante em termos de compactação, dado que elimina a necessidade de cera ou outro 

lubrificante para aumentar a prensabilidade dos pós. Além disso, elimina também a 

necessidade de uma etapa de desparafinação, antecedendo a sinterização, diminuindo assim 

o tempo de ciclo do processamento actual de compósitos à bas e de WC.  
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3.4. Sinterização 

 

Na etapa de sinterização os prensados dos pós revestidos foram submetidos a várias 

temperaturas de sinterização, mantendo-se constante a velocidade de aquecimento 

(5ºC/min), o tempo à temperatura máxima (3 horas) e a atmosfera de sinterização (vácuo 

entre 1 e 10 Pa). Apenas as pastilhas correspondentes aos pós WC-3 foram sujeitas a todos 

os ciclos térmicos de sinterização, porque se possuía quantidade suficiente de pó revestido. 

Por isso, este pó foi utilizado para seguir, de uma forma mais sistemática, a evolução da 

sinterização. 
 

Para analisar o comportamento térmico dos compactos de pós revestidos, em termos de 

densificação, representa-se na fig. 3.8 a variação da densidade relativa em função da 

temperatura de sinterização. A percentagem de densidade relativa, medida 

geometricamente, dos compactos em verde correspondentes aos pós WC-3, rondava os 

57%. 
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Figura 3.8 – Curva de densificação obtida para compactos de pó WC-3. 

 

A análise do gráfico anterior indica que, até aproximadamente 1150ºC, o incremento na 

densificação é muito reduzido ( ∼3%). Este ligeiro aumento pode ser atribuído ao estágio 

inicial da sinterização no estado sólido, onde ocorre a formação de agregados 

relativamente densos, rodeados por poros largos8,9.  

As imagens obtidas em secções em fractura, para temperaturas inferiores a 1150ºC, 

confirmam a formação de colos entre agregados de WC, sendo notórios a 960ºC (figs. 3.9-

a e b) e mais desenvolvidos a 1080ºC (figs. 3.9-c e d), com poros largos entre os 
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agregados. A formação de interfaces prismáticas de baixa energia (colos), no WC ligado 

com ferro e níquel, foi também referenciada por outros autores8. 
 

     

    

 
 

     

    

 
 

Figura 3.9 – Microestruturas das secções em fractura das amostras de WC-3 sinterizadas às  

temperaturas de: a) e b) 960ºC; c) e d) 1080ºC. 
 

Para temperaturas superiores a 1150ºC (fig. 3.8) observa-se um acréscimo acentuado na 

densificação, que indicia o aparecimento de fase líquida. Contudo, existem autores9,10 que 

referenciam para o sistema WC-10%ppFe-Ni a existência de retracção e densificação 

considerável ainda no estado sólido, sendo esta ocorrência também observada para os 

sistemas WC-10%ppCo8,11 e WC-10%ppNi12.  
 

Para a composição que está a ser objecto de estudo não existem diagramas de fases 

calculados, devido ao número elevado de elementos envolvidos. No entanto, a suposição 

efectuada inicialmente, sobre o aparecimento de fase líquida a temperaturas superiores a 

1150ºC, não parece desajustada com os dados existentes na literatura, que indicam que o 

ferro forma um eutético ternário com o WC à temperatura de 1143ºC10,13. Apesar do ferro 

ser o elemento presente em maior quantidade no revestimento, a presença de níquel e 

crómio, ainda que em pequenas quantidades, pode contribuir para um aumento da 

temperatura eutética do sistema em estudo e portanto, os diagramas ternários existentes 

não são de todo conclusivos10,13.  
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A comparação entre as microestruturas de um compacto sinterizado a 1080 e a 1200ºC 

(fig. 3.10), indica o aparecimento de uma película que cobre completamente os agregados 

de WC a 1200ºC e que parece ser o resultado da solidificação de uma fase líquida.  
 

 

     

    

 
 

Figura 3.10 – Microestruturas das secções em fractura das amostras de WC-3 sinterizadas às  

 temperaturas de : a) 1080ºC;  b) 1200ºC. 

 

Os resultados da determinação das perdas de peso, pela diferença entre a massa antes e 

depois da sinterização, com a variação da temperatura (fig. 3.11) demonstram uma perda 

de peso acentuada a partir da temperatura de 1150ºC. Estes resultados indicam, também, 

que perdas tão significativas podem ser eventualmente atribuídas à evaporação dos 

constituintes da fase ligante presentes no estado líquido.  
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Figura 3.11 – Avaliação das perdas de peso das amostras sinterizadas de WC-3. 

 

Uma vez expostos os argumentos para a existência de fase líquida a partir de 1150ºC, 

verifica-se, normalmente, que a sua formação e propagação através dos grãos é rápida14, 

permitindo o rearranjo das partículas. Este é normalmente o primeiro estágio da 

sinterização em fase líquida, sendo caracterizado por uma velocidade de densificação 

         50 µµm       50 µµ m 

   a   b 
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elevada e por escoamento viscoso do líquido, que provoca redução da porosidade devido 

ao rearranjo14. A visualização da fig. 3.8 indica que a extensão deste estágio se prolonga 

até cerca de 1250ºC, uma vez que, a partir desta temperatura se observa um abrandamento 

da densificação. 
 

Para que a fase líquida seja eficaz, na promoção da densificação, esta deve ter boa 

molhabilidade e solubilidade para o WC9,13. Os ligantes à base de ferro preenchem 

normalmente esses requisitos15,16,17 podendo comprovar-se com a boa densificação obtida a 

1425ºC, cerca de 95%, apesar da elevada perda de peso (fig. 3.11). Além disso, a 

observação de secções polidas a 1200ºC e a 1260ºC (fig. 3.12) revelam uma fase sólida 

secundária (mais escura) entre os agregados, muito bem adaptada aos contornos dos grãos 

de WC (mais claros) e infiltrada nas junções entre agregados quase densos. Esta segunda 

fase parece remanescente de uma fase líquida à temperatura de sinterização.  
 

