
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS HIDEKI SAKIHAMA UEHARA 

 

 

 

 

Estudo de materiais com gradiente funcional (MGF) a base de alumina (Al2O3) e 

carbeto de nióbio (NbC) obtidos por diferentes técnicas de sinterização 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

2015 

 

  



  



JOSÉ LUIS HIDEKI SAKIHAMA UEHARA 

 

 

 

 

Estudo de materiais com gradiente funcional (MGF) a base de alumina (Al2O3) e 

carbeto de nióbio (NbC) obtidos por diferentes técnicas de sinterização 

 

Versão Corrigida 

(Original na Unidade) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa 

de Pós-graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais da 

Universidade de São Paulo, para 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências. 

 

Área de concentração: 

Desenvolvimento, Caracterização e 

Aplicação de Materiais. 

 

Orientadora: Vera Lúcia Arantes 

 

 

 

São Carlos 

2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 

PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Julio (in memorian),  

que mesmo distante fisicamente, continua me cuidando e guiando,  

 

À minha mãe Juana, 

por todo amor, carinho e sacrifício, 

 

À Memi,  

por estar sempre ao meu lado, apesar da distância. 

 

  



 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por estar sempre comigo e ter cuidado de minha 

família e amigos agora que estou longe deles; 

 

À Profa. Dra. Vera Lúcia Arantes pela orientação, confiança e paciência; 

 

Ao Dr. Raphael Fortes Marcomini, pela amizade, paciência e, sobretudo o continuo 

acompanhamento sempre que eu precisei; 

 

Aos professores que, de alguma forma, contribuíram para minha formação, em 

especial: Rafael Salomão, Eduardo Bellini, Haroldo Cavalcanti, Marcelo Chinelatto, Cassius 

Ruchert e Waldek Wladimir Bose Filho;  

 

Ao professor Luiz Casteletti, pelo fornecimento do carbeto de nióbio para fabricar as 

amostras; 

 

Ao professor Carlos Alberto Fortulan, pelo empréstimo da prensa isostática e do forno 

para a fabricação das amostras; 

 

Ao SiMMaC-EESC-USP por facilitar os laboratórios para a fabricação e preparação 

das composições e MGFs deste trabalho;  

 

Aos técnicos do laboratório SMM-EESC-USP, em especial ao Wagner, Pedro, 

Silvano, Ricardo e João pela ajuda na realização deste trabalho experimental; 

 

Ao secretário de Pós-graduação Victor Luiz Barioto e às secretárias do Departamento 

de Engenharia de Materiais EESC-USP Priscila e Ana, pela amizade e por sempre me 

ajudarem em tudo que precisei;  

 

A minha família, por todo o apoio durante estes 2 anos; 

 



A Luis e Irma, a minha família aqui no Brasil, por me receber em braços abertos 

desde o início e por me ajudar em quando eu precisava; 

 

Aos meus amigos do Departamento de Engenharia de Materiais EESC-USP: Raúl 

Revelo, Raphael, Bacha, Vivian, Roger, Ricardo Aureliano, Rafael Sayama, Luís Bonazzi, 

Gualter, Braian Buitrago, Samuel, Bruno, Veridiana, Nante, Leandro, Veridiana, Cézar, 

Mirian, Leticia, Manuh, Ricardo Kramer, Fabio, Galtier, Gustavo Takeya, Felipe Garcés, 

Ricardo Floresto, Elielson e Eré. Muito obrigado pelo companheirismo, amizade e boas 

conversas; 

 

Ao programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da USP- São 

Carlos pela oportunidade de realização do curso de Mestrado, pela infraestrutura e formação 

acadêmica; 

 

Ao CNPq pelo suporte financeiro, na forma de bolsa de estudos, para o 

desenvolvimento desse trabalho e também na forma de bolsa de pós-doutorado da Professora 

Vera Arantes; 

 

Aos técnicos Johannes van Deursen e Wout Veulemans e ao professor Jezef Vleugels, 

do laboratório do grupo Advanced Ceramics and Powder Metallurgy da Universidade de 

Lovaina, Bélgica, pela fabricação das amostras sinterizadas por Spark Plasma Sintering; 

 

Enfim, a todos que de uma forma ou outra estiveram envolvidos na realização desde 

trabalho e na participação desta etapa da minha vida, os meus sinceros agradecimentos.  

 

Muito obrigado a todos!  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma experiência nunca é um fracasso, 

pois sempre vem demostrar algo. 

 

Thomas Alva Edison 

  



  



RESUMO 

 

SAKIHAMA, J. L. Estudo de materiais com gradiente funcional (MGF) a base de 

alumina (Al2O3) e carbeto de nióbio (NbC) obtidos por diferentes técnicas de 

sinterização. 95p. Dissertação (Mestrado) –Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

  

 

No presente trabalho, peças com gradiente funcional de Al2O3 com reforço de NbC 

foram planejadas com o intuito de obter um MGF (material com gradiente funcional) com 

uma alta dureza e boa tenacidade à fratura a partir de diferentes técnicas de sinterização. Os 

MGFs apresentam-se como uma excelente alternativa quando é necessária a união de 

materiais com propriedades térmicas ou mecânicas muito diferentes, já que possuem uma 

transição suave de propriedades ao longo do corpo, como consequência de uma mudança 

gradual do teor das fases. No planejamento dos MGFs foram utilizadas análises 

dilatométricas para compatibilizar o comportamento durante a sinterização de cada camada e 

assim minimizar as tensões que ocorrem durante a retração, responsáveis por trincas e 

delaminações. Nos ensaios de dilatometria observou-se que a diferença máxima de retração 

entre os compósitos de teor de NbC variando de 5 a 30 %p é de 4,85%, assim, foram 

projetados MGFs com um passo de 5% de NbC, reduzindo esta diferença para 2,73%. 

Compósitos monolíticos de Al2O3 com diferentes teores de NbC foram sinterizadas a 1500ºC 

num forno convencional sob atmosfera de grafite. As densidades das peças sinterizadas foram 

inferiores a 90% da densidade teórica (DT), o que comprometeu a dureza dos compósitos (10 

a 14 GPa), inferiores que as durezas dos materiais originais. Uma das maiores dificuldades no 

processamento destes compósitos foi sua densificação, prejudicada devido à presença de 

partículas de alta refratariedade na matriz de alumina, pelo que foi realizado um estudo do 

efeito da nióbia (Nb2O5) como auxiliar de sinterização nos compósitos Al2O3-NbC. 

Utilizando 0,5 %mol deste aditivo foi possível melhorar as densidades dos compósitos que, 

segundo os resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV), devido a uma 

densificação em presença de fase líquida. No entanto, a melhora na densidade é efetiva para 

temperaturas inferiores a 1450°C devido provavelmente à sobrequeima. Devido às 

dificuldades para obter peças densas a partir desses compósitos, foi utilizado o processo de 

Spark Plasma Sintering (SPS), o qual foi bem sucedido para obter peças com gradiente 

funcional com boa densidade (> 98 %TD) e livres de trincas. O gradiente projetado foi 



mantido com sucesso após a sinterização e, graças à alta densidade das peças, foi possível 

atingir altas durezas (até 24,3 GPa) e tenacidade à fratura ~5 MPa.m
1/2

, fazendo com que 

estes materiais apresentem potencial de aplicação como ferramentas de corte. 

 

 

Palavras-chave: MGF, auxiliar de sinterização, sinterização sem pressão, Al2O3, NbC, 

Nb2O5, SPS 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

SAKIHAMA, J. L. Study of functional gradient materials (FGM) made of 

alumina (Al2O3) and niobium carbide (NbC) obtained by different sintering techniques. 

95p. Dissertação (Mestrado) –Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2015. 

 

In the present work, Al2O3/ NbC graded composites were designed in order to obtain a FGM 

with a high hardness and good fracture toughness from different sintering techniques. 

Functionally graded materials (FGM) present enormous potential on matching materials that 

have different mechanical and thermal properties via a gradual transition throughout the 

body, as a consequence of a gradual transition of the phase content. For designing of FGMs, a 

dilatometric analysis was used for matching the sintering behavior of each layer in order to 

minimize the thermal strains occurring during shrinkage and that are responsible for cracking 

and delamination. It was observed that the maximum difference in shrinkage between these 

composites is 4.85%, which could be reduced to 2.73% if a FGM with step of 5% NbC is 

produced. Monolithic composites of Al2O3 with different amounts of NbC were sintered at 

1500°C in a conventional oven under an atmosphere of graphite, the density of the sintered 

pieces were less than 90 %TD, compromising the hardness of the composites (10 to 14 GPa) 

that were lower than the hardness of the original materials. Due to the fact that one of the 

greatest difficulties in processing these composites is a densification, which is impaired due 

to the presence of high refractory particles in the alumina matrix, a study of the effect of the 

niobia (Nb2O5) as a sintering aid in the composite Al2O3-NbC was conducted, with addition 

of 0.5 mol% was possible to improve the density of the composites, due to the liquid state 

sintering according to the SEM results. However, this effect is only effective until a 

temperature of 1450°C probably due to the overfiring. In order to obtain dense bodies from 

these composites, Spark plasma sintering (SPS) was used. This process was successful for 

producing functional graded bodies with good density (> 98% TD) and crack free. The 

designed gradient was successfully maintained after sintering and due to the high density of 

FGMs, it was possible to attain high hardness (up to 24.3 GPa) and a fracture toughness of ~ 

5 MPa.m
1/2

, showing that these materials have a good potential application as cutting tools. 

 

Keywords: FGM, sintering aid, pressureless sintering, Al2O3, NbC, Nb2O5, SPS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento de materiais cada vez mais resistentes e duros, é necessário 

também o desenvolvimento de ferramentas de corte capazes de usinar tais materiais. 

Atualmente os WC-Co são os materiais mais utilizados devido à sua elevada dureza e boa 

tenacidade à fratura, no entanto, o seu carácter metálico frequentemente limita a temperatura 

de trabalho, fazendo com que a produção seja reduzida. 

Os compósitos cerâmica-cerâmica podem ter alta dureza, boa tenacidade à fratura e 

uma favorável resistência ao desgaste, propriedades que os torna competitivos como 

ferramentas de corte. Além disso, têm a vantagem de possuírem alta estabilidade química e 

alta refratariedade, o que permite manter uma dureza elevada mesmo a temperaturas acima de 

500°C, possibilitando o uso de maiores velocidades de corte e a redução do uso de 

lubrificantes; melhorando a produtividade. 

Atualmente, a alumina reforçada com carbetos (TiC, WC, AlTiC) representa uma nova 

classe desses materiais, que visam substituir aos compósitos WC-Co no mercado de 

ferramentas de corte. 

Como alternativa aos carbetos usualmente utilizados, o carbeto de nióbio além de 

apresentar alta dureza, também possui um coeficiente de expansão térmica similar ao da 

alumina, o que facilita o processo de fabricação destes compósitos ao reduzir as tensões 

geradas durante a sinterização 

Segundo o Sumario Mineral 2014 (BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PRODUÇÃO MINERAL, 2014), sabe-se que a maior quantidade das reservas de nióbio do 

mundo estão concentradas no Brasil. O 2013 o país ocupou o terceiro lugar mundial na 

produção de bauxita, matéria prima para a produção de alumina. Pelo que os compósitos de 

Al2O3-NbC são de interesse estratégico para o desenvolvimento da economia do país. 

Uma das maiores dificuldades no processamento de peças a base de Al2O3- NbC é a 

densificação, que é prejudicada pela presença de partículas de alta refratariedade na matriz de 

alumina, que por sua vez são necessárias como reforços para obter as propriedades mecânicas 

desejadas.  

Esta controvérsia conduziu à solução tentativa de usar materiais com gradiente 

funcional (MGF) a partir destes compósitos; com um lado rico em NbC, para atingir boas 

propriedades mecânicas, e uma redução gradual do conteúdo de NbC ao longo da peça a fim 

de evitar problemas devido a diferenças na retração. Com a redução do teor de NbC é possível 

favorecer a densificação, reduzindo o efeito de ancoragem (pinning effect) exercido pelos 
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carbetos durante a sinterização da alumina (ACCHAR; CAIRO; SEGADÃES, 2005b; 

ACCHAR; SEGADÃES, 2009; RUMBAO; BRESSIANI; BRESSIANI, 2003). 

Um MGF pode ser definido como um compósito heterogêneo, onde a composição, 

porosidade e ou microestrutura são graduadas ao longo da peça de maneira intencional, o que 

leva a uma variação controlada das propriedades da peça, possibilitando um melhor e maior 

espectro de materiais que podem ser escolhidos para uma aplicação específica. 

Para densificar esta classe de compósitos a base de alumina e carbetos, sabe-se que é 

necessário ou o uso de altas temperaturas de sinterização, o uso de auxiliares de sinterização 

para reduzir essas temperaturas ou processos assistidos por pressão. Pois só com densidades 

acima de 95% da densidade teórica, as peças apresentaram propriedades mecânicas 

compatíveis para uso em ferramentas de corte. No presente trabalho será utilizada a nióbia 

como auxiliar de sinterização em peças fabricadas por sinterização convencional e um 

processo assistido por pressão, caso do Spark Plasma Sintering (SPS).  

Neste trabalho sugere-se o desenvolvimento de peças a base de alumina- NbC, com 

concentração de NbC variando ao longo do comprimento, a partir de técnicas de 

processamento cerâmico tradicionais e auxiliares de sinterização, assim como pela técnica de 

Spark plasma sintering, avaliando a influência da microestrutura nas propriedades mecânicas 

de compósitos alumina- NbC. 
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1.1. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste no projeto e na manufatura de estruturas com 

gradiente funcional com boa densidade, feitos de alumina (Al2O3) com conteúdo de carbeto 

de nióbio (NbC) variável, e avaliar seu potencial de aplicação como ferramenta de corte. 

 

Objetivos específicos 

 Estudar o comportamento de sinterização de compósitos de alumina com 

carbeto de nióbio. 

 Projetar peças com gradiente funcional, compostas por alumina e carbeto de 

nióbio. 

 Obter corpos de prova densos, livres de trincas após a sinterização. 

 Analisar as propriedades mecânicas (dureza e tenacidade à fratura) dos MGF 

selecionados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Descrição e História dos MGF 

 

O estudo de materiais com gradiente funcional (MGF) começou no início dos anos 70, 

quando Bever e Duwez (BEVER; DUWEZ, 1972) sugeriram que os compósitos poderiam 

apresentar gradientes de composição e estrutura, possibilitando o controle de suas 

propriedades através desses gradientes. No entanto, não foi apenas a variação nas 

propriedades o que caracterizara estes materiais, mas também a possibilidade dessa variação 

ser localizada, ou seja, ter a sua localização controlada dentro da peça de material compósito, 

o que faz com que tenha um grande interesse para a engenharia. 

O conceito de materiais com gradiente funcional foi proposto por Niino em 1984, 

quando ele trabalhava no Laboratório Nacional de Aeroespaço do Japão (NAL) 

desenvolvendo materiais para barreiras térmicas de estruturas aeroespaciais e reatores de 

fusão. Niino definiu MGF como sendo compósitos com características microscópicas 

heterogêneas, onde a variação contínua da composição e microestrutura geram gradientes nas 

propriedades do material. 

Anos mais tarde, Ilschner (ILSCHNER, 1997) propôs uma definição mais abrangente, 

onde menciona que os materiais com gradiente funcional são materiais heterogêneos, 

geralmente caracterizados por gradientes e propriedades graduadas em uma, duas ou três 

dimensões. Estes materiais são diferentes daqueles materiais isotrópicos pelos gradientes que 

podem possuir em composição, distribuição de fases, porosidade, tamanho de grão ou 

distribuição de reforços no interior da matriz. 

A tabela 1 apresenta graficamente a diferença entre um MGF e um compósito 

tradicional. Enquanto as fases presentes, microestrutura e propriedades permanecem 

constantes ao longo da peça nos materiais compósitos, no caso dos MGF observa-se uma 

variação gradual na quantidade das fases presentes, o que conduz a uma variação da 

microestrutura e por conseguinte, nas propriedades ao longo da peça. 
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Tabela 1. Comparação entre os MGF e os materiais homogêneos convencionais (DIAS, 

2011). 

 

 

A definição proposta por Cherradi, Kawasaki e Gasik (CHERRADI; KAWASAKI; 

GASIK, 1994) acaba sendo uma das mais completas. Eles dizem que os materiais com 

gradiente funcional são caracterizados por um gradiente de composição ou microestrutura ao 

longo de distâncias micro ou macroscópicas. Este gradiente de constituição pode ser projetado 

para necessidades específicas. As propriedades que podem variar não são só as mecânicas 

como a resistência mecânica, a dureza, ou a resistência ao degaste, mas também podem ser as 

térmicas (condução ou isolamento) ou as químicas (resistência à corrosão), entre outras. Estes 

gradientes são intencionalmente introduzidos e são quantitativamente controlados, a fim de 

otimizar a resposta dos materiais (ou peças) às exigências que existem ponto a ponto ao longo 

da peça. 

Embora o estudo de materiais com gradiente funcional tenha começado ao início dos 

anos 70, estas estruturas já existiam na natureza. Por exemplo, ossos e dentes contêm um 

gradiente de porosidade (MAHAMOOD et al., 2012), enquanto que o bambu tem um 

gradiente de concentração de fibras de reforço, sendo esta maior em áreas onde é requerida 

uma maior resistência mecânica (figura 1) (DIAS, 2011). 

 



35 

 

Figura 1. Seção transversal do bambu mostrando a distribuição das fibras (DIAS, 2011). 

 

Dada a diversidade dos MGF é muito difícil de classificá-los. Esta classificação pode 

ser efetuada a partir do ponto de vista das características da fase de reforço, por exemplo, de 

acordo com a sua forma, orientação, distribuição ou concentração (BEVER; DUWEZ, 1972). 

Também podem ser classificados de acordo com suas aplicações ou também de acordo com a 

natureza de seus componentes (metal-metal, cerâmica-metal, cerâmica-cerâmica, etc.). Na 

atualidade, não existe só um sistema de classificação desses materiais, porém, podem-se 

diferenciar em dois grupos, aqueles com gradiente contínuo e aqueles com gradiente discreto 

ou escalonado (figura 2). 

Os MGF’s podem ser fabricados a partir de praticamente qualquer material (embora 

eles tenham propriedades completamente diferentes), há poucas limitações sobre as aplicações 

em que podem ser utilizados. A maior dificuldade na produção destes materiais é o método de 

processamento. Atualmente, estão sendo estudadas combinações específicas para algumas 

aplicações , mas a ênfase está na redução de custos de fabricação, que são bastante elevados. 

