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RESUMO 
 

Desenvolvimento de um equipamento para a obtenção de amostras circulares (diâmetros 

de 4mm) na Metalurgia do Pó (PM) por Compactação por Descarga Elétrica (EDC) e 

Sinterização por Descarga Elétrica (EDS), capaz de realizar a Compactação à Quente 

(HP) e Sinterização por Plasma em Corrente Elétrica (SPS) com a união das duas etapas 

do processo num único equipamento sem a necessidade de desmoldagem da amostra. 

Dimensionar transformadores de alta amperagem e baixa voltagem (HALV) e 

desenvolver um molde (matriz e/ou punções) tendo como fonte de calor a energia 

térmica gerada por Efeito Joule (JE) proveniente de corrente elétrica alternada (AC) sem 

que ocorra a fundição da amostra. As faixas de operação são: temperatura (ambiente a 

400ºC), tempo de cada descarga elétrica (0 a 16s), pressão (0 a 9GPa) e curso do 

atuador (0 a 150mm) todas variáveis independentes, simultâneo ou instantâneo. A forma 

final dos eletrodos possui características comerciais, adaptado para moldes de peças 

com reentrâncias e espessuras de 20mm em uma matriz estacionária, de simples ação, 

uniaxial e atmosfera livre com registro de parâmetros aplicável aos pós cerâmicos, 

polímeros, metais, óxidos, silicatos e suas misturas em quaisquer composições.  

 

Palavras-Chave: Metalurgia do Pó, EDC, EDS, HP, SPS, à Quente, Plasma em 

Corrente Elétrica e Desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

 

Development of equipment for obtaining circular samples (diameters of 4mm) in 

Powder Metallurgy (PM) by Compaction by Electric Discharge (EDC) and Sintering by 

Electric Discharge (EDS), capable of performing Hot Compaction (HP) and Electric 

Current Plasma Sintering (SPS) with the union of the two process steps in a single 

equipment without the need to demould the sample. Dimension high amperage and low 

voltage transformers (HALV) and develop a mold (matrix and / or punches) using the 

thermal energy generated by the Joule Effect (JE) from alternating electric current (AC) 

as a source of heat without casting. Sample. The operating ranges are: temperature 

(room at 400ºC), time of each electric discharge (0 to 16s), pressure (0 to 9GPa) and 

actuator travel (0 to 150mm) all independent variables, simultaneous or instantaneous. 

The final shape of the electrodes has commercial characteristics, adapted for molds of 

parts with recesses and thicknesses of 20mm in a stationary matrix, of simple action, 

uniaxial and free atmosphere with registration of parameters applicable to ceramic 

powders, polymers, metals, oxides, silicates and their mixtures in any compositions. 

 

Keywords: Powder Metallurgy, EDC, EDS, HP, SPS, Hot Pressure, Spark Plasm 

Sintering, Dimension and Development. 

 

 

 

 

 

 

  



- 7 - 
 

LISTA DE FIGURAS 
Figura 1 - Principais etapas do processo de M/P.......................................................... - 31- 

Figura 2 - Variação percentual da densificação num molde de simples ação............... - 33 - 

Figura 3 - Representação das forças e o momento no molde........................................ - 35- 

Figura 4 - Representação esquemática da deformação plástica em uma esfera 

metálica oca.................................................................................................. - 37 - 

Figura 5 - Representação de um material isotrópico cilíndríco no campo de tensões 

de Haigh-Westergaard................................................................................. - 40 - 

Figura 6 - Classificação da etapa de compactação no equipamento............................. - 41 - 

Figura 7 - Figura em corte de um forno resitivo bi-partido externo ao molde............. - 43 - 

Figura 8 - Classificação da tecnologia EDC................................................................. - 44 - 

Figura 9 - Dissipação da energia em escala microscópica............................................ - 45 - 

Figura 10 - Estágios do processo de compactação sob o ponto de vista microscópico.. - 46 - 

Figura 11 - Representação dos estágios 1 e 2 de compactação....................................... - 47 - 

Figura 12 - Classificação da tecnologia EDS.................................................................. - 49 - 

Figura 13 - Técnicas a serem alcançadas pelo equipamento.......................................... - 50 - 

Figura 14 - Sistemas e subsistemas desenvolvidos......................................................... - 53 - 

Figura 15 - Estrutura em forma de bancada e locação dos subsistemas......................... - 54 - 

Figura 16 - Diagrama de blocos do funcionamento geral do equipamento.................... - 55 - 

Figura 17 - Representação gráfica dos sinais analógico e digital................................... - 55 - 

Figura 18 - Resistor ôhmico de proteção em pull down e pull up.................................. - 56 - 

Figura 19 - Diagrama de blocos do comando e controle................................................ - 58 -  

Figura 20 - Esquema de funcionamento de um transformador....................................... - 59 - 

Figura 21 - Corte transversal de uma bobina e dimensões esquemáticas simbólicas..... - 63 - 

Figura 22 - Energia térmica gerada por JE representação simples no sistema molde.... - 65 - 

Figura 23 - em HP - 65 - 

Figura 24 - em SPS - 65 - 

Figura 25 - Representação na seção da transferência de calor do molde a amostra....... - 69 - 

Figura 26 - Representação elétrica da transferência de calor na matriz.......................... - 69 - 

Figura 27 - Representação na seção da transferência de calor amostra/molde............... - 72 - 

Figura 28 - Representação elétrica da transferência de calor no punção........................ - 72 - 

Figura 29 - Relação direta do Sinal Analógico e o Valor Numérico de Entrada............ - 74 - 

Figura 30 - Relação direta do Sinal Analógico Útil e o Valor Numérico Útil................ - 75 - 

Figura 31 - Normalização de sinais na forma gráfica..................................................... - 76 - 

Figura 32 - Sinais e valores numéricos correspondentes................................................ - 80 - 

Figura 33 - Projeto da estrutura metálica, função bancada, sem portas projeto............. - 82 - 

MAT
Realce



- 8 - 
 
Figura 34 - Projeto executado (sem o tampo)................................................................. - 82 - 

Figura 35 - Subsistemas na estrutura em forma de bancada do equipamento................ - 83 - 

Figura 36 - Diagrama de blocos da distribuição elétrica................................................ - 84 - 

Figura 37 - Painel de distribuição primário “E” disposição do painel na estrutura........ - 84 - 

Figura 38 - Painel em montado....................................................................................... - 84 - 

Figura 39 - Padrão de identificação da distribuição........................................................ - 85 - 

Figura 40 - Identificação do cabeamento........................................................................ - 86 - 

Figura 41 - Painel de distribuição secundária “D” instalado.......................................... - 86 - 

Figura 42 - Painel “C”..................................................................................................... - 86 - 

Figura 43 - Transformador de alta amperagem enrolamento secundário....................... - 88 - 

Figura 44 - Disposição dos transformadores para testes................................................. - 88 - 

Figura 45 - Elemento ao final do teste............................................................................ - 89 - 

Figura 46 - Pré-teste dos transformadores...................................................................... - 89 - 

Figura 47 - Box de acondicionamento dos transformadores........................................... - 90 - 

Figura 48 - Sistema de resfriamento forçada dos transformadores................................. - 90 - 

Figura 49 - Painel “B”de Comando e Controle VAC desenvolvido............................... - 91 - 

Figura 50 - Painel realizado em operação...................................................................... - 91 - 

Figura 51 - Principais terminais do microcontrolador.................................................... - 92 - 

Figura 52 - LCD parte frontal......................................................................................... - 93 - 

Figura 53 - LCD parte posterior com placa serial I2C.................................................... - 93 - 

Figura 54 - Projeto de identificação do painel “A”......................................................... - 93 - 

Figura 55 - Execução do projeto de identificação do painel “A”................................... - 94 - 

Figura 56 - Valores operacionais para o tempo de acionamento dos transformadores.                        - 97 - 

Figura 57 - Valores operacionais para a temperatura máxima........................................                       - 97 - 

Figura 58 - Representação de identificação da placa eletrônica nº09............................. - 98 - 

Figura 59 - Valores operacionais para o deslocamento..................................................                        - 99 - 

Figura 60 - Sensor de corrente não invasivo................................................................... - 100 - 

Figura 61 - Representação de identificação da placa eletrônica nº06............................ - 101 - 