 

    

 

Figura 3.12 – Microestruturas das secções polidas de amostras de WC-3 sinterizadas às  

temperaturas de: a) 1200ºC ; b) 1260ºC.  

As setas auxiliam a visualização da segunda fase. 

 

Para temperaturas superiores a 1250ºC sucede-se o terceiro estágio da sinterização (fig. 

3.8). Segundo vários autores11,18 este estágio é caracterizado por uma densificação lenta 

com eliminação da porosidade, provavelmente por um mecanismo de solução/precipitação 

das partículas sólidas na fase líquida.  

Na fig. 3.13 apresentam-se microestruturas de secções de fractura de amostras 

sinterizadas a temperaturas iguais ou superiores a 1200ºC e que mostram uma diminuição 

da porosidade com o aumento da temperatura de sinterização. A elevação da temperatura 

de sinterização parece não ter influenciado, significativamente, o tamanho de grão, ou seja, 

   10 µµ m      10 µµ m 
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o tamanho de grão final é aproximadamente correspondente ao dos agregados no pó inicial, 

fig. 3.7-c. Este resultado indica que a distribuição granulométrica i nicial das partículas de 

WC era uniforme e que a fase ligante estava distribuída homogeneamente19. Além disso, 

pode ser favorável em termos de propriedades mecânicas, dado que tamanhos de grão de 

WC mais finos originam valores mais elevados de dureza, de resistência à rotura transversa 

e de resistência à compressão 20,21. 
 

 

   

    

 

 

   

    

 

Figura 3.13 – Microestruturas das secções em fractura das amostras de WC-3 sinterizadas às 

temperaturas de: a) 1200ºC;  b) 1260ºC; c) 1325ºC e d) 1425ºC. 

 

Para avaliar o comportamento, em termos de densificação, do pó WC-4 (Tabela 3.3B) 

realizaram-se sinterizações a 1200ºC e 1325ºC, temperaturas onde se observaram 

incrementos significativos na densificação do pó WC-3 (Tabela 3.5). A principal diferença 

entre os pós WC-3 e WC-4 está no teor de revestimento e num ligeiro aumento do teor de 

carbono, depositado por pulverização catódica, no WC-4. O máximo de densificação 

obtido para o WC-3 foi de cerca de 95% a uma temperatura de 1425ºC, enquanto que para 

o pó WC-4 obteve -se aproximadamente a mesma densificação, mas 100ºC abaixo. 
 

 

 

 

        12 µµm      12 µµ m 

  a b 

      12 µµ m      12 µµ m 

  c d 



Resultados e Discussão 

Sinterização 99 

Tabela 3.5 – Percentagem de densidade relativa obtida para cada um dos pós referidos. 

Temp. (ºC) WC-3 WC-4 

1200 79,0 ± 0,4 89,1 ± 0,8 
1325 87,2 ± 1,0 95,0 ± 1,4 

 

 

No caso do WC-4, o facto da quantidade de revestimento depositada ser ligeiramente 

superior ao WC-3 (Tabela 3.3 B), deve favorecer a densificação devido ao aumento da 

quantidade de fase líquida às temperaturas de sinter ização. Conjuntamente, observa-se na 

Tabela 3.5, que tanto a 1200ºC como a 1325ºC (temperaturas estas em que se assume o 

efeito preponderante de fase líquida na densificação), a densidade das amostras de WC-4 é 

bastante superior à das amostras de WC-3 correspondentes. Os resultados disponíveis na 

bibliografia24 referente ao sistema WC com 6%pp de aço inoxidável 316 (AISI), com 

composição semelhante ao aço 304 em estudo, mas com mistura convencional de 

componentes, indicam que onde só se atingem densidades da ordem dos 95% a 1480ºC, em 

atmosfera de sinterização com H2. Portanto, pode concluir-se que a existência de maior 

quantidade de ligante, resultante provavelmente do elevado grau de uniformidade na 

distribuição do revestimento e da sua grande reactividade às temperaturas de sinterização, 

dado a granulometria reduzida do WC, contribuiu para a obtenção de maiores densidades a 

menores temperaturas. 
 

Existe também referência9 ao efeito favorável do aumento do conteúdo de carbono 

sobre a diminuição da temperatura da fase líquida do ligante e na obtenção de materiais 

completamente densos, a temperaturas de sinterização baixas. Contudo, a contribuição do 

aumento do conteúdo de carbono, depositado no pó WC-4, para a densificação, não deve 

ter sido significativa. Os resultados obtidos na determinação da percentagem de carbono 

nos pós iniciais (Tabela 3.3B), mostram que o teor de carbono analisado no pó WC-4 é 

quase equivalente ao carbono estequiométrico do WC, tal como no WC-3, confirmando a 

suposição anterior. O teor reduzido de revestimento nestes pós (<7% pp) não permite 

manipular de forma sensível o teor de carbono no compósito através de pequenas 

alterações do conteúdo de C no revestimento, como foi o caso (Tabela 3.1). 
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As perdas de peso, durante a etapa de sinterização, são importantes (fig. 3.11) e 

condicionam certamente a densificação e as propriedades finais devido à perda de ligante. 

A caracterização química por EDS e ICP, dos compactos sinterizados, enuncia a perda dos 

elementos constituintes do revestimento com o aumento da temperatura de sinterização 

(Tabela 3.6). As análises por EDS foram efectuadas em superfícies polidas e em áreas de 

cerca de 5000 µm2. 
 

 

Tabela 3.6 – Caracterização química dos pós WC-3 sinterizados (% ponderal). 

Temp. (ºC) % Fe %Cr %Ni %Mn Total ∆∆P (%)♣♣  Técnica %W esteq.  

