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RESUMO 

 

PEREIRA NETO, A. L. Materiais com gradiente funcional (MGF) a base de alumina 

(Al2O3) e zircônia estabilizada com ítria (3Y-ZrO2) obtidos por co-prensagem e 

sinterização em dois estágios. 107p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

O interesse em materiais com gradiente funcional (MGF) tem crescido nos últimos 

anos devido à possibilidade de se obter peças com variação de propriedades ao longo de uma 

ou mais dimensões, gerando desempenho ótimo dependendo da solicitação imposta ao 

material. Por outro lado, a sinterização em dois estágios, consiste em aquecer a peça 

conformada até que esta apresente densidade relativa entre 75% e 92% da densidade teórica, 

e, em seguida, submetê-la a um resfriamento rápido até uma temperatura inferior, onde deve 

permanecer por um período até o fim da densificação. Desta maneira, é possível obter peças 

densas, com tamanho médio de grãos inferior ao obtido via sinterização convencional, 

melhorando suas propriedades mecânicas. Neste trabalho, foram caracterizados, por 

dilatometria, compósitos alumina- zircônia parcialmente estabilizada com ítria (3Y-ZrO2), 

com teor de ZrO2 variando de 0 a 30%massa/massa. Após compatibilização do 

comportamento destes compósitos durante a sinterização e determinação da temperatura de 

pico do processo de sinterização em dois estágios (TSS), foram montadas peças com 

gradiente de composição. Estas peças foram sinterizadas em dois estágios, com temperatura 

de pico de 1450°C e temperatura de patamar de 1350°C por 8horas. A microestrutura foi 

avaliada com o uso de microscópio eletrônico de varredura e realizou-se a caracterização 

mecânica por ensaios de dureza, tenacidade à indentação, a fim de se fazer um estudo 

comparativo dos resultados obtidos para as peças sinterizadas em dois estágios com os das 

peças com gradiente funcional densificadas via sinterização convencional a 1500°C. 

A co-prensagem, seguida da técnica de sinterização em dois estágios utilizada para 

obtenção de peças com gradiente funcional, foi eficiente em produzir peças com densidade 

aparente relativa de 98,1% DT, valores de tenacidade a indentação variando entre 

4,3MPa.m
1/2 

  a 9,8MPa.m
1/2 

 e valores de dureza entre 17,5GPa a 18,4GPa. 

 

Palavras-chave: MGF. Alumina. Zircônia. 3Y-ZrO2. Compósitos. Sinterização convencional. 

Sinterização em dois estágios.



 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

PEREIRA NETO, A. L. Functionally graded materials based on alumina/zirconia 

composites processed by co-pressing and two-stage sintering. 107p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2016. 

 

 

The interest for functionally graded materials (FGM) has grown up during last 2 decades 

owing to the possibility of developing pieces and devices with a gradual properties variation 

along one or more dimensions, which allows an optimum performance as a function of 

imposed solicitation. On the other hand, two stage sintering is a relative new sintering 

technique, where the shaped pieces are heated up to a relative density of 75-92% t.d., 

followed by a fast cooling step, up to an inferior temperature, where the piece in maintained 

up to the end of dense structures, whit finer microstructures, responsible for better mechanical 

properties. In this work, we characterized alumina-ytria-stabilized zirconia composites, with 

different amounts of 3Y-ZrO2, by dilatometry. After fitting thermal behavior of the distinct 

composites during sintering and determining temperature of maximum densification rate, co-

pressed FGMs were constructed. Then pieces were sintered by pressureless traditional 

technique and two stage sintering, with a peak temperature of 1450°C and soaking 

temperature of 1350°C x 8hours. Microstructure was studied by SEM and mechanical 

properties: microhardness and indentation toughness, in order to compare pressureless 

sintered FGMs at 1500°C and two stage sintered FGMs.  

 
Keywords: FGM. Alumina. Zircônia. 3Y-ZrO2. Composites. Pressureless sintered. Two stage 

sintered.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica de novos materiais tem sido motivada pela exigência cada vez 

maior de componentes que, em uso, satisfaçam a exigências múltiplas e específicas.  

Materiais com gradiente funcional (MGF), por definição, são utilizados na engenharia 

como componentes com transições graduais de microestrutura e/ou composição ao longo de 

uma ou mais dimensões, o que proporciona uma variação de suas propriedades em função dos 

requisitos de desempenho funcional (HVIZDOS et al., 2007).   

Materiais com gradiente funcional têm sido aplicados em diversas áreas tecnológicas 

(HE et al., 2009), estruturais (ZHANG e ZHANG, 2013), biomédicas (ASGHARZADEH 

SHIRIRAZI e AYATOLLAHI, 2014), elétricas (MARKOVIC et al., 2010) térmicas (WANG 

et al., 2015), entre outras. 

A necessidade de se desenvolver peças com superfície de alta dureza e elevada inércia 

química e que ao mesmo tempo apresente tamanho de grão reduzido, favorecendo as 

propriedades mecânicas, têm sido um dos maiores desafios para vários pesquisadores. 

Considerando sistemas cerâmicos, os maiores desafios para se construir MGF, que são 

estruturas heterogêneas, são: o projeto da transição entre as diferentes microestruturas, 

escolha criteriosa dos materiais, bem como da técnica de fabricação que permita continuidade 

entre as regiões com diferentes densidades e coeficientes de expansão térmica (KIEBACK et 

al., 2003). Ao estabelecer a técnica de fabricação, algumas considerações, tais como taxas de 

aquecimento e resfriamento, temperatura e o tempo de patamar durante a etapa de 

sinterização, devem ser observadas, pois regiões com diferentes coeficientes de dilatação 

térmica linear propiciam aparecimento de tensões internas, trincas e empenamentos na peça 

(HE et al., 2009). 

Neste trabalho foi selecionado o compósito alumina/zircônia: a alumina, por 

apresentar alta resistência à corrosão, elevada dureza e alta resistência ao desgaste (KERN et 

al., 2015) e a zircônia, por melhorar a resistência ao choque térmico do material (JAMALI et 

al., 2012; FANG et al., 2013). Utilizou-se a zircônia como agente tenacificador da alumina, 

devido à transformação martensítica deste óxido (SKOVGAARD et al., 2010; MAMIVAND 

et al., 2013), responsável pela otimização da tenacidade à fratura. 

Uma das soluções que vem sendo amplamente estuda e considerada como promissora 

para maximizar tais propriedades está fundamentada no processo de sinterização. 
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Dessa forma, a relevância dessa pesquisa está associada ao desenvolvimento de peças 

com gradiente funcional, por de meio co-prensagem, seguida de sinterização em dois estágios, 

que possibilitem a obtenção de características microestruturais homogêneas e, em 

consequência, propriedades apropriadas para serem oferecidas como solução para aplicações 

em engenharia. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

 Desenvolver e caracterizar peças com gradiente funcional (MGF) densas, à base de 

alumina e zircônia por co-prensagem e sinterização em dois estágios. 

 

Objetivos Específicos  

De modo a atingir o objetivo descrito, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Caracterizar compósitos homogêneos com diferentes concentrações de alumina e 

zircônia com o intuito de estudar o comportamento térmico e mecânico desses 

compósitos. 

 Projetar o tratamento térmico de MGFs composto por gradiente de 3Y-ZrO2, em 

função do comportamento térmico de compósitos homogêneos a base de alumina com 

teores crescentes de 3Y-ZrO2.  

 Caracterizar MGFs a base de Al2O3 e 3YZrO2 obtidos por sinterização convencional e 

sinterização em dois estágios. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1. Materiais com gradiente funcional 

 

Mott e Evans (MOTT; EVANS, 1999) definem materiais com gradiente funcional 

como uma estrutura de duas fases, na qual a fração de volume da segunda aumenta através da 

espessura do material em um gradiente, que pode ser contínuo ou em camadas. Assim, a 

preparação de amostras com gradiente de composição suave pode reduzir tensões térmicas 

provenientes do comportamento térmico distinto entre as camadas (POPA et al., 2006), além 

de melhorar a resistência ao choque térmico do material.  

Na conceituação de Kawasaki e Watanabe (KAWASAKI; WATANABE, 1997) 

materiais com gradiente funcional (MGF) são definidos como materiais que consistem de 

duas camadas de materiais distintos com uma ou mais camadas intermediárias, cujas 

estruturas, composição e morfologia variam suavemente de uma face da peça para a outra. 

Assim, o conceito de gradiente de composição ao longo de uma peça criado para atingir 

propriedades funcionais específicas resultou no desenvolvimento de materiais com gradiente 

funcional (MOON et al., 2002), ou seja, é uma classe de materiais em que certas propriedades 

mudam continuamente de uma superfície para outra (SÁNCHEZ-HERENCIA, et al., 2000) e 

proporcionam um compromisso razoável em termos de propriedades dos materiais, que não 

seria possível conseguir de outra maneira (BERANIC et al., 2005). 

Para a obtenção de um MGF a base de um compósito cerâmico-cerâmico, a peça 

consiste dos materiais de base com as propriedades funcionais desejadas em quantidades 

variáveis. Esta variação pode ser pré-estabelecida para atingir respostas a carregamentos 

mecânicos e termomecânicos (DAO et al., 1997). 

 

 

3.2.  Processo de fabricação de material com gradiente funcional 

Diversos processos de fabricação de MGF têm sido reportados na literatura, tais como 

a metalurgia do pó (POURNADERI et al., 2012; SOYAMA et al., 2015), colagem de fita 

(tape casting) (RINCÓN et al., 2014; MICHÁLEK et al., 2015), deposição química 

(KRUMDIECK et al., 2007; CAVE et al., 2008), colagem de barbotina (SCHAFFNER; 

ANEZIRIS, 2012;      COMBE et al., 2015), entre outros.  
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Cada um desses métodos tem inúmeras vantagens, sua utilização depende basicamente 

do tipo de gradiente e microestrutura desejada e das propriedades dos materiais envolvidos.  