Figura 62 - Sistema de ligação do transmissor no transdutor de pressão....................... - 102 - 

Figura 63 - Representação de identificação da placa eletrônica nº08............................. - 103 - 

Figura 64 - Estrutura de apoio do molde......................................................................... - 103 - 

Figura 65 - Vista em corte do molde com as cavidades de arrefecimento...................... - 105 - 

Figura 66 - Molde para aplicação da técnica HP............................................................ - 105 - 

Figura 67 - Haste de conexão da corrente elétrica.......................................................... - 106 - 

Figura 68 - Disposição dos conectores dos cabos provenientes dos transformadores.... - 106 - 

Figura 69 - Simulação do comportamento da matriz em geração de calor..................... - 107 - 

MAT
Realce



- 9 - 
 
Figura 70 - Molde em atendimento ao sistema matriz em HP........................................ - 107 - 

Figura 71 - Molde em atendimento ao sistema punção em SPS..................................... - 108 - 

Figura 72 - Simulação do comportamento do compactado em geração de calor........... - 109 - 

Figura 73 - Desenvolvimento de um multi-punção comercial para SPS........................ - 109 - 

Figura 74 - Elementos que compõem o multi-punção comercial.................................... - 110 - 

Figura 75 - Figura em corte do multi-punção comercial................................................. - 111 - 

Figura 76 - Prensa para ensaios....................................................................................... - 112 - 

Figura 77 - Configuração da Tela LCD 02 Parâmetros.................................................. - 114 - 

Figura 78 - Configuração da Tela LCD 01 Monitoramento........................................... - 115 - 

Figura 79 - Forma de apresentação de dados em arquivo eletrônico.............................. - 117 - 

 

 

  

MAT
Realce



- 10 - 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Parâmetros de controle esperado.................................................................. - 57 - 

Tabela 2 - Fator de compactação para o enrolamento de fios numa bobina................. - 63 - 

Tabela 3 - Densidade de corrente num fio esmaltado comercial................................... - 63 - 

Tabela 4 - Erros de componentes eletrônicos................................................................ - 79 - 

Tabela 5 - Constantes de linearização para termopar tipo K......................................... - 81 - 

Tabela 6 - Caracteres da identificação dos condutores na distribuição elétrica.......... - 86 - 

Tabela 7 - Placas eletrônicas que compõem o sistema de Comando e Controle........... - 87 - 

Tabela 8 - Resultado real do pré-teste dos transformadores.......................................... - 89 - 

Tabela 9 - Botões de acionamento e interface com o operador..................................... - 114 - 

Tabela 10 - Tempo padrão para as operações................................................................. - 116 - 

 

 

 

  

MAT
Realce



- 11 - 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

2D  Duas Dimensões (Two Dimension). 

3D  Três Dimensões (Third Dimension). 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, NB - Norma de 

Procedimento e Cálculo, NBR - Norma Brasileira, PB - Padronização 

Brasil SB – Simbologia Brasil e TB – Terminologia Brasil. 

AC   Corrente Alternada (Alternating Current). 

A/D  Analógica/Digital (Analogic/Digital), tipo de sinal elétrico. 

ADC               Conversor Analógico-Digital (Analogic Digital Converter). 

AISI  American Iron and Steel Institute. 

ANSI   American National Standards Institute. 

ASM  American Society for Materials Committee. 

ASCII Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação (American 

Standard Code for Information Interchange). 

ASTM  American Society for Testing and Materials. 

ATX  Tecnologia Avançada Extendida (Advanced Technology Extended). 

AWS  American Welding Society. 

BA  Botão de acionamento de VAC 

BC  Botão de acionamento de VDC. 

CA   Corrente Alternada (Alternate Current). 

CAD   Desenho Auxiliado por Computador (Computer Aided Design). 

CC   Corrente Contínua (Continuos Current) ou DC (Direct Current). 

CDS   Capacitor Discarge Sintering (Sinterização por Descarga de Capacitor). 

IC  Circuito Integrado (Integrate Circuit). 

CINN Centro de Pesquisa de Nanotmateriais e Nanotecnologia (Centro de 

Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología). 

CSIC  Conselho Superior de Análises Científicas (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas) da Universidade de Oviedo, Principado de 

Asturias, Espanha. 

DAC Conversores Digital-Analógico (Digital-to-Analog Converter). 

DH  Duplo Aquecimento (Dual Heating). 

DIN  Instituto de Normas Alemão (Deutsches Institut für Normun). 



- 12 - 
 
DSJ  Disjuntor eletromagnético. 

E/S   Entradas e Saídas, portas, pinagem, conectores ou terminais de um 

sistema elétrico ou eletrônico. 

ECAS   Sinterização Auxiliada por Corrente Elétrica (Eletrical Current Aided 

Sintering). 

EDC   Compactação por Descarga Elétrica (Eletrical Discarge Compactation). 

EDS   Sinterização por Descarga Elétrica (Eletrical Discarge Sintering). 

EUROCODE Código Europeu de Normas Técnicas. 

FAHP   Prensagem à Quente em Campo Assistido (Field Assisted Hot Pressing). 

FAST  Sinterização por Temperatura de Campo Assistido (Field Assisted Sintering 

Temperature). 

FASPS  Sinterização por Plasma em Corrente Elétrica Totalmente Automatizada 

(Fully Automated Spark Plasm Sintering). 

FCT  FCT Systeme GmbH, Empresa sediada em Rausentein, Alemanha. 

FEM              Método dos Elementos Finitos (Finite Elements Method). 

GND Filtro Graduado de Densidade Neutra (Graduated Neutral Density Filter) 

ou GrouND - Diferença de Potencial Zero � Terra,. 

GTP   Transdutor Graduado de Pressão (Graduate Transductor of Pressure). 

HALV Alta Amperagem e Baixa Voltagem (High Amperage Low Voltage), HA 

Alta Amperagem (High Amperage) e HV Alta Voltagem (High Voltage). 

HEPA Alta Eficiência na Separação ou Retenção de Partículas (High Efficiency 

Particulate Arrestance). 

HIP  Compactação Isostática à Quente (Hot Isostatic Pressure). 

HMI               Interface entre Homem e Máquina (Human Machine Interface). 

HP  Compactação à Quente (Hot Pressure). 

I2C   Circuito Integrado de Lógica Interna (Internal Integrated Circuit). 

IC                   Circuito Integrado (Integrate Circuit). 

ICSP In-Circuit Serial Programming. 

IEC Comissão Internacional de Eletrotécnica (International Electrotechnical 

Commission) 

IEWS  International Electrotechnical Weelding Standart. 

IP Em elétrica Ingress Protection (Grau de Proteção Elétrica) em eletrônica 

Internet Protocol (Protocolo de Internet – identificação por 12 números 

em grupos de 3 separados por ponto do equipamento eletrônico em rede). 



- 13 - 
 
ISO  Intenational Organization for Standardization. 

JE    Efeito Joule (Joule Effect). 

LCD   Tela de Cristal Líquido (Liquid Cristal Display). 

LED  Diodo Emissor de Luz (Ligth Emissor Diode). 

LPCM  Laboratório de Produção e Caracterização de Materiais. 

M   Nomenclatura para parafusos de Rosca Métrica. 

MC  Microcontrolador (Micro Controller).  

ME  Manual do Equipamento. 

NIT  Núcleo de Inovações Tecnológicas. 

NS  Nano Sinterização (Sintering Nano). 

P/M  Metalurgia do Pó (forma usual de referência a Powder Metallurgy). 

P2C  Compactação por Corrente de Plasma sob Pressão (Pressure Plasm 

Current Compactation). 

PAS   Sinterização Assistida por Plasma (Plasm Adidcted Sintering) até 1990 e 

após Sinterização Ativado por Plasma (Plasm Actived Sintering). 

PECS  Sinterização por Corrente Elétrica Pulsada (Pulse Eletrical Current 

Sintering). 

PVC policloreto de vinil (Polyvinyl Chloride), também conhecido como 

cloreto de vinila ou. nome IUPAC policloroeteno. 

PWROF         Força-Desligada (Power-off) , em eletrônica função desligar. 

PWRON         Força-Ligada (Power-on), em eletrônica função ligar. 

RESET  reconfigurar (Reset) geralmente restabelecendo uma configuração inicial 

ou RST como função Resete. 

