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RESUMO 

 

O aumento do custo e da volatilidade dos metais levou ao desenvolvimento de novos 

sistemas de ligas para os aços fabricados por metalurgia do pó. A adição de elementos 

microligantes como o titânio oferece uma forma fácil de obter uma boa combinação de 

excelente dureza e resistência através do controle do tamanho de grãos e do 

endurecimento por precipitação. Neste trabalho foi investigada a influência da adição de 

titânio na microestrutura e comportamento mecânico de aços microligados fabricados por 

metalurgia do pó. Cinco amostras de Fe-0,25%C foram fabricadas com teores de titânio 

que variam de 0 a 0,20% mantendo a pressão de compactação e temperatura de 

sinterização constantes. Para a avaliação da microestrutura e da resistência mecânica das 

amostras sinterizadas, foram realizados os ensaios de microscopia ótica, e dureza Vickers. 

Os resultados indicam que, as adições de diferentes porcentagens de titânio otimizam as 

propriedades do material, aumentando sua dureza e diminuindo sua porosidade. 

 

Palavras-chave: Metalugria do pó. Sinterização. Aços Microligados. Titânio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The rising cost and volatility of metals has led to the development of new alloying systems 

for steels manufactured by powder metallurgy. An addition of microalloying elements 

such as titanium provides an easy way to achieve a good combination of excellent 

durability and strength through grain size control and precipitation hardening. This work 

investigated the influence of titanium on the microstructure and the mechanical behavior 

of microalloyed steels manufactured by powder metallurgy. Five samples were made with 

titanium contents ranging from 0 to 0.20%. To measure the microstructure and 

mechanical strength of sintered samples, optical microscopy and Vickers hardness tests 

were performed. The results indicate that, as additions of different titanium percentages, 

they optimize as properties of the material, increasing its hardness and decreasing its 

porosity. 

 

Keywords: Powder metallurgy. Sintering. Microalloyed steels. Titanium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Metalurgia do pó é o processo metalúrgico de fabricação de peças metálicas, que 

se distingue dos processos metalúrgicos convencionais característicos pela utilização de 

pós metálicos e não-metálicos como matérias-primas, produção de peças com formas 

definitivas ou praticamente definitivas, dentro de tolerâncias muito estreitas, geralmente 

sem necessidade de operações de usinagem posteriores ou de qualquer outro tipo de 

acabamento e obtenção de peças em grandes series, tornando o processo altamente 

competitivo em relação aos processes convencionais (CHIAVERINI, 2001). 

Esta técnica permite o reaproveitamento de componentes mecânicos que 

atingiram o final que sua vida útil. Esta técnica consiste na mistura de materiais, metálicos 

ou cerâmicos, na forma de pó, que é compactado até uma forma definida por uma matriz, 

seguida pelo aquecimento do pó compactado a uma temperatura abaixo do ponto de fusão 

do material em um ambiente controlado, processo conhecido como sinterização, para 

criar uma ligação mecânica entre as partículas formando uma peça final uniforme 

(GRUPO SETORIAL, 2009). Produtos fabricados através de metalurgia do pó são 

utilizados nas indústrias automobilística, aeronáutica, medicinal, petrolífera e diversas 

outras (CHIAVERINI, 2001).  

Recentemente, novos sistemas de liga têm sido utilizados para otimizar o processo 

de metalurgia do pó. O cobre, níquel e molibdênio estão entre os elementos que são 

comumente utilizados. Recentemente, devido a restrições de custo e disponibilidade, os 

aços fabricados por esta técnica passaram a incluir cromo e manganês como elementos 

de liga. Elementos como o titânio aparecem como uma possível opção pois a tecnologia 

de microligamento de titânio é um método eficaz para produzir aço laminado a quente de 

alta resistência através do endurecimento por precipitação de carbonetos de titânio, 

trazendo interesse para a observação da influência da adição desse elemento em ligas 

fabricadas por metalurgia do pó (C. SCHADE et al, 2012).  