Alguns campos onde as pesquisas sobre os MGF estão sendo desenvolvidas são: 

 

Aeroespacial: Para o que foram originalmente concebidos, a capacidade destes 

materiais para suportar grandes gradientes térmicos os torna ideal para uso no corpo de um 

avião espacial ou peças de motores de foguete (BEVER; DUWEZ, 1972; MAHAMOOD et 

al., 2012). 

Medicina: Como mencionado acima, os tecidos vivos como ossos e dentes são 

caracterizados como materiais com gradiente funcional da natureza. Para substituir estes 

tecidos, os MGFs apresentam-se como um material bio-compatível para formar a estrutura 

base no crescimento de bio-tecidos e a osteointegração.(CAMILO, 2010) 
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Construção: Na fabricação de fibrocimento pode-se reduzir o conteúdo de fibras sem 

afetar o desempenho mecânico do mesmo e reduzindo o custo até em 18 %. (DIAS, 2011) 

Defesa: Uma das principais características dos MGFs é a sua capacidade para inibir a 

propagação de trincas. Esta propriedade os torna muito útil em aplicações de defesa, tais 

como materiais resistentes à penetração utilizados para blindagem e coletes à prova de balas. 

(MAHAMOOD et al., 2012). 

Energia: Os MGFs são usados em dispositivos de conversão de energia. Eles também 

fornecem uma barreira térmica e são utilizados como revestimentos de proteção ou lâminas de 

turbinas a gás. (IKEGAMI, 2007; MAHAMOOD et al., 2012) 

Eletrônica óptica: em aplicações com índice de refração graduado e unidades de 

armazenamento magnético de áudio e vídeo. 

Usinagem: Ferramentas de corte com melhor resistência ao desgaste e maiores 

temperaturas de usinagem graças a novas combinações de materiais difíceis de obter (por 

exemplo: Metal-cerâmica). 

 

 

2.2. Processamento dos Materiais com gradiente funcional 

 

Antes de produzir um material com gradiente funcional, é necessário conhecer sua 

aplicação e os tipos de solicitação que ele vai sofrer, pois existem vários parâmetros que 

podem ser controlados para se obter um gradiente funcional. 

Uma vez definida a estrutura desejada, devem ser selecionados os processos de 

fabricação. Alguns processos baseiam-se em uma construção da estrutura graduada (passo a 

passo), como a metalurgia de pós, enquanto outros desenvolvem materiais com gradientes 

contínuos como o PVD ou o CVD (figura 2) (KIEBACK; NEUBRAND; RIEDEL, 2003). 
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Figura 2 Exemplos de MGF (a) com variação uniaxial continua, (b) com variação biaxial 

graduada (DIAS, 2011). 

 

É importante observar que as condições de processamento devem ser selecionadas de 

modo que o gradiente não seja destruído ou alterado durante o processo de fabricação. Isto 

pode acontecer, por exemplo, na sinterização via fase líquida, pois o gradiente pode ser 

facilmente modificado pelo fluxo macroscópico da fase líquida. (KIEBACK; NEUBRAND; 

RIEDEL, 2003). 

Existem vários processos de fabricação de materiais com gradiente funcional e muitos 

destes são os mesmos utilizados para produzir peças cerâmicas convencionais. Cada um 

destes processos tem limitações e vantagens. 

A tabela 2 compara alguns dos processos mais comuns para a fabricação dos MGFs. 

Destes métodos, a metalurgia de pó ou co-prensagem seguida de sinterização das peças, é a 

mais amplamente usada, além de ser a mais econômica. Logicamente tem limitações, tais 

como o fato de que somente pode-se obter um gradiente discreto e também não é possível 

obter MGFs como camadas muito finas. 

Produzir MGFs por metalurgia do pó envolve os seguintes passos (WATANABE, 

1992): 

i) Determinação do perfil de composição ótimo para uma efetiva redução de tensões 

residuais. 

ii) Co-prensagem sequencial ou deposição contínua das pre-misturas de pó de acordo 

com o perfil de composições projetado. 

iii) Compactação do pó.  

iv) Sinterização do pó depositado, com ou sem pressão. 
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Tabela 2. Métodos de processamento de MGFs (KIEBACK; NEUBRAND; RIEDEL, 2003). 

Processo 
Variabilidade 

da função
a
 

Espessura 

de camada
b
 

Tipo de 

MGF
c
 

Versatilidade 

de geometria
a
 

Metalurgia do Pó MB Med, G Vol M 

Laminação MB F, Med Vol M 

Aspersão de pó úmido MB UF, F Vol M 

Imersão em barbotina MB UF, F R B 

Sedimentação/Centrifugado B C Vol Pobre 

Colagem barbotina MB C Vol B 

Revestimento por laser MB Med R, Vol MB 

Aspersão Térmica MB F R, Vol B 

Difusão M C R, juntas B 

Gradação eletroquímica M C Vol B 

PVD, CVD MB C R M 

a
 MB: Muito boa; B: Boa; M: Moderada 

b
 G: Grande (>1 mm); Med: Media (100-1000 µm); F: Fina (10-100 µm); UT: Ultra fina (<10 

µm); C: continua 

c
 Vol: Volume (Bulk); R: Revestimento 

 

Com o intuito de obter peças de MGF livres de trincas e delaminações é necessário ter 

controle sobre variáveis tais como a densidade relativa a verde, temperatura de início de 

sinterização, taxa de retração e retração linear total. Ferramentas para controlar estas variáveis 

são basicamente o tamanho de partícula, aditivos, a pressão de compactação e o método de 

consolidação. 

Maximizar a densidade a verde ajuda a sinterização, mas compatibilizar densidades a 

verde e o comportamento durante a sinterização de cada camada é fundamental na produção 

dos MGFs. Sistemas otimizados minimizam a retração diferencial e consequentemente as 

tensões que ocorrem durante a retração e consolidação, responsáveis por falhas. A precisão 

desta compatibilização depende das propriedades térmicas dos componentes do sistema.  

Cada camada em um MGF reage diferente sob uma carga de compressão fixa. A 

pressão de compactação deverá minimizar a diferença de densidade relativa a verde entre as 

camadas, além de prevenir danos da amostra quando manuseada. É recomendável executar 

uma prensagem isostática após uma prensagem uniaxial para padronizar estas densidades em 

todas as direções. 
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Materiais com gradientes unidirecionais são geralmente fabricados por co-prensagem, 

enquanto que uma versão para obter gradientes contínuos é a deposição de camadas mediante 

suspensões atingindo espessuras entre 100 e 1500 μm (SURESH; MORTENSEN, 1995). 

No processo de co-prensagem existem dois métodos de aplicação da pressão durante a 

prensagem: (i) adição do pó de cada camada e compressão com a carga total antes da adição 

da camada seguinte, o que assegura uma interface plana e um mínimo de variação de 

densidade, (ii) adição de todas as camadas e compactação de uma vez com a pressão total, o 

que promove a aderência entre camadas e interfaces irregulares. Portanto, sugere-se uma 

ligeira compactação, apenas 10 % da carga, após a adição do pó de cada camada e terminar 

com a aplicação da carga total para maximizar o benefício de ambos os métodos 

(LEUSHAKE et al., 1999). 

Para citar um exemplo, Zhu et al. (ZHU et al., 2001) utilizaram a co-prensagem para 

depositar camadas de uma liga de NiCr (20 %Ni) com um aumento sequencial de zircônia 

parcialmente estabilizada (PSZ). Depois de depositar cada camada, realizaram uma pre-

compactação antes de depositar a seguinte para finalmente prensar isostaticamente a peça. É 

importante observar que, embora haja difusão das fases entre as camadas, o gradiente 

permaneceu após a sinterização, o que significa que a co-prensagem é um método eficiente 

para a fabricação de peças com gradiente funcional. 

A retração diferencial é a principal causa de trincamentos e delaminações, portanto, 

através da compatibilização do comportamento térmico de cada camada, pode-se minimizar 

essa diferença. Este comportamento pode ser modificado pela otimização da distribuição do 

tamanho de partícula dos componentes e as relações entre estes. (LEUSHAKE et al., 1999). 

Uma alternativa é empregar sinterização via fase líquida, onde são obtidas peças densas, no 

entanto o risco de perder o gradiente é grande. (KAYSSER, 1995). 

Entre as técnicas mais conhecidas de sinterização podemos citar a sinterização 

convencional, sinterização por micro-ondas, prensagem a quente, flash sintering, spark 

plasma sintering (SPS) entre outros. 

Este trabalho possui como parte importante o desenvolvimento de peças com gradiente 

funcional pelo processo Spark Plasma Sintering. A seguir, detalharemos um pouco mais este 

processo. 
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2.2.1. Spark Plasma Sintering (SPS) 

 

O SPS é uma técnica avançada com um elevado potencial de processamento de 

materiais cujo esquema é apresentado na figura 3. O processo é aparentemente semelhante à 

prensagem a quente (HP). Em ambos os casos uma matriz cilíndrica (geralmente de grafite) é 

preenchida com o material precursor em forma de pó. Em seguida é aplicada uma pressão de 

compactação mediante pistões (geralmente também de grafite), enquanto o material é 

submetido a altas temperaturas. 

 

Figura 3. Esquema do equipamento de Spark Plasma Sintering (SPS) (SHEN et al., 2002). 

 

A principal diferença entre a HP e o SPS encontra-se na fonte de alta temperatura. 

Para a HP, as altas temperaturas são obtidas através das resistências elétricas em torno da 

matriz, enquanto no SPS é aplicada uma corrente direta pulsada (tipicamente de algumas 

centenas de amperes) e uma tensão (tipicamente alguns volts) através dos pistões diretamente 

para o pó. Assim, é possível atingir uma elevada taxa de aquecimento (superior a algumas 

centenas °C/min) em comparação as taxas de HP que normalmente estão na faixa de 25 a 30 

°C/min (BERNARD-GRANGER; GUIZARD; ADDAD, 2007). 

Esta corrente contínua pulsada passa através da matriz condutora de eletricidade e 

também através da peça (se ela for condutora). Isto implica que a matriz também age como 

Amostra em pó 

Punção e eletrodo 

superior 

SPS gerador de 

corrente DC 

Molde de grafite 

Punção e eletrodo 

inferior 
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uma fonte de calor (graças ao efeito Joule), e que a amostra seja aquecida por dentro e por 

fora. 

No processo SPS podem ser identificados três fatores que contribuem para o processo 

de densificação rápida: 

(i)  a aplicação de pressão mecânica; 

(ii) a utilização de taxas de aquecimento elevadas; e 

(iii) a utilização da corrente direta pulsada, o que significa que as peças são também 

expostas a um campo elétrico. 

 

Geralmente, a sinterização sem pressão depende de pressões capilares resultantes da 

energia superficial que fornece a força motriz para a densificação. A aplicação de pressão 

mecânica durante a sinterização ajuda a remover os poros do compacto verde, melhora o 

rearranjo das partículas, homogeneíza a microestrutura e fornece uma força motriz adicional 

para a densificação, que não altera substancialmente a força motriz para a difusão superficial 

ou crescimento dos grãos, de modo a que grãos finos podem ser mantidos neste processo 

(HARMER; BROOK, 1980; ITURRIZA; CASTRO; FUENTES, 1989; WANG; CHEN; 

HIRAI, 2000). 

Alguns autores afirmam que é possível reduzir a temperatura de sinterização com o 

aumento da pressão durante o processo (ANSELMI-TAMBURINI; GARAY; MUNIR, 2005; 

SHEN et al., 2002). Isto é parcialmente devido ao fato de que cada partícula é rodeada por um 

maior número de partículas quando a pressão aumenta, o que resulta em um maior 

empacotamento das partículas. Além disso, se o pó precursor contém aglomerados, a 

probabilidade de quebrá-los aumenta com o aumento da pressão, o que por sua vez, acelera a 

densificação (SHEN et al., 2002). 

O uso de taxas de aquecimento elevadas, permite que a temperatura de sinterização 

seja atingida mais rapidamente. Devido a isso, há pouco tempo para o crescimento do grão, o 

qual é preservado muito próximo do tamanho original na partícula de pó. 

Quanto ao efeito do campo, sabe-se que a energia interfacial é a força motriz 

fundamental para a sinterização e o crescimento dos grãos. É possível que o campo eléctrico e 

as correntes do processo afetem o seu valor, influenciando a força motriz para o crescimento 

do grão. (RAJ; COLOGNA; FRANCIS, 2011). No entanto, isto ainda não está claramente 

definido na literatura. 

Os inventores do processo afirmaram que os pulsos geram descargas de faíscas e 

plasma entre as partículas de pó, o que explica por que o processo é assim chamado. Acredita-
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se que durante a primeira parte do processo de sinterização, a descarga de faíscas e/ou plasma 

gerados limpam as superfícies de impurezas ou elementos como o CO2, H2O ou OH
-
 e isso 

melhora o processo de difusão entre os contornos de grãos. 

Considera-se que os fenômenos acima citados, aliados aos processos de descargas de 

faíscas e/ou plasma mencionados, promovam a transferência de material, melhorando assim, a 

densificação (SHEN et al., 2002; TOKITA, 1999). 

Graças às características únicas deste processo, como são as elevadas taxas de 

aquecimento e os tempos de permanência muito curtos (minutos), é possível obter peças 

completamente densas, com tamanhos de grão muito pequenos. Por isso, a maioria das 

pesquisas neste processo têm como objetivo minimizar o tamanho dos grãos, a fim de obter 

materiais nanoestruturados. Por exemplo, peças densas (99,9 % da densidade teórica, DT) 

com um tamanho de grão de 300 nm, foram preparadas com uma temperatura de 1400°C e 

100 MPa utilizando γ-Al2O3 com tamanho de partícula de 50 nm (SANTANACH et al., 

2011). 

Carneiro (CARNEIRO, 2014) preparou misturas de Al2O3+ZrO2 e Al2O3+TiC para 

serem misturadas com WC-Co em teor variável (10, 50 e 100 %vol e 0, 14, 28, 42, 56 e 70 

%vol), e produzir MGFs adequados para ferramentas de corte. Estas peças foram sinterizadas 

pela técnica SPS a temperaturas entre 1200 e 1350 ºC com uma pressão entre 50 a 80 MPa. 

As densidades atingidas foram acima de 96 %DT, exceto para o MGF do compósito 

Al2O3+ZrO2 sinterizado a 1200 ºC (~90 %DT). Carneiro fabricou MGFs de 3 e 6 camadas, no 

entanto, observou que nos primeiros apareceram trincas devido a tensões residuais, que 

desapareceram ao trabalhar com 6 camadas. As peças sinterizadas por SPS apresentaram uma 

melhoria na resistência à flexão de até 137 % em comparação com os materiais homogêneos. 

Os valores de dureza obtidos foram de 13,8 e 15,8 GPa para os MGFs de Al2O3+TiC e 

Al2O3+ZrO2, respectivamente, os quais são menores do que os encontrados na literatura, mas 

em contrapartida a tenacidade à fratura foi superior, atingindo valores de 4,91 e 5,04 

MPa.m
1/2

, sendo que para as amostras sinterizadas a partir do pó de WC-Co fornecido 

comercialmente a dureza foi de 16,1 GPa e a tenacidade à fratura de 9,12 MPa.m
1/2

. 

Outros exemplos da aplicação do SPS para a produção de MGFs foram apresentados 

por Tokita (TOKITA, 2014) no último Congresso de MGF realizado no Brasil. Ele menciona 

a produção de MGFs de WC-Co, com variação do tamanho de partícula de 0,5 a 9 µm e o 

conteúdo de Co de 6 a 20 % em peso, em quatro camadas. No que diz respeito às 

propriedades mecânicas, o MGF atingiu uma dureza de 20 GPa e uma resistência e tenacidade 

à fratura superiores ao WC-Co homogêneo. Menciona também o desenvolvimento de um 
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MGF de WC para que seja soldável mediante a combinação com Ni. Assim, foi feita a 

fabricação do MGF com as seguintes camadas WC90%/Ni10%, WC80%/20% e 

WC70%/30% (todas as porcentagens em peso) obtendo uma peça soldável e também com 

uma vida útil de mais de três vezes o componente original. 

Um MGF com matriz de alumina e camadas contendo 3, 5, 9 e 15%vol  de nanotubos 

de carbono (CNT) foi desenvolvida por Estili, Takagi e Kawasaki (ESTILI; TAKAGI; 

KAWASAKI, 2009) mediante o processo SPS sob vácuo a 1350 °C e uma pressão de 75 

MPa. As peças fabricadas não apresentaram trincas, delaminações ou empenamento. Foram 

obtidas peças densas (acima de 99 %DT) e foi atingida uma dureza de 17,32 GPa. Foi 

observado também que ao colocar o CNT na matriz de alumina, o tamanho de grão é reduzido 

consideravelmente. 

Como mencionado no início, um dos objetivos deste trabalho é gerar peças do 

compósito Al2O3 com NbC com gradiente funcional livres de trincas e com boas propriedades 

mecânicas, o que segundo a revisão da literatura é possível mediante a técnica do Spark 

Plasma Sintering. 

A seguir serão descritas brevemente as matérias primas usadas neste trabalho. 

 

 

2.3. Alumina Al2O3 

 

O óxido de alumínio ou alumina representa cerca de 8% do mercado mundial das 

cerâmicas usadas em aplicações especiais (DINIZ, 2007). Com uma grande resistência à 

abrasão e desgaste, excelente refratariedade e alta resistência mecânica, além do seu baixo 

custo de produção em comparação com outros materiais cerâmicos, fazem com que seja de 

muito interesse para aplicações de engenharia.  

A alumina apresenta diversas estruturas cristalinas sendo a α-Al2O3 (corundum) a mais 

estudada, e com maior aplicação comercial e estrutural, pois esta é a mais estável 

termodinamicamente, com ponto de fusão de aproximadamente 2050 ºC, um coeficiente de 

expansão térmica na faixa de 6 - 9 x10
-6

 K
-1

 e uma densidade de 3,98 g/cm
3
. 

O caráter predominantemente iônico de suas ligações químicas e o arranjo dos íons 

Al
3+

 e O
2-

 em sua estrutura hexagonal proporcionam à alumina propriedades como alta dureza 

(aproximadamente 20 GPa) e boa condutividade térmica (25-35 W/mK), que são propriedades 

desejáveis em ferramentas de corte. 
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Podemos mencionar também que a alumina possui alta resistência elétrica (quase 10
14 

Ω.cm) o que faz com que seja um excelente candidato para uso em encapsulamento 

eletrônico, além disso tem boa estabilidade química (é um material considerado bioinerte) o 

que é ideal para aplicações médicas ou químicas (CAMILO, 2010; CHARLES, 2001; DINIZ, 

2007; TONELLO, 2013). 

 

 

2.4. Carbeto de Nióbio 

 

Para produzir o carbeto de nióbio (NbC), normalmente é utilizada a reação entre o 

óxido de nióbio e o carbono a 1700 °C numa atmosfera de hidrogênio, mas também é 

utilizado o nióbio metálico com hidreto de nióbio e carbono sob vácuo (PIERSON, 1996). 