RISC  Computador com um conjunto reduzido de instruções (Reduced 

Instruction Set Computer) 

RMS               Valor Médio Quadrático (Root Mean Square Maximum). 

ROM  Memória pré-gravada e de apenas leitura (Read-only memory) 

RS    Sinterização por Resistência (Resistence Sintering). 

RTC                Relógio de Tempo Real (Real Time Clock). 

RX   Terminal Receptor de interface seriada (Serial interfaces receiver). 

R/W   para comunicação Leitura e Escrita (Read/Write). 

TX  Terminal Transmissor de interface seriada (Serial interfaces transmitter). 

S2PS   Sinterização por Plasma de Pulso Elétrico (Spark Pulse Plasm Sintering). 

SAE  Society of Automotive Engineers. 



- 14 - 
 
SC  Serial Comunication (Porta Serial de Comunicação). 

SDA   Serial Data (Dados / Porta Serial de Comunicação de Dados). 

SI  Sistema Internacional de Pesos e Medidas. 

SPI   Serial Peripheral Interface (Interface Serial Periférica). 

SPS   Sinterização por Plasma em Corrente Elétrica (Spark Plasm Sintering). 

SPHTS ou SHS - Sinterização por Reação Endotérmica (Self Propagating High 

Temperature Synthesis) e HSTRS - Sinterização por Acréscimo Rápido 

de Altas Temperaturas (High Self Temperature Rasting Synthesis). 

SS  Sinterização por Descarga Elétrica ou por Pulsos (Spark Sintering) ou em 

eletrônica referente a um terminal Slide Switch. 

TL                   Thermodynamic Loop. 

UE        União Europeia. 

UNIFEI  Universidade Federal de Itajubá. 

USA   United State of America (Estados Unidos da América). 

USB   Porta Universal Periférica (Universal Serial Bus). 

VAC  Tensão em Corrente Alternada (Voltage Alternating Current). 

VCC ou VCC - Tensão em Corrente Contínua (Voltage Continuos Current) ou 

VDC  Corrente de Tensão Contínua (Voltage Direct Current). 

  

 

 

 

 

 

 

  



- 15 - 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 
1/2 metade ou meio. 

® marca registrada comercialmente ou requerida. 
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.10-6 (N/A²), 

(T.m/A) ou (H/m). 
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Subscrito: (i) 0- vácuo, meio-meio. 

�(i)  em representação literal eficiência (Admensional). Subscrito: (i) E-

elétrico do transformador, Q-Térmico,. 

�  u.m. de Resistência Ôhmica (Ohm). 


 representação da constante matemática em valor 3,1415... (admensional).  

(i) resistividade elétrica de um elemento (�.m). 
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A(i)(j) em representação literal Sinal Analógico. Subscrito: (i) SE – sinal de 

entrada, SU – sinal útil. (j) máx – máximo, mín – mínimo. 

b altura de uma bobina em corte transversal (m).  

bit número de bits. 

B Campo eletromagnético (T). 

c largura de uma bobina em corte transversal (m).  

C                     sistema de medida elétrica: coulumb. 

Cnº  constante de linearização analógica para digital da temperatura. 

CCT340 chave tipo contator tripolar de 40 amperes. 

CT Fator de conversão para o fio de resistência elétrica de liga multi-

metálica (-). 

C(i) em representação literal Critério. Suscrito: (i) TR -  Tresca, vM - von 

Mises. 

dsj(i)(j)    em representação literal disjuntor Termomagnético. Subscrito: 1 – 

monopolar, 2 –bipolar, 3 – tripolar. (j) nº-corrente de fuga ou capacidade 

em Amperés. 

D                    em eletrônica Sinal Digital ou DIGITL Condição digital. 

DI densidade de corrente suportada por um condutor (A/m²). 

e espessura da amostra (m). 

ef expoente de fluência (-). 

ei em representação literal erro ou precisão (Admensional). Subscrito: A – 

analógico, D-digital, C-componentes ou placa eletrônica, G-geral ou 

total. 

EcMAG energia do campo magnético (J). 
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f frequência (Hertz). 

fat força de atrito (N). 

Fi em representação literal de força (N). Subscrito: (i) A-axial,  N-normal e 

Q-transversal ou cortante. 

Gi(j)       em representação literal grandeza real. Subscrito: (i) RM-real medida, 

RU- real útil. (j) máx-máximo, mín- mínimo. 

hi em representação literal Coeficiente de Transferência de Calor. 

Subescrito: (i) amb-Ambiente, compactado – compactado/amostra. 

H intensidade de indução do campo eletromagnético (N/A².Hz).  

i identificador numérico matemático ou contador. 

I(i)(j) em representação literal intensidade de corrente elétrica (A). Subscrito (i) 

1 - primário, 2 – secundário, máx – máxima, PPC- Corrente Primária de 

Pico (Primary Peak Current), SPC - Corrente Secundária de Pico 

(Secundary Peak Current). (j) A – transformador A e B – Transformador 

B. 

II em elétrica ciclo de histerese. 

j identificador numérico matemático ou contador. 

k             condutividade térmica inerente ao material. Subscrito (i) matriz-matriz, 

compc-compactado. 

kco  fator de compactação de espiras numa bobina (Admensional). 

K                    em termopares: Tipo Cromel/Alumel. 

L em elétrica pino ou conexão para cargas. Em representação literal de 

dimensões comprimento (m). Subscrito (i) c-cilindro, m-médio de uma 

espira. 

L(i) Identificação do terminal conforme norma IEC 60906-1 Subscrito (i) 1-

Fase, 2-Fase, 3-Neutro ou fase. 

L(i)  em representação literal do comprimento longitudinal (m). Subscrito: (i) 

cl – cilindro, compactado – compactado, m-médio, matriz-matriz. 

m coeficiente angular da reta ou metros. 

n em análise da Modelagem Microscópica: é o expoente de fluência. 

nº  indicação de número inteiro para identificação. 

nLi em representação literal nível lógico. Subscrito (i) low-baixo (GND � 0 

VDC), up-Alto (+VDC). 

N  em equipamentos elétricos: Neutro. Em u. m. de força Newton. 
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Nij em representação literal valor numérico. Subscrito: (i) VE – sinal de 

entrada, VU – sinal útil. (j) máx – máximo, mín – mínimo. 

Nr número inteiro e discreto da resolução que representa o valor analógico 

convertido em digital. 

Neij em representação literal número de espiras no enrolamento de uma 

bobina (admensional). Subscrito: (i) 1-enrolamento primário, 2–

enrolamento secundário, s-sensor (j) A–transformador A, B–

Transformador B. 

pe potência elétrica instantânea  infinitesimal (W). 

P em equipamentos elétricos indica polos ou fases. 

Pi em representação literal pressão (Pa). Subscrito: ext-Externa, ef-efetiva. 

PEij em representação literal potência elétrica (W). Subscrito: (i) t-

instantânea, D-dissipada, num transformador,(j)1-de entrada num 

transformador, 2-de saída 

PLC_i placas eletrônicas dedicadas onde o Subscrito representa a sequência. 

qe carga elétrica elementar, SI-Coulumb.  

����� em representação literal fluxo de carga térmica (W/s). Subscrito: (i) a-

axial, r-radial,  

Qi em representação literal fonte térmica de calor ou fonte fria. Subscrito: (i) 

Q-quente, F – Fria, cond – conduzido, conv - convecção.  

ri em representação literal raio interno (m). Subscrito: (i) c- cilindro, e-

esfera, comp-comapctado ou amostra.  

Ri em representação literal raio externo (m). Subscrito: (i) c-cilindro, e-

esfera.  

RB(i)                  em representação literal Resistor de Carga (Burden Resistor) (�).  

subscrito: (i) ideal - ideal. 

RL resistência elétrica ôhmica linear (�/m). 

ROi(j) em representação resistência elétrica ôhmica ou resistor ôhmico(�). 

Subscrito: (i) P-proteção, Ref-referência, (j) low-em nLlow, mc- interno 

ao microcontrolador, up-em nLup,. 

 

RTD               sensor de temperatura por resistência (Resistence Temperature Detector). 

RTi(j)  em representação literal resistência térmica equivalente de condução  

(W/ºC.m²).  Subscrito: (i) amb-ambiente, ref-refrigeração, � - infinito, 
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matriz – matriz, T-total, matriz, ambiente, refrigeração, compactado. e (j) 

axial ou radial. 