As condições de processamento devem ser selecionadas de forma que o gradiente não 

seja alterado ou destruído durante o processo de fabricação. Isto pode ocorrer, por exemplo, 

na sinterização via fase líquida, pois o gradiente pode ser modificado facilmente pelo fluxo 

macroscópico da fase líquida (KIEBACK et al., 2003). 

A metalurgia de pó ou co-prensagem seguida de sinterização das peças, é a mais 

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 (KIEBACK et al., 2003).                    

Para obtenção de materiais com gradiente funcional laminados, um dos maiores 

desafios consiste no planejamento das regiões de transição. Assim, torna-se necessário 

selecionar os componentes e conciliar uma técnica de fabricação que permita sucesso na 

transição entre as camadas com diferentes densidades e retração diferencial durante a etapa de 

sinterização convencional. 

Neste trabalho, foi escolhido a co-prensagem de pós, obtidos por moagem de alta 

energia e seguido da técnica de sinterização em dois estágios. As camadas foram projetadas 

para possuir 1 mm de espessura e 6 mm de diâmetro.  

A co-prensagem é um processo simples, de baixo custo, fácil automação e alta 

produtividade. Essa técnica consiste em dispor a mistura dentro de um molde, em uma 

sequência desejada para compactar e sinterizar posteriormente (figura 1). 

 

 

Figura 1. Esquema de montagem e obtenção do MGF a verde por co-prensagem. 

Fonte: (SÁNCHEZ HERENCIA, 1996).  
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Zhu et al (ZHU et al., 2001) utilizaram a co-prensagem para depositar camadas de uma 

liga de NiCr (20 %Ni) com teores distintos de zircônia parcialmente estabilizada (PSZ). 

Depois de depositar cada uma das camadas, 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. 

 

 

3.3. Tensões residuais nos MGFs 

Tensões residuais são tensões existentes em um corpo resultantes de gradientes de 

temperatura ou de efeitos inerciais, com exceção de força gravitacional (BRINKSMEIER, et 

al., 1982; WITHERS; BHADESHIA, 2001).  

Considerando o processamento de peças compostas por regiões de materiais com 

diferentes coeficientes de expansão térmica, por exemplo, (10 x 10-6 m/m k-1 para zircônia e 

7,8 x 10-6 m/m k-1 para alumina), durante o tratamento térmico, estes experimentam valores 

diferentes de dilatação e retração, bem como da taxa de deformação. Isso faz com que a 

camada com menor valor de coeficiente de dilatação térmica linear sofra tensão de 

compressão, enquanto a camada com maior coeficiente é sujeita a tensões de tração. Assim, 

quando um dos materiais não suporta forças trativas ou compressivas, ficam suscetíveis à 

formação de trincas, fragilizando as propriedades das peças, tornando-as inviáveis para 

utilização.  

Uma solução é a construção de MGF, em que a fração volumétrica dos constituintes 

varia suavemente ao longo da estrutura e, por conseguinte, entre essas regiões não existe uma 

interface bem definida na zona de transição (KIEBACK et al., 2003). Isso significa que as 

propriedades dos materiais apresentam mudança suave e contínua de uma superfície à outra, 

minimizando problemas de interface e concentradores de tensões. 

Segundo Popa et al. (POPA et al., 2006), tensões internas causadas pela variação de 

propriedades mecânicas e térmicas em interfaces entre dois materiais distintos pode prejudicar 

a implementação de compósitos em camadas. No entanto, estas tensões podem ser reduzidas e 

redistribuídas de uma maneira planejada (SÁNCHEZ HERENCIA, 1996), incorporando-se 

uma camada intermediária entre os dois materiais (BAHR et al., 2003). 



34 

 

A figura 2 mostra uma representação das tensões residuais presentes em MGF 

laminado (descontínuo) e MGF contínuo para diferentes números de camadas e composições 

em uma peça, onde tensões residuais podem ser reduzidas e redistribuídas de uma maneira 

planejada. 

 

Figura 2. Representação de tensões residuais, (a) material laminar de materiais puros, (b) e (c) 

material com gradiente funcional laminado, (d) material com gradiente contínuo.  

Fonte: (SÁNCHEZ HERENCIA, 1996).  

 

 

3.4. Alumina Al2O3 

 

A alumina é um dos materiais mais estudados e utilizados em aplicações técnicas 

devido à suas propriedades como elevada dureza, alta resistência ao desgaste (KERN et al., 

2015) inércia química (CAO et al., 2004). É largamente utilizada para fabricação de diversos 

produtos como ponteiras, isolantes, refratários (SINTON, 2006) substratos eletrônicos, 

ferramentas de corte, articulações de quadril e peças para uso na indústria de papel e têxtil 

(CARBONE, 1986.). 

A fase cristalina da alumina (óxido de alumínio, Al2O3) em sua fase mais estável é a α-

alumina, quando o hidróxido de alumínio é aquecido a uma temperatura superior a 1100°C.  A 

alfa alumina possui uma estrutura cristalina hexagonal compacta, com os íons de alumínio 

ocupando 2/3 dos interstícios octaédricos. As camadas A e B possuem íons de oxigênio e a 

camada C contém íons de alumínio, conforme figura 3. 
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Figura 3. Estrutura cristalina da α-alumina. Fonte: (CHIANG et al., 1997).   

  

Apenas os óxidos de tório e zircônia são comparáveis à alumina quanto à resistência a 

compressão (GITZEN, 1970). Contudo, a alumina apresenta tenacidade à fratura 

relativamente baixa (Tabela 1) se comparado à ZrO2: 9 MPa.m
1/2

.  

Algumas das propriedades físicas, térmicas e mecânicas da alumina estão 

representadas na tabela1. 

 

Tabela 1. Valores de algumas propriedades físicas, térmicas e mecânicas da alumina. 

Fonte: (ACCHAR; SEGADÃES, 2009). 

Características da Alumina. 

Densidade (g/cm
3
) 3,96 

Módulo de elasticidade (GPa) 300-400 

Ponto de fusão (ºC) 2054 

Coeficiente de expansão térmica (x 10
-6

 ºC
-1

) m/m 4-9 

Tenacidade à fratura (MPa.m
1/2

) 3-5 

Dureza Vickers – 1kg (GPa) 18-20 

 

 

3.5. Zircônia ZrO2 

A zircônia (ZrO2), ou dióxido de zircônio, é produzida principalmente a partir do 

mineral zirconita (silicato de zircônio, ZrSiO4) que é encontrado nas costas da Austrália, 

África do Sul, Índia e América do Norte.  
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Devido a suas propriedades como elevada dureza, resistência ao desgaste e ao choque 

térmico (CHRASKA et al., 2000) este óxido é rotineiramente utilizado para confecção de 

ferramentas de corte, refratários e abrasivos, sendo mais recentemente empregada na 

confecção de sensores de oxigênio, próteses ortopédicas e dentárias (YOSHIMURA et al., 

2007; YANG et al., 2008). 

Algumas das propriedades físicas, térmicas e mecânicas da zircônia estão 

representadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de propriedades físicas e mecânicas da zircônia. 

Fonte: (ACCHAR; SEGADÃES, 2009). 

Características da Zircônia. 

Densidade (g/cm
3
) 6,1(t) 

Módulo de elasticidade (GPa) 200-300 

Ponto de fusão (ºC) 2680 

Coeficiente de expansão térmica (10
-6

K
-1

) m/m 8-10 

Tenacidade à fratura (MPa.m
1/2

) 9(t) 

Dureza Vickers – 1kg (GPa) 13-14 

                    *(t- tetragonal)  

 

Diversos trabalhos são desenvolvidos utilizando a zircônia em função do seu potencial 

em aumentar a tenacidade à fratura de compósitos cerâmicos. 

A zircônia pura apresenta três fases polimórficas: monoclínica, estável até de 1170C; 

tetragonal de 1170°C até 2370°C e cúbica, de 2370°C até a temperatura de fusão 2680°C 

(ŠTEFANIC et al., 2007), conforme representado na figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática das fases polimórficas da ZrO2: (a) cúbica, (b) 

tetragonal e (c) monoclínica. Fonte: (HANNINK et al., 2000). 
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A zircônia, durante o aquecimento, passa por um processo de transformação de fase 

resultando em uma mudança de volume, podendo provocar tensões externas e até mesmo 

fratura do material, tornando impossível o uso da zircônia pura em muitas aplicações 

(POUCHLY et al., 2013). Em vista disso, os corpos sinterizados de cerâmicas de zircônia são 

produzidos com aditivos que estabilizam as fases de alta temperatura - tetragonal e cúbica 

(CHEVALIER, 2006). Os estabilizadores mais adequados são óxidos cujos cátions possuam 

estrutura cristalina cúbica e diferença entre seus raios e raio da zircônia inferior a 40%. A 

tabela 3 apresenta alguns óxidos estabilizadores e suas respectivas razões percentuais.  

 

Tabela 3. Raios iônicos de alguns elementos estabilizadores das formas polimórficas de altas 

temperaturas da zircônia e a razão (R) entre raio iônico do elemento estabilizante e o raio da 

zircônia (MORAES, 2004). 