  



12 
 

2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da adição do titânio na 

microestrutura e propriedades mecânicas do aço Fe-0,25%C fabricado através da 

metalurgia do pó. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Produção e caracterização estrutural e mecânica de amostras do aço Fe-

0,25%C com adição de diferentes teores de Ti fabricado através da metalurgia 

do pó utilizando; 

 Avaliação da influência que a adição deste elemento causa nas propriedades 

do aço de baixo teor de carbono através de ensaio de dureza Vickers e 

microscopia óptica sua possível utilização na indústria. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. Metalurgia do pó 

 

A metalurgia do pó é uma tecnologia de processamento de metais na qual as peças 

são produzidas a partir de pós metálicos. Na sequência usual de produção de MP, os pós 

são comprimidos na forma desejada e depois aquecidos para causar a ligação das 

partículas se tornando uma massa uniforme e rígida. A compressão, chamada de 

compactação, é realizada em uma máquina do tipo prensa, usando ferramentas projetadas 

especificamente para a peça a ser fabricada. O ferramental, que tipicamente consiste em 

um molde e um ou mais punções, pode ser caro, logo o processo é, portanto, mais 

apropriado para média e alta produção. O tratamento de aquecimento, chamado de 

sinterização, é realizado a uma temperatura abaixo do ponto de fusão do metal. Embora 

peças com até 22 kg possam ser produzidas, a maioria dos componentes fabricados por 

esse processo é inferior a 2,2 kg (GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ, 

2009). Uma coleção de peças típicas produzidas por metalurgia do pó é mostrada na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Peças fabricadas por metalurgia do pó (GROOVER, 2010). 

 

 Algumas considerações que tornam a metalurgia do pó viável economicamente 

(GROOVER, 2010): 
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 O processo de MP envolve muito pouco desperdício de material; cerca de 97% 

dos pós de partida são convertidos em produto. Isso se compara 

favoravelmente aos processos de fundição nos quais uma quantidade superior 

de materiais são desperdiçados no ciclo de produção. 

 Devido à natureza do produto obtido, peças com um nível especificado de 

porosidade podem ser feitas. Esse recurso se presta à produção de peças 

metálicas porosas, como filtros e rolamentos e engrenagens impregnadas de 

óleo. 

 Certos metais que são difíceis de fabricar por outros métodos podem ser 

moldados pela metalurgia do pó. O tungstênio é um exemplo; filamentos de 

tungstênio usados em lâmpadas incandescentes são feitos usando a metalurgia 

do pó. 

 Certas combinações de ligas metálicas podem ser formadas por PM que não 

podem ser produzidas por outros métodos. 

 O processo compara favoravelmente com a maioria dos processos de fundição 

em termos de controle dimensional do produto. Tolerâncias de ±0,13 mm 

(±0,005 pol) são realizadas rotineiramente. 

 

3.1.1. Obtenção dos pós 

 

A matéria-prima, na metalurgia do pó, constitui, mais do que na maioria dos 

processos metalúrgicos convencionais, um fator básico, principalmente no que se refere 

a sua uniformidade. Por esse motivo, e imprescindível o seu rigoroso controle, o que 

significa que todos os seus característicos devem ser conhecidos, determinados e 

controlados com a maior profundidade. Geralmente as empresas que produzem pós 

metálicos não são as mesmas que os utilizam para a fabricação de peças através de 

metalurgia do pó. Um mesmo pó metálico pode ser obtido por mais de um método. Os 

métodos mais utilizados são atomização, reações químicas e deposição eletrolítica 

(SURYANARAYANA, 2001).  

Reações químicas - O método mais comum dentro deste grupo é a redução de 

óxidos metálicos, pelo emprego de um agente redutor gasoso ou solido (carbono). Os 

metais mais comumente produzidos por esse processo são o ferro, o cobre, o tungstênio 

e o molibdénio. 
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Atomização - Este método envolve a conversão de metal fundido em um spray de 

gotículas que solidificam em pó. É o método mais versátil e popular para a produção de 

pós metálicos hoje, aplicável a quase todos os metais, ligas e metais puros. Existem várias 

maneiras de criar o spray de metal fundido, várias das quais estão ilustradas na Figura 2. 

Dois dos métodos mostrados são baseados na atomização de gás, na qual uma corrente de 

gás de alta velocidade (ar ou gás inerte) é utilizada para atomizar o metal líquido 

(CHIAVERINI, 2001). 

 

Figura 2 - Vários métodos de atomização de pós metálicos: (a) e (b) atomização de gás; (c) 

atomização de água; e (d) atomização centrífuga (GROOVER, 2010). 