3,94 0,91 0,49 0,03 5,4 0,4 ICP 88,9 1200 
3,96 0,92 0,12 ____ 5,0 ____ EDS  
3,20 0,85 0,30 0,03 4,4 1,5 ICP 89,9 1260 
2,99 0,65 0,15 ____ 3,8 ____ EDS  

1325 2,41 0,44 0,30 <0,009 3,2 2,7 ICP 91,0 
1405 2,28 0,42 0,25 <0,008 3,0 2,9 ICP 91,2 

♣♣ ∆P – Percentagem de perda de peso do revestimento, calculada relativamente à percentagem inicial  

         de revestimento (5,8%). 

 

As análises efectuadas por EDS apresentam valores relativamente concordantes com os 

obtidos por ICP. No entanto, esta técnica é desaconselhada uma vez que se observou um 

efeito de fluorescência, por parte do W, que afecta a quantificação dos outros elementos.  
 

Ambas as técnicas permitem a quantificação do W. Contudo, os resultados obtidos para 

as diferentes amostras apresentavam grande discrepância, devido à dificuldade de 

dissolução do W, necessário à análise por ICP, e ao seu efeito d e fluorescência no EDS. De 

modo a obter a percentagem de W presente em cada amostra, considerou-se a percentagem 

de revestimento, determinada a partir do total dos elementos detectados por ICP na Tabela 

3.6, e calculou-se o conteúdo de W estequiométrico no WC.  

Para facilitar a percepção das perdas dos principais elementos constituintes do 

revestimento, representa-se graficamente a percentagem de perda de peso, determinada a 

partir dos resultados de ICP e denotada como ∆P na Tabela 3.6, em função da temperatura 

de sinterização (fig. 3.14). 
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Figura 3.14 – Perda de peso dos principais elementos constituintes do revestimento (Fe, Cr, Ni e  

Mn) das amostras WC-3 sinterizadas a diversas temperaturas (resultados de ICP). 

 

Após a confrontação das perdas de peso obtidas por ICP (fig. 3.14) com as perdas de 

peso directas (fig. 3.11), verifica-se que a suposição de que a maioria das perdas de peso 

seria dos elementos constituintes do revestimento está correcta. A pequena diferença entre 

as duas determinações pode ser atribuída a dois motivos: o primeiro está relacionado com a 

perda de outros elementos, tais como C, Si, O e S, que contribuem para um ligeiro aumento 

dos valores totais da fig. 3.14. O segundo deve -se ao facto da quantificação das perdas de 

peso, por pesagem directa, antes e após a sinterização (fig. 3.11), ser um resultado por 

excesso devido ao carácter friável das amostras prensadas. 
 

As perdas de peso até aproximadamente 1100ºC não são muito significativas (fig. 3.11) 

e podem estar relacionadas com a remoção de oxigénio adsorvido ou mesmo de óxidos nas 

superfícies das partículas. Estudos realizados20 em amostras de WC + 9,5%pp (Co, Ni, Fe) 

demonstraram a formação de CO2 e CO, com o carbono proveniente do WC, sendo 

removidos completamente a 720ºC e 1050ºC, respectivamente. 
 

No intervalo de temperaturas entre 1200ºC e 1350ºC observa-se uma perda de peso 

acentuada (figs. 3.11 e 3.14). Para temperaturas superiores e depois de se ter perdido, por 

volatilização, cerca de 50% do revestimento inicial (Tabela 3.6), a perda de peso torna-se 

aproximadamente constante. Este comportamento coincide com o fecho da porosidade, que 

ocorre geralmente para densidades relativas de 90-95%, em concordância com os valores 

de densidade apresentados na curva de densificação da fig. 3.8. 
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González22 estudou o sistema WC + 10%pp (Fe, Ni, C) observando também, uma perda 

de peso excessiva, devi do à evaporação dos constituintes da fase ligante, a temperaturas 

superiores a 1250ºC. Estudos efectuados no sistema WC-Ni 23 indicaram, igualmente, 

perdas por volatilização do ligante Ni, com valores que rondavam os 10% ou mais, 

causadas pela elevada pressão de vapor de níquel às temperaturas de sinterização (dez 

vezes superior à do cobalto).  

 

 

Após a avaliação do comportamento dos pós revestidos, face à sinterização, constatou-

se que a adição dos elementos constituintes do aço inoxidável (Fe, Cr e Ni) apresenta boas 

características como ligante de sinterização. Verificou-se, ainda, que o aumento da 

quantidade de revestimento (ligante) favorece o incremento da densificação. Estas 

observações são concordantes com a literatura8,9,22,24, indicando que a adição de ligantes 

ricos em ferro é efectiva na promoção da densificação. 

Em contrapartida, as perdas de peso, sobretudo resultantes da evaporação dos 

constituintes do ligante, implicam uma redução significativa (~50%) do teor de ligante, às 

temperaturas de sinterização. Esta volatilização deverá ser controlada, com vista à 

obtenção de materiais mais densos e com propriedades reprodutíveis.  

 

 

 

 

3.5. Avaliação da reactividade térmica 

 

Para avaliar as estruturas cristalográficas desenvolvidas após os ciclos térmicos de 

sinterização analisou-se, por difracção de raios-X, o volume das amostras e a sua superfície 

em contacto com a atmosfera. Para quantificar as fases presentes, a cada temperatura, 

utilizou-se um sistema de análise de estrutura geral para as fases cristalinas facilmente 

identificáveis nos difractogramas e um conjunto de equações para quantificar o teor de fase 

residual. 
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3.5.1. Caracterização cristalográfica  

 

Para analisar as fases existentes no volume das amostras sinterizadas reduziram-se as 

mesmas a pó. Os resultados obtidos encontram-se na fig. 3.15, onde se representa a 

evolução das fases com a temperatura na globalidade da amostra. 
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Figura 3.15 – Evolução cristalográfica das amostras de WC-3 com a temperatura de sinterização. 

 

Analisando a fig. 3.15 não se encontram, à partida, grandes alterações nos 

difractogramas com o aumento da temperatura de sinterização, identificando-se as fases 

WC e Fe3W3C em todas as amostras analisadas. Para além das duas fases referidas, 

encontram-se ainda vestígios de fase tipo Fe-α a 1080ºC, 1200ºC e 1260ºC. 