Elemento Zr
4+

 Ca
2+

 Y
3+

 Yb
3+

 Mg
2+

 

Raio Iônico (Å) 0,84 1,12 1,01 1,12 0,89 

R (%) - +33 +22 +36 +6 

 

Dentre os estabilizadores, o óxido de ítria (Y2O3) é um dos mais utilizados para a 

estabilização da zircônia (HATTORI et al., 2004; BIALAS et al., 2015).  

De acordo com Kelly e Denry (KELLY; DENRY, 2008), a estabilização parcial da 

zircônia tetragonal pode ocorrer em concentrações de 2 a 5 mol% de óxido de ítria e uma 

concentração de 8 a 12mol% de óxido de ítria para estabilização completa na fase cúbica 

(ANDREIUOLO et al., 2011). 

No diagrama de fases da figura 5 do sistema ZrO2/Y2O3, é possível observar que a 

formação da fase tetragonal ocorre aproximadamente a 520ºC até um percentual de 3%mol de 

ítria. Em conjunção com a temperatura em torno de 20ºC – temperatura de transformação 

eutetóide da zircônia, contribui para a estabilização da fase tetragonal em temperaturas de 

sinterização na ordem de 1400ºC a 1600ºC. 

Observa-se no diagrama que o aumento no percentual de Y2O3 reduz a temperatura da 

transformação de fase de tetragonal para monoclínica e que a partir de 18%mol de ítria, 

aproximadamente, a estrutura da zircônia se transforma na fase cúbica (SUBBARAO, E. C., 

1981; COHEN, et al., 1981). 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221913000605


38 

 

 

Figura 5. Diagrama de fases para o sistema ZrO2/Y2O3. Fonte: (SUBBARAO, E. C., 1981; 

COHEN, et al., 1981). 

 

Resultados da literatura apresentados na figura 6 identificam uma relação entre o 

percentual de ítria adicionado à zircônia e os valores de KIC. Observa-se ainda, que a inclusão 

de aproximadamente 3% mol de ítria na zircônia confere maior tenacidade à fratura, tendo 

constituição cristalográfica tetragonal e cúbica. 

 

 

Figura 6. Relação entre tenacidade (KIC), cristalografia e teor de Y2O3. Fonte: (PICCONI; 

MACAURO, 1999). 
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A literatura relata que o aumento da tenacidade à fratura das cerâmicas de zircônia é 

resultado da transformação da fase tetragonal para a fase monoclínica e que este fenômeno é 

influenciado por diversos fatores. Entretanto, mesmo não atuando de forma totalmente 

isolada, cada fator pode influenciar para que a transformação aconteça; ou seja, dificultada.  

Dentre os fatores podem ser citados: tamanho de grãos ou partículas (JANSEN et al., 

1998; YOSHIMURA et al., 2007), quantidade e tipo do estabilizante (SHI et al., 1998; 

HATTORI et al., 2004) temperatura e energia do sistema (HIRANO et al., 1998) e defeitos 

(ÁLVAREZ et al., 1998). 

 

 

3.5.2. Mecanismos de tenacificação da zircônia 

 

A transformação de fase da zircônia dispersa na matriz alumina acompanhada de um 

aumento de volume confere um aumento da tenacidade à fratura (HSU; WANG et al., 2013). 

De fato, com o resfriamento a partir da temperatura de sinterização, a transformação 

 t     m é acompanhada por uma expansão de 3 a 5 (% volume) e assim, tensões de compressão 

são criadas na matriz (WEIGELT et al., 2015). Estas tensões são conhecidas por afetar os 

campos de tensões na ponta da trinca e, impedindo sua progressão e melhorando a tenacidade 

dos corpos resultantes (COSTA OLIVEIRA; CRUZ FERNANDES, 2002).  

Os elevados valores de tenacidade à fratura das cerâmicas Y-TZP (zircônia 

estabilizada com ítria) devem-se principalmente à atuação do mecanismo de tenacificação por 

transformação matensítica da fase tetragonal para monoclínica introduzida pelo campo de 

tensão na ponta da trinca. A expansão volumétrica associada à transformação causa a 

formação de um campo de tensão de compressão ao redor da trinca que dificulta sua 

propagação. Como estes fenômenos ocorrem associados à trinca em propagação, uma energia 

extra é requerida para propagar a trinca ao longo da microestrutura cerâmica, o que se traduz 

em um aumento de tenacidade à fratura, num mecanismo conhecido como tenacificação por 

transformação induzida por tensão (ANDREIUOLO et al., 2011), conforme ilustrado na 

figura 7. 
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Figura 7. Representação esquemática do avanço de uma trinca em uma cerâmica contendo 

zircônia e a consequente transformação t → m de grãos na sua microestrutura.  

Fonte: (NONO, 1990). 

 

Por outro lado, as tensões tangenciais que ocorrem ao redor da partícula transformada são 

geradas pelo aumento de volume durante a transformação, induzindo a formação de 

microtrincas Assim, a trinca vai se propagando até encontrar a partícula da fase monoclínica, 

em seguida é desviada e torna-se ramificada (BARINOV; KRASULIN, 1982). Este 

comportamento está representado pela figura 8 (STEVENS, R., 1986). 

 

 

Figura 8. A propagação de trinca que ocorre na partícula (a) é desviada e torna-se bifurcada 

(b) aumentando a resistência à fratura. Fonte: (STEVENS, R., 1986). 
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3.6. Compósito alumina-zircônia 

 

Entre os materiais em geral, as cerâmicas tem se destacado devido às suas 

propriedades superiores, tais como alta dureza e resistência a temperaturas elevadas, inércia 

química e alta resistência ao desgaste, baixa condutividade térmica, resistência à corrosão e 

resistência à oxidação (BHOSALE et al., 2014). Contudo, algumas propriedades intrínsecas, 

tais como a fragilidade e a baixa tenacidade a fratura limitam sua utilização em aplicações 

estruturais (SZUTKOWSKA, 2004).  

Logo, uma possível solução para minimizar as limitações de ambos os materiais, 

alumina e zircônia parcialmente estabilizada com ítria, é o desenvolvimento de compósitos 

monolíticos com diferentes proporções de alumina e zircônia como segunda fase e assim 

combinar as características vantajosas de ambas as fases: dureza e tenacidade a fratura, 

respectivamente (BUENO et al., 2010). 

Compósitos de alumina e zircônia tetragonal são conhecidos como ZTA (“zircônia 

toughened alumina” ou alumina tenacificada por zircônia) (BEITOLLAHI, et al., 2010) e tem 

sido largamente utilizado devido à insolubilidade da alumina e a zircônia, entre a temperatura 

ambiente até a faixa de temperatura comumente utilizada na sinterização.  

ZTA são compósitos constituídos por uma composição rica em alumina, onde a 

zircônia é uniformemente dispersa na matriz de alumina. Estas cerâmicas exibem 

propriedades mecânicas superiores em comparação com alumina e zircônia (KURTZ, 2014). 

No diagrama de fases do sistema Al2O3-ZrO2, (figura 9), pode ser observado que há 

solubilidade de aproximadamente 1% em temperatura acima de 1600ºC, formando uma região 

sólida; porém, as demais composições químicas resultam apenas numa mistura de Al2O3-

ZrO2. 

Na mesma figura, observa-se um ponto eutético localizado a aproximadamente a 40% 

em massa de ZrO2 à temperatura de 1900ºC. 
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Figura 9. Diagrama de fases do sistema Al2O3-ZrO2. Fonte: (SILVA, 2014). 

 

A utilização do compósito cerâmico de alumina – zircônia (ZTA), pela introdução de 

partículas de zircônia tetragonal policristalina estabilizada com 3 mol de ítria na matriz de 

alumina, tem sido muito eficiente em aplicações estruturais, pois a adição de uma segunda 

fase propicia uma melhoria de propriedades como resistência à flexão, tenacidade à fratura e 

choque térmico (CASELLAS et al., 1999; RITTIDECH; SUEKWAMSUE, 2015).  

Além disso, a inclusão de zircônia na alumina como aditivo de sinterização vem sendo 

praticada com objetivo de melhorar a densificação de cerâmicas a base de alumina. A adição 

de pequena quantidade de zircônia na alumina leva à formação de solução sólida, a qual 

promove o processo de densificação pela introdução de defeitos (WANG; STEVENS, 1989). 

Pierri, J. J. et al. (PIERRI et al., 2005) relataram que a presença de pequenas 

quantidades de zircônia (1% em volume) em alumina era suficiente para inibir o crescimento 

de grãos de alumina, permitindo um processo de sinterização sem aplicação de pressão 

externa.  

Compósitos de alumina e zircônia foram estudados por Rao, et al. (RAO et al., 2003), 

que compararam os valores de tenacidade à fratura de amostra de cerâmica de alumina pura e 

compósitos alumina/zircônia. Esses pesquisadores observaram que, para esses compósitos 

houve um aumento na tenacidade à fratura de aproximadamente 49%. 
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Materiais compósitos alumina/zircônia têm sido utilizados para aplicações em próteses 

odontológicas (VALLÉE et al., 2014), próteses ortopédicas (ROUALDES et al., 2010; 

KURTZ et al., 2014) e ferramentas de corte (AZHAR et al., 2010; MANDAL et al., 2011). 

Neste contexto, a principal vantagem do compósito alumina-zircônia para obtenção de 

peças com gradiente funcional é a possibilidade de se desenvolver peças com superfícies 

duras e inertes quimicamente, aliadas a possibilidade impedir falhas catastróficas mediante a 

utilização da t-ZrO2 como agente tenacificador. 