O NbC tem excelentes propriedades físicas e mecânicas, tais como o alto ponto de 

fusão (3600 ºC), dureza elevada (~20 GPa) e um coeficiente de expansão térmica de  

6,7 x 10
-6

K
-1

 (a partir da temperatura ambiente até 1000 °C). O NbC também tem baixa 

resistividade eléctrica (35 μΩ.cm) e tem uma densidade de 7,8 g/cm
3
. 

O monocarbeto NbC, única fase encontrada industrialmente, por si próprio tem uma 

aplicação limitada, mas normalmente é utilizado como reforço em matrizes de metal ou de 

cerâmica para melhorar as propriedades mecânicas (tais como dureza e resistência ao 

desgaste) tornando-os muito atraente para a fabricação de ferramentas de corte (ACCHAR et 

al., 2000b; PASOTTI; BRESSIANI; BRESSIANI, 1998). 

 

 

2.5. Compósitos Alumina-Carbeto de Nióbio 

 

A combinação de carbetos numa matriz de alumina é uma opção atrativa para o 

desenvolvimento de ferramentas de corte em comparação com os carbetos cementados WC-

Co. A mistura alumina-carbeto pode apresentar melhor tenacidade à fratura, dureza e 

resistência à abrasão quando comparados com as ferramentas tradicionais (ACCHAR; 

SEGADÃES, 2009).  

O SiC, TiC, WC e BC, são os carbetos geralmente usados como reforço da alumina, 

no entanto, o NbC também apresenta propriedades interessantes para atuar como reforço, 

como apresentado na tabela 3. 
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Tabela 3. Propriedades típicas da Al2O3, NbC, TiC e WC 

 Módulo de 

Young 

(GPa) 

Dureza 

(GPa) 

Tenacidade 

à fratura 

(MPa.m
1/2

) 

Coeficiente de 

expansão térmica 

(x 10
-6

 ºC
-1

) 

Al2O3 300-400 18-20 2-4 6-9 

NbC 400-500 20-22 3-6 6,7 

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

WC 500-560 18-24 11-12 5-7 

 

O NbC tem um módulo elástico semelhante aos dos outros carbetos e tenacidade à 

fratura superior a da alumina. Além disso, seu coeficiente de expansão térmica, sendo 

semelhante ao da alumina, diminui as tensões residuais geradas durante o resfriamento após a 

sinterização. Desse modo evita-se o empenamento e trincamento, facilitando a fabricação das 

peças, o que juntamente com a sua elevada dureza, torna o composto desses materiais uma 

boa opção para a produção de ferramentas de corte. 

A seguir, apresenta-se uma revisão da literatura sobre estes compósitos. 

 

Acchar W. et al. (ACCHAR et al., 2000b) compararam as propriedades de compósitos 

de Al2O3-NbC (com conteúdo de NbC entre 5 e 30 %p), obtidos por prensagem a quente e por 

sinterização convencional. Obtiveram, para amostras desenvolvidas por sinterização 

convencional a 1650°C, valores de densidade de 90 % da densidade teórica (DT), enquanto a 

1800°C esta foi cerca de 96 %DT. Com o emprego de prensagem a quente a 1650°C 

obtiveram valores acima de 98 %DT. No que diz respeito à dureza, foi obtido um máximo de 

13,9 GPa para um teor de 30 % peso NbC nas amostras sinterizadas convencionalmente a 

1800°C. Os valores de dureza não aumentaram para teores mais elevados de NbC, 

provavelmente devido à alta porosidade do material. As peças com teor de 30 % NbC 

prensadas a quente atingiram uma dureza de 19 GPa. Quanto à tenacidade à fratura, esta foi 

mantida entre 2,5-3,7 MPa.m
1/2

, independentemente do teor de NbC e da temperatura de 

sinterização. No caso das amostras prensadas a quente, observou-se uma leve melhoria na 

tenacidade à fratura (4,5 MPa.m
1/2

). Eles também observaram uma redução do tamanho de 

grão nas amostras, quando comparadas com a alumina pura, que foi atribuído ao efeito de 

ancoragem ou “pinning effect” provocado pela adição de partículas de NbC. 

Investigando outros processos para obter estes compósitos, Acchar et al. (ACCHAR et 

al., 2001) experimentaram a pirólise de polímeros (que se decompõem e os produtos sólidos e 
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gasosos reagem com um agente ativo para formar fases cristalinas). Eles usaram pó de Nb, 

alumina e o polímero polisiloxano (C6H5SiO1.5), que foram misturados em acetona por 

ultrassom. As amostras prensadas foram pirolisadas num forno a 1200-1600 ºC, com 

formação de NbC e vidro oxicarboneto de Si dentro da matriz de alumina. A porosidade 

aumentou de 20 a 40% com o aumento da temperatura de pirólise, pois quanto maior a 

quantidade de carbono que reage, maior a formação de produtos voláteis e da porosidade. A 

elevada porosidade causou um decréscimo das propriedades mecânicas do material, e o valor 

máximo de resistência foi de 80 MPa. 

Ferreira (FERREIRA, 2001) trabalhou com compósitos de alumina dopada com 0,5 % 

em peso de ítria e 20 % NbC, sinterizados em atmosfera de argônio a 1700 ºC. Após a 

queima, foram obtidas densidades próximas de 96 % DT e de acordo com os resultados da 

difração de raios X (DRX), nenhuma presença de fases secundárias foi detectada. Comparado 

com a alumina pura, o compósito apresentou um tamanho de grão menor (1,2 μm vs 2,6 μm 

para a alumina pura), um módulo de elasticidade mais elevado (373 GPa vs 343 GPa). 

Também observaram maiores valores de dureza (até 25 GPa vs. 12 GPa para a alumina) e 

maior tenacidade à fratura (4,3 MPa.m
1/2 

vs 3,3 MPa.m
1/2

), conseguindo assim melhorar parte 

das propriedades da alumina pura sendo um material com potencial para aplicações como 

ferramentas de corte. 

Usando moagem reativa (processo de síntese na qual a moagem de alta energia 

promove a reação de uma mistura de pós reativos), Pallone et al. (PALLONE et al., 2003) 

misturaram pó de Al, Nb2O5 e C, usando Al2O3 como diluente e inibidor da reação para evitar 

aglomerados que prejudicassem o processamento. No final do processo, foram obtidos 

tamanhos de partícula de até 44,5 nm para a Al2O3 e 10,6 nm para o NbC. Compósitos 

contendo 5 % NbC foram prensados e sinterizados entre 1450 e 1500°C em vácuo, atingindo 

densidades acima de 96 % DT e durezas de até 16,9 GPa. 

Por prensagem a quente a 1600ºC e 20 MPa; Acchar, Diniz e Cairo (ACCHAR; 

DINIZ; CAIRO, 2003) estudaram várias composições de Al2O3 e NbC (de 5 a 40 %p). Graças 

às altas densidades alcançadas (superiores a 98 %DT) os valores de dureza foram também 

elevados, observando uma melhoria com o aumento do teor de NbC (de 16,7 a 18,7 GPa). No 

entanto, a presença da ítria não exerceu uma melhoria nas propriedades mecânicas, pois os 

estudos mostraram que isso só acontece em temperaturas de sinterização acima da qual ocorre 

a formação de fase liquida (1760ºC). 

Também com prensagem a quente, mas agora a 1650°C e 80 MPa de pressão, Acchar, 

Cairo e Segadães (ACCHAR; CAIRO; SEGADÃES, 2005b) produziram um compósito de 
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alumina com 30 %p de NbC atingindo densidades acima de 98 %DT. Ensaios de DRX 

revelaram que apenas Al2O3 e NbC foram formados, sem evidências de outros óxidos (NbO, 

NbO2, etc.). Ao comparar os valores de tenacidade à fratura, observaram que o NbC não 

produziu uma grande barreira ao crescimento de trincas em comparação com o WC. Após a 

análise microscópica eles observaram que as partículas de NbC estavam localizadas noss 

contornos de grão da alumina, o que é evidência do efeito de ancoramento produzido pela 

adição de partículas duras. Imagens de TEM da interface de alumina-NbC não revelaram a 

presença de fases intergranulares ou amorfas. 

Depois de trabalhar com a pirólise do polímero polisiloxano, Acchar e Wolf 

(ACCHAR; WOLFF, 2005) estudaram a pirólise do poliphenylsilsesquioxane como polímero 

precursor, variando as quantidades de Nb e alumina. As densidades também foram baixas 

(25% -45% de porosidade), apesar do aumento da temperatura (até 1600ºC), devido ao 

elevado teor de carbono que aumenta a geração de produtos voláteis durante a decomposição. 

Isso também explica a baixa resistência à flexão que não excedeu os 43 MPa, além de 

observar que apenas uma pequena quantidade de carbono reage com o metal de Nb para 

formar NbC. A literatura (DERNOVSEK et al., 2000) indica que ao trabalhar com polímeros 

de baixo teor de C é possível produzir peças densas. 

Acchar e Segadães (ACCHAR; SEGADÃES, 2009) prensaram a quente um 

compósito de alumina com 30 %p de NbC a 1650 °C, mas desta vez com uma pressão menor 

de 30 MPa e uma atmosfera de argônio. Eles obtiveram desta vez uma amostra de alta 

densidade (99,5 %DT) que permitiu atingir uma alta dureza (19,7 GPa) e boa tenacidade à 

fratura (4,5 MPa.m
1/2

) o que representa uma melhoria em relação à alumina pura (3,0 

MPa.m
1/2

). De acordo com os autores, a melhoria na tenacidade à fratura deve-se à 

localização intergranular dos carbetos na microestrutura, o que contribui com a deflexão da 

trinca. A resistência à flexão foi mantida entre 300 e 350 MPa o que indica que não houve 

nenhuma melhoria com a adição de NbC. 

Uma comparação entre as propriedades obtidas com alumina e reforços de NbC, TiC e 

WC (30 %p) foi realizada por Acchar et al. (ACCHAR et al., 2012), onde todas as amostras 

foram prensadas a quente a 1650°C e 30 MPa sob uma atmosfera de argônio. Com 

porosidades inferiores a 0,7% e apresentando somente as fases desejadas, as durezas obtidas 

para os compósitos (22-24,6 GPa) foram sempre maiores do que da alumina (18,5 GPa). Em 

relação à resistência à flexão, os resultados foram semelhantes entre os compósitos, pois esta 

propriedade depende basicamente da presença de defeitos na microestrutura como poros, 

aglomerados e fissuras causados por diferenças entre os coeficientes de expansão térmica da 
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matriz e o reforço. Os padrões de fratura apresentados foram semelhantes, principalmente 

intergranular com uma porcentagem transgranular. Além disso, foi observada uma melhoria 

na resistência ao desgaste em relação à alumina pura, onde esta foi de 0,053-0,080 mg.m
-1

 vs 

0,107 mg.m
-1

. 

Na análise das amostras de alumina pura, alumina+6 %vol NbC+0,7 %vol WC e 

alumina+15 %vol NbC+2 %vol WC por dilatometria a 1800°C, sob uma atmosfera de 

argônio, Trombini et al. (TROMBINI et al., 2012) observaram que a temperatura em que se 

inicia a retração permaneceu constante em todas as três amostras, mas a temperatura de taxa 

máxima de retração aumentou com o aumento da quantidade de inclusões. Para densificar as 

amostras (até 99 %DT) foi necessário aumentar a temperatura de sinterização, pois as 

partículas de carbeto inibiram o crescimento de grão, fenômeno que se tornou mais visível 

com o aumento da quantidade de inclusões na matriz. Finalmente, eles observaram que essas 

partículas promovem uma mudança no tipo de fratura, da mista (inter e transgranular) a uma 

fratura predominantemente intergranular. 

Como descrito, há bons resultados na literatura sobre o uso deste compósito como uma 

alternativa para a fabricação de ferramentas de corte graças aos altos valores de dureza 

obtidos e a melhoria na resistência ao desgaste comparados com a alumina pura. No entanto, 

não há proposta de produção destes compósitos usando a técnica de SPS, que, embora seja 

semelhante a HP, a alta taxa de aquecimento e curtos tempos de sinterização poderiam 

produzir tamanhos de grão menores, dando ao compósito melhores propriedades mecânicas. 

Também não foram encontrados estudos destes compósitos no desenvolvimento de 

peças com gradiente composicional, cuja aplicação seria basicamente na transição para unir 

estas peças para um componente maior. 

Uma das maiores dificuldades no processamento de peças a base de Al2O3-NbC é a 

densificação, a qual fica prejudicada devido à presença de partículas de alta refratariedade na 

matriz de alumina. Para se atingir densidades para que as peças apresentem propriedades 

mecânicas compatíveis para uso em ferramentas de corte, normalmente utilizam-se técnicas 

de sinterização assistidas por pressão ou auxiliares de sinterização para diminuir a 

temperatura de densificação dos compósitos. A seguir, apresenta-se uma revisão da literatura 

sobre estes aditivos. 
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2.6. Auxiliares de sinterização 

 

Para obter alumina com alta densidade, é necessária uma alta temperatura de 

sinterização (acima de 1600ºC), portanto, os investigadores procuraram maneiras de obter 

densidades semelhantes a temperaturas mais baixas. Como é bem conhecido, um desses 

métodos é adicionar auxiliares de sinterização, em pequenas quantidades, o que permite 

abaixar a temperatura em algumas centenas de graus e obter densidades de até 95 % DT. 

(BETTINELLI; GUILLE; BERNIER, 1988). 

Os aditivos mais usados são o MgO, compósitos de argila, tais como silicatos, óxidos 

de metais de transição, tais como Y2O3, Nb2O5, TiO2 e MnO, e outros óxidos como caso o 

CeO2. 

Estes são utilizados isoladamente ou combinados entre si, tal como o caso estudado 

por Kosti et al. (KOSTI; BOP; KISS, 1993) que misturaram uma série de óxidos 

(CaO+ZnO+SiO2 e Al2O3+Cr2O3+SiO2+CaO) para sinterizar alumina a 1400ºC e obter uma 

densidade de até 95 %DT; ou no caso do Erkalfa, Misirh e Baykara (ERKALFA; MISIRH; 

BAYKARA, 1996) que adicionaram misturas de TiO2+MnO e MnO+TiO2+SiO2 para 

melhorar a densidade e propriedades mecânicas da alumina. 

Pode-se afirmar que o tipo e a quantidade de auxiliar de sinterização estão 

estreitamente ligados à taxa de densificação, o desenvolvimento microestrutural e, portanto, 

às propriedades térmicas, mecânicas e elétricas dos materiais cerâmicos, razão pela qual é 

importante que sejam estudados. 

Após a sinterização, a distribuição dos auxiliares de sinterização dentro da matriz 

cerâmica se enquadra em três categorias: (a) presente nos contornos de grão, (b) incorporado 

nos grãos cerâmicos e (c) vaporizados. A maioria dos auxiliares de sinterização permanece 

como uma fase intergranular cristalina ou vítrea no interior do material sinterizado.  

R. M. R. Pasotti, A. H. A. Bressiani e J. C. Bressiani (PASOTTI; BRESSIANI; 

BRESSIANI, 1998) obtiveram uma densidade relativa acima de 95 % em compósitos 

contendo até 40 %p de NbC sinterizados a 1650°C utilizando 3 %p de Y2O3 como auxiliar de 

sinterização. De acordo com os autores, com exceção dos compósitos contendo 40% de NbC, 

a presença de Y2O3 teve pouca influência na densidade final dos compósitos, entretanto as 

partículas de NbC apresentaram melhor dispersão nos compósitos em que Y2O3 foi 

adicionado. 

Variando-se a quantidade de Nb2O5 (de 1 a 6 % em peso) como dopante da alumina, 

Santos, Filho e Taylor (SANTOS; FILHO; TAYLOR, 1998) prepararam amostras para 
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sinterizar a 1400 e 1450°C, obtendo densidades finais de 89,5-92,6 %DT. Devido às baixas 

temperaturas trabalhadas (próximas ou inferiores à temperatura eutética ~1425 °C), não se 

esperava a formação de uma fase líquida que promovesse a sinterização e densificação. Os 

autores observaram que o teor de Nb2O5 afetava a condutividade térmica da alumina. Isso 

diminuiu com o aumento do teor de dopante. 

Por outro lado Rocha, A. H. A. Bressiani e J. C. Bressiani (ROCHA; BRESSIANI; 

BRESSIANI, 2001) estudaram compósitos de alumina com adições de 10, 20 e 40 % em peso 

de NbC, com e sem ítria (3 % em peso) como auxiliar de sinterização. As amostras foram 

sinterizadas a 1750 °C num dilatômetro. Eles observaram que com o aumento do NbC, as 

amostras atingiram a máxima taxa de retração em temperaturas mais elevadas, apresentaram 

uma inclinação diferente da curva de retração e foram observados dois picos no estágio inicial 

da curva de sinterização. Os autores mencionam que isto é devido às partículas inertes que 

impedem a difusão do NbC pelo volume (bulk) e, portanto, necessitam de temperaturas 

maiores para fornecer a força motriz suficiente para a densificação. Passada esta barreira, a 

densificação acontece rapidamente. A combinação de ítria com NbC leva a uma diminuição 

da taxa de retração no início da sinterização, no entanto, a precipitação do garneto de ítria e 

alumínio (Y3Al5O12 ou YAG) melhora a densificação no estágio final da sinterização devido 

ao efeito de ancoragem (pinning effect) ao longo dos contornos de grão da alumina. 

Rumbao, A. H. A. Bressiani e J. C. Bressiani (RUMBAO; BRESSIANI; BRESSIANI, 

2003) estudaram a aplicabilidade da ítria (em quantidades de 0,5, 1 e 3 % em peso) como 

aditivos para compósitos de Al2O3 com 20 %p de NbC. Depois de ser sinterizados a 1750°C 

num forno com atmosfera de argônio, os compósitos atingiram densidades de até 99 % DT. 

Eles encontraram apenas alumina, NbC e Al5Y3O12 (YAG) como fases, sendo que não foi 

observada a presença de ítria nas amostras sinterizadas, pois toda ela reagiu com a alumina 

para formar o YAG. Além disso, determinaram que a adição de NbC (homogeneamente 

distribuído), bem como da ítria, causam a redução do tamanho de grão da matriz devido ao 

NbC, que  atua como uma partícula inerte causando um efeito de ancoragem, e a ítria 

modifica o processo difusivo de crescimento dos grãos durante a sinterização (WATARI et 

al., 1999). 