 

 

Deposição eletrolítica - Este processo permite obter urna grande variedade de pós 

metálicos, entre os quais os mais comuns são o ferro, o cobre e os metais preciosos. Ha 

dois métodos práticos para produzir pós metálicos por eletrodeposição. No primeiro, 

resulta a formação de um depósito esponjoso de pequena aderência o qual pode ser 

mecanicamente desintegrado em partículas finas. No segundo, ocorre a deposição de urna 

camada densa, macia e quebradiça de metal, que pode ser moída (CHIAVERINI, 2001). 
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3.1.2. Mistura dos pós 

 

Para obter resultados de sucesso na compactação e sinterização, os pós metálicos 

devem ser completamente homogeneizados de antemão. Diferentes tamanhos de 

partículas são frequentemente misturados para reduzir a porosidade. A mistura é realizada 

com pós de diferentes composições químicas. Uma vantagem da tecnologia metalurgia 

do pó é a oportunidade de misturar vários metais em ligas que seriam difíceis ou 

impossíveis de produzir por outros meios. A distinção entre mistura e mistura nem sempre 

é precisa na prática industrial. Mistura e mistura são realizadas por meios mecânicos. 

Quatro alternativas são ilustradas na Figura 3: (a) rotação de cilindro; (b) rotação em um 

recipiente de cone duplo; (c) agitação num misturador de parafuso; e (d) agitar num 

misturador de lâminas (GROOVER, 2010).  

 

Figura 3 - Vários dispositivos de mistura: (a) cilindro  rotativo, (b) cone duplo rotativo, (c) 

misturador de parafuso, e (d) misturador de lâmina (GROOVER, 2010). 

 

Não é fácil determinar-se o tempo mais adequado para essas operações. Ele pode 

variar de 5 a 30 minutos, mas na realidade, o tempo correto deveria ser determinado 

mediante experiências com uma determinada mistura, num determinado misturador 

(SURYANARAYANA, 2001). 

O método convencional consiste na rotação de cilindro que possui uma câmara 

cilíndrica horizontal com a presença de esferas que realizam a função de moer o material. 

O movimento rotacional provoca a moagem pelo impacto do material contra as bolas e 

as paredes da câmara. A energia cinética das esferas é proporcional à massa e da altura 

da queda as quais são submetidas, se a velocidade for lenta as bolas não terão impulso 

suficiente e ficaram na base da câmara. No entanto em uma velocidade muito alta a força 

Parafuso 
Lâmina 
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centrifuga impede que a queda das bolas, e estas permanecerão na parede da câmara 

durante a rotação. A razão esferas/material está diretamente relacionada com o tempo de 

moagem, quanto maior a razão menor o tempo, pois o número de colisões entre esferas 

aumenta, e consequentemente a energia de colisão também aumenta. O tamanho das 

esferas também influencia no resultado da moagem, em que esferas maiores e mais densas 

têm capacidade de transferir mais energia de impacto. Em alguns casos é comum utilizar 

esferas de diferentes tamanhos, que aumenta o número de colisões, e torna os movimentos 

mais aleatórios (SURYANARAYANA, 2001). 

 

3.1.3. Compactação 

 

Na compactação, alta pressão é aplicada aos pós para dar aos mesmos a devida 

forma. Entre seus principais objetivos estão (CHIAVERINI, 2001): 

 Conformar o pó na forma projetada; 

 Conferir as dimensões finais, ou aproximadamente finais, especificadas, 

levando em conta as possíveis alterações dimensionais que possam ocorrer 

durante a sinterização;  

 Conferir a adequada densidade verde ao compactado; 

 Conferir a resistência mecânica necessária para o manuseio posterior; 

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

operação de sinterização seja efetuada de nodo mais eficiente.  

O método convencional de compactação é a prensagem, no qual punções opostas 

comprimem os pós contidos em um dado. Os passos no ciclo de prensagem são mostrados 

na Figura 4. A peça de trabalho após a prensagem é chamada de compactado verde sendo, 

a palavra verde significando que a peça ainda não está totalmente processada. Como 

resultado da prensagem, a densidade da peça, chamada de densidade verde, é muito maior 

que a densidade inicial. A resistência da peça quando prensada é adequada para manuseio, 

mas muito menor do que a alcançada após a sinterização (GROOVER, 2010). 
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Figura 4 - (1) preenchimento da cavidade do molde com pó, feito pela alimentação automática 

na produção, (2) posições inicial e (3) final dos punções superior e inferior durante a compactação, 

e (4) ejeção de peça (GROOVER, 2010). 

 

 

As prensas usadas na compactação convencional de metalurgia do pó são 

mecânicas, hidráulicas ou uma combinação das duas. 