 

 

3.7. Sinterização 

 

A obtenção de peças cerâmicas para algumas aplicações passa por uma etapa de  

processamento que visa produzir microestruturas com alta densidade, ou seja, que apresentem 

mínima porosidade, tal que as suas propriedades intrínsecas possam ser maximizadas. Esta 

etapa, conhecida como sinterização, se refere a uma técnica utilizada para produzir materiais 

com densidade controlada a partir de pós metálicos ou cerâmicos aplicando energia térmica, 

prevalecendo dois fenômenos básicos: densificação e crescimento de grão (KANG, 2005).  

  Autores tem demonstrado que a redução do tamanho de grão de cerâmica de alumina 

exerce forte influência em propriedades como tenacidade à fratura, resistência à abrasão e 

dureza (MUCHTAR; LIN, 1998; O, Y. T. et al., 2004; ROY et al., 2007). 

Como a densificação é tradicionalmente acompanhada de crescimento de grão (HAHN 

et al., 1990 ; KANTERS et al., 2000), métodos alternativos tem sido propostos para conferir 

as cerâmicas alta densidade aliada a pequeno tamanho de grão, são esses: sinterização sob 

pressão (WEIBEL et al., 2007; LI et al., 2009), sinterização por plasma (SANTANACH  et 

al., 2011; GUYOT et al., 2014) sinterização por pulso elétrico (QUACH et al., 2010; LEON et 

al., 2014) sinterização por prensagem isostática a quente (PROMDEJ et al., 2009; NAGA et 

al., 2013) e sinterização por micro-ondas (BENAVENTE et al., 2014). 

Contudo, esses métodos requerem equipamentos de alto custo e complexidade na 

utilização. Assim, a sinterização em dois estágios é um método muito atraente para produzir 

produtos cerâmicos, em particular devido à sua simplicidade e baixo custo se comparado a 

outros métodos. 

Recentemente, um processo promissor de sinterização, sem aplicação de pressão, 

realizado em dois estágios, foi proposto por Chen e Wang (CHEN e WANG, 2000) para 

sinterizar pós nanométricos de Y2O3 com o propósito de obter cerâmicas com alta densidade e 
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com tamanho de grãos reduzidos.  

A técnica de sinterização em dois estágios consiste em aquecer um corpo cerâmico até 

que este apresente densidade relativa entre 75% e 92%, seguido por tratamento térmico longo, 

em temperatura inferior, até o fim da densificação. 

De acordo com Chinelatto, et al. (CHINELATTO et al., 2014), cerâmicas totalmente 

densas podem ser obtidas por esse método, sem envolver crescimento de grão. Desta maneira, 

é possível obter materiais densos, com tamanho médio de grão inferior ao obtido via 

sinterização convencional, melhorando suas propriedades mecânicas, como dureza e 

tenacidade a fratura. 

Diversos trabalhos foram publicados utilizando a sinterização em dois estágios para 

diferentes materiais. A tabela 4 apresenta resultados obtidos para algumas propriedades. 

 

Tabela 4. Valores de algumas propriedades físicas e mecânicas de alguns materiais. 

Autores Material 
Dureza 

(GPa) 

Tamanho 

médio de 

grão (µm) 

Tencaidade à fratura 

(MPa m
1/2

) 

Bodisová et al., 2007 Al2O3 18,2±0,55 0,5 4,24±0,21 

Chinelatto et al., 2014 Al2O3 – ZrO2 18,1±0,22 0,5 - 

Wu, Z.-K, et al., 2013 Al2O3 – ZrO2 11,5 0,3 – 0,9 4 - 5 

Mazaheri et al., 2009 ZrO2 13,51 0,3 3,16 

Zhang, et al., 2012 NiFe2O4 8,47 0,29 2,92 

Magnani, et al., 2014 SiC 24,4±0,22 30 3,4±0,1 

Qu; Zhu, 2013 WC - Al2O3 19,71 2,38 12 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os MGF’s estudados nesse trabalho são compósitos heterogêneos, formados por 

camadas de alumina com adições crescentes de zircônia estabilizada com ítria. A síntese dos 

pós foi realizada em moinho de alta energia, alcançando tamanhos finos de partículas com 

distribuição homogênea.  Realizou-se a caracterização térmica por dilatometria para diferentes 

taxas de aquecimento de compósitos, com diferentes proporções de alumina e zircônia. Foram 

construídas e caracterizadas peças com gradiente de composição química, oriundas das 

melhores combinações das composições, bem como dos ensaios de taxas de retração e 

retração linear total e da sinterização em dois estágios. As peças de MGF foram caracterizadas 

no microscópio ótico e microscópio eletrônico de varredura (MEV). Foi realizado 

microanálise química pela técnica de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) – Line Scan 

Analysis da peça MGF1 e MGF2. Finalmente, as durezas das camadas dos MGFs foram 

medidas pela técnica de endentação Vickers.  

 

 

4.1. Materiais utilizados 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas como matérias-primas, 

zircônia estabilizada com 3%mol de ítria (Y2O3), TZ-3Y-E (Lote: Z306234P) da Tosoh 

Corporation, Japão, com tamanho médio de partículas de 0,3µm. A Tabela 5 apresenta as 

características do pó, fornecidos pelo fabricante. 

                Tabela 5. Características do pó de zircônia TZ-3Y-E – Tosoh. 

Características do pó TZ-3Y-E 

Y2O3 (mol) 3 

Área superficial específica (m
2
/g) 16±3 

Características do pó TZ-3Y-E 

Densidade (g/cm
3
) 6,05 

Módulo de elasticidade (GPa) 205 

Ponto de fusão (ºC) 2350 

Coeficiente de expansão (20-2000ºC) x 10
-6

K
-1

 8 

Resisistência à flexão (MPa) *1 1200 

Dureza (HV 500g) 1300-1500 

*1: JIS R1601 (3-point bending test) 
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A alumina utilizada foi a A1000SG (Lote: 1301427379) da Almatis Headquarters, 

USA. Possui tamanho médio de partículas de 0,6µm (informação do fabricante). A Tabela 6 

apresenta as características do pó fornecido pelo fabricante. 

          Tabela 6. Características do pó de alumina A1000SG – Almatis. 

Características do pó A-1000SG 

Densidade (g/cm
3
) 3,96 

Área superficial específica (m
2
/g) 8,2 

Pureza (%) 99,8 

Temperatura de sinterização (ºC) 1540 

 

Os aditivos utilizados foram álcool Isopropílico da Quimesp Química Ltda,   

Lote: 08.351 de fórmula molecular, C3H80 e Polivinil Butiral (PVB). 

 

4.2. Preparação do pó 

Nesta pesquisa foram preparadas 6 composições, apresentadas na tabela 7, sendo que, 

“Al” indica Alumina A1000SG e “Zr” indica Zircônia estabilizada com 3% em mol de Ítria. 

Os teores relativos de Alumina e Zircônia (% em peso) presente nos compósitos estão 

representados pelo índice XX. 

Tabela 7. Composições Al2O3 / 3Y-ZrO2.. 

Composições Alumina (%peso) Zircônia (%peso) 

Al95-Zr5 95 5 

Al90-Zr10 90 10 

Al85-Zr15 85 15 

Al80-Zr20 80 20 

Al75-Zr25 75 25 

Al70-Zr30 70 30 

 

As composições foram submetidas à moagem em moinho de alta energia, marca 

Frizstch modelo PULVERISETTE 4 classic line – Fritch. Foram utilizados jarros de zircônia 

(500 ml), esferas de zircônia com Ø=10mm, razão bola/pó de 20% e velocidade de rotação de 

350rpm, por 7 horas em álcool isopropílico da Quimesp. Como plastificante, utilizou-se o 

PVB (1% em peso) diluído em álcool isopropílico, adicionado antes da moagem. 

Ao término de cada moagem, a secagem das composições foi realizada em estufa à 

100ºC.  Após a secagem, os pós foram desaglomerados e peneirados utilizando peneira da 

série Tyler (230 mesh), abertura de 63mm/µm / ABNT/ASTM 230. 
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4.3. Estudo dos compósitos homogêneos 

 

 Nesta etapa, realizou-se a caracterização térmica por dilatometria em diferentes 

temperaturas de aquecimento dos compósitos homogêneos, para uma melhor compreensão do 

comportamento do material durante a sinterização. Os dados obtidos auxiliaram na 

determinação das temperaturas de sinterização nas etapas consecutivas. 

 

 

4.3.1. Conformação dos corpos de prova 

 

 Para conformação dos corpos de prova, foi utilizada a técnica de prensagem uniaxial, 

por ser um processo rápido, de baixo custo e de fácil operação. Neste trabalho, utilizou-se a 

prensa hidráulica – Bonevau P15 ST, com dois punções móveis e camisa flutuante, com o 

objetivo de conferir uma distribuição homogênea da pressão no material compactado. A 

pressão utilizada foi de 100 Mpa; as dimensões dos corpos de prova a verde foram 6,0 mm de 

diâmetro e 7,15 mm de comprimento. 

 

 

4.3.2. Análise dilatométrica 

 

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

etapa de sinterização e estudar a influência da taxa de aquecimento, bem como o teor de 

zircônia, foram realizados ensaios dilatométricos em três diferentes taxas de aquecimento 5,10 

e 15ºC/min. 

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

Departamento de Engenharia de Materiais da EESC. 

 Foi empregado o seguinte ciclo térmico: 

- Aquecimento até 1500ºC, com taxas de aquecimento de 5ºC/min, 10ºC/min e 15ºC/min. 

- Permanência de 15minutos a 1500ºC. 

- Resfriamento a 20ºC/min até temperatura ambiente.  

