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RESUMO 

 
Avanços tecnológicos geram a necessidade de materiais com propriedades 

cada vez melhores, de acordo com a sua aplicação final. Compósitos de alumina 

com adição de partículas de carbeto são uma opção promissora de aplicação 

estrutural. Neste trabalho foi estudada a influência da diferença de distribuição e 

tamanho de partículas de duas aluminas comerciais, a adição de 1,5 e 6% em 

volume de carbeto de nióbio e a adição de 500 ppm de óxido de magnésio, nas 

propriedades microestruturais e mecânicas de compósitos à base de alumina.  

Foram preparados corpos de prova por prensagem uniaxial e isostática, 

sinterizados em forno de resistência de grafite a temperaturas de 1600, 1650, 

1700 e 1750°C, por trinta minutos, em atmosfera com pressão positiva de argônio. 

As amostras obtidas foram avaliadas quanto à densidade, microestrutura e 

propriedades mecânicas. Também foram realizados ensaios de difusão para 

verificar a reatividade química entre pares formados por amostras de alumina e 

ferro fundido cinzento. As características físicas e químicas das aluminas 

comerciais utilizadas acarretaram diferenças nos materiais finais; os compósitos 

produzidos com alumina A16 apresentaram densidade maior do que os 

produzidos com alumina A1000, nas mesmas condições; assim como os valores 

de dureza também foram maiores. A adição de 6vol% de carbeto de nióbio à 

matriz de alumina retarda o início da sinterização, enquanto que a adição de 

1,5vol% não provoca mudanças sensíveis na cinética de densificação em relação 

aos materiais sem adição. Os valores de densidade e dureza dos compósitos 

contendo 1,5vol% de NbC foram superiores nas menores temperaturas de 

sinterização utilizadas. Os melhores resultados de densificação (>96% Dt) e 

dureza (>15GPa) foram obtidos para compósitos produzidos com alumina A16 e 

adição de 1,5% de NbC.  

  

 

  



ABSTRACT 
 

The worldwide technological advances generate the needs of improved materials 

with better properties, according to its final purpose. Alumina composites with the 

addition of carbide particles have become an interesting option for structural 

applications. This work studies the influence of two commercial aluminas with 

different particle size and the adding of 1.5 and 6% in volume of niobium carbide 

and  MgO 500 ppm in microstructural and mechanical properties of the composite. 

Samples were prepared by uniaxial and isostatic pressing and sintering was 

carried out in a graphite resistance furnace at 1600, 1650, 1700 and 1750°C for 

thirty minutes in  Ar atmosphere. The obtained samples were evaluated sintering 

behavior, density, microstructure and mechanical properties, diffusion tests were 

realized to verify chemical reactivity between pairs formed by alumina and gray 

cast iron samples. The differences between aluminas caused some changes on 

the composites final properties. The composites produced with A16 alumina 

presented density about 2% higher than those produced with A1000 alumina. 

Similarly, the hardness also showed higher values. The carbide niobium added to 

the matrix of alumina delayed the sintering start, with an increase of about 30% in 

shrinkage initial states, when 6% of NbC was added. Composite with addition of 

1,5% of NbC have higher density and hardness, even at lower sintering 

temperatures. The adding of niobium carbide to the alumina matrix and higher 

sintering temperatures provided higher density, hardness and fracture toughness 

to the composite.  The best densification and hardness results of were obtained for 

composites produced with alumina A16 and when 1.5% of NbC was added. 
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1. Introdução 
 

O avanço tecnológico mundial tem gerado grande diversidade de aplicações 

para os materiais. A necessidade de aumento de desempenho leva a melhorias 

constantes de determinadas propriedades dos materiais, levando-se em conta 

sua aplicação final; com isso ocorre também o crescimento dos estudos de novos 

materiais e técnicas de processamento. Dentre os materiais de engenharia, as 

cerâmicas representam uma classe de materiais com propriedades variadas, 

como alta resistência mecânica, baixa condutividade térmica e alta estabilidade 

química. 

A atual expansão do mercado consumidor desses materiais [1] deve-se, em 

boa parte, às propriedades químicas e físicas que permitem a sua aplicação em 

várias áreas. Essas propriedades oferecem um potencial adicional para estender 

os limites de desempenho além daqueles oferecidos pelos materiais metálicos, 

porém a baixa tenacidade à fratura e a presença de microdefeitos são alguns dos 

principais obstáculos que impedem a maior utilização das cerâmicas como 

materiais estruturais, sobretudo como ferramentas de corte. Na tentativa de 

melhorar essas propriedades, novos materiais têm sido estudados, tais como os 

compósitos cerâmicos. A associação de características típicas de cada 

componente resulta em produtos com propriedades distintas, e algumas vezes 

melhores que aquelas dos componentes separados, a técnica de mistura de 

diferentes pós cerâmicos, tem se apresentado como uma alternativa interessante 

e econômica para conferir propriedades superiores às cerâmicas.  

Compósitos de matriz cerâmica (CMC) à base de alumina têm sido muito 

empregados em aplicações estruturais. O estudo destes compósitos teve grande 

destaque na década de 80, juntamente com os nano compósitos. Entre as várias 

combinações possíveis de materiais cerâmicos para fabricação de compósitos, a 

associação entre alumina e carbetos de elementos de transição (por exemplo Ti, 

Nb, Ta) é uma das mais promissoras em termos de cerâmicas estruturais. Uma 

das aplicações de engenharia que exige alto desempenho dos materiais é a 

produção de ferramentas de corte, sendo as cerâmicas estruturais boas opções 

para a fabricação das ferramentas, devido à elevada inércia química, alta dureza 

e boas propriedades mecânicas, a frio e a quente.  
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As ferramentas de corte fazem parte de um grupo de produtos beneficiado 

pela melhoria nas características mecânicas dos materiais cerâmicos. A busca 

por maior produtividade, menor custo de fabricação e aumento do uso de 

materiais de difícil usinagem, como o ferro fundido cinzento, impõe o 

desenvolvimento de ferramentas de corte capazes de operar em velocidades 

cada vez mais altas, e com temperaturas na interface ferramenta / peça de 

trabalho muito elevadas. Dentre a grande variedade de cerâmicas utilizadas na 

fabricação de ferramentas de corte, os compósitos à base de alumina contendo 

carbetos como componentes de segunda fase formam uma classe de materiais 

promissora, unindo a inércia química e térmica da alumina, com a dureza e 

condutividade térmica dos carbetos. Podendo, assim, estender os limites de 

usinabilidade além dos oferecidos por ferramentas de metal duro. 

No mercado de ferramentas de corte de cerâmica, uma das classes mais 

comuns é a composta por Al2O3:TiC, em quantidades que variam de 30 a 40% em 

volume de carbeto. O fato de o NbC apresentar propriedades semelhantes 

àquelas apresentados pelo TiC, faz com que este seja um potencial material para 

utilização em compósitos de Al2O3.  
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2. Objetivos 

 
Os objetivos deste trabalho foram estudar a influência da diferença de 

distribuição e tamanho de partículas de duas aluminas comerciais, da utilização 

de MgO e de NbC como aditivos e dos parâmetros de sinterização, nas 

propriedades físicas e mecânicas de compósitos à base de Al2O3, visando sua 

melhoria de propriedades para possibilitar o seu uso posterior como material para 

fabricação de ferramentas de corte. 
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3. Revisão Bibliográfica 
 

Nesta seção são apresentados alguns fundamentos sobre assuntos de 

interesse neste trabalho. São abordados os seguintes temas: alumina, 

sinterização e parâmetros importantes na sinterização; compósitos, tipos e 

materiais utilizados como segunda fase; caracterização das cerâmicas estruturais 

e aplicabilidade; ferramentas de corte e materiais de interesse. 

  

3.1 Alumina 
 
Entre os materiais cerâmicos de interesse em engenharia, as cerâmicas à 

base de óxido de alumínio são responsáveis por uma grande parte do consumo 

atual de materiais cerâmicos [1]. A alumina, ou óxido de alumínio, teve seu 

primeiro uso comercial datado de 1907, porém, já haviam pesquisas registradas 

sobre esse material desde o século XIX [2[3]]. A alumina possui uma ampla gama 

de aplicações, estando presente em todas as áreas da engenharia de materiais 

onde podem ser empregadas cerâmicas  [1[4-6]], figura 3.1. 

 
 Figura 3.1: Aplicações das principais cerâmicas [7] 
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 O caráter predominantemente iônico de suas ligações químicas e o arranjo 

dos íons, Al3+ e O2-, em estrutura hexagonal proporcionam à alumina 

propriedades como alta dureza, boa condutividade térmica e estabilidade 

química[2], propriedades desejáveis em ferramentas de corte. A alumina apresenta 

diversas estruturas polimórficas, sendo a α-Al2O3 a mais estudada, e com maior 

aplicação comercial e estrutural, pois esta é a mais estável termodinamicamente, 

com ponto de fusão de aproximadamente 2046°C [1[2]].   

A necessidade de obtenção de peças de alumina com elevada densidade e 

microestrutura controlada levou a muitos estudos acerca do processo de 

sinterização [8-11] dos materiais cerâmicos, o que envolve a influência de 

parâmetros, como aditivos de sinterização utilizados, tamanho e distribuição inicial 

de partículas e presença de impurezas. 

  

3.1.1. Sinterização da alumina 
 

Densificação pode ser definida como a remoção dos poros entre as 

partículas iniciais, acompanhada por retração da peça, combinada com 

crescimento e formação de ligações fortes entre partículas adjacentes. Este 

processo ocorre em temperaturas inferiores à temperatura de fusão do material, 

mas suficientemente altas para que haja difusão ou fluxo viscoso, de material 

provocando o aumento na densidade / eliminação da porosidade dos corpos 

cerâmicos de modo que este adquira maior resistência mecânica. Os mecanismos 

pelo quais são atingidos estes objetivos variam de acordo com o material e com 

os aditivos de sinterização utilizados, que podem modificar a forma de transporte 

atômico entre os materiais [12-15]. A força motriz para a sinterização é a redução da 

área e da energia de superfície que é substituída pela energia de contorno de 

grão [12-15].  

Para melhor compreensão, os mecanismos de sinterização podem ser 

separados em sinterização com e sem pressão, o foco desta pequena revisão 

será dado nos processos de sinterização sem pressão que envolve sinterização 

no estado sólido e sinterização com presença de fase líquida, que são processos 

distintos, mas que podem ocorrer simultaneamente, no estado sólido [12[13]]. 

Durante a sinterização podem ocorrer cinco diferentes mecanismos de transporte 

de matéria entre partículas, figura 2. Cada um destes envolvendo diferentes 
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forças motrizes. A sinterização é, em geral, uma mistura de alguns destes 

processos [12-15]. Na sinterização de alumina pura, em geral ocorre apenas 

sinterização no estado sólido.  
 
Sinterização no estado sólido 
 
A sinterização via estado sólido de sistemas contendo apenas um 

componente é o processo de sinterização melhor compreendido pelos cientistas 

de materiais [11].  É um dos tipos de sinterização mais comum, utilizado na 

produção de materiais com alta resistência mecânica. Neste processo não ocorre 

formação de fase líquida e as forças motrizes podem ser a diferença de energia 

livre e a curvatura entre as partículas. 

 
Figura 3.2: mecanismos de transporte de massa [14] 

 

Os mecanismos de transportes de massa podem ser separados em duas 

categorias principais, superficial e volumétrico. Apesar de ambos contribuírem 

para a união de partículas, apenas a segunda categoria de mecanismo de 

transporte é responsável pela densificação e retração dos materiais. Nos 

processos de sinterização os mecanismos mais importantes envolvem difusão 

volumétrica de matéria; na tabela 3.1 são listados e resumidos os principais 

mecanismos [12-15].  
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Tabela 3.1: Mecanismos de transporte de matéria [12-15] 

Categoria Meio de Transporte Origem Destino

Evaporação-condensação Superfície Pescoço
Superficial 

Difusão na superfície Superfície Pescoço

Difusão no contorno de grão Contorno de grãos  Pescoço

Difusão pela rede cristalina 
Defeitos 

Contorno de grãos 
Pescoço

Volumétrica 

Escoamento viscoso  Volume  Pescoço

 

Evaporação-condensação: comum em materiais com alta pressão de 

vapor e com tendência a produção de espécies voláteis na atmosfera de 

sinterização; a evaporação ocorre na superfície convexa de uma partícula e a 

condensação na superfície côncava do pescoço [12[13]]. A evaporação-

condensação ou sinterização por fase vapor tem pouca importância no transporte 

de massa da maioria dos materiais, com exceção da sinterização em atmosferas 

reativas que podem produzir alta pressão de vapor e conseqüente diminuição de 

área de superfície sem que ocorra densificação [12]. 