 

3.1.4. Sinterização 

 

Após a prensagem, o compactado verde não tem resistência e dureza; é facilmente 

desintegrado sob baixas tensões. A sinterização é uma operação de tratamento térmico 

realizada no compactado para unir suas partículas metálicas, aumentando assim a 

resistência e a dureza. O tratamento é geralmente realizado em temperaturas entre 0,7 e 

0,9 do ponto de fusão do metal (escala absoluta). Os termos sinterização em estado sólido 

ou sinterização em fase sólida são algumas vezes usados para esta sinterização 

convencional, porque o metal permanece não fundido a essas temperaturas de tratamento 

(GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ, 2009). 

É geralmente aceito entre os pesquisadores que a principal força motriz da 

sinterização é a redução da energia superficial. O compacto verde consiste em muitas 

partículas distintas, cada uma com sua própria superfície individual, e assim a área total 

da superfície contida no compacto é muito alta. Sob a influência do calor, a área 
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Pó 

Alimentador 

Matriz 
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superficial é reduzida através da formação e crescimento de ligações entre as partículas, 

com redução associada na energia superficial. Quanto mais fino for o tamanho inicial do 

pó, maior será a área total da superfície e maior será a força motriz por trás do processo. 

A série de ilustrações na Figura 5 mostra, em escala microscópica, as mudanças que 

ocorrem durante a sinterização de pós metálicos. A sinterização envolve o transporte de 

massa para criar os pescoços e transformá-los em contornos de grãos. O principal 

mecanismo pelo qual isso ocorre é a difusão. O encolhimento ocorre durante a 

sinterização como resultado da redução do tamanho dos poros. Isso depende em grande 

parte da densidade do compacto verde, que depende da pressão durante a compactação. 

O encolhimento é geralmente previsível quando as condições de processamento são 

controladas de perto (GROOVER, 2010). 

 

Figura 5 - Sinterização em escala microscópica: (1) a ligação de partículas em pontos de contato; 

(2) crescimento dos 'pescoços'; (3) os poros entre as partículas são reduzidos; e (4) os contornos 

de grãos se desenvolvem entre as partículas (GROOVER, 2010). 

 

Pode-se considerar que a geometria do poro depende da distribuição do tamanho 

dos grãos, da aglomeração e do método de compactação empregado (CHIAVERINI, 

2001). 

 

3.2. Aço com baixo teor de carbono 

 

Aço-carbono é o tipo de aço fabricado sem a adição significativa de outros 

elementos, contendo apenas o carbono e os quatros elementos residuais sempre 

encontrados nos aços e que permanecem em sua composição durante o processo de 

fabricação, ou seja, manganês, silício, fósforo e enxofre. O ferro compõe a parte 

Ponto de 

ligação 
Pescoços Poros Contorno 

de grão 
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majoritária da composição de um aço. O aço carbono pode ter em sua composição de 

0,008% a 2,06% em peso de carbono. O carbono é o elemento de liga mais importante na 

liga presente e determina o tipo de aço obtido. Quanto maior o teor de carbono maior será 

a dureza do aço e maiores serão os limites de resistência e de escoamento e mais frágil. 

Uma forma de classificação destes aços seria: baixo teor de carbono (0,10% a 0,30%C), 

médio teor de carbono (0,30% a0,85C%) e alto teor de carbono (0,85% a 1,50%). Acima 

de 1,5% C, os aços não são fabricados usual ou comercialmente, com algumas exceções 

(SOUZA, 1989). 

Os aços com baixo teor de carbono geralmente possuem alta ductilidade e 

tenacidade, porem tendo baixa dureza e resistência. São altamente usináveis e soldáveis 

e apresentam baixo custo de produção. Estes aços são muito empregados na fabricação 

de chapas automobilísticas, perfis estruturais e placa para a fabricação de tubos, 

construção civil e pontes (DA COSTA E SILVA, 2006). A Tabela 1 descreve algumas 

das principais propriedades do aço carbono AISI 1025. 

 

Tabela 1 - Propriedades do AISI 1025 (AZO MATERIALS, 2018). 

Limite de resistência  440 MPa 

Tensão de escoamento 370 MPa 

Modulo de elasticidade 190-210 GPa 

Dureza, Brinell 126 

Alongamento em ruptura 15.00% 

Redução de área 40.00% 

 

 

3.2.1. Aços carbono com elementos de liga 

 

Comercialmente, existem aços-carbono comuns e ligados. A principal diferença 

entre estes é que nos aços ligados ocorre à inserção de elementos de liga durante o 

processo de fabricação, sendo os principais elementos utilizados o Cr, Mn, Mo, Ni, Si e 

V. Cada um dos elementos adicionados nestes aços confere uma propriedade diferente. 

Os aços liga são denominados de acordo com o seu elemento químico predominante, 

como por exemplo, os aços-cromo e aços-níquel. Os aços ligados podem ser classificados 
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como aços baixa liga, média liga ou alta liga, dependendo da porcentagem de elementos 

de liga que possuem em sua composição (JEKLA, 1992). 