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

até atingir a temperatura onde a amostra começa a se contrair. Este ponto foi definido como a 

temperatura de inicio de retração. 
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Além do início de retração são determinados outros eventos na curva obtida no ensaio 

de dilatometria, tal como o início e fim do resfriamento (figura 10). Esses pontos são 

utilizados, segundo Maca et al. (MACA, et al., 2008), para o cálculo do coeficiente de 

expansão térmica.  

 

Figura 10. Curva obtida no ensaio de dilatometria. 

 

A partir da mesma curva de dilatometria, pode-se determinar a taxa de retração das 

composições em função da temperatura. Esta curva indica a que temperatura de máxima taxa 

de densificação, assim como a temperatura na qual a sinterização é concluída. A curva é 

gerada por meio da primeira derivada de dL/Lo em relação à temperatura. 

 

 

4.3.3. Densidade dos compósitos homogêneos sinterizados no dilatômetro 

 

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

a seguinte equação: 

 














3

3

2

2

1

1

321




mmm

mmm
composto  

(Eq.1) 

 
 

Onde m1 e m2, são as massas de cada componente utilizado e ρ1 e ρ2 correspondem à 

densidade teórica de cada um dos componentes.  
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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 0,001g 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 2. 

 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =
𝑚𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

�
𝜋𝑑𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

2

4  ℎ𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑥 1000 (𝑔/𝑐𝑚3) 
(Eq.2) 

 
 

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

milímetros. 

 

Para determinar a densidade aparente das amostras, foi empregado o método de 

imersão baseado no princípio de Arquimedes.                                

Seguindo o procedimento estabelecido 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 imersas 

em água fervente por 2 horas para promover a infiltração de água nos poros abertos das peças. 

Decorrido este tempo, as peças ficaram mergulhadas pelo menos por mais 12 horas. 

A densidade aparente foi calculada utilizando a fórmula extraída da ASTM C20. 

 

H2O . 

 
            (Eq.3) 

 

 
 

 

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

aproximadamente 200 ml de água destilada. 

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).  
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A densidade relativa dos corpos de prova, foi calculada pela comparação entre a 

densidade aparente dos corpos de prova e sua densidade teórica para as composições 

aquecidas com taxa de aquecimento a 5ºC/min, 10ºC/min e 15ºC/min, segundo a equação 4. 

A densidade relativa é dada pela equação: 

 

              

                    (Eq.4) 

 

 

Onde; 

         drel=densidade relativa (%); d=densidade (g/cm
3
) e dteor=densidade teórica (g/cm

3
). 

 

 

4.3.4. Difração de raios X 

 

Foi realizada uma análise de difração de raios X dos compósitos Al95-Zr5, Al90-Zr10, 

Al85-Zr15, Al80-Zr20, Al75-Zr25 e Al70-Zr30, 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), voltagem de 40 kV e corrente 40 mA, com 

varredura do ângulo 2θ de 5º a 85º, passo de 0,02º, em tempo de aquisição de 3s por passo. 

Os difratogramas foram analisados com o software Crystallographica Search-Match 

para identificar os picos das fases presentes. 

 

 

4.4. Estudo dos compósitos homogêneos mediante sinterização convencional 

 

4.4.1. Conformação dos corpos de prova 

 

 A conformação dos corpos de prova dos compósitos foi realizada utilizando os 

mesmos parâmetros citados na seção 4.3.1. 

Para a evolução da microestrutura dos compósitos durante a sinterização e auxiliar na 

escolha das temperaturas a serem utilizadas na sinterização em dois estágios, foi conduzido 

um estudo de sinterização por meio de tratamentos isotérmicos em temperaturas de 1300ºC, 

1400ºC e 1500ºC, com patamar de 2 horas e taxa de aquecimento de 5ºC/min e resfriamento a 

20ºC/min até temperatura ambiente, num forno Lindberg, modelo Blue M. 

drel= 
d 

dteor 
  x 100 
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4.4.2. Densidade 

4.4.2.1. Densidade relativa 

 Para o cálculo da densidade relativa foi utilizado a equação apresentada na seção 

4.4.3.1. 

 

4.4.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é extremamente útil para estudos da 

topografia de sólidos e pós devido à sua alta resolução e profundidade de foco, o que permite 

obter imagens tridimensionais do corpo de prova. 

 As observações da microestrutura das amostras dos compósitos sinterizados foram 

realizadas em um microscópio eletrônico de varredura, marca FEI, modelo XL50. 

 As amostras dos compósitos homogêneos iniciais foram preparadas por lixamento e 

polimento com pasta de diamante de 3 e 1 µm. Posteriormente, foram atacadas termicamente 

a 100ºC abaixo da temperatura de sinterização durante 30 minutos. 

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

Image J. 

 

4.4.4. Dureza Vickers 

Com o intuito de avaliar as propriedades mecânicas dos compósitos, foram realizados 

ensaios de dureza Vickers, que consiste na impressão de uma pequena marca feita na peça, 

pela aplicação de pressão, com uma ponta de penetração de diamante (figura 11).  

A norma utilizada foi ASTM E384-11 (Standard Test Methods for Knoop na Vickers 

Handness of Materials). 

 

Figura 11. Técnica de impressão Vickers para medida de dureza. 
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A dureza Vickers (HV) do material é calculada utilizando a equação: 

   

                       (Eq.5)  

 

Onde; 

HV = dureza Vickers (GPa); P = carga aplicada pelo penetrador (kgf); Ɵ = ângulo de 

inclinação do penetrador; a= comprimento médio da diagonal da impressão (cm). 

 

Para os ensaios de dureza, as peças foram embutidas em resina e submetidas a 

polimento da superfície.   

As indentações foram feitas utilizando-se um microdurômetro digital LEICA VM HT 

MOT, com aplicação de carga de 1 kg durante 15 segundos. O espaçamento entre as 

indentações foi entre 200 a 300µm para garantir que este fosse pelo menos três vezes o 

tamanho da indentação. 

 

 

4.5. Preparação e caracterização das peças com gradiente funcional de Al2O3 / 3Y-ZrO2. 

 

4.5.1. Peças com gradiente funcional submetidas à sinterização convencional 

 

 A partir dos dados obtidos pelas curvas dilatométricas dos corpos de prova, foram 

estabelecidas as melhores composições de acordo com as taxas de aquecimento para 

conformação do MGF, em função da retração linear total e das taxas de retração de cada um 

dos compósitos avaliados. 

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

homogêneo inicial foi alocado no molde com o objetivo de formar camadas com teores 

relativos de 3Y-ZrO2 crescentes. Foram então aplicadas cargas mediante as prensas uniaxial e 

isostática (100 e 200 MPa respectivamente). 

As quantidades dos pós de cada camada foram calculadas em função das densidades 

teóricas calculadas para as amostras dos compósitos, 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. 

 

HV= 
2P sen Ɵ/2 

a
2
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Tabela 8. Composição e cálculo da massa necessária para cada camada do MGF. 

Camada Composição 
Densidade a 

verde (g/cm
3
) 

Espessura da 

camada (mm) 

Massa necessária 

da composição (g) 

1 Al95-Zr5 4.05 1.0 0.114 

2 Al90-Zr10 4.12 1.0 0.116 

3 Al85-Zr15 4.19 1.0 0.118 

4 Al80-Zr20 4.27 1.0 0.120 

5 Al75-Zr25 4.35 1.0 0.123 

6 Al70-Zr30 4.43 1.0 0.125 

 

 

Um exemplo de amostra de MGF com as respectivas composições em cada camada, está 

representado na figura 12. 

 

 

               

Camadas 

      A95-Z5     

      A90-Z10     

            A85-Z15     

      A80-Z20     

      A75-Z25     

      A70-Z30     

              

                  Figura 12. Exemplo de um corpo de prova de MGF. 

 

 

4.5.2. Sinterização convencional (pressureless sintering) do MGF Al2O3 / 3Y-ZrO2 

 

 O processo de sinterização é uma das etapas mais importantes no processamento de 

materiais particulados (pó), pois nesta etapa ocorre dois fenômenos concorrentes, crescimento 

de grão e densificação. O corpo de prova foi submetido à sinterização convencional sem 

aplicação de pressão externa. 

 Para a sinterização convencional do MGF1, foram utilizados os resultados obtidos 

pelas curvas dilatométricas para o planejamento dos ciclos térmicos (Figuras 14, 15 e 16).  A 

temperatura de sinterização foi de 1500ºC, com tempo de patamar de 2h e as taxas de 

aquecimento/resfriamento mantidas em 5ºC/min.  
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4.5.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Após a sinterização convencional, a microestrutura do MGF foi caracterizada por 

Microscopia eletrônica de varredura. Os elementos químicos presentes foram determinados 

por espectroscopia de energia dispersiva (EDS-Energy dispersive x-ray detector). 

 O equipamento e as técnicas utilizadas para determinar o tamanho dos grãos foram as 

mesmas mencionadas na seção 4.4.3    

 

 

4.5.4. Dureza Vickers 

 Para determinar a dureza do MGF foram realizadas medições de dureza Vickers em 

cada camada da seção longitudinal do MGF, a fim de estudar a evolução das propriedades ao 

longo da peça. 

O equipamento e a metodologia de ensaios utilizados foram os mesmos apresentados 

na seção 4.4.4. 

 

 

4.5.5. Tenacidade à fratura 

 A tenacidade à fratura é uma propriedade que representa a capacidade de um 

determinado material em resistir à propagação de uma trinca. (CHIANG, Y, -M.; BIRNIE III, 

D.; KINGERY, W. D., 1997).   