O aparecimento da fase Fe3W3C, denominada fase η ou carboneto frágil M6C, está 

relacionada com uma deficiência em carbono, causada por descarbonização durante a 

sinterização, ou um conteúdo de carbono, na composição inicial, abaixo do necessário para 

evitar a formação da fase η. O facto desta fase se formar a temperaturas relativamente 

baixas, inferiores a 1080ºC, antes da formação de qualquer fase líquida, indica que a 

segunda hipótese é a mais plausível. 

Os diagramas de fases disponíveis com maiores afinidades com o sistema em estudo, 

designadamente o sistema W -C-Fe25,26 e W-C-Fe-Ni16,27, indicam que a gama de conteúdos 

de carbono desejável, para evitar a formação de fase η, está deslocada para conteúdos de 
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carbono superiores ao carbono estequiométrico. Deste modo, como a composição de 

partida continha um teor de carbono aproximadamente equivalente ao estequiométrico 

(Tabela 3.3B), o seu ingresso na região de formação de fase η seria provavelmente 

inevitável.  

A presença de níquel em ligantes ricos em ferro foi referida16,27 como sendo propícia ao 

deslocamento da região de conteúdos de carbono favoráveis, para teores de carbono mais 

próximos do estequiométrico. No entanto, o efeito do crómio contraria esta tendência, uma 

vez que, como é um formador de carbonetos, necessita de um excesso de carbono na 

composição de partida para impedir a sua formação. Como o conteúdo de níquel no 

revestimento utilizado é inferior ao do crómio, Tabela 3.1, é de esperar que o efeito do Fe, 

na deslocação do conteúdo de carbono para valores superiores ao estequiométrico, se 

mantenha ou seja mesmo mais acentuado nesta composição. 

A gama de conteúdos de carbono conveniente não deve evitar apenas a formação de 

fase η, mas também de grafite. Recorrendo novamente às informações recolhidas nos 

diagramas de fases existentes (figs. 1.4, 1.6 e 1.8), não é possível conhecer para o sistema 

aqui em estudo, os limites da região onde apenas coexistem a fase WC e a fase CFC, mas 

sabe-se que essa zona é consideravelmente reduzida com a adição de ferro, quando 

comparada com adições de níquel ou cobalto3,25. 
 

Com base nestas considerações, realizou-se uma nova deposição sobre os pós (WC-4), 

com o intuito de depositar também algum carbono. Contudo, o excesso introduzido, em 

relação ao carbono estequiométrico, não foi significativo em termos do teor global de 

carbono, Tabela 3.3B, como já se referiu anteriormente, não se conseguindo evitar a 

formação de fase η. 

 

Os resultados obtidos por DRX correspondentes à superfície das amostras estão 

representados na fig. 3.16. Tal como nos difractogramas obtidos em volume, também à 

superfície se observam as fases WC e Fe3W3C. No entanto, ao contrário da fig. 3.15, é 

possível observar variações significativas do teor de fase η com a temperatura (aumenta 

até 1200ºC, diminui a 1260ºC e volta a aumentar para temperaturas superiores). 
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Figura 3.16 – Evolução cristalográfica na superfície das amostras de WC-3 sinterizadas. 
 

A 1200ºC detectam-se também mais duas fases de ferro, a ferrite (Fe-α) e a austenite 

(Fe-γ), para além da fase Fe3W3C (fig. 3.16). A formação de todas estas fases indica que a 

presença de ferro na superfície é muito elevada, coincidindo com a provável formação da 

fase líquida. No entanto, quando se aumenta a temperatura para 1260ºC, este excesso de 

ferro é parcialmente evaporado, condensando nas superfícies do porta-amostras de grafite e 

dando origem a uma diminuição da fase η na superfície da amostra de WC-3.  
 

O aumento súbito da fase η, a partir de 1325ºC, é talvez devido à volatilização do ferro 

existente nas paredes do porta-amostras e à sua posterior condensação na superfície da 

amostra ou, à perda de algum carbono por descarbonização. A primeira afirmação parece 

ser a mais correcta, dado que amostras de WC sinterizadas no mesmo porta-amostras, 

revelaram, também, o aparecimento de fase η na sua superfície. As perdas de peso, 

apresentadas na fig. 3.11, m ostram que a 1405ºC ainda não é notório um ganho de massa, 

mas aumentando ligeiramente a temperatura para 1425ºC verifica-se uma diminuição na 

perda de peso, explicada pelo aumento de ferro condensado na superfície da amostra. 
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A caracterização das fases na superfície das amostras não é obviamente representativa 

da globalidade da amostra, porque os efeitos observados na superfície ocorrem apenas na 

camada superficial em contacto com a atmosfera. No entanto, esta análise foi útil para 

explicar alguns fenómenos, nomeadamente o da volatilização do ferro e dos restantes 

constituintes do revestimento.  

 

 

 

3.5.2. Caracterização química e microestrutural  

 

Para identificar as fases detectadas por difracção de raios-X (fig. 3.15) nas 

microestruturas referentes a amostras polidas, recorreu-se a análises químicas pontuais. 

Nas amostras representadas nas figs. 3.17-a e b, efectuaram-se análises por microsonda 

electrónica (EPMA) nos pontos A e B, enquanto que os pontos representados na fig. 3.17-c 

(A, B e C) e na fig. 3.17-d (A e B) foram analisados por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS).  
 

   

    

 
 

   

    

 
 

Figura 3.17 - Microestruturas de amostras de WC-3 sinterizadas e polidas: a) 1200ºC, b) e c)  

1260ºC e d) da superfície da amostra sinterizada a 1260ºC, sem polimento. 