Si em representação literal de dimensões de área (m²). Subscrito: (i) 

circunferência, B– bobina de indução (m²), fio-condutor, L-comprimento, 

R-raio, S-superficial. 

	i em representação literal de tempo (s). Subscrito: (i) ativo-selecionável 

em que os transformadores A e B encontram-se ativos permitindo a 

descarga elétrica ativa, f- final, 0 inicial  

T em Elétrica Pino, Terminal ou Conexão destinado ao Terra. Em 

representação literal temperatura ou temperatura absoluta em Kelvin. Em 

u.m. Tesla. 

Ti(j) em representação literal temperatura (ºC). Subscrito (i) F–fusão, S- 

superfície, ambiente – ambiente, � - infinita. (j) int – interna, ext-externa.  

TOi em representação literal temperatura de Operação do Equipamento (ºC). 

Subscrito (i) máx-em condição máxima, final-em condição final,  

selecionada ou alcançada. 

TT temperatura de trabalho (ºC). 

uqe tensão produzida por uma carga elétrica elementar ou unitária (V). 

V  tensão elétrica ou diferença de potencial instantânea num determinado 

tempo (V). 

V(t)  função polinomial da tensão que chega ao terminal do microcontrolador 

para leitura de temperatura num termopar (V). 

Vi(j) em representação literal tensão aplicada ao enrolamento de uma bobina 

de um transformador (V). Subscrito (i) 1-bobina primária de um 

transformador, 2-bobina secundária de um transformador, Ref–

referência, in–entrada, out–saída. (j) A–transformador A e B– 

transformador B. 

W�t potência ou trabalho realizado num espaço de tempo (J ou  W). 

x em representação literal de dimensões distância. 

x0 primeiro ponto do eixo das ordenadas. 

x1 segundo ponto do eixo das ordenadas. 

xi elementos individuais que compõem uma amostragem, estatística. 


� valor médio. 

y distância entre os núcleos de partículas esféricas do compactado. 
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y0 primeiro ponto do eixo das abscissas. 

y1 segundo ponto do eixo das abscissas. 

z número de contato entre as partículas do compactado. 
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Capítulo 1  

MOTIVAÇÃO 

O trabalho aqui apresentado tem como motivação o desenvolvimento de um 

equipamento para a aplicação em Compactação por Descarga Elétrica (EDC) e 

Sinterização por Descarga Elétrica (EDS) em técnicas específicas com operacionalidade 

controlada para a obtenção de materiais na área de metalurgia, no processo de 

Metalurgia do Pó (P/M), com segurança ao operador e em conformidade com as normas 

vigentes. 

A pesquisa antecedente a proposição apontou a não existência de fabricantes de 

equipamentos com a geração de energia térmica por meio do Efeito Joule (JE). Os 

equipamentos comercialmente disponíveis tem fonte de calor por indução 

eletromagnética ou radiação (forno bipartido), em ambos adaptados externamente aos 

elementos de compactação (Anexo I.1 – Equipamentos Comerciais). 

A indisponibilidade comercial impede a aquisição dessa tecnologia pelo 

Laboratório de Produção e Caracterização de Materiais da Universidade Federal de 

Itajubá (LPCM-UNIFEI) e sua aplicação no estudo de novos materiais, bem como, o 

domínio da técnica. O desenvolvimento dessa pesquisa é voltado ao ambiente 

acadêmico, porém, passível de modificações para a aplicação comercial. Completada 

sua construção o equipamento será disponibilizado a instituição, sem quaisquer custos, 

suprindo a necessidade do LPCM-UNIFEI. 

Desde a proposta do trabalho foram diretrizes: a utilização do maior número 

possível de componentes de tecnologia nacional na sua construção e a manutenção de 
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baixo custo. E, as diretrizes têm como parâmetros, respectivamente, o número de 

componentes utilizados fabricados em território nacional e aqueles de origem fora 

desses limites territoriais; e baixo custo à possibilidade de que qualquer pessoa de posse 

do ME (Manual do Equipamento) seja capacitado a realizar a manutenção com o custo 

inferior a 0,1% dos valores aportados na sua construção possibilitando uma maior vida 

útil operacional do equipamento.  

1 Objetivos 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é desenvolver um equipamento para a aplicação EDC e EDS 

tendo como fonte de calor a energia elétrica alternada (AC) convertida por JE aplicada 

no molde. A descarga elétrica aplicada ao elemento matriz permite a classificação da 

técnica como Compactação à Quente (HP) e no elemento punção como Sinterização por 

Plasma em Corrente Elétrica (SPS), e ainda, possibilitando que ambas as técnicas 

ocorram em separado ou simultaneamente, sendo essa última não referenciada na 

literatura. 

1.2 Objetivos Específicos 

(i) Estruturar a metodologia para o desenvolvimento do equipamento. 

(ii) Desenvolver um projeto para a fabricação do equipamento. 

(iii) Especificar hardware e software de característica livre e arquitetura aberta.  

(iv) Elaborar os desenhos 2D (Duas Dimensões) e 3D (Três Dimensões) para sua 

construção por meio de software CAD (Desenho Auxiliado por Computador) e 

verificação das condições mecânicas. 

(v) Desenvolver um molde para a obtenção de amostras circulares (diâmetros 

menores que 4 milímetros). 

(vi) Dimensionar e construir transformadores independentes de alta amperagem e 

baixa tensão (HALV). 
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(vii) Analisar os dimensionamentos e a capacidade possível a ser alcançada pelo 

equipamento, bem como, a condução térmica do molde por meios computacionais. 

(viii) Desenvolver o elemento punção com características comerciais para 

expansão da técnica.  

(ix) O projeto deverá atender as seguintes características:  

-Utilizar a capacidade máxima da prensa de 9,0 Giga Pascal como 

pressão de compactação e obter o parâmetro de curso do atuador de 150 milímetros. 

-Alcançar temperaturas de 100 e 400 graus Celsius respectivamente para 

a classificação do equipamento compatível com as técnicas HP e SPS. 

-Obter um molde estacionário, de simples ação, uniaxial e atmosfera livre 

com registro de parâmetros em função do tempo decorrido; 

-Alcançar a aplicação de amostras de pós cerâmicos, polímeros, metais, 

óxidos, silicatos e suas misturas em quaisquer composições. 

(x)Disponibilizar sem custos o equipamento ao LPCM-UNIFEI (Laboratório de 

Produção e Caracterização de Materiais da Universidade Federal de Itajubá) e o 

desenvolvimento realizado sem critérios normativos de processo. 
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Capítulo 2  

INTRODUÇÃO 

A Metalurgia do Pó (P/M) surgiu como uma técnica para a obtenção de peças 

formada por ligas metálicas que em sua composição possuíssem elementos de alto 

ponto de fusão. A mesclagem de pós em proporções variadas permitiu a combinação de 

novos materiais evoluindo para a formação de compósitos com ênfase em qualidades 

diferenciadas eletrônica, biomédica, física e mecânica. Mas, o atrativo da técnica não 

supera sua importância: a capacidade de moldar.   

A P/M reduz a geração de resíduos, o consumo de energia e processos secundários 

na obtenção do produto em sua forma final. Com um molde não descartável é capaz de 

modelação do produto final e operação em ciclos repetitivos tendo a seu favor a alta 

produtividade o que contribuí significativamente sua viabilidade econômica.  

A P/M pode ser dividida de forma simples em três etapas: produção dos pós, 

compactação e sinterização. E, essa divisão ainda é apreciada na literatura.  

O equipamento atua na compactação; uma etapa intermediária, influenciada e 

influenciadora do resultado final a ser obtido. Melhorar as propriedades e qualidades 

diferenciadas não se restringe apenas em altear a composição da mesclagem dos pós-

formadores do produto final, é possível obtê-las em cada etapa do processo.  

Da mesma forma é possível simplificar os parâmetros envolvidos no processo de 

P/M e são eles: pressão, tempo e temperatura.  

No equipamento, a pressão é obtida por meio de um atuador hidráulico uniaxial, o 

tempo medido por um Relógio de Tempo Real (RTC) baseado num Circuito Integrado 
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de Lógica Interna (I2C) e a temperatura obtida por termopares tipo “K” todos 

controlados por um microcontrolador (MC). 