 
Difusão na superfície: o transporte de massa ocorre da superfície para o 

pescoço e também não contribui para a densificação do material, mas influencia o 

processo de crescimento de grãos [12-15]. 

 
Difusão no contorno: formado durante o contato entre partículas, a 

diferença de orientação cristalina na região de contato fornece uma via para o 

fluxo de transporte de matéria com energia de ativação intermediária, menor do 

que a necessária para a difusão no volume [12]. 

 
Difusão pela rede cristalina: movimentação de vacâncias por uma 

estrutura cristalina. O transporte de massa ocorre pela movimentação das 

vacâncias ao longo da rede cristalina, do volume para os poros ou contornos de 

grão. A densificação ocorre pelo desaparecimento desse tipo de defeito nas 
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regiões de interface (contornos e regiões de contato entre partículas). Influenciado 

pelo formato do contato entre as partículas e conseqüentemente pelo formato dos 

poros, quanto menos arredondados mais rápida é a sinterização [12[13]]. 

 
Escoamento Plástico: ou escoamento viscoso, ocorre pela formação de 

uma fase líquida de alta viscosidade responsável pela movimentação de matéria 

para a região do pescoço, inicia-se durante o processo de aquecimento [11[12]]. 

 
Na sinterização no estado sólido existem três estágios básicos: inicial, 

intermediário e final [12-15]; as principais implicações e fenômenos de cada estágio 

são resumidos na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Estágios da sinterização [12[13]] 

 

Estágio Microestrutura  
Densidade 

relativa 
Crescimento 

de grãos 

Inicial Crescimento de pescoço até ~65% Mínimo  

Intermediário
Densificação, formação de 

porosidade aberta e 

arredondamento de poros  

~65% a 

90% 

Aumento no 

tamanho de 

grãos e de 

poros 

Final 
Fechamento de poros e final da 

densificação 
> 90% 

Crescimento 

de grãos e 

poros 

 

Na sinterização a densificação e o crescimento de grãos são processos 

concorrentes. Técnicas de sinterização são desenvolvidas visando atingir a 

densificação com menor tempo e temperatura, mas com controle do crescimento 

de grãos, que afeta diretamente a microestrutura e o desempenho do produto final 

[16]. A redução na energia dos contornos e a mobilidade atômica na interface dos 

grãos são forças motrizes para o crescimento de grãos; por este motivo o 

crescimento tem pouca expressão nos estágios iniciais de sinterização, ficando 

mais acentuado no estágio final [15].  
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Inicial: Estágio mecânico de formação de contato entre as partículas do 

material compactado, este já possui, em geral, densidade entre 50 e 60% da 

teórica. Neste estágio ocorre o início da formação e crescimento de pescoço, 

aparecimento de contornos de grãos e a perda de área de superfície, podendo 

ocorrer suavização da rugosidade da superfície das partículas por difusão local 
[12[14[15]]], figura 3.3(b) O crescimento do pescoço por processo de difusão atômica 

ocorre simultaneamente à aproximação do centro das duas esferas podendo ser 

explicado pela alta concentração de defeitos na região do contorno. Os defeitos, 

em especial as vacâncias, se movem para o contorno de grão que funcionaria 

como um "sumidouro", enquanto átomos do volume e da superfície das partículas 

se movem para o pescoço aumentando a área de contato [12-15]. 

 

Intermediário: neste estágio o crescimento de pescoço provoca o 

aparecimento de uma estrutura de porosidades interconectadas, com os poros 

mais arredondados. É o estágio onde ocorre maior densificação pela 

movimentação de átomos por mecanismos de difusão volumétrica [12-16]. Figura 

3.3(c). 

 

Final: estágio de fechamento de poros, a estrutura já deve estar com 

densidade acima de 90%. Pode haver densificação pelo fenômeno de difusão no 

contorno de grão; em alguns casos os contornos de grão em crescimento rápido 

podem se soltar dos poros e prendê-los no interior dos grãos.  [12-16], figura 3.3(d). 
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Figura 3.3: Estágios de sinterização no estado sólido (a) Adesão, (b) Estágio 

inicial, (c) Estágio intermediário, (d) Estágio final. [12] 

 
Além da sinterização no estado sólido, outro tipo de sinterização 

freqüentemente utilizada em processos de fabricação de cerâmicas é a 

sinterização na presença de fase líquida. Neste tipo de sinterização a formação 

de uma fase líquida modifica a cinética de sinterização e o comportamento dos 

grãos.  

 
3.1.2. Parâmetros de sinterização 
 
Os modelos de sinterização, geralmente, apresentam aproximações das 

condições reais utilizadas. Além da temperatura e do tempo, a sinterização de 

materiais cerâmicos pode ser alterada por diversos fatores, como, pureza das 

matérias primas e distribuição de tamanho de partículas; fatores estes que podem 

alterar as propriedades finais dos materiais, podendo ser modificados durante a 

produção das matérias primas [13]. 
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3.1.2.1 Aditivos e Impurezas 
 
A obtenção de peças de alumina com alta densidade e microestrutura 

homogênea são os principais motivos para o estudo e a utilização de aditivos de 

sinterização [16-35]. Um dos primeiros a realizar estudos acerca da sinterização da 

alumina foi Coble [16[17]], que em trabalho pioneiro determinou algumas das 

melhores condições de sinterização da alumina, ainda utilizadas atualmente. Um 

dos principais aditivos da alumina é o MgO [16-21], pequenas quantidades são 

adicionadas à alumina nos processos de sinterização para proporcionar uma 

microestrutura mais uniforme. Outros aditivos também são utilizados no 

processamento de cerâmicas à base de alumina para melhorar a densificação e a 

microestrutura final, como Y2O3, SiO2, NiO, FeO, TiO2, La2O3 
[30-34].  

 
O efeito do MgO 
 
Apesar de amplamente utilizado como aditivo de sinterização de alumina, 

para prevenir o crescimento anormal de grãos e proporcionar uma microestrutura 

mais uniforme ao material sinterizado. Os mecanismos que tornam o MgO um dos 

melhores aditivos de sinterização para a alumina são pouco conhecidos. 

Diferentes fenômenos estariam envolvidos na densificação da alumina com MgO 

como aditivo de sinterização [13[17]]: 

1. O MgO em solução sólida fica segregado nos contornos de grão da 

alumina reduzindo a mobilidade do contorno por efeito de arraste de soluto, que 

faz com que os poros se movimentem junto com a superfície dos grãos durante o 

crescimento, prevenindo o crescimento da alumina e evitando poros 

intragranulares.  

2. O MgO reage com a Al2O3, entrando em solução sólida, quando o limite 

de solubilidade é ultrapassado é formado um filme de MgAl2O4, que previne o 

crescimento anormal de grãos. 

3.  Em solução sólida, o MgO também aumenta as taxas de densificação 

pelo aumento no coeficiente de difusão da rede cristalina. A densificação mais 

rápida faz com que altas densidades sejam alcançadas antes que tenha início o 

crescimento de grãos. 
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4. O MgO também diminui o ângulo diedral, modificando os valores de 

energia de contorno de grão e de superfície da alumina.  

5. O MgO aumenta a taxa de difusão superficial da alumina, aumentando a 

mobilidade dos poros e permitindo que estes migrem junto com os contornos, 

evitando crescimento de grãos. 

Segundo estudo mais recente, Soni et. al [21]  mostraram que o óxido de 

magnésio afeta todos os parâmetros microestruturais da alumina, por diminuição 

da mobilidade dos contornos de grão, aumento na difusividade superficial e da 

mobilidade dos poros, provocando aumento da taxa de densificação e diminuição 

na anisotropia dos contornos de grão e na energia de superfície dos grãos [23]. 

Pelas hipóteses apresentadas para o modelo de arraste de soluto, o mecanismo 

atomístico fornece melhor explicação para a redução de mobilidade dos contornos 

de grão. Este modelo prevê que para contornos de grão estáticos o perfil de 

distribuição de soluto é simétrico e dado pelo equilíbrio termodinâmico; quando os 

contornos se movem durante a sinterização, a distribuição assume caráter 

assimétrico e o gradiente de energia provocado por essa assimetria provoca 

maior atração entre soluto e contorno nessas regiões, ocorrendo retardamento do 

crescimento dos grãos [23[24]]. No caso do MgO, os íons de magnésio segregam 

para os contornos de grãos de alumina inibindo o crescimento de grãos. Da 

mesma forma, regiões ricas em impurezas catiônicas podem ser regiões ideais 

para o crescimento anormal de grãos, pelas alterações provocadas nos 

fenômenos de superfície durante a sinterização [21[22]]. 

 A presença de MgO pode também inibir o crescimento anormal de grão 

provocado por impurezas, um dos mecanismos seria a segregação da impureza 

para regiões do contorno de grãos, deficientes em íons, produzindo crescimento 

isotrópico [21]. Há uma relação de proporcionalidade entre a quantidade de 

impurezas e de MgO necessário para evitar o crescimento anormal de grãos da 

alumina [22[26-31]]. 
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Impurezas 
 
Algumas das impurezas mais comumente encontradas em aluminas 

comerciais são íons de Si, Ca, Na, Mg e Fe, resíduos do processo de fabricação 

da alumina [27]. O efeito destas impurezas pode variar, causando desde influência 

nos fenômenos de superfície dos grãos da alumina até a formação de fases 

secundárias. Mesmo em pequena quantidade alguns desses elementos podem 

afetar a cinética de sinterização e provocar diferenças na microestrutura final 

[27[28]]. Como mostrado por Cho et al.[26] em trabalho com diferentes aluminas 

comerciais, as impurezas presentes afetam a sinterização da alumina e tendem a 

ficar mais concentradas em partículas maiores e mais aglomeradas [27-30].   

A presença de CaO nos contornos de grão da alumina pode formar uma fase 

vítrea intergranular e estável, que modifica a termodinâmica e a cinética de 

sinterização porque facilita a mobilidade das partículas nos estágios iniciais de 

sinterização e favorece crescimento anormal de grãos [27-30]. A sílica age de forma 

semelhante; Louet et al.[31] mostraram que nos estágios intermediários de 

sinterização (1200-1400°C) a sílica afeta os processos de difusão, por formação 

de solução sólida do silício nos contornos de grão da alumina. Em temperaturas 

mais elevadas, acima de 1500°C, há a formação de fase líquida intergranular que 

aumenta o crescimento anormal de grãos de alumina e a formação de poros 

intragranulares. A quantidade de elementos necessária para provocar 

crescimento de grãos varia de acordo com o cátion presente; pequenas 

quantidades de elementos formadores de fase vítrea como, Si e Na, provocam 

grande impacto no comportamento de sinterização [27-32] 

 
3.1.2.2 Partículas: Distribuição de Tamanho 
 

O efeito das partículas na sinterização se inicia no arranjo destas na 

compactação. A taxa de sinterização dos materiais policristalinos é fortemente 

influenciada pelo tamanho de partículas. Um dos métodos utilizados para acelerar 

a sinterização destes materiais é diminuir o tamanho de partículas, que também 

tem como conseqüência o uso de menor temperatura de sinterização [13]. Durante 

a sinterização a densificação é acompanhada por dois fenômenos, crescimento 

de grãos e modificação de tamanho de poros, ambos críticos para a densificação 
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dos materiais. A área de superfície específica e o tamanho de partículas agem no 

empacotamento das partículas durante os processos de conformação. Nos 

estágios iniciais de sinterização podem influenciar a aproximação de partículas e 

formação de pescoço, e no estágio intermediário e final podem alterar a 

localização e fechamento de poros e crescimento de grãos [34]. Para efeitos 

termodinâmicos, Lange [37] considerou em seu estudo que nos estágios iniciais de 

sinterização duas variáveis são importantes para o crescimento de grãos, o raio 

das partículas e o ângulo de contato entre elas; como conseqüência do 

crescimento também poderia haver queda na área de superfície e queda na 

energia livre do sistema. 