       10.0 µµ m      10.0 µµm

  a b 

  B 
  B 

  

         3.75 µµm      5.0 µµ m 

   c d 
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Os resultados da Tabela 3.7 parecem indicar que os pontos A, em todas as fotografias, 

correspondem à fase de WC, enquanto que os pontos B podem ser identificados com a fase 

M6C. O ponto C, na fig. 3.17-c, apresenta um teor de ferro muito elevado e é 

possivelmente identificado com uma fase resultante da solidificação da fase líquida rica em 

ferro. A identificação das fases por EDS foi efectuada com o intuito de confirmar os 

resultados por EPMA. No entanto, estes valores não são muito fiáveis devido à 

fluorescência do tungsténio que influencia a quantificação dos outros elementos, 

nomeadamente do crómio e do níquel. 
 

Tabela 3.7 – Caracterização química das fases presentes nas microestruturas (% atómica). 

Figura Ponto % Fe %Cr %Ni %W %C Técnica Fase 

A 4,42 0,75 0,44 32,12 62,27 EPMA WC 3.17-a 
B 24,21 5,03 2,32 23,27 45,17 EPMA M6C 

         A 3,03 0,48 0,42 39,80 56,28 EPMA WC 3.17-b 
B 26,30 5,69 2,02 23,85 42,15 EPMA M6C 

          A 4,97 0,95 3,05 91,05 ___ EDS WC 
3.17-c B 32,93 32,13 3,05 31,90 ___ EDS M6C 

 C 63,14 35,62 3,91 21,21 ___ EDS Rica em ferro 
         3.17-d A 4,61 1,10 4,91 89,38 ___ EDS WC 
 B 16,95 2,24 7,69 73,12 ___ EDS M6C 

 

O excesso de carbono identificado nos pontos A e B (Tabela 3.7), pelas análises de 

EPMA, é atribuído a contaminações de resina, introduzida na etapa de impregnação das 

amostras para o polimento. O motivo de se detectarem outros elementos, para além de W e 

C, numa zona supostamente de fase WC, está relacionado com o facto do feixe electrónico 

penetrar numa área de cerca de 1 µm2, captando eventualmente a interferência das outras 

fases, nomeadamente da fase M6C. 

 

A partir desta análise e da fig. 3.17 pode afirmar-se que a partir de 1200ºC a fase η 

localiza-se entre os grãos de WC, formando algumas regiões mais ricas nesta fase. Existem 

autores11 que também relatam o aparecimento da fase η, na forma de ilhotas, após a 

formação de fase líquida. O aspecto irregular apresentado pela fase η indica, segundo 

alguns autores,19 que ela se formou na região WC+L+η e não na região WC+L. Esta 

alegação é concordante com os resultados de DRX (fig. 3.15), os quais apontam a 

formação da fase η a temperaturas inferiores ao aparecimento de fase líquida, numa região 
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WC+η. Por isso, quando se eleva a temperatura, a estrutura final é determinada numa 

região WC+L+η. 

Como não se prepararam microestruturas polidas de baixas temperaturas de 

sinterização, devido à reduzida densificação das amostras não permitir um polimento 

adequado, não é por isso possível relatar o tipo de morfologia da fase η antes da formação 

de fase líquida. Existe, no entanto, uma referência11 que menciona a formação de fase η 

com um aspecto de precipitados finos granulados, a temperaturas inferiores ao 

aparecimento de fase líquida. 
 

A formação da fase M 12C é também possível quando existe uma deficiência de carbono 

em composições com ligantes ricos em ferro26,27. No entanto, são vários os estudos26,28,29,30 

que indicam que a fase η é normalmente identificada como M 6C, sendo também esta fase 

mais estável do que a de M 12C. A fase M 6C foi referida como tendo a estrutura Fe3W3C no 

sistema W -C-Fe30, mas pode ter uma forma mais complexa quando estão envolvidos mais 

elementos na fase ligante. Por exemplo, no sistema em estudo pode formar-se o carboneto 

complexo (Fe, Cr, Ni, W)6C. 

Os resultados de caracterizações por EPMA em vários pontos semelhantes aos 

representados por B na fig. 3.17, em amostras sinterizadas a 1405ºC, indicam que a fase 

M6C contém também na sua constituição crómio e níquel. Deste modo, a estequiometria da 

fase M6C foi determinada como sendo, aproximadamente, Fe2,6Cr0,6Ni0,2W2,6C. 
 

A microestrutura foi ainda analisada em amostras polidas e atacadas quimicamente com 

o reagente Murakami´s, que corrói essencialmente a fase η e ataca pouco os grãos de WC. 

As microestruturas de amostras de WC-3, assim preparadas, são apresentadas na fig. 3.18. 

A partir da observação destas microestruturas pode concluir-se que a fase η deveria estar 

distribuída entre os grãos de WC e também, em menor quantidade, no seu interior, uma vez 

que foram as zonas preferencialmente corroídas pelo Murakami´s. Nas microestruturas 

pertencentes às temperaturas mais baixas (figs. 3.18 -a e b) é possível visualizar uma fase 

mais escura (indicada pelas setas), bem adaptada ao contorno dos grãos e interfaces, que 

não foi atacada e que poderá ser uma fase rica em ferro remanescente da fase líquida. 

Na fig. 3.19 apresentam-se as microestruturas obtidas na superfície em contacto com a 

atmosfera, também após a sujeição a polimento e ataque químico com Murakami´s.  
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Figura 3.18 – Microestruturas das amostras de WC-3 sinterizadas, com polimento e ataque  

químico: a) 1200ºC, b) 1260ºC, c) 1325ºC e d) 1405ºC. 

 
 

   

    

 

 

   

    

 
 

Figura 3.19 – Vista da secção da superfície em contacto com a atmosfera nas amostras de WC-3  

 sinterizadas (polidas e atacadas): a) 1200ºC, b) 1260ºC, c) 1325ºC e d) 1405ºC. 