Um estudo preliminar dos efeitos da adição de TiO2 e MnO na sinterabilidade e nas 

propriedades mecânicas de compósitos de Al2O3-NbC foi realizado por Acchar, Schwarze e 

Greil (ACCHAR; SCHWARZE; GREIL, 2003). Eles verificaram que com o uso de cerca de 2 

%p de cada um destes aditivos na alumina, a densidade relativa era superior a 95 % DT a 

1550°C, enquanto os compósitos contendo 20 %p de NbC sinterizados na mesma temperatura 
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apresentaram densidade relativa de cerca de 75 % DT, atingindo o patamar de 95 % somente a 

uma temperatura de sinterização acima de 1750°C. A dureza do compósito não foi 

prejudicada pela presença de fases secundárias, mostrando o potencial de uso de TiO2 e MnO 

como auxiliares de sinterização para obtenção de compósitos densos de Al2O3- NbC. 

S. Pillai et al. (PILLAI et al., 2004)  avaliaram a influência da adição de 1 %p de 

diversos auxiliares de sinterização em compósitos Al2O3- SiC. O uso destes aditivos 

possibilitou reduzir a temperatura de sinterização de 1700°C para cerca de 1550°C utilizando 

Y2O3 e 1600°C ao utilizar CeO2 ou MgO. A queda na temperatura de densificação foi 

atribuída à formação de fase líquida entre os auxiliares de sinterização, à matriz de alumina e 

às impurezas presentes no SiC (majoritariamente SiO2). A dureza e a tenacidade à fratura se 

mantiveram praticamente inalteradas quando comparadas entre compósitos com e sem 

auxiliares de sinterização de densidade relativa superior a 98 %.  Entretanto, observou-se 

aumento de cerca de 2,5 vezes na resistência à abrasão ao se utilizar céria como auxiliar de 

sinterização. Esse aumento foi atribuído ao menor tamanho de grão e à presença de fases 

amorfas nos contornos de grãos que elevaram sua resistência. 

Ao comparar as propriedades mecânicas de compósitos de Al2O3-SiC com compósitos 

de mesma composição em que foi adicionado MgO como auxiliar de sinterização, S. 

Gustafsson et al. (GUSTAFSSON et al., 2008) encontraram que as amostras contendo MgO 

apresentaram densidade relativa >95 % após sinterização a 1750°C e >99 % após sinterização 

a 1780°C. Foi observado que o aumento do teor de MgO (até 0,1 %p) levou ao aumento da 

densidade final das amostras. A dureza das amostras aumentou com a densidade, e 

consequentemente com o teor de MgO, enquanto a tenacidade à fratura se mostrou 

independente da densidade, tamanhos de grãos da matriz e composição. 

Hsu e colaboradores (HSU, 2005; HSU et al., 2008) usaram Nb2O5 como auxiliar de 

sinterização em pó de alumina. Com apenas 0,5 % mol, é possível reduzir a temperatura de 

sinterização de 1500°C a 1400°C. Além de ajudar a densificação, o Nb2O5 promove o 

crescimento de grãos em amostras de alumina. Com apenas 1350ºC atingiram densidades de 

até 95 %DT. A 1550ºC, a densidade sofre uma queda devido à porosidade presa. O compósito 

AlNbO4 aparece com um conteúdo de 0,5-2 % Nb2O5. A nióbia contribui efetivamente para o 

crescimento dos grãos durante a sinterização, mas também exerce um efeito de ancoragem 

pois ao aumentar o conteúdo de nióbia, o tamanho de grão diminui quando comparado com as 

amostras com 0,5 %mol de Nb2O5. 

Tal como observado na literatura, utilizando estes auxiliares de sinterização é possível 

aumentar a densificação da alumina e dos compósitos alumina-carbeto. No entanto, para que 
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esta melhoria seja eficaz, é necessário atingir ou exceder as temperaturas eutéticas entre estes 

elementos e a alumina. Tendo em conta que nossos equipamentos têm uma limitação de 

trabalho de 1500 °C, usamos como auxiliar de sinterização a Nb2O5, porque de acordo com o 

diagrama de fases há uma temperatura eutética em 1425°C (SANTOS; FILHO; TAYLOR, 

1998). 

Novamente, não encontramos referências da utilização deste auxiliar com o compósito 

(alumina-NbC), pelo qual acreditamos que será uma contribuição original para o estudo 

desses materiais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais Utilizados 

 

As matérias-primas utilizadas neste estudo são alumina (Al2O3) 1000SG da ALCOA, e 

carbeto de nióbio (NbC) fornecido pela Vetec. 

Estes materiais em formato de pó foram caracterizados por análise de tamanho de 

partícula e difração de raios X. 

Além desses materiais, com o objetivo de reduzir a temperatura de sinterização dos 

compósitos (segundo a literatura acima de 1500 ºC), foi utilizado óxido de nióbio ou nióbia 

(Nb2O5) como auxiliar de sinterização em algumas amostras. A nióbia da Sigma-Aldrich 

(LOTE 08213JD) contém 99,9 % de pureza e um tamanho de partícula de 325 mesh (~45 µm) 

(dados do fabricante). 

 

 

3.2. Caracterização da matéria prima 

 

3.2.1. Distribuição do tamanho de partículas 

 

Os pós utilizados como matéria prima foram analisados granulometricamente por 

espalhamento de luz laser de baixo ângulo com o equipamento Mastersizer 2000 particle size 

analyzer, do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

3.2.2. Difração de raios X 

 

A fim de determinar as fases presentes antes da sinterização, foram prensados discos 

com 12 mm de diâmetro e 2 mm de espessura a partir dos pós das matérias-primas iniciais. 

Para a análise, foi utilizada a radiação Co Kα (1.7890 Å), voltagem de 40 kV e 

corrente 40 mA, com varredura do ângulo 2θ de 20º a 90º, passo de 0,02º, e tempo de 

aquisição de 3 s por passo. 
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3.3. Preparação do pó 

 

3.3.1. Preparação das Composições 

 

Deste ponto em diante será utilizada a seguinte nomenclatura para os diferentes 

elementos e compósitos: “A” indica alumina (Al2O3) e N indica carbeto de nióbio (NbC). Os 

dígitos antes da letra A representam o teor de alumina (%peso), enquanto os dígitos antes da 

letra N indicam o teor de carbeto de nióbio (%peso). As amostras com adição de 0,5 mol% de 

Nb2O5 serão identificadas com o símbolo “+ Nb2O5” ao final da nomenclatura.  

 

 Para este trabalho foram preparadas 11 composições, apresentadas nas tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4. Composições Alumina - Carbeto de Nióbio. 

Composições 
Al2O3 

(% peso) 

NbC 

(% peso) 

Nb2O5  

(% peso) 

100A 100,00 0,00 --- 

95A-05N 95,00 5,00 --- 

90A-10N 90,00 10,00 --- 

85A-15N 85,00 15,00 --- 

80A-20N 80,00 20,00 --- 

75A-25N 75,00 25,00 --- 

70A-30N 70,00 30,00 --- 

 

Tabela 5. Composições Alumina - Carbeto de Nióbio com 0,5 mol% de Nióbia. 

Composições 
Al2O3  

(% peso) 

NbC 

(% peso) 

Nb2O5  

(% peso) 

100A+ Nb2O5 98,71 0,00 1,29 

95A-05N+ Nb2O5 93.77 5,00 1,23 

85A-15N+ Nb2O5 83,90 15,00 1,10 

70A-30N+ Nb2O5 69,10 30,00 0,90 
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3.3.2. Moagem 

 

A fim de obter uma mistura homogênea dos pós, foi realizada uma moagem de alta 

energia. Como meio de moagem foram utilizados um jarro e esferas de 9 mm de diâmetro, 

ambos de alumina. O equipamento utilizado foi o moinho planetário marca Frizstch modelo 

PULVERISETTE 4 classic line, localizado no Departamento de Engenharia de Materiais da 

EESC. 

Os pós foram colocados numa solução de álcool etílico com o ligante Polivinil Butiral 

(PVB) na proporção de 1 % em peso, diluído durante 20 minutos no moinho dentro do jarro 

utilizado para a moagem dos pós. 

A moagem de alta energia dos pós iniciais foi realizada durante 5 horas, com uma 

velocidade de rotação de 400 rpm da bandeja e 350 rpm de rotação de cada recipiente. 

 

 

3.3.3. Secagem e Desaglomeração 

 

No mesmo recipiente utilizado para moagem e com auxílio de um secador térmico, foi 

realizada a secagem dos pós por aproximadamente 90 minutos. 

A fim de desaglomerar a mistura dos pós, o pó foi colocado durante uma hora em um 

agitador de peneiras marca Bertel com uma peneira ABNT / TYLER 100 (abertura de 150 

µm). 

 

 

3.4. Estudo dos compósitos iniciais mediante análise dilatométrica 

 

3.4.1. Conformação dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram conformados por prensagem uniaxial seguida por uma 

prensagem isostática. 

Para a prensagem uniaxial, o pó foi colocado num molde cilíndrico e, utilizando a 

prensa hidráulica Bovenau P15 ST, aplicou-se uma pressão de 75 MPa. Após a prensagem 

uniaxial, e com a finalidade de obter uma densidade uniforme ao longo das peças, elas foram 

prensadas isostaticamente (prensa AIP modelo CP360) sob uma pressão de 200 MPa. 
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As amostras obtidas tinham um diâmetro de 6,05 mm e comprimento de 

aproximadamente 10 mm. 

 

3.4.2. Análise dilatométrica 

 

Com o intuito de se determinar o comportamento de cada compósito durante a 

sinterização e estudar a influência que tem a taxa de aquecimento e os teores de carbeto de 

nióbio, foram feitos ensaios de dilatometria em 3 taxas de aquecimento diferentes (5, 10 e 20 

ºC/min).  

Os ensaios foram realizados no dilatômetro marca Netzch modelo DIL 402 E do 

Departamento de Engenharia de Materiais da EESC.  

O ciclo térmico usado foi o seguinte: 

1. Aquecimento até 1500ºC (taxa de aquecimento de 5ºC/min, 10ºC/min e 

20ºC/min) 

2. Permanência a 1500ºC durante 15 minutos  

3. Resfriamento a 20ºC/min (até 250ºC aprox.). 

 

Devido à oxidação do carbeto de nióbio (NbC) no ar, foi necessário realizar os ensaios 

sob uma atmosfera de argônio. O fluxo utilizado foi de 50 mL/min constante até o final da 

medição. 

Durante o ensaio, a amostra sofre um processo de expansão no inicio do aquecimento, 

até atingir a temperatura onde a amostra começa a se contrair. Neste trabalho, a temperatura 

de início da retração foi determinada com a ajuda do software NETZSCH Proteus Thermal 

Analysis, com a função “Onset” (figura 4).  
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Figura 4. Tela de software NETZSCH Proteus Thermal Analysis com a função de "Onset" 

para calcular a temperatura de início de sinterização. 

 

Da mesma curva de dilatometria, pode-se determinar a taxa de retração das 

composições de acordo com a temperatura. Esta curva indica em que temperatura acontece 

mais rapidamente a sinterização, assim como a temperatura na qual a sinterização é concluída. 

A curva é gerada por meio do cálculo da primeira derivada do dL/Lo em relação ao tempo e 

plotada versus a temperatura. 

Para determinar o comportamento do compósito durante os estágios da sinterização, 

foram plotadas as curvas de densificação, estes são plotadas geralmente em função da taxa de 

retração, mas em nosso caso serão plotadas versus a taxa de densificação, pois assim será 

considerada a retração do volume ao contrário da taxa de retração que considera apenas a 

alteração no comprimento. 

Para calcular a densidade em função do tempo, foi usada a equação 1 proposta pelo 

Lance, Valdivieso e Goeuriot (LANCE; VALDIVIESO; GOEURIOT, 2004): 

 

𝜌(𝑡) =
(1 +

𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
) (1 +

∅𝑓 − ∅𝑜

∅𝑜
)

2

(1 +
∆𝐿(𝑡)

𝐿𝑜
) (1 + 𝛼

∆𝐿(𝑡)
𝐿𝑜

)
2 𝜌𝑓 (Equação 1) 

 

Onde,  Lf, o comprimento final da amostra (mm) 

 Lo, o comprimento inicial da amostra (mm) 

 Φf, o diâmetro final da amostra (mm) 

 Φo, o diâmetro inicial da amostra (mm) 
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 ΔL(t), a retração em função do tempo calculada com o dilatômetro. 

 ρf, a densidade final (%, g/cm3) 

 α, Coeficiente de retração anisotrópica, calculado como: 

 

𝛼 =
(∅𝑓 − ∅𝑜)

(𝐿𝑓 − 𝐿𝑜)

𝐿𝑜

∅𝑜
 (Equação 2) 

 

 

3.4.3. Medição da densidade 

 

Foram medidos dois tipos de densidades, a densidade a verde, e a densidade aparente. 

A densidade teórica foi calculada a modo de referência. 

 

3.4.3.1. Densidade teórica 

 

O cálculo da densidade teórica foi realizado mediante a fórmula da regra das misturas, 

segundo a seguinte equação: 

 

 














3

3

2

2

1

1

321




mmm

mmm
composto  

(Equação 3) 

 

Onde m1, m2 e m3 são as massas de cada componente utilizado e ρ1, ρ2 e ρ3 

correspondem à densidade teórica de cada um dos componentes. Foram utilizadas as seguintes 

densidades para cada um dos componentes:  

 

Tabela 6. Densidades dos componentes. 

Componente Densidade (g/cm
3
) Fonte 

Alumina (Al2O3) 3,98 (FRANCOIS et al., 2000) 

Carbeto de Nióbio (NbC) 7,80 (FRANCOIS et al., 2000) 

Nióbia (Nb2O5) 4,47 Sigma-Aldrich (fabricante) 
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3.4.3.2. Densidade a verde 

 

Após a prensagem isostática, as amostras foram secas em estufa a 120°C durante 24 

horas para remover a umidade que poderia dificultar a sinterização. As amostras, em seguida, 

foram pesadas numa balança analítica modelo AL500C marca MARCONI, com uma precisão 

de até 0,001 g para determinar a massa verde (mverde).  

Desde que o formato do molde de prensagem é cilíndrico, utilizou-se o paquímetro 

digital marca Mitutoyo com precisão de 0,01 mm para medir a altura (hverde) e o diâmetro 

(dverde) das amostras e assim determinar o volume. A densidade verde das amostras foi 

calculada de acordo com a equação 4. 

 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =
𝑚𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

(
𝜋𝑑𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

2

4 ) ℎ𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑥 1000 (𝑔/𝑐𝑚3) 
(Equação 4) 

 

Onde mverde é expresso em gramas, enquanto dverde e hverde são o diâmetro e altura em 

milímetros. 

 

 

3.4.3.3. Densidade aparente 

 

Após a queima, as peças foram lixadas com lixa 320 para remover a camada de 

material amorfo que pudesse ter sido formada pela reação entre os componentes e a atmosfera 

e exsudado durante a sinterização.  

Seguindo o procedimento indicado pela norma ASTM C20-00 “Standard Test 

Methods for Apparent Porosity, Water Absorption, Apparent Specific Gravity, and Bulk 

Density of Burned Refractory Brick and Shapes by Boiling Water”, as amostras foram 

mergulhadas em água fervendo por 2 horas para promover a infiltração de água nos poros 

abertos das peças. Após este tempo, as peças ficam mergulhadas pelo menos por mais 12 

horas.  

A medição da massa imersa (mi), foi realizada com a peça imersa num béquer com 

200 ml de água.  
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A massa úmida (mu) foi determinada após a remoção do excesso de água usando um 

pano umedecido. Para finalmente secá-las a 120ºC durante 24 horas, para medir a massa seca 

(ms). 

A densidade aparente foi calculada com a seguinte fórmula extraída da norma ASTM 

C20.  

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑚𝑠

𝑚𝑢 − 𝑚𝑖
(𝑔/𝑐𝑚3) (Equação 5) 

 

Onde todas as massas estão expressas em gramas. 

 

 

3.5. Estudo do uso da nióbia (Nb2O5) como auxiliar de sinterização em compósitos 

Al2O3-NbC 

 

3.5.1. Análise dilatométrica 

 

Com o intuito de se determinar a influência da nióbia sobre o comportamento da 

alumina durante a sinterização, foram feitos ensaios de dilatometria numa taxa de 

aquecimento de 10°C/min e sem uso de gás de proteção. O ciclo térmico utilizado foi 

semelhante ao apresentado na seção 3.4.2.  

 

3.5.2. Sinterização dos corpos de prova 

 

Sendo um dos objetivos deste trabalho encontrar um método simples e econômico para 

obter peças sinterizadas do compósito Al2O3-NbC, optou-se por usar uma temperatura 

máxima de trabalho de 1500ºC sem controle de atmosfera. Para este fim, trabalhamos com o 

forno marca Inti Modelo FE 1700. 

É preciso lembrar que devido à oxidação do NbC em temperaturas acima de 800ºC 

(PIERSON, 1996) é necessária uma atmosfera redutora. Visto que o forno não proporciona o 

controle de atmosfera, foi feito um arranjo de cadinhos apresentado na figura 5 com as 

amostras imersas em grafite em pó com o intuito de ter uma atmosfera redutora. Os cadinhos 

foram selados com pó de alumina cuidadosamente prensado para assegurar a estanqueidade e 

evitar o ingresso do oxigênio. 
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Figura 5. a) Esquema da disposição dos cadinhos para gerar atmosfera redutora durante a 

queima. b) Cadinhos na disposição real durante a queima. c) Arranjo aberto após da queima. 

 

 

3.5.3. Medição da densidade 

 

As densidades a verde, e aparente foram calculadas segundo as equações apresentadas 

na seção 3.4.3. 

 

 

3.5.4. Difração de Raios-X 

 

Foi realizada análise de difração de raios X das amostras da alumina pura, alumina 

dopada com nióbia, e os compósitos 85A-15N e 85A-15N+Nb2O5 sinterizadas a 1500ºC para 

determinar as fases presentes após a queima.  

Na análise feita no difratômetro de Raio X (modelo MRD-XL marca PANalytical), 

utilizou-se uma radiação de Co Kα (1.7890 Å), uma voltagem de 40 kV e corrente 40 mA, 

com varredura do ângulo 2θ de 20º a 90º, passo de 0,02º, em tempo de aquisição de 3s por 

passo. 

b) 

  

 

 

 

Cadinho maior 

Cadinho menor 

Amostra 

Grafite em pó 

Pó de Al2O3 

prensado  c) 

a) 
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Os difratogramas foram analisados com o software Crystallographica Search-Match 

para identificar os picos das fases 

 

 

3.5.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Uma análise micrográfica foi feita no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

marca FEI modelo Inspect F50. 

As amostras dos compósitos iniciais foram preparadas por lixamento e polimento com 

pasta de diamante de 9, 6, 3 e 1 µm. Posteriormente foram atacadas termicamente a 100ºC 

abaixo da temperatura de sinterização durante 30 minutos usando o mesmo arranjo utilizado 

para gerar uma atmosfera redutora apresentado na figura 5. 