O transporte de massa por meio de difusão superficial ou por evaporação-

condensação não causa densificação do material [12-16[37]], mas é de grande 

importância no crescimento dos grãos. Alguns estudos apontam que a diferença 

na curvatura de partículas com tamanho inicial diferente atua como uma das 

forças motrizes do processo de sinterização [37[38]]. Ao final da formação de 

pescoço a diferença de curvatura entre as partículas fornece uma força motriz 

para o transporte de massa que permite que os grãos continuem crescendo, 

podendo provocar o desaparecimento de grãos de diâmetro muito pequeno, 

durante o crescimento de grãos maiores, reduzindo a energia livre do sistema 
[36[37]]. Na figura 3.5 são ilustrados dois efeitos da sinterização de materiais com 

partículas de tamanhos diferentes. Segundo Ch’ng et.al.[39], para o 

desaparecimento de partículas é necessário que a diferença de tamanhos seja 

muito grande e a difusão superficial se torna o processo dominante; assim 

consideram mais provável o desaparecimento de partículas pequenas, se estas 

estiverem na vizinhança de partículas muito grandes, figura 3.5. 
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Figura 3.5: Crescimento de partículas de diferentes tamanhos [39] 

 

No estágio intermediário de sinterização, uma larga distribuição de 

partículas pode promover maior crescimento de grãos e queda nas taxas de 

densificação, provocando também diferentes densidades locais devido à variação 

de compactação [40[41]]. Mesmo assim, segundo Ma et al [40] estas condições têm 

mais influência nos processos de sinterização do que na microestrutura final, 

sendo recomendada uma distribuição mais estreita de tamanhos de partículas 

para melhor sinterabilidade  [40[42]]. 

 
3.2. Compósitos 

 

Materiais compósitos são aqueles que apresentam fases distintas química 

e/ou fisicamente distribuídas ao longo de uma matriz. A associação de 

características típicas de cada componente resulta em produtos com 

propriedades distintas, e algumas vezes melhores do que as dos componentes 

separados [5[15]]. Estas características dependem, por exemplo, de fatores como 

processamento, materiais da matriz e do reforço e interface entre matriz e reforço 
[5[15]]. Esta classe de materiais é uma das diversas alternativas pesquisadas para 

melhorar propriedades como a tenacidade à fratura das cerâmicas [43]. 
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Os compósitos podem ser classificados de diversas maneiras. Quanto ao 

material da matriz, por exemplo, tem-se uma classificação dos compósitos de 

matriz cerâmica (CMC’s), compósitos de matriz metálica (CMM’s) e compósitos 

de matriz polimérica (CMP’s) [5[45]]. Existem algumas classificações de compósitos 

quanto à forma e ao tamanho do reforço como os microcompósitos, que têm uma 

divisão quanto à sua forma de distribuição na matriz, sendo em partículas 

dispersas, fibras curtas, fibras contínuas ou lâminas. Alguns autores ainda 

apontam algumas outras formas, como plaquetas, e classificam quanto ao arranjo 

das fibras na matriz, sendo aleatórias ou paralelas [5[15]]. Existem também os 

nanocompósitos, que podem ser intragranulares, intergranulares, uma mistura 

desses dois tipos ou compósitos do tipo nano/nano, em que os componentes de 

segunda fase apresentam dimensões da mesma ordem de grandeza da matriz [46]. 

Cerâmicas reforçadas com fibras curtas apresentam maior dificuldade de 

processamento em relação aos compósitos reforçados com particulados; estes 

podem ter um processamento semelhante ao da cerâmica monolítica, enquanto 

muitas vezes a consolidação de cerâmicas reforçadas com fibras curtas deva ser 

realizada por prensagem a quente [46]. Alguns critérios devem ser adotados na 

escolha dos materiais constituintes de um compósito. Estes não podem reagir 

quimicamente entre si, devem manter sua integridade durante o processamento e 

durante o uso [5[15]]. 

Algumas propriedades, como distribuição de tamanho de partícula, 

morfologia e interação química entre as fases, têm influência direta nas 

características finais dos materiais produzidos. A introdução de uma segunda fase 

altera o comportamento de sinterização das cerâmicas, devido à diferença na 

temperatura de sinterização entre as fases, podendo ocorrer redução da 

sinterabilidade [11[14]]. Nos compósitos em que o reforço é feito com partículas de 

material inerte, pode ocorrer efeito de ancoramento [47-50]. Neste efeito as 

partículas rígidas do reforço oferecem uma barreira física ao crescimento de 

grãos, pela tensão contrária do reforço ao crescimento da matriz. Neste caso, 

parâmetros, como, quantidade e dimensões da fase inerte são fatores importantes 

na sinterização do compósito. O aumento do volume de fase inerte diminui a 

densificação da matriz, sendo este efeito mais acentuado para partículas maiores 
[15[47-50]].  
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Carbetos refratários são materiais de uso promissor em aplicações a altas 

temperaturas. Estes são essencialmente materiais formados da combinação do 

carbono com metais de transição dos grupos IV, V e VI. A utilização de carbetos 

como reforço em compósitos de matriz de alumina deve-se, em boa parte, à 

melhoria de propriedades mecânicas, como tenacidade à fratura e dureza, e de 

desgaste [18[47-58]. A adição de carbetos refratários também provoca, em alguns 

casos, o aumento da condutividade térmica, pela formação de uma fase 

intergranular altamente condutora [47]. Por este motivo a aplicação destes carbetos 

nos compósitos de matriz cerâmica torna viável o uso dos mesmos em aplicações 

extremas, como por exemplo, em peças da indústria aeronáutica [59]. 

Como segunda fase na matriz de alumina, o carbeto de nióbio apresenta 

grandes vantagens como compatibilidade termomecânica, módulo de elasticidade 

e coeficiente de expansão térmica próximos aos da alumina, tabela 1.4. 

 

Tabela 1.4: Propriedades da Alumina e de Carbetos [58] 

 
Densidade 

(g/cm³) 

Módulo 

Elástico 

(GPa) 

Dureza 

(GPa) 

Tenacidade 

à Fratura 

(MPa/m1/2 ) 

Coeficiente 
de Expansão 

térmica 
(×10−6/°C) 

Al2O3 3,98 300–400 18-20 2-4 4–9 

NbC 7,8 400-500 20-22 3-6 5-9 

TiC 4,9 300-500 18-22 4-6 4-9 

 

Valores próximos de coeficiente de expansão térmica, entre reforço e matriz, 

reduzem a possível formação de tensão residual durante o processo de 

sinterização do compósito e em condições de trabalho. A semelhança nas 

propriedades entre o NbC e o TiC e os  resultados promissores no uso de NbC 

como reforço da alumina [50[51[54-58]]], indicam que este pode ser um material 

estratégico em compósitos de matriz de alumina, da mesma forma que o TiC.  
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3.3. Caracterização de Materiais Cerâmicos  
 

A caracterização das propriedades mecânicas e de desgaste de materiais 

estruturais se mostra de extrema importância para a determinação de campos e 

limites de aplicação, sendo objeto de muitos estudos [60-78]. Alguns conceitos 

principais são apresentados a seguir.  

  
3.3.1 . Propriedades Mecânicas 
 
Nos materiais cerâmicos, propriedades mecânicas formam um campo de 

estudo muito vasto. As principais características de um material estrutural exigem 

compreensão do modo como os materiais absorvem a energia de solicitações 

mecânicas, sem romper ou fraturar [60]. As principais propriedades mecânicas dos 

materiais cerâmicos são: dureza, tenacidade à fratura, fluência, resistência à 

tração, flexão, resistência à compressão e fadiga.  Sendo as duas primeiras as 

mais estudadas nas cerâmicas.  

Ao ser submetido a uma tensão, todo corpo tende aos seguintes 

comportamentos: 

• Elástico: mudança temporária na forma do corpo, quando removida a 

tensão, volta à forma original. 

• Plástico: mudança permanente da forma inicial, quando removida a 

tensão, sem que haja rompimento. 

• Fratura: Dúctil – deformação permanente, com rompimento do corpo 

 Frágil – rompimento do corpo sem que haja deformação 

permanente. 
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3.3.1.1. Módulo de elasticidade 

Módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é definido como a quantidade 

de tensão necessária para produzir deformação elástica. Em geral os materiais 

cerâmicos apresentam deformação plástica quase desprezível à temperatura 

ambiente, sendo o módulo de elasticidade destes materiais muito alto em relação 

às demais classes de materiais. O módulo de elasticidade está diretamente 

relacionado à força interatômica, desta forma, quanto mais forte é a ligação 

química entre os átomos ou íons de um material, mais alto é o módulo de 

elasticidade [15[60]].  

O módulo de elasticidade pode ser medido em ensaios estáticos, pela razão 

tensão - deformação obtida em ensaios mecânicos, como ensaios de tração e 

compressão. O valor é obtido pela equação: 

ε
σ

=E  

Onde: E: módulo de elasticidade 

          σ: tensão aplicada 

                    ε: deformação   

 

 Outros métodos utilizados para essa mesma medição são os chamados 

dinâmicos, realizados por meio de técnicas sônicas e ultra-sônicas de medição. 

 

3.3.1.2. Dureza 

A dureza é uma propriedade dos materiais sólidos relativa à resistência a 

deformações permanentes quando submetidos a uma força externa. Existem 

diversos métodos para a medição da dureza de um material, por exemplo, Mohs, 

Brinnell, Vickers e Knoop[15[58]]. Na figura 3.6 é mostrada uma das formas mais 

comuns de medição de dureza de materiais frágeis.  
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Figura 3.6: Imagem da impressão Vickers e medidas utilizadas para 

obtenção de tenacidade à fratura pelo método de indentação 

O valor da dureza do material é obtido por meio da equação: 

2
682
d

PsenH ⋅°⋅
=  

 

Onde: H: Dureza Vickers  

P: Carga aplicada  

 d: média da medida das diagonais (d1 e d2) da impressão  

Alguns parâmetros podem alterar os valores de dureza do material [64-67], 

dentre eles estão algumas propriedades dos materiais, tais como: 

• Densidade e porosidade, quanto mais denso maior é a dureza do 

material, pois poros não oferecem resistência à impressão [64],  

• Tamanho de grãos: quanto menor o tamanho de grãos maior a 

relação grão X contorno de grão, maior será a dureza do 

material[64[65]]. 

• Composição: impurezas podem modificar a relação de energia no 

contorno de grão modificando os valores de dureza [66] 

Outros parâmetros são relacionados ao processamento e preparação da 

amostra, como a temperatura do ensaio, a carga aplicada e o acabamento 

superficial ou polimento.  

(D) 
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3.3.1.3 Tenacidade à Fratura 

Tenacidade à fratura é a habilidade do material em absorver a energia 

mecânica, quando submetido a uma carga, no limite de geração de falhas 

catastróficas, ou seja, é o limiar da capacidade de resistir a tensões antes de 

gerar a fratura. Nos materiais frágeis a ausência de deformação plástica faz com 

que ocorram fraturas e trincas para o alívio de tensões [60[68-79]. 

 A ponta de propagação de uma trinca é uma região concentradora de 

tensões, estas podem seguir diferentes fatores intensificação de tensão de acordo 

com a forma como a carga é aplicada no plano da trinca, na figura 3.7 são 

mostrados os três principais modos de carregamento, que resultam nos três 

fatores de intensidade de tensão, KI, KII e KIII. No modo I a carga é aplicada 

perpendicularmente ao plano da trinca, nos modos II e III a carga é aplicada no 

plano de cisalhamento da trinca, sendo que no modo II são exercidas forças de 

corte e no modo III de torção [60]. 

 

 

 

 

Figura 3.7: Modos de aplicação de carga [68] 

O modo I é o mais utilizado para medida de tenacidade à fratura em 

cerâmicas, pois é o principal modo de fratura destes materiais. Existem diversos 

métodos de aplicação de carga para medição de tenacidade à fratura. Na figura 

3.8 sãos mostrados os principais métodos utilizados. 
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Figura 3.7: Técnicas de determinação da tenacidade à fratura. Adaptado de 

ref.[68] 

 O método de medida de tenacidade à fratura pela utilização da impressão 

provocada pelo penetrador Vickers é um dos mais utilizados pela simplicidade de 

medição e preparação de amostras. Utilizado desde a década de 70, alguns 

fatores fazem com que os valores obtidos por este método apresentem grandes 

variações. Uma das primeiras variáveis é a forma como as trincas se propagam 

ao redor da indentação; na figura 3.8 são mostradas as principais formas de 

propagação. 
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Figura 3.8: tipos de trinca ao redor de uma indentação Vickers [70] 

 A variedade de formação de trincas levou a formulação de diversas 

equações para o método de identação [71-78]. As principais equações utilizadas 

são: 

• Anstis et al (1979) [71[73]]: Adota uma equação com abordagem 

bidimensional, utilizada apenas para trincas de perfil radial/mediana. 