Incorpora-se ao sistema de leitura, comando e controle do MC sensores de 

deslocamento do atuador e sensores não invasivo de corrente, aumentando a capacidade 

interpretativa e sua inter-relação com as outras grandezas. 

O aumento da temperatura durante a etapa de compactação influencia na sua 

densificação final. O processo de P/M, por sua vez, não pré-determina essa fonte de 

calor e em não havendo uma normatização optou-se por JE. A opção por essa maneira 

de geração de energia térmica permite desenvolver um equipamento menor comparado 

aos fornos-bipartidos e em aumentar as dimensões do tamanho da amostra a ser 

compactada quando comparado ao calor gerado por indução eletromagnética. 

O uso de componentes eletrônicos e sistemas elétricos atualizados permite um 

maior controle dos parâmetros, sua seleção com limites máximos pré-definidos e o 

registo do tempo decorrido. Portanto, há a possibilidade de alterar os parâmetros 

durante um ensaio controlando apenas a intensidade da corrente elétrica fornecida. A 

modulação de tempo de aplicação da corrente elétrica permite uma quantidade 

significativa de variações e uma vasta aplicação para a consolidação das técnicas a 

serem abordadas. 

Aplicar a Energia Elétrica na forma de corrente num elemento camisa, fabricado 

em aço e disposto no interior da matriz, que compõe o molde permitirá que o Efeito 

Joule (JE) gere Energia Térmica fazendo com que o fluxo de calor (qT) por condução 

alcance a amostra. Essa técnica reproduzida coloca o equipamento na classificação de 

Compactação por Descarga Elétrica (EDC) na técnica de Compactação à Quente (HP). 

Enquanto, ao aplicar a Energia Elétrica no elemento punção, que compõe o molde 

permitirá que o Efeito Joule (JE) gere a Energia Térmica no compactado, desde que, 

possua ao menos 40% de sua composição de pós metálicos, por Sinterização por 

Descarga Elétrica (EDS) na técnica de Sinterização por Plasma em Corrente Elétrica 

(SPS). Nesse caso o qT ocorre por condução da amostra fluindo no sentido da matriz. 

O equipamento realiza duas grandes técnicas HP e SPS permitindo que ocorram 

simultaneamente ou inversamente (sinterização seguida de compactação), ou seja, as 

duas principais etapas do processo podem ser realizadas sem o desmolde. A adaptação 

durante o ciclo térmico permite alterações de pressão antes, durante e após o início da 

transferência de calor com a desmoldagem e obtenção da amostra na sua forma final. 
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Ao permitir que a Energia Elétrica seja aplicada na camisa e nos punções, a 

Energia Térmica gerada fluirá do compactado para a matriz assim como da matriz ao 

compactado em ambos os elementos do molde, gerando uma zona indefinida e sem 

classificação. Não há menções na literatura a respeito dessa combinação de técnicas, 

sejam eles resultados positivos ou não. Analisar o trabalho nesse contexto evidencia sua 

relevância e sua capacidade de inovação. 

Enquanto não estão muito bem definidos os critérios ou os materiais obtidos pela 

P/M, não se estabelecem normas para o desenvolvimento de moldes para sua 

montagem. Raras vezes encontram-se menções em notas técnicas, sendo essas vagas, e 

algumas poucas especificações numa aplicação científica.  

Outro fator que contribui é a falta de especificações das faixas de utilização. Não 

há delimitação de valores basilares definidos ao próprio processo. A P/M busca o 

aprimoramento e a obtenção de novos materiais, reduzindo a publicidade de 

informações, isso se dá por alterações não usuais na composição ou em condições de 

parâmetros específicos para um comportamento esperado da amostra. 

É possível validar uma técnica em ocorrendo a repetitividade no comportamento 

da amostra. A capacidade em replicar um experimento é um dos indicadores de que o 

domínio tecnológico daquele processo de fabricação vem se desenvolvendo e está sendo 

alcançado gerando uma metodologia científica e futuras aplicações comerciais. 

Alcançar a inovação depende de investimentos e em sua maioria ocorrem por 

meio de empresas privadas. Algumas dessas intervenções são pontuais na solução de 

problemas em casos específicos refinando processos com equipamentos remodelados ou 

desenvolvidos para esse fim e normalmente não são comercializáveis por motivos de 

detenção da tecnologia em exclusividade. Assim, os resultados obtidos estão sujeitos às 

restrições de uso ou velados por serem patenteáveis, como nesse caso.  

Aplicar a tecnologia no desenvolvimento desse trabalho permite ao LPCM-

UNIFEI acessar ao EDC e ao EDS suas técnicas HP e SPS, bem como algumas 

variações de baixo custo.  

Há a possibilidade de expansão da forma construtiva e operacional para uma 

produção industrializada, porém, sem a previsibilidade de quanto tempo será necessário 

para que de fato produtos comercializáveis sejam obtidos dessa forma.  

A observação de outras necessidades, a idealização de outras possibilidades de 

análises e a inclusão de novos sistemas e componentes foram descartadas do escopo 

inicial pela falta de tempo hábil para sua implementação no decorrer desse trabalho. 
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Capítulo 3  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Metalurgia do Pó (P/M) que se iniciou pela necessidade da utilização de metais 

de alto ponto de fusão, sem a necessidade de fundi-los, mostrou-se um processo eficaz 

no uso da energia (LORRAINE, 2016 e BHOSALE et al, 2018).  

Habashi, (2001) e Azevedo et al, (2017) entendem que a maneira não-

convencional de produção consolidou a técnica devido a menor intervenção no meio 

ambiente. A redução ou nulidade de processos complementares tornou-a célere 

difundindo ainda mais a P/M (HOGANAS, 2004).  

Comercialmente vem ampliando o espaço conquistado impulsionado pela 

capacidade de moldar. E, quase sempre se encontra ao final da etapa de sinterização na 

forma definitiva por alcançar tolerâncias construtivas dimensionais muito estreitas num 

dado projeto (KIANIAN, 2019). Permitindo ainda os tratamentos térmicos e superficiais 

suprindo necessidades especificas. 

Grasso et al, (2012) mencionam que a técnica evoluiu em quatro estágios: criação 

(1900-1960), desenvolvimento (1960-1990), exploração (1990-2008) e novas aplicações 

(2008 ~) que se encontra em curso.  
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O compactado é levado a um forno, com atmosfera controlada ou não, para que as 

partículas sejam ligadas umas as outras pelos mecanismos de difusão no estado sólido 

abaixo da temperatura de fusão. (PLATES, 1978; SANTOS, 2006) 

A sinterização poderá ocorrer em fase líquida, como em porcelanas, alguns 

componentes eletrônicos, no uso de nitreto de silício, etc. geralmente gerando uma fase 

vítrea. (KOWAL et al, 2017; LERICHE et al, 2017) 

A amostra inicialmente identificada como “em verde” ao deixar o forno encontra-

se sinterizada podendo ter as características desejadas ou não (KULKARNI et al, 2018). 

Tratamentos térmicos como a secagem, remoção de ligantes e impurezas, 

calcinação, recristalização, etc. são possíveis durante ou ao final dessa etapa (GARCIA, 

2001).   

Segundo Trombini (2008) pós em escala nano possuem um comportamento 

atípico dos elementos que o compõem na escala macro e a aplicação direta de conceitos 

clássicos da Teoria da Elasticidade, por si só, não são capazes de analisar efetivamente 

esse comportamento singular. 

3.2 M/P e a Etapa de Compactação 

A compactação é diretamente afetada pela etapa anterior da produção de pós e da 

mesma forma influenciará a etapa seguinte de sinterização (GERMAN et al, 1996).  

Geralmente a compactação é realizada num equipamento simples, a prensa. O 

modo de operação atende ao processo com baixo custo aliado à uma alta produtividade 

e sua utilização tornou-se tão rotineira que boa parte da literatura se refere a essa etapa 

como “prensagem” (MITCHEL, 2004). 

A facilidade em prensar ou impor uma carga não isenta essa etapa de impor 

defeitos ao compactado como as trincas, a segregação química, porosidades e 

irregularidades; sendo ainda possível melhorias nessa etapa com o desenvolvimento de 

lubrificantes e moldes (KLAR, 2005). 