       8.57 µµ m      8.57 µµm

  a b 

       8.57 µµ m      8.57 µµm

   c   d 
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Tal como no volume, fig. 3.18, observam-se às temperaturas de 1200ºC e 1260ºC, nas 

figs. 3.19-a e b respectivamente, zonas mais escuras (indicadas pelas setas) entre os grãos 

de WC, que se identificaram como resultantes da solidificação de fase líquida. Quando se 

eleva a temperatura (figs. 3.18-c e d e 3.19-c e d) verifica-se que os grãos de WC ficam 

mais revelados, porque a fase rica em ferro, que inicialmente rodeava os grãos às 

temperaturas mais baixas (inferiores a 1325ºC) e que não é atacada pelo Murakami´s, é 

progressivamente eliminada por volatilização.  

 

 

 

3.5.3. Quantificação de fases 

 

3.5.3.1. Determinação  das percentagens  ponderais de WC e M6C 

 

Para avaliar quantitativamente o teor das fases cristalinas detectadas claramente por 

DRX, Fe3W3C e WC, nas amostras sinterizadas, recorreu-se a um método de análise de 

estrutura baseado na comparação dos resultados da análise de difracção adquiridos com os 

padrões (método de Rietveld). Nesta análise não se determinou a percentagem da fase mais 

rica em ferro, porque apenas se detectaram vestígios desta fase nos difractogramas (fig. 

3.15), optando-se por desprezá-la nos cálculos efectuados.  
 

Os resultados desta análise estão representados na Tabela 3.8 A e na fig. 3.20, para o pó 

WC-3 submetido a várias temperaturas de sinterização e para o pó WC-4 sujeito às duas 

temperaturas de sinterização previamente mencionadas. Os resultados são apresentados em 

percentagem ponderal, considerando a totalidade das duas fases indicadas, WC e Fe3W3C. 

A análise das microestruturas, a partir de um programa de análise de imagem, permite 

também a quantificação das fases sólidas e dentro destas a separação entre WC e Fe3W3C, 

por contraste de cor. Este não é um método rigoroso, mas permite uma comparação com os 

resultados obtidos pela quantificação através do método de Rietveld. As microestruturas 

analisadas, pela presente alternativa, pertencem a amostras de WC-3 sinterizadas a 1200ºC 

e 1260ºC, apresentado-se os valores obtidos na Tabela 3.8 B. 
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Tabela 3.8 A – Avaliação quantitativa das fases cristalinas detectadas por DRX. 

Temp. (ºC) Amostra %WC % Fe3W3C 

1080 WC-3 88,97 ± 0,33 11,03 ± 0,33 
1160 WC-3 89,01 ± 0,09 10,99 ± 0,09 

    WC-3 91,24 ± 0,14 8,76 ± 0,14 1200 
WC-4 91,79 ±±  0,16 8,21 ±±  0,16 

    1260 WC-3 91,37 ± 0,22 8,63 ± 0,22 
    WC-3 91,75 ± 0,20 8,25 ± 0,20 1325 

WC-4 92,14 ±±  0,23 7,86 ±±  0,23 
    1405 WC-3 91,13 ± 0,06 8,87 ± 0,06 

1425 WC-3 88,79 ± 0,26 11,22 ± 0,26 

 

 

Tabela 3.8 B - Avaliação quantitativa das fases a partir das microestruturas. 

Temp. (ºC) Amostra %WC % Fe3W3C 

1200 WC-3 92 8 
1260 WC-3 94 6 
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Figura 3.20 – Evolução da percentagem ponderal da fase Fe3W3C, na globalidade do pó  

  WC-3, com a temperatura de sinterização. 
 

 

Os resultados obtidos com a análise das microestruturas (Tabela 3.8 B) são, dentro do 

erro experimental, concordantes com os obtidos na Tabela 3.8A, indicando valores 

equivalentes para a percentagem de fase M 6C e WC a 1200ºC e um pouco mais afastados a 

1260ºC, mas dentro da mesma ordem de grandeza. 
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Antes de iniciar os comentários à evolução da fase η com a temperatura deve salientar-

se que, apesar de se estar a considerar esta fase como sendo aproximadamente constituída 

por Fe3W3C, estes carbonetos também dissolvem níquel e crómio formando assim o (W, 

Fe, Cr, Ni)6C, como se referiu anteriormente.  

A fase η forma-se logo a baixas temperaturas, ou seja, durante a sinterização no estado 

sólido, como foi já comprovado. As percentagens ponderais, calculadas para o intervalo de 

temperaturas entre 1080 e 1160ºC, indicam valores semelhantes, próximos de 11% (Tabela 

3.8 A). A formação desta fase, como já mencionado, está relacionada com uma deficiência 

no conteúdo de carbono na composição inicial. Existe ainda referência11 ao crescimento da 

fase η no estado sólido, mas com uma velocidade de difusão baixa.  
 

A 1200ºC, temperatura a que se admite a existência de fase líquida, verifica-se que a 

percentagem de fase M6C nas amostras sinterizadas diminui (fig. 3.20). No entanto, 

existem referências11,28 que relatam que a presença de fase líquida, principalmente às 

temperaturas mais elevadas, favorece a nucleação e o crescimento da fase η devido à 

constante dissolução do WC na fase líquida. Contudo, à temperatura de 1200ºC, as perdas 

de peso começam a ser importantes e a redução do teor dos elementos constituintes do 

ligante (Fe, Cr, Ni, Mn) pode ter induzido a dissolução de alguma fase M6C e a sua 

consequente diminuição na globalidade da amostra (fig. 3.20). 

Estudos realizados31 num aço com os elementos Fe, W, Cr e C, entre outros, indicaram 

também uma diminuição da percentagem de fase M 6C a temperaturas próximas de 1170ºC. 

Segundo este autor31, os carbonetos precipitados podem apresentar uma camada periférica 

mais rica, essencialmente em W que, a partir de 1170ºC, se dissolve contribuindo para o 

enriquecimento da matriz com os elementos que constituem o M6C. 