 

 

 

Onde: P= Carga 

           c= metade do comprimento da trinca 

           E= Módulo Elástico  

           H= Dureza  

 

• Niihara (1982) [74[75]]: propõe duas equações, visão mais geral do que a de 

Anstis, independe da força aplicada. 

 

 

 

 

 

 

Onde:  l= comprimento da trinca (m) 

   a= Metade da diagonal da identação Vickers (m) 
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   E= Módulo de Young 

   H= Dureza 

   Φ = Fator de constrição (~3, para cerâmicas) 

 

• Equação Geral de Liang, Orange e Fantozzi (1990) [76]: independe do perfil 

da trinca e da carga aplicada, relaciona propriedades como dureza, módulo 

elástico e coeficiente de Poisson 

 

 

 

Onde: c= medida do centro da impressão ao final da trinca  

a= Metade da diagonal da impressão Vickers  

E= Módulo de Young  

H= Dureza  

Φ = Fator de constrição (~3 para cerâmicas) 

ν = Coeficiente de Poisson 

O excesso de equações disponíveis e a disparidade entre os valores 

obtidos por este método e os demais métodos de medida de tenacidade à fratura 

levaram a técnica de impressão a ser utilizada apenas como comparativo entre 

materiais de mesma classe e com processamento semelhante [77[78]]. 
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3.4. Ferramentas de corte 

O processo de usinagem de metais compõe uma das mais importantes 

atividades da indústria. Usinagem é o termo utilizado para o processo de 

produção mecânica de remoção de material de uma peça e pode ser aplicado em 

diversas etapas de fabricação. Atualmente existe uma vasta gama de ferramentas 

de corte, com diferentes propriedades, de acordo com a aplicação onde serão 

empregadas. Condições severas, como altas taxas de desgaste, elevadas 

temperaturas, sucessivos choques térmicos e as possíveis reações químicas 

decorrentes do contato entre a pastilha e o metal trabalhado, tornam algumas 

características necessárias em uma ferramenta de corte [79-94]: 

• Elevada Dureza; 

• Resistência ao desgaste; 

• Tenacidade à fratura; 

• Estabilidade física e química  em altas temperaturas; 

• Custo e Facilidade de Obtenção 

Os principais fatores que levam à necessidade do desenvolvimento de 

ferramentas de corte com maior desempenho são a busca contínua de aumento 

da produtividade, o desenvolvimento de novas ligas metálicas que apresentam 

maior dificuldade de usinagem com as ferramentas usuais, o crescente aumento 

do número de máquinas com maior estabilidade, e o melhor desempenho das 

ferramentas [79-84].  

Determinados materiais cerâmicos podem ser utilizados na fabricação de 

ferramentas de corte, pois possuem elevada dureza e resistência ao desgaste, 

mesmo em altas temperaturas, e apresentam reatividade relativamente baixa com 

aços e outras ligas metálicas. Estas características permitem que ferramentas 

cerâmicas de corte possam ser usadas em condições de altas velocidades de 

usinagem e, portanto, com maior produtividade, sem que a vida útil da ferramenta 

seja significativamente afetada [79-85]. Na figura 3.9 são comparadas as principais 

características de diferentes materiais utilizados na fabricação de ferramentas de 

corte comerciais. 
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Figura 3.9 – Propriedades das principais ferramentas de corte comerciais [83]. 

Histórico das ferramentas cerâmicas à base de alumina 

As primeiras ferramentas de corte de alumina sinterizada surgiram na 

Alemanha, em 1905. As primeiras ferramentas deixavam muito a desejar em 

termos de propriedades mecânicas e/ou eram utilizadas de forma inadequada, 

tendo sua aplicação restrita pelo alto percentual de fratura durante o uso. Apenas 

nas décadas de 70 e 80, com os avanços na área de materiais cerâmicos, ou 

seja, em processamento, matérias-primas, ou compreensão dos mecanismos que 

interferem nas propriedades mecânicas, puderam ser produzidas ferramentas de 

alumina com qualidade suficiente para serem aplicadas em maior escala [78[79]]. 

Nas últimas duas décadas houve uma expansão em sua aplicação, 

principalmente no torneamento de ferro fundido, superligas à base de níquel, e no 

acabamento final de aços endurecidos [79-81].  

Atualmente diferentes composições vêm sendo desenvolvidas para a 

confecção de ferramentas de corte à base de alumina, por exemplo, Al2O3-TiC, 

Al2O3-SiC, Al2O3-ZrO2, que apresentam dureza, tenacidade à fratura e resistência 

mecânica maiores quando comparados às cerâmicas puras, aumentando 
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significativamente o desempenho destas ferramentas. Ferramentas comerciais à 

base de alumina, figura 3.10[88], podem ser separadas em três tipos principais[82-85] 

• Cerâmicas brancas: alumina com aproximadamente 10% em volume de 

ZrO2, responsável pela tenacificação da cerâmica. Estes insertos são muito 

utilizados no acabamento de aços de baixa e média concentração de 

carbono. 

• Cerâmicas pretas: aluminas com adição de  TiC ou TiN, em geral 30 ou 

40% em volume; utilizada na usinagem de ferros fundidos e aços 

endurecidos; muito resistente ao desgaste por abrasão. 

• Aluminas reforçadas com fibras curtas de carbeto de silício (Al2O3-
SiCw): contêm 25 a 50% de fibras curtas de SiC em sua composição; 

apresentam maior tenacidade e maior resistência ao  choque térmico  

dentre os compósitos à base de alumina. Por estas características podem 

ser utilizadas na presença de líquido de refrigeração, são usadas na 

usinagem de ligas aeronáuticas à base de Níquel.  

Como essas ferramentas de corte podem trabalhar sob altíssimas 

velocidades de usinagem, sua área de corte pode atingir temperaturas superiores 

a 1000 °C, e por isso uma de suas propriedades fundamentais é a dureza a 

quente. Materiais à base de alumina têm elevados valores de dureza na faixa de 

temperatura de 600 a 1000 °C, além de serem quimicamente inertes, quando em 

contato com ligas metálicas. A combinação da dureza a quente e inércia química 

indica que estas cerâmicas podem ser utilizadas em condições mais severas, 

apresentando menores taxas de desgaste e, portanto, maior vida útil que os 

materiais concorrentes, como metal duro e aço rápido [79-85[87]. 
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Ferramentas Aplicações sugeridas 

• Torneamento e mandrilamento 

gerais de ferro fundido 

cinzento 

• Acabamento em tubos com 

costura. 

• Desbaste e acabamento de 

camisa de pistão. 

• Torneamento e mandrilamento 

de ferro fundido cinzento. 

• Torneamento de materiais 

duros (abaixo de HRC65) 

• Torneamento em semi-

acabamento e acabamento de 

ferro fundido dúctil.  

• Corte em alta velocidade de 

ferro fundido cinzento.  

 

 

Figura 3.10: Ferramentas de corte comerciais à base de alumina, fabricadas 

pela NGK [86] (a) alta pureza prensada isostaticamente, (b) Al2O3+TiC produzido 

por sinterização com pressão; (c) Al2O3+TiC 
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Alguns fatores são de extrema importância na escolha da ferramenta de 

corte utilizada; os principais são: composição e dureza do material, condições de 

acabamento da superfície a ser usinada, complexidade geométrica da peça final e 

quantidade de material a ser removido, sendo a composição do material um dos 

principais fatores na escolha da ferramenta mais adequada [79-82].  

Ferramentas cerâmicas podem ser utilizadas na usinagem de vários tipos de 

aços, ferros fundidos, super-ligas à base de Ni e outras ligas não-ferrosas. Não 

indicadas para a usinagem de ligas de titânio, ligas de alumínio e de alguns aços 

inoxidáveis devido à significativa interação química entre estes materiais e a 

ferramenta [79-82[90-92]].  

Além do material, o processo também apresenta um limite para o uso de 

ferramentas de corte cerâmica, como fresagem e furação, que não podem ser 

realizados com ferramentas cerâmicas, pois nestes casos, além da força de corte 

há ainda o esforço mecânico por impacto e baixas velocidades de trabalho, 

inadequados para o uso de materiais cerâmicos. O torneamento é a operação de 

usinagem na qual este tipo de ferramenta é mais amplamente empregado [79[91-92]]. 

Além destes parâmetros principais, existem outros fatores de grande 

influência. Os equipamentos de usinagem devem ter alta velocidade de rotação e 

precisão além de serem adequados em termos de rigidez, com ausência de 

vibração, [78] e parâmetros relacionados ao processo de usinagem, como, 

velocidade, taxa de avanço, geometria da ferramenta de corte, diferentes 

sistemas de fixação das mesmas e a aplicação, ou não, de líquidos refrigerantes 
[79-81].  

Insertos cerâmicos são geralmente mais caros que os de metal duro, mas 

permitem velocidades de corte e taxas de remoção de metal de 3 a 4 vezes 

superiores, figura 3.11[83[93]]. Além disso, as taxas de desgaste significativamente 

menores do que as outras ferramentas de corte determinam o aumento constante 

no percentual de insertos cerâmicos utilizados no mercado [79]. 
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Figura 3.11: Evolução das ferramentas de corte em termos de velocidade de 

usinagem [83] 

 Em alguns casos, o aumento de produtividade alcançado com as 

ferramentas cerâmicas, quando comparadas às ferramentas convencionais (metal 

duro ou cermets) é bem significativo [94].  
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4. Materiais e Métodos 
 

Nesta seção são apresentados os materiais utilizados neste trabalho. São 

também descritas as rotas de processamento dos pós para obtenção dos 

compósitos e o procedimento experimental utilizado na confecção e sinterização 

dos corpos de prova. As técnicas de caracterização utilizadas são brevemente 

descritas, de acordo com as diferentes etapas em que são empregadas neste 

trabalho. 

 
4.1. Materiais 
Neste trabalho foram utilizadas as seguintes matérias primas, para obtenção 

das composições estudadas: 

• Alumina (Alcoa A16 SG); 

• Alumina (Alcoa A1000); 

• Carbeto de Nióbio (Hermann C. Stark); 

• Óxido de Magnésio (Hermann C. Stark). 

 

4.2. Preparação das aluminas 
Para a utilização nos compósitos, os dois pós de alumina comerciais foram 

inicialmente desaglomerados. Nesta etapa foi utilizado moinho de bolas, alumina 

como meio de moagem, e água destilada como meio líquido. As duas aluminas 

comerciais foram moídas durante 15 horas, secas em estufa, por 24h a 120ºC, 

peneiradas e, então, utilizadas na preparação dos corpos de prova. 
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4.3  Fluxograma de processamento e caracterização 
Nesta seção são apresentadas as etapas de processamento e 

caracterização dos compósitos, um fluxograma resumido está na figura 4.1 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.1: Processamento e caracterização dos materiais utilizados. 
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4.4. Compósitos Estudados  

A quantidade de material utilizada em cada compósito estudado foi separada 

em relação ao volume de material utilizado e dividido, conforme tabela 4.1. Todos 

os pós foram processados e caracterizados nas mesmas condições para permitir 

o estudo da influência dos aditivos utilizados. 

Tabela 4.1: Códigos e composições dos materiais estudados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A densidade teórica dos compósitos foi calculada pela regra das misturas, 

equação I, Os valores de densidade teórica foram utilizados para cálculo das 

densidades obtidas após as etapas de conformação e sinterização para cada 

compósito, permitindo a comparação das densidades, em %DT, de compósitos 

diferentes.  