 Os aços de baixa liga são os mais comumente usados na indústria e 

possuem teores de elementos de liga inferiores a 5%. Os mesmos possuem 

função de aumentar a resistência ao revenido e a temperabilidade. 

 Os aços média liga possuem teores de carbono entre 5% e 10%. São 

bastante utilizados para trabalhos a quente. 

 Nos aços alta liga, os teores de elementos de liga são superiores a 10%. 

São amplamente usados em solicitações que exigem alta resistência a 

corrosão e ao desgaste (SOUZA, 1989). 

Em resumo, os aços carbono constituem ainda a liga mais importante da 

engenharia. É evidente que esses aços apresentam limitações, principalmente quando se 

deseja propriedades especiais como resistência a corrosão, ao color, etc.  Recorre-se então 

aos aços liga, cuja importância cresce dia a dia, apesar deles representarem apenas cerca 

de 10% da produção mundial (REGO, 2011).  

 

3.2.2. Aços microligados 

 

 Aços microligados são conhecidos como aços de alta resistência e baixa liga 

(ARBL), sendo constituídos por um grupo específico de aços com composição química 

especialmente desenvolvidas para alcançar elevados valores de propriedades mecânicas. 

Constitui-se na prática de se adicionar pequenas quantidades de elementos, como o nióbio 

(Nb), o vanádio (V) e o titânio (Ti). Cada elemento apresenta uma aplicação mais 

adequada (WOODHEAD, 1985). 

A indústria brasileira tem acompanhado a tendência mundial pela substituição de 

aços convencionais por aços microligados. Já conhecidos por sua alta resistência e 

tenacidade, os aços microligados dispensam tratamentos térmicos posteriores, o que reduz 

o tempo do processo de fabricação e os custos com energia. Segundo, ao invés da 

utilização dos aços-carbono, no qual o aumento da resistência é conseguido à custa do 

aumento do teor de carbono, nos aços ARBL, a adição dos elementos de liga provoca o 

endurecimento por solução sólida e por precipitação de finas dispersões de carbonetos, o 

que conduz ao refinamento da microestrutura do aço. Como resultado tem-se um 
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excelente compromisso entre tensões de escoamento elevadas e ductilidade (COLAÇO, 

2005). 

Na fabricação dos produtos metálicos são utilizados processos como o de 

fundição, seguidos de processos de conformação como forjamento, trefilação e 

laminação. Esses processos geralmente necessitam de tratamentos térmicos posteriores. 

O material precisa esfriar até quase a temperatura ambiente e só então volta ao forno para 

a sua homogeneização, exigindo-se outra fase de aquecimento. No caso dos aços 

microligados, o próprio calor remanescente do forjamento é suficiente para que se 

promova a homogeneização já na fase de resfriamento do material. As propriedades 

mecânicas, como resistência e tenacidade, são obtidas com o controle de fenômenos 

metalúrgicos associados à composição química que ocorrem no plano microestrutural 

(BUTTON, 2012). 

 

3.2.3. Aços microligados e a metalurgia do pó 

 

  O aumento do custo e da volatilidade dos metais levou ao desenvolvimento de 

novos sistemas de liga para os aços fabricados por metalurgia do pó. Em particular, os 

aços produzidos por essa técnica utilizam principalmente cobre, níquel e molibdênio para 

competir com os tipos por métodos mais convencionais. Recentemente, devido a 

restrições de custo e disponibilidade, os aços de metalurgia do pó também incluíram 

cromo e manganês como elementos de liga (BUTTON, 2012). Esses sistemas de materiais 

são categorizados como aços de liga, uma vez que níveis significativos desses elementos 

são necessários para efetuar mudanças nas propriedades mecânicas. 