O tamanho dos grãos foi determinado pelo método do intercepto utilizando o software 

Image J. 

 

 

3.5.6. Dureza Vickers 

 

Com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas dos compósitos, foram 

realizados ensaios de dureza Vickers.  

Para as peças dos compósitos, as indentações foram feitas em posições aleatórias na 

superfície. 

A medição de dureza foi feita no microdurômetro Vickers marca Leica modelo VM 

HT MOT, com uma carga de 2 kg. O espaçamento entre as indentações foi entre 250 a 300 

µm para garantir que este seja pelo menos três vezes o tamanho da indentação. 

A cor escura e em alguns casos a baixa densidade das amostras dificultam a 

visualização das indentações no microscópio do durômetro (figura 6), e por isso as medições 

do tamanho das diagonais foram feitas com ajuda do MEV. 
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Figura 6. Indentação observada (a) no microscópio ótico e (b) no MEV. 

 

 

3.6. Preparação e caracterização das amostras MGF Al2O3-NbC submetidas a 

sinterização convencional sob atmosfera de grafite 

 

3.6.1. Conformação dos MGFs 

 

Para a co-prensagem das peças com gradiente funcional, o pó de cada composição 

inicial foi colocado no molde com o objetivo de formar camadas com conteúdo de NbC 

acrescentado gradualmente. Foi aplicada uma ligeira compactação, apenas 10% da carga, após 

a adição do pó de cada camada, para finalmente aplicar a carga total com as prensas uniaxial e 

isostática (75 e 200 MPa respectivamente). 

A composição de cada MGF é apresentada na tabela 7. As quantidades de cada 

composição foram calculadas em função da densidade a verde medida nas amostras dos 

compósitos monolíticos, com o intuito de se obter uma espessura uniforme em cada camada 

da peça. Os cálculos, assim como as quantidades utilizadas para cada camada se apresentam 

na mesma tabela. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 7. Composição e cálculo da massa necessária para cada camada do MGF 5-30. 

Camada Composição 

Densidade a 

verde  

(g/cm
3
) 

Espessura 

da camada 

(mm) 

Massa necessária 

da composição 

(g) 

1 95-05 2.437 1.6 0.112 

2 90-10 2.496 1.6 0.115 

3 85-15 2.600 1.6 0.120 

4 80-20 2.691 1.6 0.124 

5 75-25 2.791 1.6 0.129 

6 70-30 2.904 1.6 0.134 

 

 

3.6.2. Sinterização convencional dos MGF Al2O3-NbC sob atmosfera de grafite 

 

A sinterização dos MGF foi feita utilizando os mesmos parâmetros mencionados na 

seção 3.5.2. 

 

 

3.6.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Para o caso das amostras de MGF, a análise foi feita nas superfícies de fratura. O 

equipamento e as técnicas utilizados para determinar o tamanho dos grãos foram as mesmas 

mencionadas na seção 3.5.5. 

 

 

3.6.4. Espectroscopia de energia dispersiva 

 

Uma amostra de MGF sinterizada em forno convencional foi preparada por lixamento 

e polimento com pasta de diamante de 9, 6, 3 e 1 µm. Sobre essa superfície foi realizada uma 

análise com o EDS do tipo Line scan analysis com o intuito de observar as mudanças na 

composição ao longo da peça. 

O detector usado foi do tipo ApolloXSDD e a análise foi feita para o elemento nióbio. 
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3.6.5. Dureza Vickers 

 

Foram realizadas medições de dureza Vickers em cada uma das camadas da seção 

longitudinal do MGF, a fim de estudar a evolução das propriedades ao longo da peça. 

O equipamento e a metodologia de ensaio utilizados foram os mesmos apresentados na 

seção 3.5.6. 

 

 

3.7. Preparação e caracterização das amostras MGF Al2O3-NbC submetidas a Spark 

Plasma Sintering (SPS) 

 

3.7.1. Preparação das amostras MGF Al2O3-NbC 

 

Para essas amostras, os pós foram misturados de acordo com a composição 

estequiométrica selecionada, em etanol por 24 horas em um misturador multidirecional, tipo 

Turbula®, com uma velocidade de rotação de 75 rpm. Foram utilizadas bolas de WC-6%p Co 

em uma proporção de 4 a 1 (4 vezes a massa das bolas para uma massa de pó) em um jarro de 

polipropileno como meio de moagem. Após a mistura o etanol foi removido em evaporador 

rotativo a 65
o
C. 

As misturas dos pós de cada camada foram co-prensadas sequencialmente, em um 

molde de grafite, com aplicação de pressão de 14 MPa após a adição de cada camada. Foi 

utilizado um punção de aço inoxidável ranhurado para aplicação da pressão com o objetivo de 

se aumentar a adesão entre as camadas. 

As composições de cada MGF sinterizado por SPS são apresentadas na tabela 8. Os 

MGF SX, representam aos MGFs com estrutura simétrica (figura 7(a)) enquanto os MGF AX 

representam aos MGFs com estrutura assimétrica (figura 7(b)). 
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Figura 7. Esquema dos MGFs sinterizados por SPS. (a) MGF simétrico, (b) MGF assimétrico 

 

Tabela 8. Composições dos MGF submetidos a SPS. 

Camada 
Amostras Simétricas Amostras Assimétricas 

MGF S170 MGF S300 MGF A170 MGF A300 

1 95A-05N 95A-05N 95A-05N 95A-05N 

2 85A-15N 85A-15N 90A-10N 90A-10N 

3 75A-25N 75A-25N 85A-15N 85A-15N 

4 70A-30N 70A-30N 80A-20N 80A-20N 

5 85A-15N 75A-25N 75A-25N 75A-25N 

6 95A-05N 85A-15N 70A-30N 70A-30N 

7  95A-05N   

 

 

3.7.2. Sinterização das amostras MGF Al2O3-NbC mediante Spark Plasma Sintering 

(SPS) 

 

Como já foi mencionado, o processo de SPS consiste em colocar o material, 

geralmente em pó, numa matriz cilíndrica e aplicar uma pressão de compactação mediante 

pistões, enquanto o material é submetido a altas temperaturas obtidas através da corrente 

direta pulsada aplicada através dos pistões diretamente para o pó. Neste trabalho, a 

sinterização assistida por corrente elétrica ou spark plasma sintering foi executada em vácuo 

(4 Pa), com frequência pulso/pausa de 10/5 ms, num Sistema para spark plasma sintering 

(modelo HPD-25/1 FCT, FCT Systeme GmbH, Alemanha). 

a) b) 
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As peças com gradiente de composição química obtidas foram sinterizadas em um 

molde de grafite de 30 mm de diâmetro. Os pistões utilizados foram também de grafite. Foi 

utilizado papel de grafite para isolar as amostras dos pistões e do molde. Os parâmetros 

utilizados para sinterizar as peças são apresentados na tabela 9. A pressão externa foi 

aumentada gradualmente, de 2,2 MPa até 30 MPa, entre 1050
o
C e 1500

o
C, no período de 5 

minutos. Após permanência da aplicação da pressão na temperatura de patamar, a mesma foi 

novamente diminuída para 2 MPa e a taxa de resfriamento foi de 200
o
C/min. A temperatura 

foi monitorada por um pirômetro (400-2300
o
C, IMPAC, Chesterfield, Reino Unido) 

posicionado na parte inferior de um furo no pistão superior, somente 2 mm acima da 

superfície superior da amostra. 

 

Tabela 9. Parâmetros de sinterização dos MGF pelo processo SPS. 

Amostra 

Temperatura 

de sinterização 

(ºC) 

Tempo de 

sinterização 

(min) 

Pressão 

(MPa) 

Taxa de 

aquecimento 

(ºC/min) 

Ranhurado 

MGF S170 1500 5 30 170 Sim 

MGF S300 1500 5 30 300 Não 

MGF A170 1500 5 30 170 Sim 

MGF A300 1500 5 30 300 Sim 

 

 

3.7.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A análise foi feita sobre as superfícies de fratura, com os mesmos parâmetros 

apresentados na seção 3.5.5. 

 

 

3.7.4. Espectroscopia de energia dispersiva 

 

Realizada de forma semelhante ao mencionado na seção 3.6.4. 
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3.7.5. Dureza Vickers 

 

A fim de estudar a evolução da dureza ao longo da peça, foram realizadas medições de 

dureza Vickers em cada uma das camadas da seção longitudinal de cada MGF. 

O equipamento e a metodologia de ensaio utilizados foram os mesmos apresentados na 

seção 3.5.6. 

 

 

3.7.6. Tenacidade à indentação 

 

A tenacidade à indentação foi determinada pelo método da indentação. Neste método, 

uma impressão é feita com um penetrador Vickers e uma carga que consiga gerar trincas na 

superfície da amostra. A tenacidade à fratura é calculada pela equação 6, proposta por Anstis 

e Chantikul (ANSTIS; CHANTIKUL, 1981). 

𝐾𝐶 = 0,016 (
𝐸

𝐻
)

1
2 𝑃

𝑐
3
2

 (Equação 6) 

 

Onde,  KC, a tenacidade à indentação (Pa m
1/2

) 

 E, o módulo de elasticidade do compósito, calculado pela regra das misturas (GPa) 

 H, a dureza Vickers do material (GPa), calculada a partir da impressão gerada. 

 P, a carga aplicada (N) 

 c, comprimento da trinca, medido desde o centro da indentação (m) 

 

As impressões foram feitas no durômetro marca Vickers Instruments do Departamento 

de Engenharia de Materiais da EESC, com uma carga de 10 kg. As diagonais das impressões, 

assim como as trincas, foram medidas com o microscópio marca Zeiss (figura 8). 
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Figura 8. Imagens das impressões observadas com diferentes ângulos de cruzamento de filtros 

polarizadores (a) 30º, (b) 90º.

200 µm 200 µm 

(a) (b) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização da matéria prima 

 

4.1.1. Distribuição do tamanho de partículas 

 

Os resultados da análise granulométrica por espalhamento de luz laser de baixo ângulo 

são apresentados na tabela 10 e a distribuição nas figuras 9 e 10 para os pós de alumina e 

carbeto de nióbio, respectivamente. 

 

Tabela 10. Resultados da Análise de classificação por espalhamento de luz laser de baixo 

ângulo para os pós de alumina e carbeto de nióbio. 

 Alumina 

(Al2O3) 

Carbeto de Nióbio 

(NbC) 

Área 

superficial  

específica: 

3,5 m
2
/g 0,275 m

2
/g 

d(0.1) 0,997 µm 12,338 µm 

d(0.5) 1,959 µm 68,153 µm 

d(0.9) 3,723 µm 139,391 µm 

 

 

 

Figura 9. Distribuição do tamanho de partícula do pó de alumina. 

 

Tamanho de partícula (µm) 

Distribuição do tamanho de partícula 
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Figura 10. Distribuição do tamanho de partícula do pó do carbeto de nióbio. 

 

Pode-se observar que o tamanho de partícula do NbC é quase 30 vezes maior que as 

partículas de alumina, ou seja, a área superficial específica das partículas do reforço é até 12 

vezes menor do que da matriz. Esse fato, aliado à elevada refratariedade dos carbetos, faz com 

que a completa densificação do material seja difícil de atingir. 

No entanto, a distribuição do tamanho de partícula para ambos é ampla, fato que 

favorece o empacotamento do compósito, pois os espaços vazios formados entre as partículas 

grandes podem ser preenchidos por partículas menores, reduzindo o volume de vazios 

(MANGULKAR; JAMKAR, 2013). 

Com o objetivo de melhorar o empacotamento e facilitar a densificação do material, o 

NbC foi peneirado e as partículas menores (ϕpartícula<38µm) foram selecionadas para produzir 

novos compósitos. No entanto, os resultados mostraram uma diminuição na densidade de 5 a 

8 % da densidade teórica (DT), após a sinterização a 1500 ºC, em relação à obtida quando se 

utiliza o tamanho de partícula fornecido. Resultados semelhantes foram apresentados por 

Weiser e de Jonghe (WEISER; DE JONGHE, 1988) ao variar o tamanho de partícula de SiC 

de 0,5-75 µm numa matriz de ZnO (0,25 µm) e encontraram que a redução do tamanho de 

partícula das inclusões prejudica a densificação. 

Em um estudo mais recente, Yan et al. (YAN et al., 2013) estudaram, através de 

simulações de elementos finitos, o efeito do tamanho e dispersão das inclusões no 

comportamento da matriz durante a densificação. Concluíram que partículas menores tendem 

a causar diminuição da taxa de densificação ao substituir a maioria dos contatos entre a 

matriz/matriz (a qual promove a sinterização) por contatos entre a inclusão/matriz, ao passo 

que, se as partículas não estão dispersas, ou seja, formam aglomerados, esses são 

considerados como uma partícula maior, por conseguinte, o seu efeito sobre a densificação é 

menor. 

Tamanho de partícula (µm) 
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Estes resultados ajudam a compreender os possíveis efeitos do tamanho de partícula 

sobre a densidade do material (que subsequentemente afetam as propriedades do material), no 

entanto, sabe-se que uma dispersão homogênea das partículas de reforço otimiza a melhoria 

das propriedades mecânicas. 

 

 

4.1.2. Difração de raios X 

 

Na figura 11, apresentam-se os difratogramas dos pós iniciais. Estes foram analisados 

com o software Crystallographica Search-Match para identificar os picos das fases. 

 

 

Figura 11. Difratograma dos pós iniciais. 

 

No caso, a alumina está presente como Corumdum (PDF 71-1241) enquanto que o 

NbC, encontra-se como NbC estequiométrico (PDF 65-7993). 

A partir desta informação será verificado se houve qualquer mudança de fase ou 

formação de novas fases cristalinas após a sinterização dos compósitos. 
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4.2. Estudo dos compósitos iniciais mediante análise dilatométrica 

 

4.2.1. Análise dilatométrica 

 

Foram feitos ensaios de dilatometria dos compósitos monolíticos com o intuito de 

conhecer o comportamento dos compósitos durante a sinterização e compatibilizar as 

retrações e as taxas de retração para evitar a delaminação dos MGF´s durante a sinterização.. 

Como mencionado no capitulo anterior, os ensaios de dilatometria foram realizados 

em 3 taxas de aquecimento diferentes (5, 10 e 20 °C/min) para cada uma das composições 

monolíticas do MGF. Na figura 12 apresentam-se as curvas de retração linear (a) e taxa de 

retração linear (b), em função da temperatura para uma taxa de aquecimento de 5ºC/min. 

Devido a que durante o resfriamento não acontece mais nenhum evento térmico 

derivado da queima ou sinterização do compósito cerâmico (MACA; POUCHLY; 

BOCCACCINI, 2008), somente são apresentadas as curvas de retração durante o aquecimento 

das amostras. Mas, não obstante, desde que trincas e delaminações geralmente acontecem 

durante o resfriamento das peças, é importante analisar também os valores de retração após o 

resfriamento (medido no dilatômetro para uma temperatura de 250 ºC aproximadamente). 

Os valores de retração após o resfriamento, assim como a retração das amostras a 

1500ºC, que correspondem a aqueles apresentados na curva dilatométrica, são mostrados na 

tabela 11 junto com a temperatura de início de retração e a temperatura na qual é atingida a 

máxima taxa de retração. 

Da figura 12(a) e a tabela 11, visualiza-se que a alumina pura apresenta uma retração 

de 15,4% enquanto o compósito contendo 30% NbC retrai 10,3% após o resfriamento. Pode-

se observar que com o maior teor de NbC, a retração atingida pelos compósitos é menor.  

As curvas apresentam um comportamento semelhante durante a sinterização, sendo 

que a temperatura de início de retração para todas as amostras é próximo a 1260°C.  

A curva de taxa de retração em função da temperatura da figura 12(b) e a tabela 11 

apresentam as temperaturas às quais são obtidas as maiores taxas de retração. Observa-se que 

estas temperaturas são maiores quando comparadas com a da alumina pura. Rocha, A. H. A. 

Bressiani e J. C. Bressiani (ROCHA; BRESSIANI; BRESSIANI, 2001) e Tonello 

(TONELLO, 2013) obtiveram o mesmo resultado ao analisar compósitos de alumina com 

adições de NbC. 



75 

Assim, poderíamos intuir que o fim da sinterização acontece a maiores temperaturas 

ao aumentar o conteúdo de NbC no compósito. Então, para obter os mesmos valores de 

retração para todos os compósitos, provavelmente uma temperatura maior seja necessária.  

 

 

Figura 12. (a) Retração linear e (b) Taxa de retração linear em função da temperatura dos 

compósitos com uma taxa de aquecimento de 5 ºC/min.  

 

Tabela 11. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura na qual 

acontece a máxima taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 

5ºC/min. 

AMOSTRA 

Retração a 

1500ºC 

(%) 

Retração após o 

resfriamento 

(%) 

Temperatura de 

Início de retração 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração 

(ºC) 

100A 13,5 15,4 1257 1375 

95A-05N 11,3 13,9 1262 1415 

90A-10N 10,6 13,8 1257 1465 

85A-15N 9,4 12,9 1265 1485 

80A-20N 9,1 12,2 1255 1482 

75A-25N 7,8 11,2 1269 1485 

70A-30N 7,4 10,3 1240 1495 

 

(a) (b) 
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Na figura 13(a) e tabela 12 apresentam-se os resultados dos ensaios dilatométricos 

para a taxa de aquecimento de 10ºC/min.  

Como para a taxa de 5ºC/min, observa-se um decréscimo da retração dos compósitos 

ao aumentar o teor de NbC, embora a retração da alumina pura seja inferior quando 

comparada com a retração para o compósito com 5 %NbC.  

Da tabela 12 não é possível encontrar uma correlação para a temperatura de início da 

retração com o teor de NbC, o que fica mais notótio na figura 14(b). No caso das taxas de 

retração (figura 13(b) e tabela 12), a temperatura à qual a taxa máxima é atingida apresenta 

uma tendência a aumentar com o aumento do conteúdo de NbC. 

 

 

Figura 13. (a)Retração linear e (b)Taxa de retração linear em função da temperatura dos 

compósitos com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

  

(a) (b) 
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Tabela 12. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura na qual 

acontece a máxima taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 

10ºC/min. 