O teor de M6C mantém-se até cerca de 1400ºC, porém, aumenta para temperaturas 

superiores, na fig. 3.20, o que pode ser atribuído ao aumento da perda de carbono do WC 

ou à condensação do ferro na sua superfície. Apesar da primeira hipótese ser a causa mais 

provável do aumento da fase M6C, a segunda hipótese pode também ter tido alguma 

influência. À temperatura de 1425ºC a amostra apresenta algum ganho de massa (fig. 3.11) 

devido à condensação do ferro na sua superfície. Este aumento de ferro e, 

consequentemente, de fase η na superfície (fig. 3.16) influenciou provavelmente o valor 

global determinado. 
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Os resultados da Tabela 3.8A mostram ainda, que o pó WC-4, sinterizado a 1200ºC e 

1325ºC, não apresenta diminuição significativa da fase η. O acréscimo inicial no conteúdo 

de carbono, Tabela 3.3B, foi, como já referido, muito reduzido e não se traduziu por isso, 

num efeito apreciável no equilíbrio de fases.  

 

A análise destes resultados permitiu concluir que é necessário um incremento de 

carbono na composição inicial superior ao depositado no pó WC-4, para evitar a formação 

de fase M 6C. Alternativamente, e de acordo com os resultados bibliográficos12,16,23,27, o 

aumento dos teores de Ni e a r edução do teor de Cr no revestimento, aumentando assim a 

razão Ni/Cr, poderá deslocar a região de carbono favorável à formação das duas fases, WC 

e fase CFC, para um teor de carbono próximo do estequiométrico, eliminando assim a 

formação da fase M6C em condições adequadas de processamento.  

 

 

 

3.5.3.2. Determinação  da percentagem de fase residual  

 

Os cálculos efectuados na secção anterior permitiram calcular as percentagens das fases 

facilmente detectáveis por difracção de raios-X, uma vez que estão presentes em 

quantidades apreciáveis. No entanto, as amostras possuem também uma percentagem de 

fase residual, nomeadamente a remanescente da fase líquida às temperaturas de 

sinterização superiores a 1200ºC, e que não forma fase M6C. Numa tentativa de avaliar a 

percentagem dessa fase, nas amostras de WC-3, assumiu-se como referência o seguinte: 

1. as percentagens das fases WC e fase M 6C, calculadas na Tabela 3.8A pelo método 

de Rietveld; 

2. os resultados das análises elementares determinadas por ICP e o cálculo 

estequiométrico da percentagem de W (Tabela 3.6); 

3. a composição da fase η, Fe2,6Cr0,6Ni0,2W2,6C, determinada por EPMA; 
 

Com base nestas considerações, elaborou-se um conjunto de equações que obedecem 

ao balanço ponderal dos elementos W e Fe (ver apêndice), de modo a calcular as 

percentagens das fases presentes a cada uma das temperaturas escolhidas.  
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Os valores obtidos, com base nas equações apresentadas em apêndice, estão sumariados 

na Tabela 3.9 e representados graficamente na fig. 3.21. Realça-se o facto de que os 

valores calculados representam uma estimativa, com um grau de imprecisão elevado, e 

servem apenas para tentar interrelacionar melhor a evolução das fases com a temperatura. 

 
 

Tabela 3.9 – Percentagem calculada das fases presentes nas amostras de WC-3. 

Temp. (ºC) %WC %M6C % Fase residual 

1080 87,5 10,7 1,7 
1200 88,1 8,7 3,2 
1260 88,9 8,8 2,3 
1325 90,8 7,9 1,3 
1405 90,3 8,9 0,8 
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Figura 3.21 – Evolução da percentagem de fase residual e M6C, no WC-3 com a temperatura. 

 

A 1080ºC, a fase residual pode identificar-se com a fase tipo Fe-α não reagido e que 

aparece como vestígios no difractograma da fig. 3.15. A quantidade de fase residual 

aumenta de 1080ºC até ∼1200ºC, conjuntamente com uma ligeira redução do teor de fase 

M6C e aumento do teor de fase de WC, Tabela 3.9. Este aumento na quantidade de fase 

residual e de WC é identificável com a formação de fase líquida a essas temperaturas e 

com a dissolução de algum Fe (Cr, Ni) de fase M6C, como supramencionado.  

A partir de 1200ºC a volatilização progressiva dos constituintes da fase líquida conduz 

a uma redução dramática da mesma, restando a ∼1400ºC cerca de 25% do teor encontrado 

a 1200ºC. As microfotografias das figs. 3.18 e 3.19 mostraram também este efeito de 

diminuição da fase líquida: esta fase é facilmente observável a 1200ºC e 1260ºC (figs 3.18-
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a e b e 3.19-a e b) e imperceptível às temperaturas mais elevadas, de 1325ºC e 1400ºC 

(figs. 3.18-c e d e 3.19-c e d). Também os resultados de DRX (fig. 3.15) mostram que a 

fase residual (resultante dos elementos não reagidos e/ou da solidificação da fase líquida a 

temperaturas superiores a 1200ºC) e que cristaliza como uma fase do tipo Fe-α, é ainda 

detectável até 1260ºC (pico muito reduzido a 2θ=44,7º), mas não mais identificável a 

temperaturas superiores, em bom acordo com os teores calculados na fig. 3.21. 

O decréscimo da fase residual, identificada com a fase líquida a temperaturas 

superiores a 1200ºC, reflecte-se negativamente na densificação dos compactos e nas 

propriedades finais, não avaliadas neste trabalho. Deste modo, reforça-se a necessidade de 

controlar as perdas de peso durante a sinterização. 
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 “A compactação das partículas revestidas deforma plasticamente 

o material dúctil da matriz para dentro dos poros conferindo 

suficiente resistência em verde para o manuseamento.” 

Raghunathan, S. et al. 
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4. Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões retiradas dos resultados 

apresentados no capítulo III.  

 

 

A técnica de pulverização catódica, utilizada no revestimento dos pós de WC, 

demonstra ser eficiente na deposição das mesmas proporções de todos os elementos 

constituintes do alvo de aço inoxidável 304 (AISI). O revestimento de aço inoxidável 

apresenta, nas condições analisadas, uma estrutura de equilíbrio do tipo Fe-α e uma 

morfologia com crescimento colunar que poderá ser do tipo T (segundo o modelo de 

Tornton).  