Os aços microligados são definidos como aços contendo pequenas quantidades de 

nióbio, vanádio ou titânio, geralmente em níveis entre 0,05 e 0,20 w / o. Não obstante o 

baixo teor de liga, o microligamento pode levar a grandes aumentos de força e tenacidade 

por razões mencionadas anteriormente. A influência desses efeitos depende do 

processamento térmico e mecânico (temperatura de sinterização e pressão de 

compactação, que são diferentes na metalurgia do pó se comparado com o processamento 

convencional de aço conformado utilizando forjamento e laminação (C. SCHADE et al, 

2012). 
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3.2.3.1. Efeito da adição de Titânio  

 

  A tecnologia de microligamento de titânio é um método eficaz para produzir aço 

laminado a quente de alta resistência através do endurecimento por precipitação de 

carbonetos de titânio. Ti em aços microligados é mais eficiente para o reforço que V e Nb 

devido à menor solubilidade, o que aumenta a fração de equilíbrio dos carbonetos 

substancialmente em comparação com a mesma quantidade de elementos formadores de 

carboneto. Também o TiC despertou um interesse considerável devido à sua boa 

molhabilidade com Fe, alta dureza e baixa densidade em comparação com os outros 

componentes e partículas duras distribuídas na matriz causam um aumento na resistência, 

rigidez, resistência ao desgaste e diminuição da densidade (ERDEN, 2014). 

Na década recente, tem havido um forte interesse em usar mais Ti para reduzir a 

adição de Nb e V em aços microligados, devido ao baixo preço do minério de titânio. 

Pesquisadores siderúrgicos e fábricas de produção, portanto, prestaram cada vez mais 

atenção ao desenvolvimento de aços Ti e/ou Ti-Nb para reduzir o custo de produção (G. 

XU, 2010). 

Em experimentos realizados (ERDEN, 2014) onde foram fabricadas amostras de 

aço por metalurgia do pó utilizando diferentes teores de Ti observou-se que a 

microestrutura óptica das amostras consiste em ferrita e perlita. A adição de Ti em 

porcentagens crescentes leva a tamanhos de grãos mais finos. Um grande benefício do 

microligamento é a restrição do crescimento de grãos durante a austenitização. Se 

existirem precipitados finos durante a etapa de austenitização, o crescimento de grãos é 

restrito, levando a um tamanho de grão mais fino, como mostrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Microestruturas de amostras de aço fabricadas por Metalurgia do pó: (a) Fe – 0.25C, 

(b) Fe – 0.25C – 0.1Ti, (c) Fe – 0.25C – 0.15Ti e (d) Fe – 0.25C – 0.2Ti (ERDEN, 2014) . 

 

A Figura 7 mostra exemplos típicos das curvas de tensão-deformação obtidas a 

partir de testes de tração utilizando as amostras da Figura 6. Pode ser visto que à medida 

que a porcentagem de peso do Ti aumenta, uma diminuição contínua no alongamento até 

o ponto de escoamento é notada. Por exemplo, o alongamento da amostra sem Ti é de 

1,62%.  

 

Figura 7 - Variação das curvas tensão-deformação de diferentes amostras com diferentes 

teores de Ti: (a) Fe-0,25C, (b) Fe-0,25C-0,1Ti, (c) Fe-0,25C-0,15Ti e ( d) Fe-0,25C-0,2Ti  

(ERDEN, 2014). 
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Quando a percentagem de Ti aumentou para 0,1, 0,15 ou 0,2%, o alongamento do 

ponto de rendimento diminuiu para 1,2, 0,7 e 0,3%, respectivamente. Isso é resultado da 

menor quantidade de carbono na solução sólida devido à precipitação de TiC (ERDEN, 

2014). 

 

3.3. Métodos de caracterização  

 

3.3.1. Metalografia 

 

A metalografia é o estudo da estrutura física e dos componentes dos metais, 

usando microscopia. A superfície de uma amostra metalográfica é preparada por vários 

métodos de lixamento, polimento e ataques químicos. Após a preparação, é 

frequentemente analisado usando microscopia óptica ou eletrônica. Usando apenas 

técnicas metalográficas, é possível identificar ligas e prever propriedades de materiais 

(MACEDO, 2015). 

 

3.3.2. Microdureza 

 

O teste de microdureza é um método para determinar a dureza de um material ou 

a resistência à penetração quando as amostras de teste são muito pequenas ou finas, ou 

quando pequenas regiões em uma amostra composta ou chapeamento devem ser medidas. 