Na presente pesquisa, a tenacidade à fratura foi determinada pelo método da 

indentação, que consiste em realizar uma impressão com penetrador Vickers e uma carga 

capaz de gerar trincas na superfície da peça. A tenacidade a fratura é calculada de acordo com 

a equação 5, proposta por Anstis e Chantikul (ANSTIS; CHANTIKUL, 1981).  

 

                                       
          

(Eq.5) 

 

Em que, KIC, a tenacidade à fratura (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) 
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As impressões foram feitas no microdurômetro digital LEICA VM HT MOT, do 

Departamento de Engenharia de Materiais da EESC, aplicado carga de 2kg durante 

15segundos. As diagonais das impressões, assim como as trincas, foram medidas com o 

microscópio marca Zeiss (figura 13). 

 

  

Figura 13. Imagens das impressões obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

 

4.6. Sinterização em dois estágios do MGF Al2O3 / 3Y-ZrO2 

Foram utilizados os mesmos parâmetros para a preparação da peça com gradiente 

funcional mencionado na seção 4.5.1. 

Na sinterização em dois estágios, o MGF foi incialmente aquecido a alta temperatura 

para atingir uma densidade intermediaria seguido de um resfriamento rápido e depois mantido 

em temperatura mais baixa, visando maximizar a densificação, sem o indesejável crescimento 

de grão.  

Nessas curvas de sinterização, a temperatura do primeiro estágio foi de 1450ºC, com 

tempo de permanência nulo e a temperatura do segundo estágio foi mantida a 1350ºC, com 

tempo de permanência de 8h, seguido de resfriamento até a temperatura ambiente. 

Para o planejamento da sinterização em dois estágios, foram realizados ensaios de 

sinterização a uma taxa de aquecimento térmico de 5ºC/min, até a temperatura de 1500ºC.  

O ensaio foi realizado em um dilatômetro horizontal da marca NETZSCH, modelo 

402C.  

Para verificar a evolução microestrutural dos compósitos durante a sinterização e 

auxiliar na determinação da temperatura do segundo estágio de sinterização, foi conduzido um 



56 

 

estudo de sinterização por meio de tratamentos isotérmicos em um forno elétrico, marca 

Lindberg, com temperaturas variando de 1300ºC, 1400ºC e 1500ºC, com patamar de 2h e taxa 

de aquecimento/resfriamento de 5ºC/min até a temperatura ao ar.  

 

 

4.6.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a amostra de MGF, a análise microestrutural foi realizada sobre as superfícies 

polidas, em todas as camadas. O equipamento e as técnicas utilizadas para determinar o 

tamanho de grãos foram as mesmas mencionadas na seção 4.4.3. 

 

 

4.6.2. Espectroscopia de energia dispersiva 

Após as etapas de sinterização, uma amostra de MGF sinterizada em dois estágios 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 objetivo de 

observar as mudanças de composição ao longo da peça.  

O detector usado foi do tipo ApolloXSDD e a análise foi feita para o elemento 

zircônio. 

 

 

4.6.3. 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. 

 A metodologia e o equipamento de ensaio utilizado foram os mesmos apresentados na 

seção 4.4.2.  

 

 

4.6.4. Tenacidade à indentação 

 

A fim de estudar a evolução da tenacidade à indentação 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 utilizado foram os mesmos apresentados na 

seção 4.5.5. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Estudo dos compósitos homogêneos por análise de dilatometria  

 

5.1.1. Análise dilatométrica 

Como mencionado no capítulo anterior, os ensaios de dilatometria foram realizados 

em três taxas de aquecimento diferentes (5, 10 e 15 °C/min) para cada um dos compósitos 

empregados no desenvolvimento do MGF.  

Devido ao fato de que durante o resfriamento não ocorre nenhum evento térmico 

derivado da queima ou sinterização do compósito cerâmico (MACA, et al., 2008), somente 

são apresentadas somente as curvas de retração durante o aquecimento das amostras. Porém, é 

importante analisar também os valores de retração após todo o ciclo de queima (medido no 

dilatômetro para uma temperatura de 250ºC aproximadamente), para compatibilizização dos 

FGMs. 

Os valores de retração total das amostras sinterizadas a 1500ºC, que correspondem 

àqueles apresentados na curva dilatométrica, são apresentados na tabela 9 junto com a 

temperatura de início de retração e temperatura na qual é atingida a máxima taxa de retração. 

Na figura 14(a) são apresentadas as curvas de retração linear, onde é possível observar 

que as curvas apresentam um comportamento semelhante até atingir a temperatura de 1200ºC. 

Também, detecta-se que o aumento do teor relativo de 3Y-ZrO2  faz com que a  retração linear 

tenha início em temperaturas mais elevadas, indo de aproximadamente 1287°C a 1309ºC, ou 

seja, retarda o início de densificação.  

A figura 14(b) apresenta curvas de taxa de retração linear em função da temperatura. A 

partir destas curvas obtêm-se os valores de temperatura na qual ocorre a máxima taxa de 

retração linear. Estes valores estão expressos na tabela 9, onde nota-se um pequeno 

decréscimo na temperatura de máxima taxa de retração linear com o aumento da concentração 

de 3Y-ZrO2. 

Nas curvas de taxa de retração em função da temperatura, observa-se a presença de 

picos de máxima taxa de retração pouco definidos para todas as composições. Contudo, a 

composição Al70-Zr30 apresenta uma curva de inflexão mais acentuada em temperatura 

próxima de 1465ºC.        
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(a)

 

 

(b)

 

Figura 14. (a) Retração linear e (b) Taxa de retração linear dos compósitos, em função da 

temperatura, com taxa de aquecimento de 5ºC/min.  

 

Na tabela 9, pode-se visualizar a maior similaridade entre os comportamentos durante 

a retração das amostras e que a retração a 1500°C encontra-se numa faixa mais estreita, entre 

(10,1 e 11,4%). 
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Tabela 9. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura de máxima 

taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 5ºC/min. 

Amostra 
Retração a 

1500ºC (%) 

Temperatura de Início 

de retração (ºC) 

Temperatura de máxima 

taxa de retração (ºC) 

Al95-Zr5 10,1 1287 1495 

Al90-Zr10 10,6 1294 1493 

Al85-Zr15 10,7 1307 1468 

Al80-Zr20 10,8 1305 1462 

Al75-Zr25 10,9 1302 1440 

Al70-Zr30 11,4 1309 1465 

 

Os valores de retração total das amostras sinterizadas a 1500ºC, que correspondem 

àqueles apresentados na curva dilatométrica, são apresentados na tabela 10 juntamente com a 

temperatura de início de retração e temperatura na qual é atingida a máxima taxa de retração. 

Na figura 15(a) são mostradas as curvas de retração linear, onde é possível observar 

que as curvas apresentam um comportamento análogo até atingir a temperatura de 1300ºC. 

Ademais, observar-se um comportamento semelhante ao observado nos compósitos 

sinterizados com taxa de aquecimento de 5ºC/min, onde o aumento do teor relativo de 3Y-

ZrO2  faz com que a  retração linear tenha início em temperaturas mais elevadas, neste caso, 

indo de aproximadamente 1306°C a 1334ºC, ou seja, retarda o início de densificação.  

Pode-se constatar, que, a exemplo dos valores obtidos no ensaio dilatométrico com 

taxa de aquecimento de 5ºC/min, os valores de retração são crescentes à medida que a 

concentração relativa de 3Y-ZrO2 aumenta, atingindo maior valor de retração de  

aproximadamente 10,5%, para a composição com 30% de 3Y-ZrO2.  

Tomando-se os valores médios de tamanhos de partículas das matérias primas iniciais, 

pelo método de Bouvard e Lange (BOUVARD; LANGE, 1991), o limiar de percolação 

iniciar-se-ia para uma fração volumétrica equivalente a 35%. 

Como a dureza de ZrO2 é inferior à da alumina, essa relação  Rm/Ri = 2 deve 

aumentar durante o processo de moagem de alta energia, o que diminui o valor da fração 

volumétrica para níveis entre 20 e 25%, em volume. 

A figura 15(b) apresenta curvas de taxa de retração linear em função da temperatura. 

Através destas curvas, obtêm-se os valores de temperatura na qual ocorre a máxima taxa de 

retração linear. Pelos valores demonstrados na 10, tem-se uma redução de 80ºC na 

temperatura de máxima taxa de retração linear. 
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Nas curvas de taxa de retração em função da temperatura, observa-se na figura 15(b) 

ampliada, a presença de picos pouco definidos, dificultando a identificação precisa dos 

valores de temperatura. 

 

(a)

 

 

(b)

 

Figura 15. (a) Retração linear e (b) Taxa de retração linear dos compósitos, em função da 

temperatura, com taxa de aquecimento de 10ºC/min.  
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Na tabela 10, verifica-se que as temperaturas de início de retração são crescentes com 

o aumento do teor de 3Y-ZrO2 e que os valores de retração a 1500°C encontram-se numa faixa 

maior, entre (8,5% e 10,5%) quando comparado com a taxa de aquecimento de 5ºC/min. 

 

      Tabela 10. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura de máxima 

       taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

AMOSTRA 
Retração a 

1500ºC (%) 

Temperatura de Início 

de retração (ºC) 

Temperatura de máxima taxa 

de retração (ºC) 

Al95-Zr5 8,5 1306 1496 

Al90-Zr10 8,8 1317 1497 

Al85-Zr15 9,0 1321 1475 

Al80-Zr20 9,3 1326 1461 

Al75-Zr25 10,1 1333 1458 

Al70-Zr30 10,5 1338 1416 

 

 

Os valores de retração total das amostras sinterizadas a 1500ºC, que correspondem 

àqueles apresentados na curva dilatométrica, são apresentados na tabela 11 juntamente com a 

temperatura de início de retração e temperatura na qual é atingida a máxima taxa de retração. 