∑=
scomponente

scomponente

compósito

massa
ρρ

%1  

Códigos Al2O3 (% Vol) NbC (% Vol) MgO (ppm) 

A1 100 (A1000) - - 

A15N 98,5 1,5 - 

A120N 94 6 - 

A1M 100 - 500 

A1M5N 98,5 1,5 500 

A1M20N 94 6 500 

A6 100 (A16) - - 

A65N 98,5 1,5 - 

A620N 94 6 - 

A6M 100 - 500 

A6M5N 98,5 1,5 500 

A6M20N 94 6 500 

(I) 
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4.4.1. Processamento dos compósitos 

As matérias primas foram pesadas em diferentes concentrações em volume 

de constituinte, tabela 4.1. Os materiais, na composição desejada, foram moídos 

em moinho tipo atrittor. Para minimizar o efeito de contaminação durante a 

moagem foram utilizados jarro, esferas e haste de alumina; as moagens foram 

feitas com velocidade de 400 rpm, durante 6h, com álcool isopropílico como meio 

líquido.  

Para a retirada do álcool, os pós foram secos em rotoevaporadora, a 90ºC e 

rotação de 60 rpm, e posteriormente colocados em estufa a 120ºC, por 12h para a 

completa secagem.  A etapa de moagem em atrittor foi empregada para 

homogeneizar a distribuição dos aditivos na alumina e diminuir o tamanho de 

partículas, todos os pós foram peneirados antes da conformação. 

 

4.4.2. Caracterização dos Pós 

Neste trabalho foram realizadas análises das duas aluminas utilizadas 

quanto à presença de impurezas, morfologia e distribuição de tamanho de 

partículas, antes e após moagem em atrittor.  O carbeto de nióbio foi utilizado 

como recebido, sendo caracterizado quanto à morfologia e distribuição de 

tamanho de partículas. A composição química do carbeto foi fornecida pelo 

fabricante. Não foram realizadas análises do MgO devido à pequena 

concentração utilizada no compósito. As mesmas caracterizações quanto ao 

tamanho e morfologia de partículas também foram realizadas para os pós dos 

compósitos após secagem. Nas seções a seguir são descritas as técnicas 

utilizadas para caracterização. 

 
4.4.2.1 Análise química 

 

Para a determinação da quantidade de impurezas das duas aluminas 

comerciais foi utilizado o método de espectroscopia por fluorescência de raios X 

por dispersão de comprimento de onda, com análise semi-quantitativa,. Esta 

técnica permite detectar e também quantificar os elementos químicos presentes 
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em cada amostra. A técnica permite detectar elementos com concentração de até 

300 ppm e foi utilizada por se mostrar eficiente para o propósito de caracterização 

das aluminas de partida. Nesta etapa foi utilizado o espectrofotômetro de 

fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda da marca Rigaku, 

modelo RIX 3000.  

 

4.4.2.2. Área de Superfície Específica 

  

A determinação da área de superfície específica das aluminas antes e após 

moagem em atrittor foi realizada pelo método de adsorção gasosa, BET 

(Brunauer, Emmet e Teller). Este método baseia-se na determinação da 

quantidade de um gás inerte necessária para que haja a formação de uma 

camada monomolecular na superfície das partículas. Neste trabalho foi utilizado 

N2 como gás adsorvido. 

 

4.4.2.3. Distribuição Granulométrica 

 

A distribuição granulométrica foi realizada pelo método de espalhamento de 

laser, em granulômetro Cilas, modelo 1064. Para esta análise, os pós foram 

desaglomerados em ultrassom e passados em peneira. Foi utilizado como agente 

dispersante pirofosfato de sódio, e varredura entre 0,01 e 10 µm. A distribuição de 

tamanho de partículas dos materiais de partida e dos compósitos foi realizada 

com a mesma varredura.  

 

4.4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura 
 

A morfologia das partículas dos pós de alumina comercial e de NbC foi 

observada em microscópio eletrônico de varredura, marca Philips, modelo XL 30, 

após recobrimento com ouro. O mesmo foi realizado para alguns materiais 

compósitos. Foi comparada a morfologia das partículas antes e após a mistura e 

moagem.   

 



                           MATERIAIS E MÉTODOS 
 

36 

4.4.2.5. Difração de raios X 

 
 A presença de fases cristalinas foi determinada por difração de raios-X, 

com varredura de 2θ entre 10 e 50°; a mesma varredura foi utilizada para pós das 

matérias primas, composições dos compósitos e para amostras após sinterização. 

 

4.5. Conformação dos corpos de prova 
 

Os pós foram conformados por prensagem uniaxial utilizando-se pressão 

de 50 MPa, seguido de prensagem isostática a 200 MPa, por um minuto. Neste 

trabalho foram utilizadas duas diferentes geometrias de corpos de prova. As 

amostras para análise em dilatômetro foram prensadas com diâmetro de 6,5 mm 

e altura de 10 mm.  Os estudos de sinterização, dureza e microestrutura foram 

realizados em pastilhas quadradas com 12 mm de lado e altura de 7 mm. A 

densidade a verde das pastilhas foi calculada pelo método geométrico. 

 

4.6 Sinterizações 
 

4.6.1 Sinterização em Dilatômetro 
 
O estudo de retração foi realizado em um dilatômetro da marca NETZSCH, 

modelo, foi utilizado suporte de grafite e os ensaios foram realizados em fluxo de 

argônio, com taxa de aquecimento de 20°C/minuto até 1800°C e mantidas nessa 

temperatura por uma hora. 
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4.6.2. Sinterização em forno Astro 

As sinterizações dos corpos de prova foram realizadas em forno Astro, com 

resistência de grafite, utilizando-se taxa de aquecimento de 7°C/min até 400°C e 

15°C/min até as temperaturas escolhidas de 1600°C, 1650°C, 1700°C e 1750°C, 

com tempo de patamar de trinta minutos. Para evitar a oxidação do NbC foi 

utilizada atmosfera de argônio, com pressão positiva de 0,14 MPa.  

 

4.7. Caracterização Física 

A densidade das amostras sinterizadas foi medida utilizando-se o princípio 

de Arquimedes. As amostras foram fervidas em água destilada por ~1 h; após 

resfriamento foram pesadas em balança analítica; para cada amostra foram 

realizadas três medidas de massa imersa, e três medidas de massa úmida. A 

massa seca foi pesada após secagem das amostras em estufa, a 120°C, por 12 

horas; foi determinada a perda de massa durante a sinterização. A equação J foi 

utilizada para cálculo da densidade aparente. 

OH
iu

s
aparente mm

m
2

ρρ ⋅
−

=  

onde:  ms: massa seca (g) 

           mu: massa úmida (g) 

           mi: massa imersa (g) 

           OH2
ρ : densidade da água (g/cm³) 

 

Já a porosidade aparente foi calculada pela equação L. 

100⋅
−
−

=
iu

su
aparente mm

mmPorosidade  

 

onde: mu: massa úmida (g) 

          ms: massa seca (g) 

          mi: massa imersa (g) 

(J) 

(L) 
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4.8. Caracterização microestrutural 
 

Foram observadas, em MEV, as superfícies de fratura de amostras 

sinterizadas, tendo sido selecionadas as de maior densidade, assim como 

amostras polidas e indentadas, para análise das trincas e possíveis mecanismos 

de tenacificação. Para a observação da microestrutura, as amostras polidas foram 

desembutidas e atacadas termicamente em forno tubular, a 1500°C, em vácuo, 

por 15 minutos. 

 
4.9. Propriedades Mecânicas 
 

Os métodos utilizados para a caracterização mecânica dos compósitos são 

descritos a seguir. 

 

4.9.1. Ensaio de Dureza Vickers 
 
O método de impressão Vickers foi utilizado em ensaio de dureza; as 

amostras sinterizadas foram cortadas, embutidas em baquelite, desbastadas com 

pó de SiC e polidas com suspensão de diamante de 30, 15, 6 e 1 µm. Inicialmente 

foi realizado um teste com cargas de 49, 98,196 e 294N para determinação da 

melhor carga, esta foi obtida a partir da curva dureza X carga aplicada, sendo 

escolhida a carga em função da estabilização da dureza medida. As amostras 

foram indentadas com carga de 196 N em durômetro da marca Buehler e a 

dureza foi calculada utilizando a equação D.  

 

 
4.9.2.Tenacidade à Fratura pelo Método de Impressão Vickers 
 

O comprimento das diagonais e das trincas foi medido no microscópio ótico 

do equipamento de dureza.  A medida das trincas foi utilizada para o cálculo da 

tenacidade à fratura dos compósitos, calculada pela equação de Anstis et al [72] 

(E), após a determinação do perfil das trincas formadas realizada após polimento 

com suspensão de diamante 1 µm e observação em microscópio óptico. 
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4.10. Ensaios de Difusão 
 

Foram realizados ensaios de difusão de ferro fundido cinzento em amostras 

selecionadas de acordo com a dureza e densidade. Este ensaio foi realizado 

visando observar a estabilidade química do conjunto alumina-ferro fundido 

cinzento a temperaturas próximas às obtidas na interface de corte durante o uso. 

Foram montados conjuntos contendo duas pastilhas cerâmicas e uma pastilha de 

ferro fundido entre as duas cerâmicas, figura 4.3. Para o início do ensaio, todas as 

amostras foram retificadas e as superfícies de contato polidas e limpas. 

Al2O3

Ferro 
Fundido
Al2O3

 
 

Figura 4.3: Montagem do sistema para ensaio de difusão 

 

O conjunto foi montado dentro de uma matriz de grafite, inserida em uma 

prensa a quente onde foi aplicada pressão de 7,5-8 MPa. A taxa de aquecimento 

foi de 20°C/min até temperatura de 1100°C, com tempo de ensaio de 5h de 

patamar e atmosfera com fluxo passante de Ar.  Após os ensaios, os conjuntos 

foram embutidos em resina, cortados ao meio, desbastados com SiC e polidos 

com suspensão de diamante de 30, 15, 6 e 1 µm. As condições de tempo, 

temperatura e pressão foram baseadas em trabalho de Kalin et. al. [95]   
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Tabela 2: Conjuntos de difusão 

Conjunto Amostras Sinterização 

A A6 - A65N 1600°C 

B A6 - A65N 1650°C 

C A6M - A6M5N 1750°C 

D A1M - A1M5N 1650°C 

 

A detecção dos elementos presentes na interface entre as pastilhas foi feita 

na superfície polida e recoberta com carbono, por EDS com varredura de 2 µm 

até 10 µm e em seguida com varredura de 10 em 10 µm até 60 µm no interior de 

cada pastilha, conforme figura 4.4. 
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Figura 4.4: Faixa de medida de difusão nas pastilhas 
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5. Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos durante 

o trabalho de mestrado. São apresentados os resultados de caracterização dos 

materiais de partida e dos compósitos. As principais diferenças entre as aluminas 

utilizadas, a influência na quantidade de NbC e MgO adicionada e os parâmetros 

de sinterização são discutidos. 

 

5.1 Caracterizações das Matérias Primas 
 

Os materiais utilizados neste trabalho foram caracterizados quanto à 

composição, fases cristalinas presentes, distribuição, tamanho e forma das 

partículas e área de superfície específica.  

O método utilizado para determinação da pureza das aluminas estudadas foi 

espectrofotometria de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de 

onda, sendo determinados os elementos presentes por análise semi-quantitativa. 

Os resultados das análises estão listados na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Resultados das análises por fluorescência de raios-X dos pós de 

alumina  

Compostos A1000 A16 

Al2O3 99,5±0,3 99,7±0,3 

SiO2 0,21±0,05 0,10±0,05 

MgO 0,06±0,01 0,05±0,01 

Na2O 0,07±0,01 0,05±0,01 

CaO 0,06±0,01 0,04±0,01 

SO3 0,020±0,005 0,02±0,01 

Fe2O3 0,04±0,01 0,020±0,005 

NiO <0,005 <0,005 

ZrO2 <0,001 <0,001 

 

Na tabela 5.1 podem ser observadas algumas diferenças na quantidade de 

elementos das aluminas comerciais. Embora as duas aluminas tenham em sua 

composição basicamente os mesmos materiais, exceto no caso do MgO, a 
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alumina A1000 tem maiores concentrações de algumas impurezas, como SiO2 , 

CaO , Fe2O3.  De acordo com diversos estudos [14-19[24-29]], as impurezas presentes 

nas partículas de alumina como, por exemplo, SiO2 e CaO[24-29], durante o 

processo de sinterização, podem ficar segregadas nos contornos, potencializando 

os mecanismos de crescimento de grãos.  