A primeira forma de prensar foi a compactação uniaxial limitada as formas 

geométricas simples, tornando-a restritiva as peças com reentrâncias, orifícios e formas 

geométricas assimétricas (SEYBOLT et al, 1953).  
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A dificuldade na movimentação do punção dentro da matriz e a irregularidade das 

partículas da mistura de pós contribuem para que a carga não seja distribuída de forma 

regular no compactado. 

A diferença entre a densidade máxima alcançada no compactado e a densidade 

mínima em diferentes pontos formam o gradiente de densidade. (RODRIGUES et al, 

2010) 

 O gradiente de densidade no compactado é obtidos por meio da medição da 

dureza em pontos equidistantes e classificados em percentual efetivo alcançado de 

densidade (Fig. 2). Tão logo, gradientes de densidade diferentes introduzem pré-defeitos 

ao compactado. 

 
Figura 2 – Variação do percentual da densificação num molde de simples ação. 
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Fonte: (adaptado de AMOROS, 2001). 
 

A primeira incursão de alteração foi o aperfeiçoamento do modelo de transmissão 
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significativa já que não reduziu o atrito entre o pó e a parede da matriz, ao contrário 

aumentou. Mas os resultados no aumento da Pressão Externa (Pext) aplicada demonstrou 

uma correlação quase linear nas propriedades mecânicas e de morfologia. 

Nas cerâmicas a influência é tal que certa densidade deve ser atingida para a 

obtenção de características translúcidas ou transparentes. (LOGRASSO et al, 1992; 

SHAFEIEY et al, 2018; SINGH et al, 2019) 
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gradientes de densidade mais uniforme do compactado em pressões da ordem de 100 a 

1.000 Mega Pascal. (AMOROS, 2001) 

Outras intervenções seguem em estudo com o uso de lubrificantes, aditivos, 

aglomerantes, atomização de pós e o aquecimento da amostra, objeto desse estudo. 

Patil et al, (2018) ressalta que com o uso de lubrificantes aplicados na parte 

interna do molde reduz o atrito com os punções, facilita a ejeção do compactado e 

podem ser fundíveis sem descaracterizar o processo. 

Já o desenvolvimento desses lubrificantes deverá seguir linhas de pesquisa na 

forma de plastificantes que permaneçam aderidos ao compactado. Dentre as 

possibilidades de uso há outras funções esperadas desses aditivos como o 

preenchimento de poros e em auxiliar os tratamentos termoquímicos durante a etapa de 

sinterização (GIREESH et al, 2018). 

O tamanho e a forma das partículas são outros fatores controláveis na etapa de 

produção de pós e contribuem com resultado final.  

Murphy et al (2017), afirma que pós obtidos com um processo adicional de 

atomização após a moagem, tornam o pó quase que totalmente formado de particulados 

esféricos. Nos estudos apresentados chega a conclusão de que os particulados na forma 

esférica são mais difíceis de se compactar, enquanto que a forma irregular é mais 

favorável devido ao efeito de interação entre as partículas sugerindo uma menor Pext.  

Finalmente, o aquecimento da amostra se dá pela transferência de calor ao durante 

a compactação. Essa transferência pode se dar pelo pó pré-aquecido ou em molde 

aquecido, provocando o amolecimento dos ligantes, iniciando as difusões atômicas, a 

agregação das partículas nos pontos de contato e as alterações micro estruturais (PRICE 

et al, 1986). 

Uma compactação à quente quando comparada àquela realizada a frio, permite 

obter o mesmo gradiente de densidades com pressões menores entre 25 e 50% da Pext a 

frio alcançando densidades superiores a 94% dos valores teóricos. Esse aumento no 

gradiente de densidades reduz a quantidade de poros beneficiando a desmoldagem e a 

sinterização. (AZEVEDO et al, 2017) 

A dificuldade está por estabilizar o Fluxo da Carga Térmica (qT) de forma 

equitativa sem interferir diferentemente nas várias regiões do compactado que não 

possuem a mesma densificação. A densificação irregular traz velocidades de reações e 

difusões não homogêneas. (AKHTAR et al, 2018) 
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A tensão de compactação (�c) é representada pela (Eq.1) e esses esforços podem 

muitas vezes se tornarem mais perceptíveis após o carregamento externo (Pext) e para o 

punção a falha ocorrerá no menor diâmetro sob tensão neste caso: 

 

�� �� �� ���	
� � � �� 

(1) 

 

�	 ��� � ���	
 � ����  

(2) 

 

Onde �c é a tensão de compactação na condição aplicada, a tensão nominal de 

compactação é a condição de máxima do equipamento (�nom=�máx), Pext é pressão 

externa aplicada, rc é o raio interno do cilindro (para a matriz e igual a Rc da amostra ou 

compactado) e �t é a tensão de cisalhamento na forma tangencial. 

M será gerado pela possibilidade de um ângulo (�) mesmo que infimamente 

pequeno como, por exemplo, a não concentricidade exata dos punções, sendo referido 

desse ponto em diante como dobramento.  

 

��� � � �� � ���	
 � �� � 
(3) 

� influenciará a força de atrito (fat) entre o punção e as paredes do molde. Quanto 

maiores os esforços sobre o compactado, maiores serão também sobre o punção. Porém 

a nulidade dos momentos ocorrerá com a insuficiência limitada pela capacidade do 

material em absorver a carga (encruamento) poderá fazer com que os esforços externos 

praticados (Pext). 

Um problema na análise do coeficiente de atrito numa matriz por definição é um 

parâmetro obtido pela interação de duas superfícies, ou seja, não é uma propriedade. Por 

isso avaliar a força de atrito (fat) no compactado não é possível, apesar de dificultar o ou 

até impedir o desmolde. 
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Assim, uma partícula estará em contato contra as outras, buscando ocupar o lugar 

no espaço existente. Os vazios passam a se interconectar transformando-se em poros 

cada vez menores, fazendo com que a distribuição de tensões ao redor de cada uma das 

partículas possa ser equacionada.  

A Pext atua na direção axial e exerce uma tensão contras as paredes da matriz na 

forma radial, mas não alcança os mesmos níveis, pois o pó não possui propriedades 

hidrostáticas. 

A representação adotada (Fig.4) faz com que a deformação plástica ocorra 

somente com o início da redução do volume interno da partícula. A densificação total 

somente será possível com (Pext � �) reduzindo não somente o espaço vazio da esfera 

(re � 0). Logo, os poros num compactado mesmo que altamente densificado também 

não poderão ser eliminados totalmente. Assim, a densificação é dificultada, ou 

interrompida dada a capacidade limitada do equipamento (Pext).  

O encruamento da amostra durante a compactação devido as áreas de contato 

entre as partículas aumentarão e consequentemente as tensões envolvidas fazendo a 

�nom=�máx, mas a �máx estará diminuindo. 

O aumento da densificação pode se dar apenas aumentando a �máx suportada pelo 

material. A redução ocorre com o aumento do limite de escoamento (�e) que pode se dar 

pelo aumento da temperatura. A temperatura altera �e e faz com que a �r aumente em 

detrimento da �t que diminui e esse esforço é menor tanto quanto maior for o �e.  

Há a necessidade de definição de variáveis que permitam analisar esta 

equivalência entre os estados complexos de deformação uniaxiais, situação equivalente 

a análise dos coeficientes de dilatação térmica do molde provocando o mesmo efeito. 

As equações que relacionam essas deformações no domínio plástico são 

correlações �máx (Eq.5) determinada pelo círculo de Mohr, a equação para a tensão de 

tração combinada de Tresca. (�TR) (Eq.6) e a tensão de tração combinada de von Mises 

(�vM) (Eq.7) para a melhor representação no comportamento macroscópico dos 

materiais pode auxiliar a percepção dessa correlação entre as tensões atuantes, certo de 

que não representam o efeito microscópico. (HIBBELER et al, 2009) 
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(7) 

Onde �máx é a tensão de cisalhamento na condição de máxima, �a é a tensão na 

direção axial, �r é a tensão na direção radial, CTR é o critério que permite relacionar a 

deformação de Tresca, �r é a tensão de cisalhamento na direção radial e �vM é a tensão 

de tração combinada de von Mises. 

O critério de von Mises (CvM) detalhado em 1918 foi obtido independentemente 

por Levy em 1871 e permite relacionar a deformação com o valor da tensão através da 

Teoria da Máxima Energia de Distorção expressa da seguinte forma (Eq.8). 