Para efeito de comparação, foi realizado ensaio dilatométrico para alumina pura, com 

taxa de aquecimento de 15ºC/min até 1500ºC. 

Na tabela 11 e figura 16(a), visualiza-se que a alumina pura apresenta uma retração de 

8,0% enquanto o compósito contendo 30% 3Y-ZrO2 retrai 10,5% após o resfriamento. Pode-

se observar que o maior teor de 3Y-ZrO2, a retração atingida pelos compósitos é maior.  

Na figura 16(a) são mostradas as curvas de retração linear, onde é possível observar 

que as curvas apresentam um comportamento comparável até atingir a temperatura de 

1300ºC. Também, é possível observar um comportamento semelhante ao observado nos 

compósitos sinterizados com taxas de aquecimento de 5ºC/min e 10ºC/min, onde, o aumento 

do teor relativo de 3Y-ZrO2  faz com que a  retração linear tenha início em temperaturas mais 

elevadas, neste caso, indo de aproximadamente 1317°C a 1348ºC, o que retarda o início de 

densificação.  

Pode-se constatar, que a exemplo dos valores obtidos no ensaio dilatométrico com 

taxas de aquecimento de 5ºC/min e 10ºC/min, os valores de retração são crescentes à medida 

que o conteúdo relativo de 3Y-ZrO2 aumenta, atingindo maior valor de retração de 

aproximadamente 11,1%, para a composição com 30% de 3Y-ZrO2. 
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A figura 16(b) apresenta curvas de taxa de retração linear em função da temperatura. 

Através destas curvas, obtém-se os valores de temperatura na qual ocorre a máxima taxa de 

retração linear. Pelos valores demonstrados na tabela 11, tem-se uma redução de 55ºC na 

temperatura de máxima taxa de retração linear, valor muito similar ao encontrado para o 

ensaio de dilatometria com taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

Nas curvas de taxa de retração em função da temperatura, observa-se a presença de 

picos pouco definidos para todas as composições. Contudo, a composição Al70-Zr30 

apresenta uma curva de inflexão mais acentuada em temperatura próxima de 1465ºC.        

Ao se aplicar menores taxa de aquecimento durante a sinterização, as peças ficam 

expostas a maiores tempos de permanência, na faixa de temperatura onde ocorrem os 

mecanismos operantes nos estágios iniciais e intermediários da sinterização. Nesses estágios, 

os mecanismos atuantes favorecem a densificação, ao contrário do estágio final, que ocorrem 

em temperaturas superiores, sendo responsável pelo crescimento de grão. 

Os resultados de dilatometria obtidos para compósitos com teores crescentes de 3Y-

ZrO2 indicaram que, para taxas de aquecimento superiores, ocorreu uma maior variação nos 

valores de retração total e da taxa de densificação. Por essa razão, a taxa de 5ºC/min foi 

selecionada para a sinterização dos compósitos homogêneos e das peças com gradiente de 

composição química, que discutiremos adiante. 

Além da influência da taxa de aquecimento, vale destacar que o aumento da 

quantidade relativa de 3Y-ZrO2, de 20% (em peso) para 30% p., foi a que representou maior 

variação no comportamento dilatométrico. Esse fenômeno pode ser explicado pela ocorrência 

de percolação da fase de reforço, no caso 3Y-ZrO2, responsável pela restrição da retração. 

(BOUVARD; LANGE, 1991). 
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(a)(a)

 

 

 

(b)

 

Figura 16. (a) Retração linear e (b) Taxa de retração linear dos compósitos, em função da 

temperatura, com taxa de aquecimento de 15ºC/min.  

 

Na tabela 11, verifica-se que as temperaturas de início de retração são crescentes com 

o aumento do teor de 3Y-ZrO2 e que os valores de retração a 1500°C encontram-se numa faixa 

maior, entre (8,7% e 11,1%) quando comparado com a taxa de aquecimento de 5ºC/min. 
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   Tabela 11. Valores de retração, temperatura de início de retração e temperatura de máxima  

    taxa de retração para as dilatometrias com uma taxa de aquecimento de 15ºC/min. 

Amostra 
Retração a 

1500ºC (%) 

Temperatura de Início 

de retração (ºC) 

Temperatura de máxima taxa 

de retração (ºC) 

Al2O3-100% 8,0 1296 1495 

Al95-Zr5 8,7 1317 1442 

Al90-Zr10 8,9 1325 1450 

Al85-Zr15 9,0 1332 1425 

Al80-Zr20 9,0 1337 1475 

Al75-Zr25 9,4 1342 1441 

Al70-Zr30 11,1 1348 1420 

 

 

Analisando-se o efeito da taxa de aquecimento, observa-se que o uso de taxa de 

5ºC/min apresenta menor diferença nos valores de máxima e mínima retração entre as 

composições e maior similaridade entre os comportamentos durante a retração das amostras 

1500°C, quando comparado com as outras taxas de aquecimento. 

Ao comparar os valores de temperatura de início de retração entre a taxa de 5ºC com 

as demais taxas, é possível observar valores levemente inferiores de temperatura de início de 

retração para todas as composições. 

Sun et al (SUN et al., 2008), que estudaram a otimização dos parâmetros de 

processamento para obtenção de material com gradiente funcional à base de alumina/zircônia, 

observaram que baixas taxas de resfriamentos, como por exemplo, 4ºC/min, impediram a 

propagação de trincas e fissuras causadas por incompatibilidade do coeficiente de expansão 

térmica nos materiais estudados.     

Considerando as observações apresentadas pelos autores e a diferença do coeficiente 

de expansão térmica entre a alumina e zircônia, durante a sinterização, optou-se por utilizar a 

taxa de 5ºC/min para o resfriamento, visto que tensões térmicas residuais podem provocar 

trincas e delaminações no período inicial do resfriamento. 

 

 

5.1.2. Densidade das amostras submetidas a dilatometria 

5.1.2.1. Densidade teórica 

A partir da densidade teórica da Al2O3 (3,96 g/cm
3
) e da 3Y-ZrO2 (6,05 g/cm

3
), foram 

calculadas as densidades teóricas dos compósitos utilizando a regra das misturas.  
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Os resultados da densidade teórica são apresentados na tabela 12. 

         Tabela 12. Densidade teórica dos compósitos Al2O3-3Y-ZrO2. 

Composições Al2O3 (%peso) 3Y-ZrO2(%peso) Densidade teórica (g/cm
3
) 

Al95-Zr5 95 5 4.03 

Al90-Zr10 90 10 4.10 

Al85-Zr15 85 15 4.18 

Al80-Zr20 80 20 4.25 

Al75-Zr25 75 25 4.33 

Al70-Zr30 70 30 4.42 

 

Esses valores foram os empregados para a determinação dos valores de densidade 

aparente relativa, apresentados a seguir.  

 

 

5.1.2.2. Densidade a verde 

 

 Na tabela 13 são apresentados os resultados da densidade a verde e densidade relativa 

a verde para os compósitos homogêneos. 

 

Tabela 13. Densidade a verde e densidade relativa a verde dos compósitos homogêneos. 

Amostra Densidade a verde (g/cm
3
) Densidade relativa a verde (% DT) 

Al95-Zr5 2,30±0,02 57,07±0,5 

Al90-Zr10 2,47±0,01 60,24±0,2 

Al85-Zr15 2,55±0,01 61,00±0,3 

Al80-Zr20 2,68±0,02 63,05±0,2 

Al75-Zr25 2,75±0,02 63,51±0,3 

Al70-Zr30 2,86±0,03 64,70±0,3 

 

Pode-se observar que existe um pequeno ganho na densidade a verde com o aumento 

relativo dos teores de 3Y-ZrO2. 

Os valores atingidos durante a prensagem proporcionam um nível razoável de 

empacotamento para se obter peças com densidade apreciáveis após a sinterização, uma vez 

que estes valores são semelhantes com aqueles obtidos por outros pesquisadores que 

trabalharam com alumina. Por exemplo, o compósito alumina-zircônia trabalhado por Novak 

e Beranic ( NOVAK; BERANIC, 2005), atingiu valores entre 46-59 %DT, também por 

colagem de barbotina, contudo, no caso da alumina pura utilizada por Lance, Valdivieso e 

Goeuriot (LANCE; VALDIVIESO;  GOEURIOT, 2004) apresentou valores de densidade a 

verde entre 45 e 62 %DT, após a colagem por barbotina. 
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5.1.2.3. Densidade aparente relativa 

 

Uma comparação entre as densidades aparentes obtidas nas amostras sinterizadas no 

dilatômetro em função do conteúdo de 3Y-ZrO2 para a taxa de aquecimento de 5ºC/min é 

apresentada na figura 17. Observa-se uma variação da densidade aparente relativa com o 

aumento do conteúdo de 3Y-ZrO2. O decréscimo dos valores de densidade aparente relativa 

com o aumento do teor de 3Y-ZrO2 deve-se ao fato de que a segunda fase, no caso a zircônia 

apresentar tamanho de partícula inferior a da matriz o que favorece uma densificação 

diferencial, resultando em formação de poros de maior tamanho. (GERMAN, 1992). 

Os resultados apresentados na figura 17 indicam um aumento da taxa de queda da 

densidade aparente relativa, indicando a proximidade do limiar de percolação, acima do qual a 

fase dispersa causa uma restrição da densificação do compósito. 