O efeito de crescimento anormal de grãos da alumina não está apenas 

ligado à composição química, mas também a distribuição espacial das impurezas, 

afetada pelo tamanho das partículas.  Segundo Cho e colaboradores [24], a 

concentração de impurezas é maior em partículas mais grosseiras e aglomerados 

de partículas; desta forma o crescimento de grãos a partir dessas partículas tende 

a ser maior do que em partículas mais finas.  

A composição química do carbeto de nióbio, utilizado como recebido, foi 

fornecida pelo fabricante, listada na tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Composição química NbC, de acordo com o fornecedor 

Elemento Quantidade (%)

Nb 98,85 

W 0,5 

Ti 0,3 

N 0,2 

Fe 0,1 

Al <0,01 

Ca <0,01 

S <0,01 

Si <0,01 

 

Foi utilizada a técnica de difração de raios-X para a detecção das fases 

cristalinas presentes nas matérias primas, após a moagem em atrittor para as 

aluminas e o NbC como recebido, figura 5.1. Apesar da grande variedade de 

compostos encontrada na análise química das aluminas comerciais utilizadas, a 

pequena concentração não permitiu que estes fossem detectados nos 

difratogramas; apenas os materiais nominais aparecem como fases cristalinas.  
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Figura 5.1: difração de raios-X dos pós de partida 

 

A eficiência da etapa de moagem em atrittor foi medida pelo aumento na 

área de superfície específica das duas aluminas.  Na tabela 5.2 estão listados os 

valores antes e após moagem em atrittor. O aumento na área de superfície após 

moagem indica a diminuição no tamanho de partículas. A quebra de partículas se 

mostrou mais eficiente para a alumina A1000, que teve aumento na área de 

superfície de ~ 26%; para a alumina A16 o aumento foi de ~12%. Esta etapa de 

quebra de partículas deve proporcionar ao material maior sinterabilidade [38-39] 

 

Tabela 5.2: Área de superfície dos pós de alumina antes e após a moagem 

em atrittor 

 Área de Superfície Específica (g/m²) 

Alumina Antes Depois 

A1000 7,7±0,1 9,7±0,1 

A16 11,2±0,1 12,6±0,1 

 

 

A distribuição de tamanho de partículas e a área de superfície específica das 

aluminas após moagem em atrittor e do NbC são mostradas na figura 5.2. Com os 

gráficos da figura 5.2 é possível verificar que o tamanho de partículas da alumina 

A1000 possui uma distribuição mais larga e com partículas de diâmetro maior do 

que as partículas de alumina A16. Esse tipo de distribuição influencia não só o 
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empacotamento das partículas nos estágios iniciais de sinterização, como 

também pode promover o crescimento de grãos durante o estágio intermediário 

de sinterização [11[36[39]]]. Na alumina A16 o tamanho das partículas foi menor e a 

distribuição mais estreita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)          (b) 

Figura 5.2: (a) Distribuição de tamanho de partículas e (b) Área de Superfície 

específica dos materiais utilizados na fabricação dos compósitos 

 

Na figura 5.3, são apresentadas micrografias típicas dos pós, as duas 

aluminas comerciais moídas em atrittor, e o NbC como recebido,  utilizados na 

fabricação dos compósitos; a diferença no tamanho e na distribuição de partículas 

dos dois pós de alumina é facilmente observada. Na amostra A1, após moagem 

em atrittor, é possível verificar a presença de partículas de maior tamanho, com 

uma distribuição mais larga do que a amostra A6. O  NbC apresenta partículas 

maiores e mais arredondadas do que as aluminas. Essa diferença na superfície 

pode explicar a maior área de superfície da alumina A1000 do que do NbC, 

apesar de ambos possuírem distribuição de tamanho de partículas semelhantes. 
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Figura 5.3: Micrografia das matérias primas: (a) A1, (b) A6, após moagem 

em atrittor e (c) NbC, como recebido. 

 

a b

c
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5.2 Compósitos 
 
Após a caracterização das matérias primas, estas foram pesadas, de acordo 

com a tabela 4.1, misturadas e moídas em moinho atrittor. Os valores de 

densidade teórica dos compósitos foram calculados pela regra das misturas, 

equação A, seção 4, os valores estão agrupados na tabela 5.3, separados por 

quantidade, em volume, de alumina e carbeto de nióbio. A densidade teórica do 

MgO não foi utilizada no cálculo de densidade teórica por causa da baixa 

concentração utilizada. 

 

Tabela 5.3: Valores de densidades teóricas das composições 

 

Material DT (g/cm³) 

Al2O3 3,98 

NbC 7,8 

Al2O3+1,5%NbC 4,033 

Al2O3+6%NbC 4,221 

  

Após a moagem em moinho atrittor foi obtida a distribuição de tamanho de 

partícula dos materiais, figura 5.4.  Para os compósitos produzidos com alumina 

A1000, a distribuição de tamanho de partículas se mostrou um pouco mais larga e 

com diâmetros maiores em comparação aos compósitos à base de alumina A16.  
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Figura 5.4: Distribuição de tamanho de partículas compósitos fabricados com 

aluminas (a) A1000, (b) A16 

Na figura 5.5 são apresentadas micrografias de algumas amostras de 

compósito após a moagem em atrittor e mistura de NbC e MgO. Comparando 

essas micrografias com as da figura 5.3 observa-se que continua existindo 

diferença no tamanho de partícula das duas aluminas, mesmo após mistura com 

aditivos e moagem em atrittor. Nas composições à base de alumina A1000, 

observa-se uma diminuição no tamanho das partículas, indicando que houve 

quebra durante a moagem, havendo ainda a presença de partículas maiores, 
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conforme figura 5.5(a).  Nas figuras 5.5 b e c, as partículas dos compósitos 

produzidos com alumina A16 continuam menores, mesmo com a presença de 

partículas de NbC. 

 

 

 
Figura 5.5: Micrografia dos pós de compósito (a) A15N, (b) A620N, 

(c)A6M20N 

c

a

b
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A distribuição mais larga de tamanho de partículas da alumina A1000 

permitiu uma melhor compactação das partículas durante o processo de 

conformação, resultando em maiores densidades a verde, quando comparadas às 

amostras produzidas com alumina A16, tabela 5.4. Com o perfil de distribuição de 

partículas mantido nos pós dos compósitos fabricados com alumina A1000, isto é, 

com distribuição mais larga e maior de tamanho de partículas, a densidade a 

verde dessas amostras foram maiores do que as obtidas com distribuição mais 

estreita.  

 

Tabela 5.4: Densidade à verde 

Material 
Densidade a verde 

(%Dt) 
Material 

Densidade a verde 
(%Dt) 

A1 57,8 ± 0,9 A6 55,1 ± 1,0 

A15N 58,2 ± 0,8 A65N 55,4 ± 0,8 

A120N 57,1 ± 0,8 A620N 54,1 ± 0,3 

A1M 58,9 ± 0,3 A6M 54,9 ± 1,6 

A1M5N 58,4 ± 0,5 A6M5N 55,2 ± 0,3 

A1M20N 59,2 ± 0,2 A6M20N 56,0 ± 0,2 

Onde Dt= Densidade Teórica 
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5.3 Sinterização 

5.3.1 Sinterização em Dilatômetro 

Os gráficos de retração em função da temperatura dos compósitos foram 

agrupados de acordo com o material da matriz, figura 5.6 (a) e (b), e a 

presença de MgO figura 5.6 (c) e (d). Para as duas aluminas, a adição de NbC 

causou aumento na temperatura de início de retração, sendo mais acentuado 

para concentração de 6%; nestes casos houve retração durante o patamar. 

Nas amostras contendo 1,5% de NbC há retração durante o período de 

patamar apenas para amostras com adição de MgO. 

Na comparação entre os dois tipos de alumina é possível notar, figura 5.6, 

que a retração das amostras produzidas com alumina A16 tem início em 

temperatura pouco menor do que as com alumina A1000, assim como o final 

da retração, que também ocorre em temperatura menor. 

 As amostras à base de A1000 tiveram retração menor do que as 

amostras à base de alumina A16.  
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(c)      (d) 

Figura 5.6: gráficos de retração dos compósitos sem adição de MgO (a) e 

(b) e com adição de MgO (c) e (d) 

 

Na figura 5.7, a formação de um primeiro pico na taxa de retração foi observado 

em todas as amostras de alumina sem adição de NbC.  Esse comportamento 

pode estar relacionado à presença de impurezas na superfície das partículas que, 

no estágio inicial de sinterização favorecem o rearranjo de partículas. A forma 

mais acentuada do primeiro pico nas amostras produzidas com alumina A1000 

mostra que, em amostras em que a distribuição de tamanho de partículas é mais 

larga o rearranjo das partículas no estágio inicial de sinterização é favorecido, 

nestes casos. A presença de partículas inertes de NbC provavelmente inibe a 
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formação do primeiro pico por dificultar a mobilidade das partículas de alumina 

durante o processo de sinterização.  

 É possível observar a diferença nas taxas de retração das amostras à base 

das duas aluminas comerciais. Amostras produzidas com alumina A1000 tiveram 

taxa de retração máxima menor do que as amostras à base de alumina A16 e 

estão deslocadas para temperaturas mais elevadas, ou seja, têm início, taxa 

máxima de retração e final da densificação à temperaturas maiores do que as 

necessárias para as amostras à base de alumina A16. Em estudo sobre a 

influência do tamanho e distribuição de partículas na sinterização de cerâmicas, 

Chappel et al.[40] indicaram que a largura da distribuição das partículas influencia 

diretamente a retração. 

 Na figura 5.7 é possível observar também uma diferença no perfil das 

curvas de retração de ambas as aluminas, indicando que a sinterização de 

materiais produzidos com alumina de menor tamanho e com distribuição mais 

estreita de partículas ocorre em uma faixa menor de temperatura, sendo 

necessária menos energia para a densificação. 
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Figura 5.7: gráficos de taxa de retração dos compósitos sem adição de MgO (a) e 

(b) e com adição de MgO (c) e (d)  

 

Para os compósitos com adição de 6% de NbC, houve aumento na 

temperatura de início de sinterização e na taxa máxima de retração da alumina, 
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5.3.2 Sinterização em Forno Astro 

5.3.2.1. Densidades 

Os dados obtidos de densidade relativa, calculada pelo método de 

Arquimedes e comparados com a densidade teórica calculada, foram agrupados 

na figura 5.8. Todas as amostras tiveram perda de massa de aproximadamente 

1,3%. 

Iniciando a comparação com as amostras de alumina A1000, cujas 

partículas iniciais eram de tamanho maior, a amostra que não teve a inserção de 

nenhum dos aditivos utilizados neste trabalho apresenta baixa densidade (~93% 

Dt) após sinterização a 1600°C, sendo aumentada com a utilização de maiores 

temperaturas de sinterização. Com a adição de 500 ppm de MgO foram 

registradas densidades maiores a 1600°C(~95% Dt), com pequeno aumento com 

a elevação da temperatura de sinterização. Nos dois casos, com e sem adição de 

MgO, as densidade dos corpos sinterizados a 1750°C atingiram valores de ~96%. 

Quando o NbC é adicionado à matriz de alumina a quantidade utilizada 

provoca diferentes efeitos.  Para adições de 1,5% de NbC (A15N e A1M5N) o 

efeito do carbeto foi pouco acentuado, provocando densidades muito próximas às 

registradas para amostras de alumina sem carbetos, com ou sem a adição de 

MgO, A15N e A1M5N. Apenas para a menor temperatura de sinterização 

utilizada, 1600°C, os compósitos tiveram menor valor de densidade em relação ao 

material sem NbC. O efeito na densidade da adição de 6% em volume de NbC à 

matriz de alumina mostra-se bastante acentuado, causando grande redução na 

densidade dos materiais sinterizados a temperaturas mais baixas, 1600°C e 

1650°C. Isto ocorre provavelmente porque partículas rígidas e inertes do carbeto 

inibem a densificação por efeito de ancoramento. Comparando os dois 

compósitos com 6 % em vol. NbC, tem-se que os compósitos contendo MgO, 

sinterizados a temperaturas até 1650°C, apresentam densidades mais elevadas 

provavelmente devido ao aumento na mobilidade e difusão de matéria[12[16]].  
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Figura 5.8: Densidades relativas das composições à base de (a) A1000; 

(b)A16, em função da temperatura de sinterização. 