Ele pode fornecer informações precisas e detalhadas sobre as características da superfície 

de materiais que têm uma microestrutura fina, são multifásicos, não homogêneos ou 

propensos a rachaduras. O teste de microdureza é detalhado pela norma ASTM E-384 e 

fornece uma faixa permitida de cargas para testes com um penetrador de diamante; o 

entalhe resultante é medido e convertido em um valor de dureza. Entre os entalhes usados 

está o Vickers (uma pirâmide de diamante de base quadrada com um ângulo de vértice de 

136 °). 
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4. Materiais e métodos 

 

O procedimento realizado neste trabalho abrange as seguintes etapas: 

 Pesagem e mistura dos pós 

 Compactação e sinterização 

 Caracterização das amostras sinterizadas 

O procedimento experimental relativo à fabricação das amostras em estudo foi 

realizado tendo como base as técnicas convencionais de metalurgia do pó. 

 

4.1. Pesagem e mistura dos pós 

 

            As matérias primas utilizadas para a confecção das amostras foram pós Fe, C e Ti 

obtidos através de compra com as seguintes composições: 

 Fe: Fe(99,8%), Mn(0,30%), S(0,005%), Si(0,09%), C(0,01%), P(0,01%); 

 Ti: Ti(99,26%), Fe(0,0189%), O(0,097%), C(0,018%), N(0,517%), 

H(0,0195%), Mn(0,07%); 

 C: Na forma de grafite. 

 Após a seleção dos pós, os pós foram pesados em uma balança de precisão do 

modelo FA22046 da marca Bioscale onde foram separados nas proporções mostradas na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição de cada amostra a ser sinterizada (Autoria Própria) 

 Liga 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5 

Ti 0 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 

C 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 

Fe 99,75% 99,70% 99,65% 99,60% 99,65 

 

As diferentes combinações de pó foram misturadas em um moinho convencional 

modelo CT-248/B da marca Servitech com esferas de alumina durante 2 h com velocidade 
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de 80 rpm onde para cada mistura foram utilizados 20 g de esferas para cada 1 g de pó. 

Cada mistura possuía 10 g de pó. 

 

4.2. Compactação e sinterização 

 

As amostras foram levadas para serem compactadas em uma prensa hidráulica 

manual de bancada da marca Marcon utilizando uma matriz de aço 4340 recozido usinado 

na Universidade Federal Rural do Semi-Árido com as dimensões mostradas na Figura 8 

de forma que cada uma adquirisse forma geométrica, dimensões e densidade desejadas. 

O pó na cavidade da matriz foi submetido a um carregamento uniaxial de 700 MPa. 

 

Figura 8 - Modelo de matriz utilizado para a compactação (Autoria Própria). 

 

Foram confeccionados 10 corpos de prova, cada um com 5 g. Após o 

procedimento de compactação foi realizada a sinterização. O procedimento foi realizado 

no forno a uma temperatura de 1080 ºC durante o período  de 2 h, sendo que as amostras 

foram deixadas no forno até o resfriamento completo. O procedimento ocorreu em 

atmosfera não controlada. 

 

4.3. Metalografia 

 

Foi realizado o embutimento das amostras a frio com resina poliéster, com 

posterior lixamento utilizando a seguinte sequência de lixas de acordo com sua 

granulometria: 220, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 e 1200. Em seguida foi realizado 

polimento com alumina de 1µm. Ambos o lixamento e o polimento foram realizados 
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utilizando a lixadeira/politriz Arapol 2V-PU da Arotec. Após essa preparação, foi 

realizada a microscopia óptica das amostras utilizando o microscópio óptico GX51 da 

Olympus, onde foram tiradas fotomicrografias das suas microestruturas com aumento de 

1000x com a câmera digital acoplada ao microscópio e auxílio do programa Analysis 

GETIT. 

 

4.4. Microdureza 

 

Para o ensaio de microdureza foi utilizado o microdurômetro HMV-2 da marca 

Shimadzu. Os resultados foram obtidos na escala Vickers (Hardness Vickers – HV) com 

e a carga utilizada nos ensaios foi de 490,3 mN durante 10s. Para cada amostra foram 

realizadas 20 medições, todas seguindo a norma ASTM E384. Os resultados foram 

organizados na forma de gráficos onde foi utilizado a distribuição de t de Student para 

encontrar os intervalos de confiança de 95% para cada amostra. 
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5. Resultados e discussão 

 

5.1. Microscopia ótica 
 

Através da microscopia ótica foram obtidas fotomicrografias das amostras 

possibilitando a observação das ligas sinterizadas. As imagens obtidas possuem um 

aumento de 1000x. As micrografias obtidas no microscópio revelam a homogeneidade da 

distribuição das fases precipitadas na liga sinterizada. A Figura 9 mostra a evolução 

microestrutural das amostras sinterizadas.  