AMOSTRA 

Retração a 

1500ºC 

(%) 

Retração ao final 

do resfriamento 

(%) 

Temperatura de 

Início de retração 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração 

(ºC) 

100A 10,8 13,1 1242 1430 

95A-05N 10,1 14,0 1308 1445 

90A-10N 10,3 13,8 1273 1425 

85A-15N 8,4 13,0 1295 1490 

80A-20N 8,4 12,4 1297 1475 

75A-25N 5,4 9,7 1312 1500 

70A-30N 5,8 9,5 1316 1495 

 

No caso da taxa de aquecimento de 20°C/min (figura 14(a) e tabela 13), é possível 

observar novamente o aumento da retração ao adicionar 5%NbC na alumina pura (de 12,5% 

para 14,3%) e o posterior decréscimo da retração com o aumento do teor de NbC, comentado 

anteriormente. Observa-se também uma pequena tendência de acréscimo da temperatura em 

que é atingida a taxa de retração máxima com o aumento do teor de NbC. Pode-se visualizar a 

maior similaridade entre os comportamentos durante a retração das amostras, sendo que a 

retração a 1500°C encontra-se numa faixa mais estreita (entre 5,6 e 9,6%) quando comparado 

com as outras taxas de aquecimento. 
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Figura 14. (a)Retração linear e (b)Taxa de retração linear em função da temperatura dos 

compósitos com uma taxa de aquecimento de 20ºC/min. 

 

Tabela 13. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura na qual 

acontece a máxima taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 

20ºC/min. 

AMOSTRA 

Retração a 

1500ºC 

(%) 

Retração ao final 

do resfriamento 

(%) 

Temperatura de 

Início de retração 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração 

(ºC) 

100A 9,6 12,5 1255 1480 

95A-05N 8,5 14,3 1308 1480 

90A-10N 7,8 13,7 1283 1488 

85A-15N 7,5 13,3 1296 1500 

80A-20N 6,4 12,0 1229 1500 

75A-25N 5,8 11,2 1274 1500 

70A-30N 5,6 10,4 1316 1480 

 

Nas curvas das figuras 13(b) e 14(b) correspondentes às taxas de aquecimento de 10 e 

20ºC/min, podemos observar que para teores de 5 e 10 %p de NbC, há um aumento da taxa de 

retração em relação a alumina pura no entanto, não podemos concluir que este 

comportamento não aconteça nas outras composições, pois também é observado que apesar de 

atingir os 1500 °C (limite do equipamento), as amostras ainda tem uma taxa de retração 

(a) (b) 
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diferente de zero, o que significa que o processo de sinterização não foi concluído ou que a 

energia fornecida não foi suficiente para completar a densificação (FERREIRA, 2001), sendo 

talvez necessário aumentar a temperatura ou aumentar o tempo de permanência a 1500ºC. 

Quando é analisado o efeito da taxa de aquecimento (figura 15), pode-se visualizar que 

não exerce influência sobre a retração das amostras após resfriamento. No entanto, observa-se 

que em relação ao conteúdo de NbC, a retração linear das amostras decresce quase 

linearmente.  

Com relação às temperaturas, pode-se observar que não existe uma influência da taxa 

de aquecimento sobre a temperatura de início de retração, assim como na temperatura na que 

é atingida a taxa máxima de retração. No entanto, é possível observar que, no caso desta 

última, exibe-se uma tendência de acréscimo com o aumento do teor de NbC, o que já foi 

mencionado acima. 

 

 

Figura 15. (a)Retração linear em função do teor de NbC e (b)Temperaturas de máxima taxa de 

retração e início de retração em função do teor de NbC. 

 

A seguir, apresentam-se as curvas da taxa de densificação em função da densidade 

relativa (figura 16). Um ponto muito importante é o da taxa máxima de densificação, pois 

antes de atingir este ponto não há crescimento de grãos e os poros entre os grãos formam uma 

rede interligada. Depois deste ponto, a rede de poros começa a colapsar, mudando para poros 

isolados, e se inicia o processo de rápido crescimento de grãos (SUN; SNELLER; KWON, 

2009). 

 

(a) (b) 
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Figura 16. Taxa de densificação em função da densidade relativa para uma taxa de 

aquecimento de (a) 5 ºC/min, (b) 10 ºC/min e (c) 20 ºC/min. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Em geral, os picos de maior taxa de densificação estão entre os 69-83 %DT. E o 

compósito 95A-05N tem a taxa de densificação mais elevada, ainda maior do que a alumina 

pura em todas as taxas de aquecimento. 

É possível identificar dois segmentos com diferentes inclinações na parte inicial das 

curvas. Isto é mais notório para a menor taxa (5°C/min). Segundo Sun, Sneller e Kwon (SUN; 

SNELLER; KWON, 2009), as partículas menores dentro dos aglomerados e outras partículas 

pequenas "livres" tendem a dominar o início do processo de sinterização, enquanto elas 

começam a se consolidar. Este sinterizado de partículas "livres" resulta no primeiro segmento 

da curva da taxa de densificação versus densidade relativa. Uma vez que a consolidação 

dentro dos aglomerados chega ao ponto crítico, os aglomerados começam a assumir o papel 

dominante no processo de sinterização e, em seguida, a inclinação da curva diminui. 

Tal como mostrado na figura 17, conforme aumenta a taxa de aquecimento, o pico da 

taxa máxima de densificação acontece em maiores densidades (de 72 a 78 % DT) talvez 

devido à presença do NbC, pois segundo Lance, Valdivieso e Goeuriot (LANCE; 

VALDIVIESO; GOEURIOT, 2004) que modificaram as taxas de aquecimento na sinterização 

da alumina pura, observaram que o ponto de máxima taxa de densificação praticamente 

acontece na mesma densidade. 

 

 

Figura 17. Taxa de densificação em função da densidade relativa para o compósito 95A-05N. 

 

A partir dos dados obtidos na dilatometria, observamos que a diferença máxima de 

retração entre os compósitos se dá entre a alumina pura (100A) e o compósito com maior teor 

de NbC, 30 % (70A-30N); sendo este valor de aproximadamente 5,1 %. Projetando um 
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gradiente com uma diferença máxima de 5 % de NbC entre camadas, é possível diminuir esta 

diferença para 2,6 %, minimizando os esforços que ocorrem durante a retração. 

 

 

4.2.2. Medição da densidade das amostras sinterizadas no dilatômetro 

 

4.2.2.1. Densidade teórica 

 

A partir da densidade teórica da Al2O3 (3,98 g/cm
3
) e do NbC (7,8 g/cm

3
), foram 

calculadas as densidades teóricas dos compósitos utilizando a regra das misturas. Os 

resultados da densidade teórica são apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14. Densidades teóricas dos compósitos Al2O3-NbC 

Composições 
Al2O3 

(%peso) 

NbC 

(%peso) 

Densidade 

Teórica 

(g/cm
3
) 

100A 100,00 0,00 3.980 

95A-05N 95,00 5,00 4.080 

90A-10N 90,00 10,00 4.185 

85A-15N 85,00 15,00 4.295 

80A-20N 80,00 20,00 4.412 

75A-25N 75,00 25,00 4.534 

70A-30N 70,00 30,00 4.664 

 

 

4.2.2.2. Densidade aparente 

 

Uma comparação entre as densidades relativas obtidas nas amostras sinterizadas no 

dilatômetro em função do conteúdo de NbC e a taxa de aquecimento é apresentada na figura 

18. Observa-se que com o aumento do conteúdo de NbC, a densidade diminui, indo desde 

aproximadamente 90 % DT para 5 % de NbC; até quase 80 % DT para um teor de 30 % NbC. 
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Figura 18. Densidades relativas das amostras sinterizadas no dilatômetro em função do 

conteúdo de NbC. 

 

No caso da taxa de aquecimento, não é possível determinar uma correlação entre a 

mesma e a densidade das amostras. Como se observa, para baixos teores de NbC (até 20 % 

em massa) a taxa de 10ºC/min atinge os maiores valores de densidade, sendo que para teores 

maiores que 20 %p de NbC, a taxa de 20 °C/min é a que tem as maiores densidades. No 

entanto, estes resultados são consistentes com os resultados obtidos por Lance, Valdivieso e 

Goeuriot (LANCE; VALDIVIESO; GOEURIOT, 2004), que avaliou a influência da taxa de 

aquecimento na sinterização da alumina. Eles usaram taxas de 2, 5 e 10 °C/min e encontraram 

que as densidades e microestruturas são independentes das taxas de aquecimento utilizadas. 

As amostras sinterizadas no dilatômetro atingiram um nível de densificação menor que 

90% da densidade teórica, o que significa que elas têm um nível de porosidade que poderia 

afetar as propriedades mecânicas. Por essa razão, optou-se por utilizar auxiliares de 

sinterização para melhorar a densificação. 

 

 

4.3. Estudo do uso da nióbia (Nb2O5) como auxiliar de sinterização em compósitos 

Al2O3-NbC 

 

Para o presente estudo foi utilizada a nióbia (Nb2O5) como auxiliar de sinterização, 

pois ela forma um eutético com a alumina a uma temperatura de1425 °C (1698K), como se vê 

no diagrama de fase Al2O3- Nb2O5 da figura 19. 
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É conhecido que os auxiliares de sinterização podem incrementar as propriedades 

mecânicas dos compósitos, devido ao aumento da densidade, porém o uso de auxiliares de 

sinterização pode levar à formação de fases secundárias que minimizam as propriedades 

mecânicas do material. 

Estas fases secundárias podem ser benéficas em alguns casos evitando o crescimento 

de grão, mas também podem ser prejudiciais como é o caso do garneto de ítrio (YAG) que 

segundo Acchar (ACCHAR et al., 2000a) diminui a tenacidade à fratura ao precipitar nos 

contornos de grão da alumina e reduzir a força da união entre os grãos de Al2O3 e WC, sendo 

que a deflexão da trinca na interface Al2O3-WC é o principal mecanismo de tenacidade à 

fratura deste compósito. 

Para evitar a formação de fases secundárias, produto da reação entre a alumina e a 

nióbia, que poderiam afetar as propriedades mecânicas, a porcentagem de Nb2O5 foi fixado 

em 0,5% molar, de acordo com os resultados de Hsu et al.(HSU, 2005; HSU et al., 2008). 

 

 

Figura 19. Diagrama de fase Al2O3- Nb2O5 (temperaturas em Kelvin) (ROTH et al.
1
 (1981 

apud SANTOS; FILHO; TAYLOR, 1998)). 

 

 

                                                 
1
 ROTH, R. S. et al. Phase diagrams for ceramists. Columbus, OH: American Ceramic 

Society, 1981. 



85 

4.3.1. Análise dilatométrica da Al2O3e Al2O3 dopada com 0,5%mol Nb2O5 

 

Na figura 20 é apresentado o gráfico da retração e taxa de retração em função da 

temperatura para as amostras de alumina pura (100A) e alumina com nióbia (100A+Nb2O5). 

Pode-se observar que apesar de aumentar a temperatura de inicio da retração, a nióbia acelera 

o processo para temperaturas maiores a ~1250°C. A diferença entre os comportamentos 

durante a sinterização, em que a amostra contendo nióbia densifica em uma estreita faixa de 

temperatura é típica para uma reação na presença de uma fase líquida. 

No caso da taxa de retração, a figura mostra que a amostra com nióbia se aproxima a 

zero em 1500°C, indicando que o processo de sinterização está próximo ao fim, pelo que é 

muito provável que a adição da nióbia ajude à densificação dos compósitos. 

 

 

Figura 20. Retração e taxa de retração em função da temperatura para as amostras de alumina 

com e sem dopante Nb2O5. 

 

 

4.3.2. Medição da densidade 

 

4.3.2.1. Densidade teórica 

 

A partir da densidade teórica da Al2O3 (3,98 g/cm
3
), do NbC (7,8 g/cm

3
) e do Nb2O5 

(4,47 g/cm
3
), foram calculadas as densidades teóricas utilizando a regra das misturas. Os 

resultados da densidade teórica para os compósitos sem Nb2O5 foram apresentados na tabela 
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14, enquanto que na tabela 15, são apresentadas as densidades para as amostras dopadas com 

Nb2O5. 

 

Tabela 15. Densidades teóricas dos compósitos Al2O3-NbC com adição de Nb2O5. 

Composições 
Al2O3 

 (%peso) 

NbC 

(%peso) 

Nb2O5  

(%peso) 

Densidade 

Teórica 

(g/cm
3
) 

100A+ Nb2O5 98,71 0,00 1,29 3.986 

95A-05N+ Nb2O5 93.77 5,00 1,23 4.085 

85A-15N+ Nb2O5 83,90 15,00 1,10 4.301 

70A-30N+ Nb2O5 69,10 30,00 0,90 4.670 

 

Como mostrado, com o aumento do conteúdo de NbC, a densidade dos compósitos 

também aumenta, isso é devido a maior densidade do NbC em relação a alumina. No caso da 

adição da Nb2O5, (0,5 %mol), a sua influência é desprezível. 

 

 

4.3.2.2. Densidade a verde 

 

Na tabela 16 são apresentados alguns dos resultados de medições de densidade a verde 

para as amostras com e sem adição de Nb2O5. Os erros foram calculados mediante o desvio 

padrão. 

Pode-se observar que existe um pequeno ganho na densidade a verde após a 

prensagem isostática, indo de 59 % para quase 61 % da densidade teórica. 

Embora a melhoria da compactação não seja significativa, este processo é necessário 

uma vez que evita que gradientes de pressão causem uma variação na densidade dentro da 

peça e, consequentemente, mudanças na geometria final após a sinterização (KINGERY; 

BOWEN; UHLMANN, 1976). 
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Tabela 16. Densidade a verde dos compósitos antes e depois da prensagem isostática. 

 
Prensagem Uniaxial Prensagem isostática 

AMOSTRA 

Densidade a 

verde 

(g/cm
3
) 

Densidade 

Relativa a 

verde (%DT) 

Densidade a 

verde 

(g/cm
3
) 

Densidade 

Relativa a 

verde (%DT) 

100A 2,38±0,02 59,7±0,5 2,43±0,01 61,1±0,3 

95A-05N 2,43±0,01 59,5±0,2 2,48±0,02 60,7±0,6 

85A-15N 2,55±0,01 59,4±0,3 2,61±0,02 60,7±0,5 

70A-30N 2,83±0,01 60,7±0,3 2,90±0,01 62,3±0,3 

100A+Nb2O5 2,37±0 59,6±0,1 2,41±0,01 60,6±0,3 

95A-05N+Nb2O5 2,41±0 59,0±0,1 2,47±0,01 60,4±0,1 

85A-15N+Nb2O5 2,59±0,02 60,1±0,5 2,65±0,02 61,6±0,5 

70A-30N+Nb2O5 2,82±0 60,4±0,1 2,89±0,02 61,9±0,4 

 

Os valores atingidos durante a prensagem proporcionam um nível suficiente de 

empacotamento para se obter peças densas após o sinterizado, uma vez que estes valores se 

assemelham com os obtidos por outros pesquisadores que trabalharam com alumina. Por 

exemplo, a alumina pura utilizada como matriz por Lance, Valdivieso e Goeuriot (LANCE; 

VALDIVIESO; GOEURIOT, 2004) apresentou densidades a verde entre 45 e 62 %DT após a 

colagem de barbotina. Ai et al. (AI et al., 2011) trabalharam com compósitos de alumina e 

nióbia alcançando uma densidade a verde de 60 %DT após a prensagem.No caso do 

compósito alumina-zircônia trabalhado por Novak e Beranic (NOVAK; BERANIČ, 2005), 

valores entre 46-59 %DT foram alcançados também por colagem de barbotina. 

 

 

4.3.2.3. Densidade aparente 

 

As amostras verdes foram posteriormente sinterizadas num forno convencional. As 

amostras dos compósitos foram sinterizadas sob uma atmosfera redutora de grafite, usando o 

arranjo apresentado na figura 5.  

Após a sinterização as amostras apresentaram um diámetro uniforme o que demonstra 

a eficiência da prensagem isostática 
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Tal como mostrado no gráfico da figura 21, as densidades diminuem com o aumento 

do conteúdo de NbC nas amostras, o qual já foi observado nas amostras sinterizadas no 

dilatômetro. 

 

 

Figura 21. Densidade em função do teor de NbC para amostras com e sem auxiliar de 

sinterização sinterizadas a diferentes temperaturas. 

 

O comportamento observado nos compósitos coincide com o observado por vários 

pesquisadores (FERREIRA, 2001; ROCHA; BRESSIANI; BRESSIANI, 2001; TONELLO, 

2013; TROMBINI et al., 2012) que trabalharam com compósitos de alumina e carbeto de 

nióbio, em alguns casos, com auxiliares de sinterização. Eles explicam que a densificação é 

prejudicada devido ao "pinning effect” ou ancoramento da microestrutura exercido pelo NbC 

na matriz de alumina. O NbC serve como ponto de ancoragem sobre a matriz e inibe o 

crescimento dos grãos de alumina dificultando a mobilidade dos contornos de grão, o que 

dificulta a densificação e este por sua vez se reflete numa retração menor das peças. 

As amostras sinterizadas a 1400°C com 15% NbC foram as que apresentaram a 

melhoria mais significativa na densidade graças a adição de nióbia na formulação. Pode-se 

observar que o efeito da nióbia como auxiliar de sinterização é muito perceptível a 

temperaturas inferiores de 1450 °C em todas as composições, apresentando uma diferença na 

densidade aparente de até 9,32 %DT quando comparadas com as amostras sem auxiliares de 
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sinterização. No entanto, para 1500ºC, as amostras com Nb2O5 foram menos densas do que as 

amostras sem aditivo. 

Na figura 22, demonstra-se que a matriz de alumina (0% NbC e 0% NbC+Nb2O5) tem 

um comportamento semelhante ao dos compósitos em que a densidade aumenta com o 

aumento da temperatura, mas neste caso observa-se que a amostra com nióbia exibe uma 

queda na densidade após sinterização acima dos 1450ºC. Este resultado é semelhante ao 

encontrado por Hsu e colaboradores (HSU, 2005; HSU et al., 2008), onde a densidade das 

amostras de alumina com nióbia diminuiu após uma sinterização a 1550°C quando 

comparadas com as sinterizadas a 1500ºC devido ao efeito de sobrequeima ou "overfiring". 

 

 

Figura 22. Densidade em função da temperatura. 

 

A sobrequeima consiste em que a peça cerâmica atinge uma retração menor ou 

propriedades inferiores ao usar temperaturas mais altas durante a queima, normalmente 

causada pelo rápido crescimento de grãos, antes do fechamento total dos poros (KINGERY; 

BOWEN; UHLMANN, 1976; ROMERO et al., 2008). 

Observa-se que para as amostras com 5 % e 15 %NbC, há um ponto de inflexão, de 

1400ºC para 1450ºC, onde as amostras de referência tornam-se mais densas que as amostras 

dopadas com auxiliar de sinterização. Esse fenômeno provavelmente está relacionado a um 

problema de sobrequeima, uma vez que a temperatura eutética entre a alumina e a nióbia seja 

de 1425 °C, de acordo com o diagrama de fase Al2O3-Nb2O5 (figura 19). 
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Para as amostras com 30 % NbC também foram observadas a mesma melhoria na 

densidade nesta faixa de temperaturas (1400-1450ºC), mas a quantidade de melhora foi menor 

quando comparadas com as amostras de 5 e 15 %NbC. Talvez devido a que quanto maior o 

teor de NbC, maior o efeito de ancoragem da matriz e mais difícil a densificação. Por 

conseguinte, a baixa densidade atingida pelas amostras de referência ainda é ultrapassada pela 

densidade das amostras dopadas com auxiliar de sinterização. 