 

���� ��(*� � "#$���������������������������������������������������������+�,� 
Já o critério de Tresca (CTR) utiliza-se da Teoria da Máxima de Tensão de 

Cisalhamento (Eq.9). 

���� ��-.����� / ) � � 
(9) 

No caso da aplicação o critério de Tresca (CTR < �máx) tem-se: 

(i) que CTR representa a tensão limite de elasticidade em cisalhamento puro; 

(ii) que �máx = �r na superfície externa sem exceder �e e �r � zero; 

(iii) que CTR é mais conservador que o CvM (CvM = ½ �máx); 

(iv) matematicamente �TR > 2.CTR e o material estará em plasticidade relacionada 

diretamente �e e o mesmo é válido para a (Eq.8).   

A representação gráfica destas equações no espaço tridimensional o campo de 

tensões de Haigh-Westergaard, ou espaço das tensões principais (Fig.5), define as 

superfícies como sendo o �e de Tresca representado por um prisma hexagonal e von 

Mises, representado por um cilindro, ambos centrados no eixo �1 = �2 = �3 (ou �x = �y = 

�z).  
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“dupla ação”. Quando o número de punções em movimento for superior a seis a 

classificação é multidirecional, desde que, o movimento seja simultâneo. Isostática 

quando se tratar de uma pressão exercida em toda a superfície, tal como o pó contido 

num recipiente sujeitável a pressão, ou seja, que permita a deformação e transmita a 

pressão; e emergido em líquido. (DRANEY et al, 2004) 

A classificação por temperatura se dá de três modos a frio, a morno e a quente 

sendo: a frio a temperatura ambiente, a morno quando o calor for gerado pelo atrito sem 

a necessidade de fonte externa e a quente acima do ponto de ebulição da água ou se o 

elemento base for um polímero em maior proporção deverá ser considerado o ponto de 

amolecimento. (EXNER, 1979). 

O ambiente se divide em livre, vácuo ou atmosfera controlada, nos dois últimos o 

molde é hermético. O modo livre, com mais aceitação comercial, tem como dificuldade 

em manter o nível de impurezas num índice aceitável. Nesse caso a norma aplicada é a 

mesma dos elementos filtrantes com o uso da classe de referência “F” (fino, conforme 

classificação ABNT/NBR 16101 - Classificação de Filtragem - Filtros Grossos Finos e 

HEPA Absolutos) minimizando a contaminação da mistura (PANDA et al, 2017). 

3.3 A Utilização de Corrente Elétrica 

A fonte de energia térmica no processo de Compactação à Quente (HP) não é pré-

definida, ou seja, a origem da fonte quente (QQ) é opcional. O importante é alcançar o 

aquecimento do compactado e uma forma de obtenção de calor é a conversão de energia 

elétrica por Efeito Joule (JE).  

Aplicar uma corrente elétrica num componente com resistência elétrica gera-se 

calor. A tensão pode ser disposta nas partes independentes do molde, já a análise 

térmica dependerá de onde a QQ está sendo gerada (QUARESMA et al, 1998). 

Segundo JKPMI et al, 2013 a energia elétrica disponibilizada na matriz permitirá 

executar a técnica em HP, enquanto nos punções a técnica de Sinterização por Plasma 

em Corrente Elétrica (SPS). Já a aplicação simultânea em ambos os elementos não tem 

a aplicação mencionada na literatura. (Anexo II – Tecnologia SPS) 

As técnicas exploram o mesmo conceito o aquecimento por JE, se diferindo 

apenas no modo de sua aplicação. A escolha desse princípio físico para a obtenção da 
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O último estágio mantém a difusão propriamente dita, mas somente é possível 

obter algum resultado quando da aplicação de uma determinada carga térmica ou uma 

descarga elétrica pontual como a coluna de descarga entre as partículas. O calor ainda 

traz outros benefícios como a difusão termoquímica (LANGDON et al, 2018). 

Quanto mais alta a temperatura menor é o tempo requerido para atingir o grau 

desejado de ligação na sinterização. Um aquecimento por descarga elétrica rápida leva a 

matriz a descarbonetação natural e as temperaturas de sinterização demonstram que o 

processo de difusão é lento até a completa homogeneização.  

Executar o processo numa atmosfera protetora evita a descarbonetação e protege 

de uma eventual carbonetação indesejada do compactado; um aspecto contraditório já 

que sempre há a possibilidade de ocorrência de óxidos residuais. (HILDAL et al, 2018 e 

MARCUS et al, 2018). 

Alcançar uma densidade significativa ao pó compactado mais eficiente será o 

processo de difusão e geralmente melhorados pela área de contato causando uma 

desordem na rede cristalina das partículas pela deformação plástica ocorrida durante o 

processo de compactação (BEKE et al, 2018).  

A sinterização como parte do processo de P/M é influenciada pela etapa de 

compactação e influenciadora do resultado final da peça produzida. 

 Zhang et al, (2004) informa que de qualquer forma não se deve permitir que o 

composto se funda, nem mesmo em uma parte ou que se gere algum tipo de plasma, 

evitando caractarizar o processo como soldagem. No entanto, não há como verificar a 

geração de plasma, mas o comportamento do resultado da amostra como fusão sim. 

Essa análise se dá pela análise microscópica da ligação das partículas e não da formação 

de grãos metálicos resultado da fundição. 

A ionização no contato de partículas pelas altas correntes elétricas desenvolve 

“pressões impulsivas” que facilitam a difusão dos átomos, se o plasma é gerado ou não, 

ainda não foi confirmado experimentalmente (YU et al, 2006). 

A falta de evidências conclusivas permite o amplo debate, mas parece ser de 

entendimento comum que o plasma pode ocorrer em um nível microscópico. (LIU et al, 

2019) 

Certo é que não é possível controlar o calor real gerado, mas o intenso 

aquecimento demonstrou levar a superfície do pó a vaporização num comportamento 

adverso que leva ao crescimento de grãos. (ACHENANI et al, 2017)  
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O controle automatizado pelo microcontrolador (MC) permitirá que o 

aquecimento ocorra antes, durante ou após a aplicação de pressão, bem como, a 

compactação ocorrer anterior, durante ou posterior ao início do processo de sinterização. 

Essas são inovações do equipamento nas técnicas apresentadas sem quaisquer 

referências na literatura.  

A utilização de compostos reagentes numa reação exotérmica é possível. Ao optar 

pela inversão das etapas (sinterização e a posterior compactação) a técnica continuará sendo 

a P/M, contudo dita “não convencional”.  
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Capítulo 6  

CONCLUSÕES 

O objetivo geral foi atendido ao desenvolver um equipamento para a aplicação 

EDC e EDS tendo como fonte de calor a energia elétrica alternada (AC) convertida por 

JE aplicada no molde. A descarga elétrica pode ser aplicada ao elemento matriz e 

permite a classificação da técnica como Compactação à Quente (HP) e no elemento 

punção como Sinterização por Plasma em Corrente Elétrica (SPS). Permite a 

compactação e sinterização numa única etapa sem a necessidade do desmolde e de 

maneira inovadora possibilita que ambas as técnicas ocorram em separado ou 

simultaneamente. 

Estruturou-se uma metodologia para o desenvolvimento das principais partes do 

equipamento o dimensionamento de transformadores independentes de alta amperagem 

e baixa voltagem (HALV) e o projeto de um molde para a obtenção de amostras 

circulares com diâmetros menores que 4 milímetros. 

Atingiu-se a capacidade superior a 6,4kW de Potência Elétrica (PEt) convertida 

em Energia Térmica (PT). Os transformadores atingiram uma eficiência e corrente 

médias próxima de ~92% e ~650A respectivamente. E ao sistema permitindo a inclusão 

de ao menos mais 02 transformadores duplicando sua capacidade. 

O resfriamento dos transformadores encontra-se fora do previsto na literatura que 

é a refrigeração a óleo, no entanto, como o tempo de acionamento é de no máximo 20s e 

não em regime contínuo. A taxa de resfriamento forçada alcançada de 4ºC/s mantém a 

temperatura do núcleo abaixo de 70ºC que  para o ensaio para.  
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O aquecimento da matriz fabricada em aço AISI 1045 e alcançou uma carga 

térmica superficial ou taxa de geração de calor de ~100ºC a cada 6 segundos em sua 

superfície interna para a técnica de HP. A carga térmica superficial ficou em 

aproximadamente ~96,150kW/m² e a possibilidade de alcançar a temperatura de 

aproximadamente 1.083ºC. O que condiz com os valores esperados do comportamento 

da matriz que alcançou a temperatura máxima de operação (Tmáx) de 700ºC. Nessa 

situação a máxima temperatura alcança 1.200ºC em Efeito Joule direto por curto 

circuito, porém, não é possível admitir que todo o calor gerado foi transferido por 

condução ao compactado infelizmente deixando de assistir a compostos que contenham 

aço em HP. 