Figura 9 - Microscopia das amostras refentes à Liga 1 (a), Liga 2 {b), Liga 3 (c), Liga 4 (d) e 

Liga 5 (e) 
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Em todas as ligas formadas notam-se a presença de uma matriz de coloração mais 

clara que acredita-se ser ferrítica. Percebe-se também a presença de grãos mais escuros 

menores, que acredita-se que sejam cementitas na forma esferoidizada por estarem 

dispersas de forma relativamente uniforme na matriz ferrítica. Ao longo da estrutura das 

ligas com teores de Ti a presença de regiões de coloração escura de tamanho superiores 

aos demais, como pode ser visto na Figura 9b. A maior probabilidade é que sejam 

amontoados de Ti que não de dissolveram durante os processos de mistura do pó e 

sinterização. Segundo Erden, 2014 após sinterização com resfriamento a frio, 

precipitados de TiC se formam, logo pode-se também considerar essa possibilidade. Nas 

micrografias os poros representas as regiões pontuais mais escuras. Para melhor 

representação, foram produzidas micrografias semelhantes às mostradas anteriormente, 

mas no campo escuro, de forma que os poros fiquem mais visíveis. Elas são mostradas 

na Figura 10. 
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Figura 10 - Micrografias das amostras sinterizadas no campo escuro com alguns dos poros 

presentes estão destacados para ilustração 

 

 Elas mostram que a porosidade permaneceu em um nível relativamente mais 

baixo e mais uniformemente distribuída nas ligas 3 e 5 com teores de Ti de 0,1% e 0,2%. 

Estudos mostram que com a diminuição da porosidade, ocorre aumento das propriedades 

mecânicas de um material (C. SCHADE et al, 2012). 

Em alguns estudos semelhantes (ERDEN, 2014), o resfriamento foi realizado a 

temperatura ambiente levando a microestruturas com grãos em formato perlítico, onde o 

aumento no teor de Ti levou a grãos mais finos.  
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5.2. Microdureza 

 

A Figura 11 ilustra os resultados de microdureza das amostras microligadas. Na 

condição sinterizada, há um aumento geral em microdureza quando o teor de Ti cresce. 

Esse aumento na microdureza indica uma melhora nas propriedades mecânicas das ligas.  

Figura 11 - Evolução da microdureza das amostras 

 

 Percebe-se também, através dos intervalos de confiança, uma dispersão 

relativamente baixa dos valores de microdureza para todas amostras. Isso indica que há 

uniformidade nas estruturas e coalescência das partículas sinterizadas. Os valores de 

microdureza com os respectivos desvios padrões são mostrados na Tabela 2. 

Tabela 3 - Valores de microdureza para as amostras. 

 Liga 1 Liga 2 Liga 3 Liga 4 Liga 5 

Média (Vickers) 126,52 133,24 160,95 171,67 186,95 

Desvio Padrão 4,28 4,54 6,98 5,12 9,42 
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6. Conclusão 

Neste trabalho, foram estudados os efeitos da adição de titânio em aço Fe-0,25%C 

fabricado por metalurgia do pó. Diante dos resultados obtidos e discutidos neste trabalho 

é possível relacionar as seguintes conclusões: 

 Obteve-se uma estrutura composta por uma matriz ferrítica com possíveis 

lamelas de cementita globulizada. 

 Os valores de microdureza crescem com o aumento do teor de Ti, 

provavelmente pelos precipitados de TiC que podem ser gerados pelo 

processo de sinterização e que impedem o crescimento de novos grãos, 

aumentando a microdureza do material. 

 Os valores de microdureza de todas as amostras apresentaram baixa 

dispersão, indicando boa coalescência entre as partículas sinterizadas. 

A utilização de metalurgia do pó para fabricação de aços microligados, mais 

especificamente com o elemento Ti se mostrou ser viável, mostrando melhoria algumas 

de suas propriedades.  
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7. Sugestões para trabalhos futuros 

Com base nos resultados apresentados, é sugerido para possíveis trabalhos 

futuros: 

 Realização de tratamentos térmicos posteriores à sinterização, como 

têmpera e revenimento. 

 Variar parâmetros relacionados ao procedimento de mistura dos pós, mais 

especificamente o tempo de mistura, e se possível realizar moagem de alta 

energia. 

 Utilizar mais métodos de caracterização das ligas sinterizadas, como 

difração e fluorescência de raio-x. 
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