Usando diferentes condições de deposição, nomeadamente de potência e de tempo, 

foram depositados conteúdos variáveis, entre 1 e 7% pp, de aço inoxidável sobre o s pós de 

WC. A caracterização destes pós revestidos comprovou que todos os agregados do pó de 

WC estavam revestidos homogeneamente, observando-se também, um ligeiro aumento na 

sua granulometria. Estes resultados mostram que o revestimento de pós, por pulve rização 

catódica, é uma alternativa à convencional mistura de componentes por moagem a húmido, 

possibilitando uma distribuição muito uniforme dos componentes. 
 

O comportamento dos pós revestidos, em termos de compactação, manifestou-se muito 

promissor, uma vez que não foi necessário qualquer tipo de lubrificante de prensagem para 

alcançar uma resistência adequada ao seu manuseamento. Esta constatação reforça o 

interesse da utilização de pós de WC revestidos, dado que ao excluir a necessidade de 

lubrificante de prensagem elimina, também, a exigência de uma etapa de desparafinação 

antecedendo a sinterização. Deste modo, é possível diminuir o tempo de ciclo do 

processamento actual de compósitos à base de WC e conseguir, simultaneamente, alguma 

redução nos custos energéticos. 
 

Os estudos realizados na avaliação dos pós revestidos, face à sinterização, divulgaram 

que o aço inoxidável 304 (AISI) apresenta boas características como ligante de 

sinterização. Distinguiram-se três estágios de sinterização: o primeiro no estado sólido e os 

seguintes na presença de fase líquida, com as etapas correspondentes de rearranjo e de 
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solução-precipitação. A densificação é mais significativa a temperaturas superiores a 

1200ºC, o que se identificou com a retracção devida ao rearranjo na presença de fase 

líquida. Neste estágio e no seguinte, de solução-precipitação, a densificação parece ser 

muito influenciada pelo teor de fase líquida, atingindo-se aproximadamente 95% de 

densidade relativa a 1325ºC, apenas com cerca de 7% de ligante na composição inicial. A 

adição do ligante, através do revestimento dos pós, mostra-se, conjuntamente, mais 

eficiente na promoção da densificação do que a mistura convencional de componentes, 

devido ao aumento da uniformidade e homogeneidade da distribuição do ligante. A 

observação microestrutural evidencia o carácter molhante da fase líquida, neste sistema, 

que se encontra bem distribuída entre os agregados e bem adaptada aos contornos dos 

grãos. O crescimento de grão entre os agregados é desprezável, como consequência dos 

teores reduzidos de ligante utilizados e da uniformidade química conseguida na sua 

distribuição inicial.  
 

Foram constatadas, durante a etapa de sinterização, perdas de peso significativas 

identificadas com a evaporação dos constituintes do ligante. O controlo adequado destas 

perdas deve ser motivo de atenção no trabalho futuro, uma vez que limitam a densificação 

atingida, implicam diminuição da homogeneidade química inicial e resultam em 

compósitos com um teor de ligante reduzido, limitando as suas propriedades finais. 
 

Os resultados do estudo da reactividade térmica apontaram a formação de uma fase do 

tipo M 6C, que foi detectada desde a menor temperatura usada, 1080ºC, e que se manteve a 

temperaturas superiores. Contudo, a sua percentagem, em termos ponderais, sofreu ligeiras 

alterações com a temperatura: a 1200ºC observa-se um decréscimo da fase M 6C, de ~11% 

para ~8%, provavelmente devido a alguma dissolução desta fase na fase líquida. A fase 

M6C contém tungsténio e outros elementos constituintes do revestimento, com a 

estequiometria aproximada de Fe2,6Cr0,6Ni0,2W2,6C, a 1405ºC. 

A formação desta fase, no sistema WC com adição de Fe, Cr e Ni, é consequência da 

reduzida largura da região de composição favorável à formação só de duas fases, W C e 

fase CFC, e da deslocação dessa região para teores de carbono superiores ao carbono 

estequiométrico do WC. A eliminação da fase M 6C, normalmente deletéria em termos de 

propriedades mecânicas do material, implica o aumento do teor de carbono e/ou aumento 

da razão Ni/Cr do revestimento e será também objecto de uma investigação futura.  
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Equações utilizadas para a determinação da percentagem de fase residual 

 

 

Para efectuar o cálculo da percentagem de fase residual, nas amostras de WC-3, 

assumiram-se como válidos os seguintes resultados: 

1. a fracção ponderal de fase WC (A) e de fase M6C (B), no total destas duas fases, 

determinadas quantitativamente, por DRX, através do método de Reitveld; 

2. a percentagem de ferro determinada por ICP (%Fe) e o cálculo teórico da 

percentagem de W (%W); 

3. a composição da fase M6C, Fe2,6Cr0,6Ni0,2W2,6C, determinada por EPMA à 

temperatura de 1405ºC. 
 

Assumindo ainda, que as fases presentes serão a fase de WC (sem elementos em 

solução sólida), a fase M6C e a fase residual, resultante dos elementos não reagidos e/ou da 

solidificação da fase líquida à temperatura de sinterização, o sistema de equações do 

balanço ponderal aos elementos W e Fe, pode escrever-se da seguinte forma: 
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sendo,  

X – fracção ponderal de (WC + fase M6C);  

X’ – fracção ponderal de WC;  

X’’ – fracção ponderal de fase M6C; 

Y – fracção ponderal de fase residual; 

a – fracção ponderal de W no WC ≅ 0,94; 

b – fracção ponderal de W na fase M6C ≅ 0,70; 

b’ – fracção ponderal de Fe na fase M6C ≅ 0,21. 
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Como exemplo de cálculo, apresenta-se para a temperatura de 1200ºC o sistema de 

equações com as substituições adequadas: 
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