Na superfície externa da matriz a temperatura não ultrapassa 470ºC no molde, 

podendo atender nessas condições a técnica SPS em pós como polímeros, alumínio, 

bronze, pós cerâmicos, metais, óxidos, silicatos e suas misturas desde que contenham o 

ferro em ao menos 1/3 de sua composição.  

A utilização de uma fonte retificadora para a sinterização de metais, seu controle e 

definições não permitiram sua aplicação e classificação em SPS, mas como soldagem. 

 Já a troca térmica é um ponto de ajustes necessários já que a real temperatura que 

o compactado alcança durante o ensaio não pode ser mensurada, apenas obtida por 

aproximação matemática representando numericamente o calor transferido. 

Os valores de temperatura da matriz são reais, aplicáveis apenas a técnica em HP. 

A condução de calor ou o comportamento do calor gerado pela amostra em seu interior 

em SPS é um desafio para novos sensores térmicos. Essa desvantagem foi objeto de 

discussão anterior ao projeto e a proposição deste trabalho. 

A dificuldade é aumentada com a aplicação da técnica em SPS já que as 

características físicas não podem ser obtidas simplesmente pela proporção ou 

ponderação dos valores das quantidades utilizadas na mistura. O material obtido pode e 

tem um comportamento adverso quando em escala nano ou combinados. Além de que 

as etapas anteriores (obtenção do pó e homogeneidade da mistura) influenciarão nessa 

etapa, bem como, a resistividade elétrica da mistura de pós. O que será possível ao 

executar os ensaios e comparativos futuros e obter as próprias conclusões comparadas a 

outros trabalhos. 

Os testes realizados foram por Tempo de acionamento dos transformadores versus 

a Temperatura alcançada nos termopares. O objetivo foi de avaliar os transformadores e 



 

 

- 120 - 

obter a eficiência. Assim foi estabelecida a forma dos tempos padrões adotados no 

Sistema de Comando e Controle.  

Os transformadores podem ficar ativos no modo normal por até 10 segundos com 

intervalo de resfriamento de 30 segundos e em modo avançado por até 10 segundos com 

intervalo de resfriamento de 15 segundos. Os valores ativo e de resfriamento se referem 

ao tempo de condução até a leitura dos termopares e o tempo de refrigeração forçada a 

ar dos transformadores com a possibilidade de reduzir esses valores pré-estabelecidos 

por meio da re-programação dos parâmetros no código do microcontrolador (MC). 

Apesar de rigorosos os testes não comprovam a eficácia de seu funcionamento 

pela falta do uso de amostras. No entanto, manteve as condições do desenvolvimento, 

que o mesmo atinge aos limites impostos com uma pequena margem de correção (erro 

positivo) quanto as medidas obtidas. Nesse caso a desvantagem é a não obtenção de uma 

temperatura homogênea em toda a amostra devido a incapacidade de medição exata da 

temperatura no centro da amostra.  

Foram obtidos a repetitividade e reprodutibilidade, mesmo sem a utilização de pós 

para o compactado, porém os resultados mostraram-se comparativamente idênticos no 

comportamento do equipamento e dos sistemas em operação. 

Utilizou-se hardware e software de característica livre e arquitetura aberta, 

permitindo a substituição de componentes e a adequação desses quanto aos parâmetros 

de confiabilidade de medidas ou suas futuras correções. 

Certifica-se apenas que o equipamento é capaz de conduzir experimentos em 

ambas a situações Compactação e Sinterização utilizando como principal fornecedor de 

calor o Efeito Joule. 

Ao utilizar os critérios da Teoria da Máxima Energia de Distorção do Critério de 

Tensões Combinadas de Tresca (CTR) para o efeito esperado do compactado e da 

estrutura da matriz obteve-se uma capacidade máxima de uma força aplicada de 29,5kN. 

A força transmitida pelo punção para o diâmetro de 4,0 mm que corresponde a 

uma Pressão Externa Aplicada (Pext) de 2.347,53(5)MPa em compactação sem o 

rompimento da matriz ou a fratura dos punções. E, ao mesmo tempo correlaciona e 

amplia a capacidade nominal do equipamento em função apenas do aumento da zona 

elástica do material pelo aumento da tensão de escoamento da mistura (�e) devido à 

aplicação de calor com o aumento da temperatura.   

A matriz e os punções têm a vida útil estimada em ao menos 1.000 e 300 ciclos, 

respectivamente HP e SPS que dependerá da condição de uso dos componentes. 
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O equipamento mostrou-se robusto na fase de testes quando da sua operação em 

que falhas não foram apontas e os sistemas de segurança atuam de maneira a garantir a 

integridade de seus componentes e segurança ao usuário.  

Todo desenvolvimento contou com o aporte computacional na elaboração de 

desenhos 2D/3D, análises mecânica e térmica com testes. 

Outra inovação ao processo foi a implementação de sensores de deslocamento, 

permitindo futuramente correlacionar a Pressão Externa (Pext) aplicada, o curso efetivo 

do atuador e o gradiente de densidade (��) da amostra, correlacionando esses 

parâmetros em compactação (tal qual um ensaio de tração). 

Desenvolveu-se o formato do elemento punção com características comerciais 

para expansão da técnica o que gerou interesse comercial e a solicitação da patente junto 

ao NIT (Núcleo de Invenções Tecnológicas) de número e título: BR.10.2019.022038.4 - 

Multi-eletrodo Para Sinterização Controlada de Peças Complexas, com controle de 

corrente e tensões variadas o que não é classificado na literatura. Além de um modelo 

matemático para aplicação das correntes em pontos diversificados no molde para a 

uniformidade do calor e consequentemente uma sinterização mais homogênea. 

O equipamento demonstrou versatilidade, capacidade de ensaiar e garantir a 

uniformidade de resultados; atendeu as técnicas propostas com precisão fornecendo 

possibilidades futuras de uma gama de aplicações e trabalhos a serem desenvolvidos 

devido o grande número de diferentes combinações dos parâmetros de ensaio. 

Atendido todos os requisitos iniciais e os objetivos específicos, o trabalho 

apresentou uma tecnologia economicamente viável demonstrando enfim que é possível, 

mesmo sem aporte financeiro de órgãos de fomento, desenvolver um dado projeto 

nacional. 

O equipamento contou com mais de 96% desenvolvido com componentes de base 

nacional configurável à necessidade do experimento superando as expectativas iniciais. 

E, apenas com o auxílio de empresas que acreditaram na viabilidade e propiciaram a 

credibilidade ao projeto. 

O equipamento foi colocado à disposição sem custos ao LPCM-UNIFEI 

(Laboratório de Produção e Caracterização de Materiais da Universidade Federal de 

Itajubá) mantendo-se o seu número de patrimônio e o desenvolvimento realizado sem 

critérios normativos de processo por não existirem na literatura. 
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I Equipamentos Similares

Os equipamentos similares existentes no mercado int

                                                  

(a) Rapid Heated Pressing (VRHP)                               

-RHP4 - 1600ºC

Fonte: adaptado de www.mtixtl.com.
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onte: adaptado de www.mtixtl.com.

Os equipamentos similares existentes no mercado int

                                                  

(VRHP)                               (b) Vacuum Heated Pressing 

                           Furna

onte: adaptado de www.mtixtl.com.

Os equipamentos similares existentes no mercado internacional são:

                                                  

(b) Vacuum Heated Pressing 

Furnace - OTF-1200X

onte: adaptado de www.mtixtl.com. 
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1200X-VHP4 - 1100ºC
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(b) Vacuum Heated Pressing                         

1100ºC 

                         



 

 

II Figura Adaptada: A Tecnologia SPSII Figura Adaptada: A Tecnologia SPSII Figura Adaptada: A Tecnologia SPSII Figura Adaptada: A Tecnologia SPS

Fonte: adaptado de www.cereamicindustry.com.
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