 

 

4.3.3. Difração de Raios-X 

 

A figura 23 mostra os difratogramas das amostras 100A, 100A+Nb2O5, 70A-30N e 

70A-30N+Nb2O5, sinterizadas a 1500ºC durante 2 horas.  

 

 

Figura 23. Difratogramas das amostras 100A, 100A+Nb2O5, 70A-30N e 70A-30N+Nb2O5, 

sinterizados a 1500ºC. 

 

Para o caso da alumina pura, esta é constituída por só uma fase Al2O3 na fase de 

corumdun ou fase alfa o que confirma o já mencionado na seção 4.1.2 com a análise dos pós 

iniciais. O difratograma da amostra 70A-30N mostra que o compósito é constituído pelas 

mesmas fases presentes antes da sinterização, ou seja alumina alfa e carbeto de nióbio, sem a 
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presença de qualquer fase cristalina nova que possa ter se formado devido à combinação dos 

elementos iniciais (Al, O, Nb ou C) ou qualquer contaminação a partir do processo de 

preparação da amostra. Isso corrobora o encontrado pelo Acchar, Cairo e Segadães 

(ACCHAR; CAIRO; SEGADÃES, 2005a), onde não foram encontradas fases secundárias em 

compósitos Al2O3-NbC.  

No caso das amostras com auxiliar de sinterização, 100A+Nb2O5 e 70A-30N+Nb2O5, 

a possibilidade de formação de uma fase secundária é maior, devido à maior solubilidade 

entre os óxidos em relação à que existe entre a alumina e o carbeto de nióbio. De acordo com 

o diagrama de fases da figura 19, a fase secundária que poderia ser formada é o AlNbO4. 

No entanto os difratogramas dessas amostras não mostram evidência de formação de 

fases cristalinas secundárias adicionais além das já presentes antes da sinterização. O 

diagrama de fases indica formação desta fase, porém de acordo com a regra da alavanca, a 

fração volumétrica seria de 1,63 %, próximo do limite de detecção do equipamento. (HSU, 

2005; HSU et al., 2008). 

 

 

4.3.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

De acordo com os resultados da seção 4.3.2.3, as amostras sinterizadas a 1400°C com 

15 %NbC foram as que apresentaram a melhoria mais significativa na densidade graças a 

adição de nióbia na formulação. 

Portanto são apresentados e discutidos os resultados das micrografias das amostras de 

100A, 100A+Nb2O5, 85A-15N e 85A-15N+ Nb2O5. 

Na figura 24 são mostradas as micrografias das amostras (a) 100A e (b) 100A+Nb2O5 

(alumina dopada com 0,5 %mol de nióbia), as quais foram atacadas termicamente para revelar 

suas microestruturas a 1300ºC durante 30 minutos. 

Como mostrado, os grãos da amostra de alumina pura possui tamanho de grão de 0,5 

±0,1 µm, que é quase 40 % do tamanho de grão da amostra de alumina dopada com nióbia 

(1,3 ±0,4 µm). 

Hsu et al. (HSU, 2005; HSU et al., 2008) encontraram que pequenas quantidades de 

Nb2O5 podem aumentar o tamanho de grão de 1 até 20 µm se é aumentada a temperatura de 

sinterização. 

Nas mesmas imagens observa-se que devido à temperatura relativamente baixa 

utilizada para sinterizar as amostras (1400ºC), o processo de sinterização não foi completado 
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na amostra de referência, sendo possível visualizar o processo de crescimento e coalescência 

dos grãos da alumina. Pode-se observar que na amostra de alumina pura os grãos estão 

começando a coalescer e são pequenos e arredondados, enquanto na amostra com nióbia os 

grãos são poligonais, indicando um grau de sinterização avançado.  

Este resultado concorda com o observado nos resultados de dilatometria da figura 20, 

onde a 1400ºC o processo de sinterização da amostra dopada com nióbia quase é concluído, 

sendo sua retração cessa a uma temperatura próxima a 1450ºC em quanto a alumina pura não 

cessa sua retração mesmo a 1500ºC. 

 

 

Figura 24. Imagens de MEV das amostras (a) 100A, e (b) 100A+Nb2O5 sinterizados a 

1400°C. 

 

Na figura 25 se apresentam imagens obtidas com o detector de elétrons 

retroespalhados (BSE) da amostra de alumina dopada com nióbia, onde se pode observar a 

presença da uma segunda fase que de acordo com os resultados do EDS, é rica em Nb. 

Embora os resultados de XRD não mostravam a presença de nióbia ou outra fase secundária 

do tipo AlNbO4 no material e sendo que o diagrama de fase não mostra solubilidade para a 

nióbia na alumina, pode-se concluir que a quantidade presente desta fase no compósito é 

inferior ao alcance de detecção do método. 

 

(a) (b) 
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Figura 25. Imagens BSE da amostra 100A+Nb2O5. 

 

Na figura 26 são mostradas as imagens de MEV das amostras 85A-15N (figura 26 (a) 

e (c)) e 85A-15N+Nb2O5  (figura 26 (b) e (d)). Nas imagens do detector de elétrons 

secundários (SE), pode-se observar uma morfologia dos grãos mais angular para as amostras 

dopadas com nióbia, isto pode ser devido ao maior grau de sinterização atingido por estas 

amostras graças ao aditivo de sinterização. 

Ao comparar o tamanho de grão dos compósitos, podemos observar que a amostra 

85A-15N tem um tamanho de grão igual a 0,51 ±0,08 µm enquanto que a amostra dopada 

com nióbia (85A-15N+Nb2O5) tem um tamanho de grão de 0,8 ±0,2 μm. Isto é consistente 

com o encontrado para as amostras de alumina sem carbeto nas quais adicionando o auxiliar 

de sinterização resultou em um aumento do tamanho de grão. Em outras pesquisas (ACCHAR 

et al., 2001; PASOTTI; BRESSIANI; BRESSIANI, 1998) foi estudado o efeito da ítria 

(Y2O3) como auxiliar de sinterização sobre os compósitos de Al2O3-NbC. Eles determinaram 

que uma das causas para este aumento do tamanho de grão era a formação de fase liquida a 

qual inibe o efeito de ancoragem das partículas inertes e ajuda ao crescimento de grão. 

Como já foi mencionado anteriormente, o NbC atrapalha a sinterização devido ao 

efeito de ancoramento da microestrutura ou “pinning effect” sobre a matriz. Este fenômeno é 

confirmado pela comparação do tamanho de grão da matriz com e sem carbetos. Nas amostras 

dopadas com nióbia, a amostra 85A-15N+Nb2O5 possui um tamanho de grão de 0,8 ±0,2 μm 

que é menor do que o da amostra 100A+ Nb2O5 (1,3 ±0,4 µm). No entanto, no caso das 

amostras sem nióbia este efeito não foi observado, provavelmente devido à sinterização 

(a) (b) 
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incompleta da amostra de alumina pura (0,5 ±0,1 µm para a alumina pura, versus 0,51 ±0,08 

µm para o compósito). 

 

 

Figura 26. Imagens obtidas com elétrons secundários (SE) (a) amostra 85A-15N, (b) amostra 

85A-15N+Nb2O5; e imagens detectadas com o detector de elétrons retrospalhados (BSE) (c) 

amostra 85A-15N, (d) amostra 85A-15N+Nb2O5. 

 

Pode-se apreciar que, apesar de submeter a mistura do pó a uma moagem de alta 

energia por mais de 5 horas, isso não foi suficiente para reduzir o tamanho de partículas do 

NbC. No entanto, apesar da presença de grandes aglomerados, a dispersão foi boa como pode 

ser observado na figura 27 tanto como para as amostras puras, bem como para aquelas 

dopadas com nióbia. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 27. Dispersão das partículas de NbC. (a)Amostra 85A-15N, (b) amostra 85A-

15N+Nb2O5. 

 

(a) 

(b) 
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Nas amostras livres de nióbia, também é possível observar a presença de trincas ao 

longo das imagens do MEV. Estas trincas são provavelmente produto da fase de preparação. 

Isto não acontece com as amostras com nióbia onde pode ser assumido que a nióbia melhora a 

aderência entre as fases (figura 26). 

Sugerisse que o NbC exerce uma influencia de aumento na tenacidade à fratura da 

alumina, pois como observado na figura 28, a trinca sofre uma deflexão na presença dos NbC 

dispersos na matriz.. 

 

 

Figura 28. Deflexão da trinca na amostra 85A-15N. 

 

 

4.3.5. Dureza Vickers 

 

Na figura 29 apresentam-se os resultados do ensaio de dureza em função do teor de 

NbC para os compósitos monolíticos sinterizados em forno. Em geral pode-se observar que 

com o aumento do teor de NbC, a dureza diminui. Este efeito é oposto ao esperado, pois ao 

adicionar uma partícula dura como o NbC (~22 GPa) na matriz de alumina (~19 GPa), espera-

se a melhoria da dureza do compósito, o que não acontece, provavelmente devido à alta 

porosidade das amostras. No entanto, as durezas das amostras com 5 e 15 %NbC sinterizadas 

a 1500ºC estão numa faixa de 10 a 14 GPa, valores que são maiores aos atingidos por Acchar 

et al. (ACCHAR et al., 2000b) ao sinterizar a 1650°C, sem pressão e numa atmosfera de 

argônio, compósitos com um teor de 5, 10 e 20 % NbC e obter 12,9 GPa, 9,6 GPa e 9,8 GPa 

de dureza, respectivamente.  
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Na análise das amostras de alumina pura e alumina dopada com nióbia, observa-se que 

as amostras puras são as que atingem os valores de dureza mais elevados, inclusive aquelas 

sinterizadas a uma temperatura de 1400ºC, apresentam uma dureza maior que da alumina 

dopada com nióbia sinterizada a 1500ºC. Isto pode ser explicado com o tamanho de grão 

observado no MEV, onde as amostras contendo nióbia apresentam tamanhos maiores de grão 

comparado com as amostras puras, e uma dureza menor. 

Isto coincide com os resultados apresentados por Krell e Blank (KRELL; BLANK, 

1995), que realizaram um estudo para determinar a dependência da dureza com o tamanho de 

grão da alumina. Comparando dados da literatura os autores observaram que cargas muito 

baixas (<5N) influenciam na dureza de maneira irregular, sendo que para uma carga menor 

mede-se também uma dureza menor. Para cargas entre 10 e 100 N foi encontrada uma 

dependência entre o tamanho de grão e a dureza, pois para um tamanho de grão entre 2 a 4 

µm, obtiveram durezas na faixa de 16 a 18 GPa, enquanto que para os tamanhos menores de 

grão (0,4 a 1,0 µm), a dureza aumenta para 20 ou 22 GPa. 

Esta dependência da dureza com o tamanho de grão, é também mencionada por R. 

Rice, Wu e Borchelt (RICE; WU; BORCHELT, 1994), que compararam os dados de vários 

materiais cerâmicos estudados por diferentes pesquisadores e concluíram que, em geral, ao 

aumentar o tamanho de grão, a dureza diminui. 

 

 

Figura 29. Dureza versus teor de NbC dos compósitos iniciais. 
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Para os compósitos Al2O3-NbC a dureza é influenciada por dois fatores: a melhoria 

dada pela presença de partículas duras de NbC, e o detrimento pelo aumento da porosidade, 

também causada pela presença do NbC, que dificulta a densificação da matriz de alumina. 

Ao analisar as amostras sinterizadas a 1400ºC, observamos que a dureza diminui à 

medida que o conteúdo de NbC aumenta, isto é principalmente devido ao aumento da 

porosidade refletida na menor densidade das amostras, tal e como foi visto na seção 4.3.2.3. 

Isso concorda com as pesquisas de Tang e Gong (TANG; GONG, 2013), que variaram a 

porosidade de amostras de NiO-ZrO2 usando PMMA como agente porogênico e 

determinaram que a uma maior porosidade, corresponde uma menor dureza, 

independentemente da carga utilizada. 

No caso das amostras sinterizadas a 1500°C, o comportamento é diferente. Nesta 

temperatura demonstra-se que aumentando o teor de NbC de 5 a 15 %, a dureza experimenta 

um aumento de 10 a 13 GPa e de 13 a 14 GPa para amostras com e sem nióbia 

respectivamente. No entanto, a dureza cai de novo quando o teor de NbC aumenta para 30 %. 

Isto se explica pelo nível de porosidade presente nas amostras, pois como mostrado na 

figura 30, as amostras com 5 e 15 % NbC sinterizadas a 1500ºC têm densidades semelhantes 

(~90 %DT), pelo que o efeito da porosidade é reduzido, evidenciando o efeito de reforço de 

NbC, elevando a dureza quase 2 GPa. 

As amostras com 30 % NbC têm baixa dureza e também baixa densidade (<85%), de 

modo que o efeito da porosidade causada pela presença do NbC na matriz de alumina é 

preponderante ao aumento da dureza causada também pela adição de NbC na matriz. 
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Figura 30. Dureza em função da densidade. As amostras sinterizadas a 1400ºC são 

apresentadas de cor branco e as sinterizadas a 1500ºC de cor preto. 

 

A partir dos resultados, podemos constatar que a nióbia é um auxiliar de sinterização 

efetivo até 1450°C, porque a partir desse ponto há uma queda na densidade das amostras com 

baixo teor de NbC, talvez devido â sobrequeima, uma vez que a temperatura eutética entre a 

alumina e a nióbia seja de 1425°C. 

Apesar desta queda na densidade, observa-se que o nióbia gera um leve aumento na 

dureza dos compósitos, provavelmente devido a uma melhor adesão entre a matriz e as 

partículas do carbeto. 

No entanto, a uma temperatura de 1500°C e conteúdos de NbC acima de 15%, a 

utilização de nióbia como dopante não é mais eficiente porque o seu efeito como auxiliar de 

sinterização não é suficientemente forte para superar o efeito de ancoragem exercido pelas 

partículas de NbC, o que é prejudicial para a densificação da matriz. 

 

 

4.4. Caracterização do MGF sinterizado em forno convencional sob atmosfera de grafite 

 

A seguir apresentam-se os resultados das análises realizadas nos MGFs sinterizados 

em forno convencional. Devido ao fato de que os compósitos dopados com nióbia obtiveram 
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valores de densidade inferiores aos obtidos pelas amostras de referência sinterizadas a 

1500ºC, foi decidido não fabricar uma peça de MGF com estes compósitos. 

 

 

4.4.1. Medição da densidade 

 

A tabela 17 apresenta os valores de densidade teórica, aparente e relativa do MGF5-30 

sinterizado em forno convencional durante 2 horas a 1500 ºC. O valor médio de 86 %DT é 

coerente com os resultados obtidos para os compósitos monolíticos. No entanto, este valor de 

densidade demonstra um nível elevado de porosidade nas peças, o que pode comprometer as 

propriedades mecânicas. 

 

Tabela 17. Densidade teórica, aparente e relativa da amostra MGF 5-30. 

AMOSTRA 

Densidade 

Teórica 

(g/cm
3
) 

Densidade 

aparente 

(g/cm
3
) 

Densidade 

Relativa 

(%DT) 

MGF 5-30 4,37 3,75 86 

 

 

4.4.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A imagem panorâmica da peça MGF5-30, sinterizada em atmosfera de grafite, feita 

com o detector BSE é apresentada na figura 31. É possível observar o gradiente claramente 

definido, causado pelo aumento do conteúdo do NbC (fase branca) quando se desloca da 

esquerda para a direita.  

Pode-se observar que as interfaces são praticamente planas graças à leve compactação 

feita após a deposição de cada camada, o que demonstra que através do processo de co-

prensagem utilizado é possível produzir peças com gradiente funcional. 
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Figura 31. Imagem BSE do MGF 5-30, sinterizado no forno com atmosfera redutora de 

grafite. 

 

 

4.4.3. Espectroscopia de energia dispersiva 

 

A figura 32 apresenta o resultado do Line Scan Analysis do elemento nióbio sobre uma 

micrografia do MGF 5-30 sinterizada no dilatômetro. A micrografia foi tirada no MEV com o 

detector de elétrons retroespalhados (BSE) da amostra polida e sem atacar. 

Como mencionado na seção 4.4.2, as partículas brancas da micrografia correspondem 

aos carbetos de nióbio, enquanto que a matriz (áreas escuras) é composta de alumina. Como 

observado no espectro, existem alguns picos correspondentes aos pontos onde a faixa onde foi 

feita a varredura intersecta partículas de NbC. No entanto, é possível visualizar uma 

diminuição do teor de nióbio da esquerda para a direita, o que é coerente ao projetado, 

considerando o teor de NbC varia de 30 % a 5 %, dentro das 6 camadas do MGF. 

É interessante observar que, a diminuição do teor de Nb, é graduada ou escalonada, o 

que indica que, durante a sinterização do MGF, o gradiente projetado foi mantido com 

sucesso. 

 

5%NbC 10%NbC 15%NbC 20%NbC 25%NbC 30%NbC 
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Figura 32. Line Scan Analysis do MGF 5-30 sinterizado no forno com atmosfera redutora de 

grafite, para o elemento nióbio ao longo da amostra. 

 

 

4.4.4. Dureza Vickers 

 

Na figura 33, apresenta-se o resultado da varredura de dureza para a amostra MGF 5-

30. 

Tais como os resultados obtidos para os compósitos monolíticos, observa-se um 

aumento na dureza de 13 a 17 GPa, ao aumentar o teor de NbC de 5 a 15% da primeira para a 

terceira camada. Após essa camada, se mostra uma queda para quase 9 GPa na camada de 

30% NbC, com um comportamento quase linear ao longo das camadas intermediarias. A 

partir deste resultado, pode-se concluir que, para o método de sinterização utilizado (forno 

convencional com atmosfera redutora de grafite) o conteúdo de 15% NbC representa o limite 

em que o efeito de reforço do NbC é eficaz, pois a partir deste valor a porosidade causada pela 

presença do mesmo NbC na matriz de alumina, torna-se predominante no valor de dureza, 

evitando atingir níveis de dureza próximos aos dos materiais originais (alumina ~19 GPa e 

NbC ~22 GPa). 
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Figura 33. Varredura de durezas ao longo do MGF 5-30. 

 

Com o intuito de conseguir peças densas e com propriedades atraentes para serem 

utilizadas como ferramentas de corte, optou-se por trabalhar com o processo de sinterização 

Spark Plasma Sintering (SPS), que além de ser assistido por pressão, aplica-se uma corrente 

através das amostras permitindo taxas de aquecimento maiores, o que promove a obtenção de 

tamanhos de grão menores e, portanto, propriedades mecânicas melhores. 