As amostras produzidas com alumina A16, em geral, apresentam  

densidades mais elevadas do que na amostras produzidas com A1000, como era 

esperado, devido à maior energia de superfície das partículas de A16. Na amostra 

A6, portanto sem aditivos, não foi registrado o mesmo comportamento de 

densificação que para a amostra produzida com alumina A1000. A densidade 
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inicial, ~97%Dt, em menores temperaturas de sinterização, 1600°C e 1650°C, 

teve pequena diminuição com a elevação da temperatura de sinterização. O 

mesmo comportamento ocorreu para a amostra com adição de MgO, as duas 

composições tiveram densidades muito próximas, para todas as temperaturas de 

sinterização, indicando que neste caso o efeito da distribuição de tamanho de 

partículas é mais importante do que a adição de pequena quantidade de MgO. 

A adição de 1,5 vol% de carbeto no compósito à base de A-16 não provoca 

diminuição de densidade; as amostras de compósito, sem a adição de MgO, 

registram queda na densidade com o aumento da temperatura de sinterização, 

comportamento similar às  amostras sem carbeto; isto pode estar ligado a 

modificações na microestrutura. Quando adicionado 1,5vol% de NbC nas 

amostras com 500 ppm de MgO, há aumento na densidade do compósito com a 

elevação da temperatura de sinterização. 

A adição de 6 vol% de NbC à matriz de alumina, A16, similarmente às 

composições à base de A1000, causa redução na densidade dos materiais 

sinterizados nas temperaturas mais baixas. O provável efeito de ancoramento 

provocado pelas partículas de carbeto inibe a densificação do material, a 

temperaturas mais baixas, sendo que a maior mobilidade provocada pela adição 

de MgO também promove uma melhoria na densidade. Nas duas composições 

contendo 6 vol% NbC, há um aumento de densidade com a elevação da 

temperatura.  

Comparando as densidades obtidas para as duas aluminas comerciais 

utilizadas, a distribuição do tamanho de partículas mostra ter grande influência na 

densificação das cerâmicas [12[35-40]]. A diferença na distribuição de tamanho das 

partículas das duas aluminas comerciais utilizadas pode ser bem observada na 

densificação dos compósitos, já que a presença de outras impurezas deve ter tido 

seu efeito minimizado pela relativamente alta concentração de MgO nos pós     de 

partida[25]. Em baixas temperaturas de sinterização (até 1650°C), os compósitos 

contendo 6 vol % NbC apresentam os menores valores de  densidade, mas a 

temperaturas ~1700°C estes tornam-se semelhantes às demais amostras.  
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As principais diferenças entre as duas aluminas comerciais utilizadas, 

tamanho médio e distribuição de tamanho de partículas e quantidade de 

impurezas presentes, provocam nos compósitos efeitos de sinterização 

semelhantes aos da alumina sem aditivos. A grande variedade de impurezas 

detectadas impediu o estudo do efeito individual de cada uma na sinterização da 

alumina. Os principais elementos presentes, Si, Na e Ca, podem alterar a cinética 

de sinterização, segregando para os contornos de grão da alumina [26-33].A 

possível formação de fases secundárias foi verificada por difração de raios X das 

amostras sinterizadas, figura 5.9. Apenas as fases majoritárias dos materiais de 

partida foram detectadas, indicando que não houve formação de fases cristalinas 

secundárias em quantidade suficiente para ser detectada, o que era esperado, já 

que a quantidade de impurezas detectadas nos pós de alumina estava bem 

abaixo do limite de detecção da difração de raios X. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: difração de raios X de algumas amostras sinterizadas 

A diferença no tamanho inicial de partículas proporciona melhor 

empacotamento das partículas, e conseqüentemente maior densidade à verde [12], 

a presença de partículas de tamanhos diferentes também proporciona a presença 

de impurezas na superfície das partículas grandes; por este motivo a presença de 

partículas de tamanhos muito distintos pode favorecer o crescimento de 

grãos[12[37]]. 
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 Sendo o crescimento de grãos um processo concorrente ao de densificação 

dos materiais, nos estágios finais de sinterização a larga distribuição de tamanho 

de partículas favorece o crescimento dos grãos provenientes de partículas 

maiores e o desaparecimento das partículas menores [38]. Uma distribuição mais 

estreita, onde as partículas têm aproximadamente o mesmo diâmetro tende a 

produzir corpos de prova com densidades superiores e microestrutura com grãos 

menores e mais uniformes [38]. 

5.3.2.2 Microestrutura  

A microestrutura das amostras sinterizadas foi observada a partir de 

micrografias da superfície de fratura, e de amostras polidas e atacadas 

termicamente. 

Na figura 5.10, são apresentadas superfícies de fratura das amostras de 

alumina, sinterizadas a 1600°C e 1750°C, extremos das temperaturas de 

sinterização utilizadas neste trabalho. O crescimento de grãos com o aumento da 

temperatura é facilmente observável. Nas duas aluminas, a sinterização a 1600°C 

mantém o padrão de distribuição inicial das partículas. A alumina A16 tem 

distribuição de grãos mais homogênea, enquanto a alumina A1000, possui uma 

larga distribuição de tamanho de grãos. As distribuições são bastante alteradas 

com o aumento da temperatura e ocorrência de crescimento de grãos, sendo que 

a alumina A16 permanece com grãos menores em relação à alumina A1000.  
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Figura 5.10: Micrografia de superfície de fratura das amostras sinterizadas a 

1600°C, a) A1 e b) A6 e sinterizadas a 1750°C, c) A1 e d) A6 

Na figura 5.11 estão agrupadas micrografias de amostras que tiveram adição 

de 1,5% de NbC, onde são observadas duas temperaturas de sinterização, com 

alterações visíveis na microestrutura dos compósitos. Pode se observar que, para 

amostra A65N, na temperatura de 1650°C os grãos de alumina permanecem 

pequenos e bem distribuídos, isto é, comparando as figuras 5.10 (b) e 5.11 (b) 

tem-se que, apesar da maior temperatura de sinterização, a presença de NbC 

inibiu o crescimento de grãos. Alguns estudos [43-53] mostram que para os 

compósitos de matriz de alumina, a adição de carbeto age inibindo o crescimento 

dos grãos da alumina impedindo o avanço dos contornos de grão durante o 

crescimento. A presença de 1,5% de NbC na alumina A1000 causou menor efeito 

de ancoramento e controle da microestrutura do que nos compósitos à base de 

alumina A16, as amostras observadas apresentam crescimento de grãos com o 

aumento da temperatura de sinterização, da mesma forma que a alumina sem 

a

c d

b
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aditivo. A 1750°C o crescimento dos grãos foi bem acentuado, havendo 

predominância de fratura transgranular. Na figura 5.11 também é possível notar a 

grande diferença no tamanho dos grãos das amostras quando a temperatura de 

sinterização é aumentada de 1650° para 1700°C, nas duas aluminas. Analisando 

este efeito com os dados de densidade dos compósitos à base de A-16, tem-se 

que parte das amostras (A6, A65N e A6M) apresentam densidade elevada e 

grãos pequenos em temperatura até 1650°C. Com a elevação da temperatura de 

sinterização para 1700°C, ou mais, há o crescimento de grãos e redução na 

densidade, indicando que nesta faixa de temperatura ocorre primordialmente 

crescimento de grãos, dificultando a densificação.  

 

  

  

Figura 5.11: Micrografia de fratura das amostras sinterizadas com 1,5% de 

NbC sinterizadas a 1650°C a) A15N, b) A65N e sinterizadas a 1700°C, c) A15N e 

d)A65N 

c d

a b
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Na figura 5.12 são mostradas algumas micrografias das amostras de 

alumina, sinterizadas a 1750°C, após polimento e ataque térmico. A diferença de 

tamanho de grãos se mantém entre as aluminas A1000 e A16, mas neste caso, 

com o ataque térmico é possível visualizar uma camada de fase secundária nos 

contornos de grão da amostra A1000, figura 5.12 (a), provavelmente proveniente 

das impurezas existentes na matéria prima. A segregação de alguns tipos de 

impurezas nos contornos de grão, em geral,  tem efeito negativo, promovendo o 

maior crescimento de grãos. 

Nas amostras sinterizadas a distribuição de tamanho dos grãos não é muito 

homogênea, o que pode estar associado à presença de impurezas que favoreçam 

o crescimento de alguns grãos da alumina [17-20] e pela distribuição de tamanho de 

partículas que favorecem o crescimento de grãos originários de partículas de 

maiores cercadas de partículas pequenas, o que provocaria o crescimento de 

maior de alguns grãos em relação aos outros [38]. Este efeito é visivelmente 

minimizado pela adição de MgO [23-36], figura 5.13. 

 

Figura 5.12: Micrografia das amostras de alumina sinterizadas a 1750°C 

a)A1, b) A6  

A formação de fase secundária nos contornos de grão da alumina A1000 

nos compósitos sem a adição de MgO pode ser observada na figura 5.13 (a, c). 

Nas amostras sinterizadas a 1750°C, a adição de 1,5% de NbC não provoca 

diminuição clara no crescimento de grãos de alumina. Já o efeito de 

ancoramento[46-49] dos grãos é observável com a adição de 6 vol% de NbC. A 

a b
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adição de 6 vol% de NbC  provocou não apenas a inibição do crescimento de 

grãos, mas também de densificação do material, sendo necessária maior 

temperatura de sinterização para que os compósitos atingissem densidades 

semelhantes aos com menor adição de carbeto, figura 5.8. O efeito da adição de 

MgO no controle de crescimento de grãos é bastante acentuado, principalmente 

para a concentração de 1,5% de NbC, onde o efeito de ancoramento é menor; o 

MgO age de maneira contrária ao efeito de outras impurezas, inibindo o 

crescimento de grãos e favorecendo a densificação [12[15[31]]]. Na figura 5.13 a fase 

secundária pode ser observada, mas devido ao ataque térmico, às vezes 

excessivo, apenas em algumas regiões, ela é facilmente detectada. É possível 

observar o efeito de refinamento da microestrutura provocado pela presença de 

MgO, com as micrografias apresentadas, com a mesma concentração de NbC e 

mesma temperatura de sinterização, 1750°C. Comparando  os materiais A1M5N 

com A15N, A1M20N com A120N, e A6M5N com A65N, observa-se que houve 

refinamento e maior homogeneidade de microestrutura. 
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Figura 5.13: Micrografia dos compósitos sinterizados a 1750°C a) A15N, 

b)A1M5N e c) A120N, d)A1M20N, e)A65N e f) A6M5N 
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5.3.2.2 Propriedades Mecânicas 

Para medida de dureza e tenacidade à fratura, as amostras foram cortadas 

transversalmente, polidas com suspensão de diamante, e indentadas com 

indentador Vickers e carga de 196N. Os valores de dureza foram obtidos pela 

medida das diagonais da impressão Vickers e calculados com a equação D, 

seção 3. Na figura 5.14 os gráficos de dureza mostram que, em geral, os 

materiais à base de alumina A16 possuem maior dureza em relação aos à base 

de alumina A1000.   

Comparando separadamente as duas aluminas comerciais utilizadas, tem-se 

que as amostras produzidas com alumina A1000 sem a adição de NbC e MgO 

apresentaram altos valores de dureza em relação à maioria dos compósitos.  A 

presença de MgO provoca uma pequena queda nos valores de dureza da 

alumina, apesar de terem sido obtidas amostras com maior densidade. A adição 

de 1,5% de NbC na matriz de alumina também provoca queda na dureza, para 

todas as temperaturas de sinterização, sendo este efeito mais acentuado para 

maiores temperaturas de sinterização, apesar das densidades das amostras 

comparadas serem próximas. Nas amostras contendo  NbC e MgO, o efeito foi 

diferente, sendo que os compósitos com 1,5vol% de NbC e MgO apresentam os 

maiores valores de dureza para as amostras produzidas com alumina A1000. 

Neste caso o controle do crescimento de grãos e altos valores de densidade 

permitiram maior dureza do compósito. Com a adição de 6 vol % de NbC, apesar 

do bom controle microestrutural provocado pelas partículas de carbeto, a baixa 

densidade impede que estes compósitos apresentem boa dureza, mesmo com a 

presença de MgO. Os maiores valores foram obtidos para a composição A120N 

sinterizada a temperaturas acima de 1650°C. 