 

 

4.5. Caracterização dos MGF sinterizados por Spark Plasma Sintering 

 

4.5.1. Medição da densidade 

 

Os valores de densidade teórica, aparente e relativa dos MGF sinterizados por SPS são 

apresentados na tabela 18. Pode-se observar que, ao contrário de sinterização convencional 

(com e sem auxiliar de sinterização), com este processo foi possível obter altas densidades 

(>98 %DT) graças a aplicação da pressão (30 MPa) e o campo elétrico que acontecem durante 

o processo de SPS. Como mencionado na seção 2.2.1, aplicar pressão mecânica durante a 

sinterização ajuda a remover os poros da peça a verde e proporciona uma força motriz 

adicional para a densificação (WANG; CHEN; HIRAI, 2000).  

Estes valores de densidade são semelhantes aos obtidos por Acchar e Segadães 

(ACCHAR; SEGADÃES, 2009) (>99,5 %DT) usando prensagem a quente com uma pressão 



104 

de 30 MPa (igual à aplicada neste trabalho), mas com uma temperatura de sinterização 

superior (1650ºC vs 1500ºC). 

 

Tabela 18. Densidade teórica, aparente e relativa das amostras MGF sinterizadas por SPS. 

AMOSTRA 

Densidade 

Teórica 

(g/cm
3
) 

Densidade 

aparente 

(g/cm
3
) 

Densidade 

Relativa 

(%DT) 

MGF S170 4,34 4,27 98,3 

MGF S300 4,34 4,29 98,8 

MGF A170 4,35 4,29 98,6 

MGF A300 4,35 4,29 99,3 

 

Vale ressaltar que de acordo com os resultados experimentais, os efeitos do tamanho 

de partícula, da reatividade do pó, assim como o tipo e quantidade de auxiliar de sinterização 

são minimizados com o aumento da pressão, ração pela qual, não vale a pena utilizar 

auxiliares de sinterização nestes tipos de processos. (WÖTTING; ZIEGLER, 1985). 

 

 

4.5.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Na figura 34 são apresentadas as imagens do MEV feitas com o detector de elétrons 

retroespalhados. A figura 34(a), mostra uma camada do MGF S300, onde se pode observar a 

boa dispersão das partículas de NbC (partículas mais claras).  

Por outro lado, a figura 34(b) apresenta a área da interface entre as camadas 3 e 4 da 

amostra de MGF A300, em que, apesar da pequena diferença no conteúdo de NbC (de 15 para 

20%), é possível detectar a fronteira entre as duas camadas. 

É importante observar que não obstante a diferença de retração de queima, não são 

observadas trincas nesta interface. 
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Figura 34. Imagem BSE do MEV da amostra MGF S300, (a) terceira camada e (b) amostra 

MGF A300, interface entre as camadas 3 e 4. 

 

Imagens da zona de fratura utilizada para a medição de tamanho de grão são mostradas 

na figura 35. Aqui pode-se observar que o modo de fratura é principalmente intergranular com 

pequenas frações de fratura transgranular. Segundo Pallone e colaboradores (PALLONE et 

al., 2003), o NbC além de inibir o crescimento dos grãos, também modifica o modo de fratura, 

promovendo a fratura intergranular em nanocompósitos de alumina com 5 %p de NbC. 

 

 

Figura 35. Superfície de fratura do (a) MGF A170, primeira camada e (b) MGF A300, 

segunda camada. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Isto é vantajoso porque enquanto a fratura transgranular contribui para aumentar a 

resistência à flexão da matriz, a fratura intergranular principalmente promove a tenacidade à 

fratura e está associada com uma alta energia de fratura da interface e o mecanismo de 

deflexão de trinca (ACCHAR; SEGADÃES, 2009). 

Na figura 36 são apresentadas as curvas do tamanho de grão medido a partir das 

superfícies de fratura, em função da camada e, portanto, em função do teor de NbC. Como se 

mostra, com o aumento do teor de NbC, o tamanho do grão diminui, o que está de acordo com 

o que foi discutido acima sobre o efeito do ancoramento das partículas inertes sobre a matriz. 

Para os casos assimétricos observamos um pequeno aumento do tamanho de grão para 

a camada com 30% NbC em relação à camada com 25% NbC, isto é basicamente porque 

durante o processo, a área próxima ao pistão de grafite densifica mais rapidamente do que a 

parte central da amostra (WANG; CHEN; HIRAI, 2000), o que pode gerar esta diferença no 

tamanho de grão. 

Para as amostras simétricas, figura 36(a), há uma diferença no tamanho de grão 

alcançada na camada com maior teor de NbC (30 %p). Esta diferença está relacionada com a 

taxa de aquecimento utilizada para a sinterização das amostras. No caso da amostra MGF 

S300 foi utilizada uma taxa de 300ºC/min e foi obtido um tamanho de grão de 2,4 ±0,3 μm 

para a camada central, enquanto que para a amostra MGF S170, a taxa foi de 170ºC/min e o 

tamanho de grão para a mesma camada foi de 1,4 ±0,2 μm. Isto contradiz o mencionado por 

Shen et al. (SHEN et al., 2002) que conduziram um estudo da influência dos parâmetros de 

processo SPS e observaram que para uma maior taxa de aquecimento o tamanho de grão é 

menor.  

No entanto, Zhou e colaboradores (ZHOU et al., 2004), estudaram o efeito de 

diferentes taxas de aquecimento com diferentes temperaturas de sinterização de alumina; eles 

observaram que a baixas temperaturas de sinterização (<1150ºC), uma taxa de aquecimento 

de 300°C/min gera grãos maiores do que os obtidos com uma taxa de 50°C/min. Esta 

condição é revertida para temperaturas de sinterização acima de 1200°C. Os autores sugerem 

que a resposta provavelmente esteja na relação entre os mecanismos de transferência de massa 

e o campo elétrico, relação que ainda precisa ser estudada. 

No presente trabalho, embora as amostras foram sinterizadas a 1500°C é provável que 

estejam apresentando um comportamento semelhante ao das amostras sinterizadas a baixas 

temperaturas (<1150°C) estudadas por Zhou, desde que a adição de NbC na alumina pura 

tende a elevar a temperatura na qual o processo de sinterização é finalizado. 
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No caso das amostras assimétricas figura 36(b), não se observa uma relação entre o 

tamanho de grão das amostras e as taxas de aquecimento, uma vez que o comportamento varia 

conforme varia o conteúdo de NbC. 

 

 

Figura 36. Tamanho de grão em função das camadas para as (a) amostras simétricas e (b) 

amostras assimétricas. 

 

 

4.5.3. Espectroscopia de energia dispersiva 

 

Na figura 37 e apresentam-se os resultados do Line Scan Analysis do Nb para as 

amostras sinterizadas por SPS sobre as respectivas micrografias tiradas por meio do detector 

BSE no MEV. 

Como já foi mencionado na seção 4.4.3, os picos presentes se devem a que a faixa de 

analise intercepta alguns carbetos de nióbio. 

Devido à baixa diferença de conteúdo de NbC entre as camadas (5 % NbC) e os picos 

das leituras diretas sobre os carbetos, resulta difícil de observar o aumento de sinal entre cada 

camada, a qual é escalonada. 

No entanto, é possível visualizar a variação nas camadas exteriores dos MGFs 

simétricos (figura 37(a) e (b)), sendo menos visível nas interfaces das camadas interiores, 

onde o teor de NbC é maior. 

As amostras assimétricas (figura 37(c) e (d)), apresentam um aumento no sinal de 

nióbio, uma vez que se desloca ao lado direito da imagem, o que coincide com o aumento do 

teor de NbC nas amostras (5 a 30 % NbC). 

(a) (b) 
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Pode-se observar uma queda no sinal de Nb na extremidade direita da amostra, o que 

pode ser atribuído a uma possível difusão do carbono do papel grafite utilizado para isolar as 

amostras dos pistões e o molde durante o processo de sinterização por SPS. 

 

 

 

Figura 37. Line Scan Analysis dos (a) MGF S170 e (b) MGF S300, (c) MGF A170 e (d) MGF 

A300 sinterizados por SPS para o elemento Nb ao longo da amostra. 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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4.5.4. Dureza Vickers 

 

Na figura 38 apresentam-se as curvas de varredura de dureza das amostras de MGF 

sinterizadas por Spark plasma sintering (SPS). Como observado, os valores de dureza são 

maiores do que os obtidos para as peças sinterizadas pelo método convencional, isto é em 

grande parte graças alta densidade das peças obtidas por esta técnica (> 98 % TD). 

Nestas peças, o valor de dureza aumenta com o aumento do teor de NbC, variando de 

20,5 GPa para um teor de 5% de NbC até 24,3 GPa para o teor máximo de 30% NbC no caso 

dos MGF simétricos e de 20,7 GPa (5 % NbC) para 23,4 GPa (30 % NbC) no caso dos MGF 

assimétricos. Estes resultados confirmam que a presença do NbC melhora a dureza do 

compósito e que a porosidade presente nas amostras sinterizadas em forno convencional 

exercem uma influência maior em detrimento ao efeito da melhoria da dureza dos carbetos. 

Para as amostras simétricas e assimétricas, não é possível observar uma correlação da 

taxa de aquecimento sobre os valores de dureza atingidos, uma vez que os valores são 

próximos entre si. 

Pode-se observar que nos MGF S170 e MGF S300, a simetria imposta sobre a 

composição das camadas é efetivamente refletida numa simetria das propriedades (dureza), o 

qual confirma a viabilidade de produção de peças com gradiente funcional segundo o 

projetado. 

 

 

Figura 38. Varredura de dureza ao longo dos corpos de prova de (a) MGF simétricos, e (b) 

MGF assimétricos, sinterizados por SPS. 

 

Os valores de dureza obtidos nas amostras MGF sinterizadas por SPS são superiores 

aos encontrados na literatura (figura 39). Embora estes resultados sejam para compósitos 

(a) (b) 
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monolíticos e as cargas utilizadas sejam diferentes, observa-se, por exemplo, que para as 

amostras com o mesmo teor de NbC (30 %p), sinterizadas por prensagem a quente, o máximo 

valor de dureza atingido foi de 20 GPa (ACCHAR; CAIRO; SEGADÃES, 2005b), enquanto 

que nosso caso foi de 24,3 GPa. O mesmo acontece quando comparados com outros 

compósitos de matriz de alumina e carbetos, como no caso do WTiC que atingem uma dureza 

máxima de 22 GPa para amostras também sinterizadas com prensagem a quente (ACCHAR; 

MARTINELLI; CAIRO, 2000). 

Com estes resultados, observamos que os compósitos de alumina-NbC, sinterizados 

por SPS, representam uma boa alternativa para a fabricação de ferramentas de corte. 

 

 

Figura 39. Comparação da dureza dos compósitos alumina+carbetos. 

 

 

4.5.5. Tenacidade à indentação 

 

As tabelas 19 e 20 apresentam os resultados da análise da tenacidade à fratura para as 

amostras sinterizadas por SPS. 

Não é possível observar uma correlação entre os valores obtidos e o teor de NbC 

presente em cada camada como observado com os resultados de dureza, no entanto, este 
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resultado corrobora os resultados obtidos por Acchar e colaboradores (ACCHAR et al., 

2000b), quando estudaram compósitos de Al2O3-NbC com conteúdos entre 5 e 30% e 

observaram que os valores estavam na faixa de 2,8 MPa.m
1/2

 e 4,5 MPa.m
1/2

 sem apresentar 

uma correlação com o teor de NbC. 

Em relação as taxas de aquecimento, pode-se observar que a taxa de 170ºC/min 

apresenta valores de tenacidade à fratura superiores aos apresentados para uma taxa de 

300ºC/min, talvez devido ao menor tamanho de grão destas (1,9 vs 2,9 µm). 

 

Tabela 19. Valores de tenacidade à indentação para os MGF simétricos sinterizados por SPS. 

Camada 

Conteúdo de 

NbC 

(%peso) 

Tenacidade  à indentação (MPa.m
1/2

) 

MGF S170 MGF S300 

1 5 5,37 4,71 

2 15 5,39 4,46 

3 25 5,19 4,57 

4 30 5,36 4,81 

5 25 3,87 4,26 

6 15 3,50 3,23 

7 5 - 4,25 

 

No caso dos MGFs assimétricos (tabela 20), também não é possível determinar uma 

relação entre o conteúdo de NbC ou as taxas de aquecimento e os valores obtidos para a 

tenacidade à fratura, devido à dispersão destes valores. Isto pode ser explicado pela 

imprecisão do método utilizado, que apesar de ser um método que ganhou grande 

popularidade nos últimos tempos, devido à sua simplicidade e velocidade para medir a 

tenacidade à fratura, é um método pouca precisão (KRUZIC et al., 2009). 
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Tabela 20. Valores de tenacidade à indetação para os MGF assimétricos sinterizados por SPS. 

Camadas 

Conteúdo de 

NbC 

(%peso) 

Tenacidade à indentação (MPa.m
1/2

) 

Amostra A170 Amostra A300 

1 5 5,12 5,17 

2 10 4,21 5,32 

3 15 4,91 4,64 

4 20 5,43 4,60 

5 25 5,83 5,61 

6 30 5,43 4,41 

 

No entanto, os valores obtidos são competitivos com os encontrados na literatura 

(ACCHAR; DINIZ; CAIRO, 2003; ACCHAR; MARTINELLI; CAIRO, 2000; ACCHAR; 

SEGADÃES, 2009; ACCHAR et al., 2000a; GUSTAFSSON et al., 2008; PILLAI et al., 

2004; YIN et al., 2013). Como mostrado graficamente na figura 40, os valores obtidos neste 

estudo são superiores aos encontrados na literatura para compósitos de Al2O3-NbC 

sinterizados por prensagem a quente (4,8 MPa.m
1/2

) (Acchar Wilson Diniz, & Cairo, 2003 ). 

Apesar de ser menores quando comparados com os compósitos de alumina com outros 

tipos de reforços, tais como Al2O3 + 6%vol TiC + 33%vol (W, Ti)C + 4%vol Co ou 

Al2O3+10% WC, que atingem valores de até 7,2 e 7,0 MPa.m
1/2

 respectivamente (ACCHAR 

et al., 2000a; YIN et al., 2014). 

Embora os carbetos cimentados e os compósitos cerâmico-carbeto cimentado sejam 

mais tenazes (10-25 MPa.m
1/2

 e 6-10 MPa.m
1/2 

respectivamente), a tenacidade à fratura dos 

compósitos Al2O3-NbC encontrados no presente trabalho (~5 MPa.m
1/2

) ainda é aceitável para 

ferramentas de corte, mesmo se consideramos que os compósitos cerâmico-cerâmico têm a 

vantagem de uma melhor dureza a altas temperaturas, boa estabilidade térmica e melhor 

resistência ao desgaste, o que lhes permite maiores velocidades corte quando comparados com 

outros materiais (ACCHAR et al., 2001). 
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Figura 40. Comparação da tenacidade à indentação dos compósitos alumina+carbetos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos dados obtidos na dilatometria, observamos que a diferença máxima de 

retração entre os compósitos se dá entre a alumina pura (100A) e o compósito com maior 

teor de NbC, 30 % (70A-30N); sendo este valor de aproximadamente 5,1 %. Projetando 

um gradiente com uma diferença máxima de 5 % de NbC entre camadas, é possível 

diminuir esta diferença para 2,6 %, minimizando os esforços que ocorrem durante a 

retração. 

 

 A densidade diminui com o aumento do conteúdo de NbC, uma vez que a densificação é 

prejudicada devido ao "pinning effect” ou ancoramento da microestrutura exercido pelo 

NbC na matriz de alumina. O NbC serve como ponto de ancoragem sobre a matriz e inibe 

o crescimento dos grãos de alumina dificultando a mobilidade dos contornos de grão, este 

fenômeno é confirmado pela comparação do tamanho de grão da matriz com e sem 

carbetos. Nas amostras dopadas com nióbia, a amostra 85A-15N+Nb2O5 possui um 

tamanho de grão de 0,8 ±0,2 μm, menor do que da amostra 100A+Nb2O5 (1,3 ±0,4 µm). 

 

 A nióbia melhora a densificação dos compósitos alumina-NbC mediante a densificação 

na presença de fase líquida, mas ela é efetiva até uma temperatura de sinterização de 

1450°C, porque a partir desse ponto a densidade diminui, talvez devido à sobrequeima, 

uma vez que a temperatura eutética entre a alumina e a nióbia é de 1425°C. Apesar desta 

queda na densidade, observa-se que a nióbia cause um leve aumento na dureza dos 

compósitos, provavelmente devido a uma melhor adesão entre a matriz e as partículas do 

carbeto. 

 

 Na sinterização em forno convencional com atmosfera redutora de grafite, não existe 

evidência de formação de fases cristalinas secundárias adicionais além das já presentes 

antes da sinterização. As densidades das peças sinterizadas (< 90%) mostram um nível 

elevado de porosidade nas peças, o que compromete as propriedades mecânicas, sendo as 

durezas dos compósitos (10 a 14 GPa) inferiores do que as durezas dos materiais 

originais. (alumina ~19 GPa e NbC ~22 GPa). 
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 Mediante o processo de Spark plasma sintering (SPS), foi possível obter peças com 

gradiente funcional feitos de alumina (Al2O3) com conteúdo de carbeto de nióbio (NbC) 

variável, com boa densidade (> 98 %TD) e livres de trincas. O gradiente projetado foi 

mantido com sucesso após a sinterização, como observado nos resultados de dureza das 

amostras MGF S170 e MGF S300.  

 

 As altas durezas obtidas nas amostras sinterizadas por SPS (20,5 e 24,3 GPa), superiores 

aos valores encontrados na literatura, e a tenacidade à fratura, média para materiais 

compósitos a base de alumina e carbetos (~5 MPa.m
1/2

), fazem com que estes materiais 

apresentem um bom potencial de aplicação como ferramentas de corte, desde que 

apresentam uma alta dureza a altas temperaturas, boa estabilidade térmica e melhor 

resistência ao desgaste, o que lhes permitem maiores velocidades corte quando 

comparados com outros materiais. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 A seguir, vêm apresentadas sugestões para trabalhos futuros, no sentido de 

complementar a dissertação aqui apresentada. Dentre elas, podem-se destacar: 

 

 Estudar a influência do conteúdo de nióbia sobre o comportamento de sinterização dos 

compósitos Al2O3-NbC. 

 

 Caracterizar compósitos de Al2O3-NbC sinterizados a temperaturas acima de 1500ºC 

(1650ºC, 1700ºC) 

 

 Analisar o comportamento da tenacidade à fratura (diferentes cargas de indentação) 

dos MGFs sinterizados por SPS. 

 

 Avaliar a resistência ao desgaste dos MGFs a base de Al2O3-NbC 
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