Analisando-se o comportamento para as amostras produzidas com alumina 

A16, tem-se que as adições provocaram aumentos nos valores de dureza, em 

todos os casos analisados. Nas amostras sem adição de MgO, a dureza diminui 

com o aumento da temperatura de sinterização, provavelmente pelo baixo 

controle microestrutural a altas temperaturas; para essas composições, a adição 

de MgO proporciona um aumento de dureza para temperaturas de sinterização 

mais elevadas. A adição de 1,5% de NbC em volume, para as amostras 

produzidas com alumina, A16 resultou em melhores desempenhos do compósito, 
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em relação à dureza, com valores ~15GPa em baixa temperatura de sinterização, 

havendo uma  diminuição com o aumento da temperatura, justificada pelo 

crescimento dos grãos; a queda foi mais acentuada para os compósitos sem a 

adição de MgO, A65N. No caso da adição de 6% de NbC, os baixos valores de 

dureza em baixas temperaturas de sinterização seguem o mesmo comportamento 

da densidade, indicando que neste caso a baixa dureza está diretamente ligada à 

presença de poros, mesmo com a adição de MgO. O aumento da temperatura de 

sinterização provoca a densificação do compósito e aumento da dureza, mas para 

temperatura de 1750°C, no compósito sem a presença de MgO, A620N, o 

crescimento dos grãos deve ter provocado a queda na dureza do compósito.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

Figura 5.14: Dureza das composições à base de (a) A1000; (b) A16, em 

função da temperatura de sinterização 
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Comparadas as duas aluminas comerciais utilizadas, os maiores valores de 

dureza foram obtidos para a alumina A16. Comparando as durezas de cada 

compósito com o de seu análogo nota-se que o efeito do tamanho de partículas 

foi bem acentuado. 

 

Os gráficos de dureza em função da densidade, para as duas aluminas e 

quatro temperaturas utilizadas, figura 5.15, foram feitos na tentativa de melhorar a 

avaliação da relação entre a presença de aditivos, o efeito da densidade e dureza 

dos compósitos. Mas isso não é tão claro; em geral, amostras com maior 

densidade apresentam maiores valores de dureza, mas existem outros efeitos 

que não puderam ser claramente definidos.  
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Figura 5.15: Valores de dureza em função da densidade para compósitos 

produzidos com alumina A1000 e A16 e temperatura de sinterização de 

(a)1600°C, (b) 1650°C, (c) 1700°C e (d) 1750°C 
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O perfil de trinca das amostras estudadas foi obtido após desbaste 

superficial da amostras indentadas; foi observada trinca característica do tipo 

radial-mediana. Com isso, foi utilizada para o cálculo de tenacidade à fratura a 

equação de Anstis, que se mostra adequada para materiais com esse tipo de 

trinca. Os valores de tenacidade à fratura foram utilizados apenas para estudo 

comparativo da influência da segunda fase nas propriedades dos compósitos 

estudados neste trabalho, uma vez que na literatura é descrita a baixa 

confiabilidade do método devido à grande variedade de equações e parâmetros 

envolvidos no cálculo e medição das trincas de indentação [76-77].  

Entre as amostras obtidas, a diferença de valores de tenacidade não foi 

muito grande; nos compósitos o efeito maior ocorreu para adições de carbeto de 

nióbio. Na figura 5.16 estão agrupadas as curvas de valor de tenacidade à fratura 

em função da temperatura de sinterização. A pouca linearidade no 

comportamento de tenacidade dos compósitos estudados dificulta o estudo do 

efeito de cada adição, das impurezas e do tamanho inicial de partículas, 

separadamente. 
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Figura 5.16: Tenacidade à fratura das composições à base de (a) A1000; (b) 

A16, em função da temperatura de sinterização 

 

A utilização de um material de segunda fase com grãos de maior dureza do 

que a matriz deve fornecer um mecanismo de tenacificação da alumina por meio 

da perda de energia da trinca, funcionando como um obstáculo por deflexão ou 

por fratura de grãos de carbeto. Para alguns compósitos, e nas duas aluminas 

estudadas, a adição de 6vol% de NbC e baixas temperaturas de sinterização, não 

foi eficiente nesse propósito, provavelmente devido à baixa densidade e presença 

de poros.  

Os gráficos de tenacidade em função da densidade dos materiais, figura 

5.17, foram feitos na tentativa de permitir observar melhor os dados, mas também 

não deixaram claros os efeitos dos vários parâmetros. 
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Figura 5.17: Valores de tenacidade em função da densidade para compósitos 

produzidos com alumina A1000 e A16 e temperatura de sinterização de (a) 

1600°C, (b) 1650°C, (c) 1700°C e (d) 1750°C  
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5.4 Ensaios de difusão 
 

Na aplicação de ferramentas de corte, a interação química entre a cerâmica 

e o ferro fundido pode comprometer o desempenho do material e é um fenômeno 

que favorece o desgaste abrasivo e formação de cratera na superfície das 

ferramentas além da formação de aresta postiça, onde a adesão de material 

retirado da peça de trabalho fica aderida na ponta de corte comprometendo 

desempenho e acabamento final do material usinado [87-93].  

A composição química do ferro fundido cinzento, utilizado no ensaio, foi 

fornecida pelo fabricante e listada na tabela 5.9.  

 Tabela 5.9: Composição química do ferro fundido cinzento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi feita microscopia eletrônica de varredura das amostras ensaiadas, após 

corte e polimento do conjunto. Na figura 5.16, as micrografias indicam que não 

houve formação de uma região de interface entre as duas amostras.  

Composição [%] 

Elemento Ferro fundido 
Cinzento 

Si 2,2-2,6 

Cu 0,86 

Sn 0,094 

Mn 0,44 

Cr 0,27 

Ti 0,01 

S 0,093 

P 0,06 
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Figura 5.16: Microscopia dos conjuntos de difusão (a) Par A: A6-A65N -1600°C, 

(b) PAR B: A6-A65N -1650°C; (c) Par C: A6M-A6M5N -1750°C, (d) PARD: A1M-

A1M5N -1650°C 

 

Os resultados do ensaio de difusão foram agrupados em gráficos e divididos 

por material de interação. No primeiro a presença do elemento ferro nas 

cerâmicas e no segundo a presença de alumínio e silício no ferro fundido. A 

medida de amostra padrão para comparação dos pares foi realizada em todas as 

amostras em regiões distantes das áreas de interação dos pares de difusão. Nas 
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cerâmicas o padrão de presença de ferro foi zero. As amostras de ferro fundido 

apresentaram presença de alumínio abaixo de 0,5% em peso e de silício entre 2,1 

e 2,5% em peso. Os demais elementos presentes no ferro fundido cinzento e na 

cerâmica como por exemplo, Nb, Mg e Cu, não foram detectados nos pares de 

difusão. Na figura 5.17, a quantidade de ferro difundida no interior das amostras 

de cerâmica, medida por meio de EDS, aponta que para os compósitos, a difusão 

foi variável na interface de contato, sendo a região com maior tendência de 

concentração em quase todas as amostras, exceto no Par D, composto por 

amostras de alumina A1000 e Alumina A1000 com a adição de 1,5% de NbC, 500 

ppm de MgO, sinterizado a 1650°C, figura 5.17 d. Considerando o padrão de 

difusão apresentado, em geral a presença do Fe caiu com a distância da 

interface, e a presença de NbC não causou grande modificação na estabilidade 

química da alumina.  
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Figura 5.17: (a) Par A: A6-A65N -1600°C, (b) PAR B: A6-A65N -1650°C; (c) Par 

C: A6M-A6M5N -1750°C, (d) PARD: A1M-A1M5N -1650°C 
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Uma comparação entre as diferenças das aluminas utilizadas mostra que, 

nesta amostragem, a difusão no interior das amostras do par D ocorreu em menor 

quantidade em praticamente todas as distâncias da região de interface, em 

relação às outras amostras analisadas. Em todas as amostras a quantidade de 

ferro presente esteve abaixo de 1,5% em peso e apresentou queda nesta 

quantidade nas camadas mais afastadas da superfície de contato. Quando 

comparada a interação com a pastilha comum e a produzida com o compósito, a 

presença de Al foi menor para todas as amostras sem a presença de NbC 

produzidas com alumina A16. Nestes conjuntos a interação das pastilhas 

produzidas com alumina A1000 também foi menor, com as quantidades de 

alumínio mais baixas tanto para o compósito quanto para a alumina. Estes 

resultados preliminares não permitem ainda estabelecer, com base na 

estabilidade química a alta temperatura, a melhor amostra para usinagem do ferro 

fundido cinzento.  
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6. Conclusões 
 

Ao término deste trabalho foi possível concluir que: 

1. A etapa de moagem permitiu a diminuição do tamanho de partículas e 

aumento da área de superfície dos materiais estudados, mantendo a 

diferença no tamanho e distribuição de partículas entre as aluminas 

comerciais estudadas.  

2. A diferença de tamanho e distribuição de partículas das aluminas 

estudadas influenciou diretamente a densificação dos compósitos; a 

distribuição mais larga de partículas permitiu melhor arranjo espacial das 

partículas durante a compactação provocando maior densidade a verde, 

enquanto amostras com distribuição mais fina e menor tamanho de 

partículas tiveram menor temperatura de início e de máximo de taxa de 

retração; 

3. A presença de NbC provocou pequeno aumento nas temperaturas de início 

e de máxima taxa de retração, dificultando a densificação da alumina e 

exigindo incremento na temperatura de sinterização para obtenção de 

materiais com alta densidade (acima de 95% da densidade teórica), sendo 

o efeito mais acentuado para adições de  6vol % de NbC; 

4. A presença de NbC causou refinamento da microestrutura dos materiais, 

por efeito de ancoramento. A similaridade de tamanho de partícula da 

alumina A1000 e do NbC diminuiu o efeito de ancoramento, quando 

comparado ao efeito provocado na alumina A16. Para adições de 1,5vol % 

de NbC o efeito de ancoramento foi menor, provocando menos impacto na 

densidade dos compósitos; 

5. Nas duas aluminas o uso de qualquer um dos aditivos de sinterização 

provoca melhora na dureza do material; 

6. A utilização de 500 ppm de MgO como aditivo de sinterização do 

compósito apresentou eficiência no aumento de densidade para as todos 

os compósitos estudados; 

7. As adições de 500 ppm de MgO e 6% de NbC ajudam a controlar o 

crescimento de grãos das duas aluminas, sendo mais eficiente para 

adições de 6% de NbC e MgO em amostras produzidas com alumina 

A1000; 
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8. A densidade e o tamanho de grãos influenciam o comportamento mecãnico 

da alumina, amostras com maior densidade e microestrutura mais refinada 

apresentaram valores maiores de dureza e tenacidade à fratura; 

9.  Dos ensaios de difusão, a ausência de formação de fase entre as peças 

do conjunto Al2O3-ferro fundido cinzento indica boa estabilidade química, 

porém não foi possível estabelecer relação clara entre a estabilidade 

observada e os parâmetros estudados neste trabalho; 

10. Nas condições testadas, os compósitos estudados apresentaram 

características mecânicas aceitáveis, e baixa interação química, indicando 

provável utilização para fabricação de ferramentas;  

11. As composições de aplicação mais promissora são as produzidas com 

alumina A16 e adição de 1,5% de NbC, com e sem MgO,  pois mesmo a 

temperatura de sinterização não muito elevada (1600 e 1650°C) foi 

possível obter materiais com boa densidade, e elevados valores de dureza 

e tenacidade à fratura. Desempenho semelhante é atingido com a 

utilização de alumina A1000 no compósito com 1,5% de NbC e adição de 

MgO, na mesma temperatura de sinterização . 
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TRABALHOS FUTUROS 
 

• Produção de ferramentas de corte com os compósitos mais promissores 

obtidos neste trabalho; 

• Estudo de tribológico dos diferentes compósitos;  

• Teste de usinagem das ferramentas de corte cerâmica em diferentes 

materiais, como ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular e ligas de 

Níquel; 

• Verificação dos tipos e mecanismos de desgaste na ferramenta de corte 

após usinagem; 

• Estabelecimento dos melhores parâmetros de usinagem, para cada liga 

testada com as ferramentas produzidas no IPEN; 

 