As imagens da microestrutura ilustram o início da interação entre as partículas de          

3Y-ZrO2 presentes na microestrutura para as amostras contendo 25% p. de 3Y-ZrO2, 

fenômeno que se acentua para a composição com adição de 30% p. 3Y-ZrO2, como pode ser 

visualizado na figura 21, página 72, na discussão dos resultados de MEV. 

Como mostrado na figura 17, observa-se que amostras sinterizadas no dilatômetro com 

taxa de aquecimento de 5ºC/min atingiram níveis de densificação inferiores a 94% da 

densidade teórica, o que significa que estas apresentaram níveis de porosidade que poderiam 

afetar as propriedades mecânicas dos compósitos.  

Por essa razão, optou-se por utilizar a técnica de sinterização em dois estágios para 

melhorar a densificação e, simultaneamente, evitar o crescimento de grão. 
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Figura 17. Densidades aparentes relativas das amostras sinterizadas no dilatômetro em 

função do conteúdo percentual de 3Y-ZrO2, com taxa de aquecimento a 5°C/min. 

 

 

5.1.2.4. Difração de raios X 

 

A figura 18 mostra o difratograma das amostras Al95-Zr5, Al90-Zr10, Al85-Zr15, 

Al80-Zr20, Al75-Zr25 e Al70-Zr30, sinterizadas no dilatômetro. 

ZrO2-TetragonalAl2O3-ZrO2-TetragonalAl2O3

 

Figura 18. Difratograma dos compósitos homogêneos para a taxa de aquecimento de 

5ºC até 1500ºC. 
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5.2. Caracterização dos compósitos homogêneos obtidos pelo método de sinterização 

convencional 

 

5.2.1. Densidade aparente relativa 

 

Os ensaios de sinterização convencional dos compósitos homogêneos foram realizados 

em temperaturas de 1300ºC, 1400ºC e 1500ºC, com patamar de 2h e taxa de aquecimento de 

5ºC/min. Os resultados da densidade aparente relativa (%DT) dos compósitos estão descritos 

na tabela 14. 

Tabela 14. Densidade relativa dos compósitos Al2O3/3Y-ZrO2 à taxa de aquecimento 

de 5ºC/min. 

Densidade relativa (%) 

Composição 
Temperatura 

(1300ºC) 

Temperatura 

(1400ºC) 

Temperatura 

(1500ºC) 

Al95-Zr5 72,8±0,1 90,8±0,4 95,7±0,1 

Al90-Zr10 72,1±0,1 90,2±0,2 95,5±0,3 

Al85-Zr15 71,6±0,2 89,8±0,1 95,2±0,2 

Al80-Zr20 71,0±0,2 89,5±0,3 95,0±0,3 

Al75-Zr25 70,7±0,3 89,1±0,4 94,7±0,1 

Al70-Zr30 70,4±0,2 88,8±0,4 93,8±0,3 

 

Na tabela 14, observa-se que, com o aumento do teor de 3Y-ZrO2, a densidade varia 

pouco entre as composições estudadas.  

A figura 19 apresenta a evolução dos valores de densidade relativa em função da 

temperatura de sinterização dos compósitos. Observa-se que a densidade das amostras 

aumenta rapidamente na faixa de temperatura de sinterização entre 1300ºC a 1400ºC e 

amostras com valores expressivos de densidade quando a temperatura de sinterização atinge 

1500ºC. 

O comportamento observado nos compósitos corrobora com o comportamento 

observado por pesquisadores que trabalharam com compósitos alumina-zircônia (RAO et al, 

2003; PULGARIN; ALBANO, 2014). Esses observaram que a densidade dos corpos 

sinterizados aumenta rapidamente com a temperatura de sinterização entre 1350 e 1400°C e 

amostras com valores razoáveis de densidade obtidos quando a temperatura de sinterização é 

aumentada para 1500°C. 
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A partir dos resultados obtidos, verifica-se que o aumento do teor  de zircônia na 

matriz de alumina requer temperatura mais elevada na sinterização. Desta forma, ao serem 

sinterizadas na mesma temperatura, espera-se que as peças constituídas por maiores teores de 

zircônia apresentem maiores valores de densidade relativa dentro da faixa de temperatura 

estuda (LIU et al., 1998; TUAN et al., 2002).  

 

Figura 19. Variação da densidade aparente relativa em função da temperatura na sinterização 

sem pressão externa. 

 

 

5.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Na figura 20 são apresentadas as micrografias das superfícies polidas e atacadas 

termicamente do compósito Al95-Zr5 sinterizado sem aplicação de pressão externa, nas 

temperaturas de 1300ºC, 1400ºC e 1500ºC, por 2h, com taxa de aquecimento de 5ºC/min.  

Pode-se observar que para amostras sinterizadas a temperatura de 1300ºC, (figura 

20(a)) há pouca mudança na microestrutura e início de empescoçamento no contato entre as 

partículas, caracterizando o estágio inicial de densificação. Na temperatura de 1400ºC (figura 

20(b)) a microestrutura apresenta-se com grãos arredondados, típica de estágio intermediário 

de sinterização. Na temperatura de 1500ºC (figura 20(c)), observa-se uma microestrutura com 

grãos mais arredondados e pouca porosidade. 
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A figura 20(c) apresenta uma micrografia do compósito Al95-Zr5 sinterizado a 

1500ºC, onde é possível observar que pequenos grãos de zircônia estão localizados nos 

contornos de grão e nas junções triplas dos contornos de grão da alumina, promovendo o 

ancoramento parcial dos contornos de grão, o que inibe parcialmente o crescimento de grão da 

alumina. Detecta-se também a distribuição de tamanhos de grão da alumina varia ao longo da 

microestrutura, o que pode ser associado à distância entre as inclusões de zircônia.  

Autores como Casellas, et al. (CASELLAS et al., 1999),  Rao, et al. (RAO, P. G. et al., 

2003), Pierri, et al. (PIERRI et al., 2005), Bartolomé et al. (BARTOLOMÉ, et al., 2006), 

Guimarães, et al. (GUIMARÃES et al., 2009) e Exare, et al. (EXARE et al., 2015) utilizaram 

diferentes teores de zircônia e observaram comportamento semelhante do apresentado na 

presente pesquisa. Os autores descreveram que as inclusões de zircônia nessas posições 

promovem o efeito de ancoramento dos contornos de grãos da alumina, inibindo o 

crescimento de grãos da matriz, o que favorece altas densidades finais, e consequentes 

aumentos dos valores de resistência a flexão, resistência ao desgaste e tenacidade à fratura.  

 

Figura 20. Imagens obtidas com elétrons secundários (SE) das superfícies polidas do 

compósito Al95-Zr5 sinterizado por 3h nas temperaturas: (a) 1300ºC, (b) 1400ºC e imagem 

detectada com elétrons retroespalhados (BSE) (c) 1500ºC. 
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A tabela 15 apresenta os valores de tamanhos médios dos grãos da Al3O2 dos 

compósitos sinterizados sem emprego de pressão externa, determinado pelo método do 

intercepto utilizando o software Image J. 

 

Tabela 15. Valores de tamanhos médios dos grãos da Al3O2 dos compósitos Al2O3/3Y-ZrO2 

sinterizados sem emprego de pressão externa. 

Temperatura (ºC) 1300 1400 1500 

Composição g(µm) g(µm) g(µm) 

Al95-Zr5 0,60±0,13 0,72±0,18 1,25±0,28 

Al90-Zr10 0,59±0,12 0,71±0,17 1,16±0,28 

Al85-Zr15 0,57±0,13 0,70±0,17 1,07±0,29 

Al80-Zr20 0,55±0,12 0,69±0,16 1,03±0,28 

Al75-Zr25 0,53±0,12 0,68±0,16 0,99±0,28 

Al70-Zr30 0,50±0,10 0,63±0,14 0,96±0,26 

 

Na figura 21, são mostradas imagens de MEV obtidas com detector de elétrons 

retroespalhados (BSE) das amostras (a) Al95-Zr5, (b) Al90-Zr10, (c) Al85-Zr15, (d) Al80-

Zr20, (e) Al75-Zr25 e (f) Al70-Zr30, sinterizadas a 1500ºC por 2 horas, onde observam-se 

microestruturas homogêneas, em que os grãos de zircônia (regiões claras) estão bem 

distribuídos na matriz, localizados nos contornos de grão e nos pontos tríplices da alumina. 

Ao se comparar o tamanho de grão da alumina nos compósitos, podemos observar que 

com o aumento do conteúdo relativo de zircônia, o tamanho de grão da matriz diminui, por 

exemplo, a amostra Al95-Zr5 tem um tamanho de grão aproximadamente de 1,25±0,28µm, 

enquanto que a amostra Al70-Zr30 tem um tamanho de grão de 0,96 ±0,26μm. Essa redução 

no tamanho de grão da alumina provavelmente está relacionada com a presença de inclusões 

de zircônia em quase todas as junções triplas no material Al70-Zr30. Isto é consistente com o 

encontrado por Lange e Hirlinger (LANGE; HIRLINGER, 1984), que trabalharam com 

compósitos alumina-zircônia e relataram que um controle eficiente do crescimento de grão da 

matriz foi obtido quando a maioria das junções dos contornos de grãos da alumina estava 

preenchida com inclusões de zircônia.   
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Figura 21. Imagens obtidas com elétrons retroespalhados (BSE) das amostras (a) Al95-Zr5, 

(b) Al90-Zr10, (c) Al85-Zr15, (d) Al80-Zr20, (e) Al75-Zr25 e (f) Al70-Zr30. As setas indicam 

a medida linear do diâmetro dos grãos. 

 

 A figura 22 apresenta a evolução dos valores de tamanhos dos grãos da alumina em 

função da temperatura de sinterização dos compósitos. Observa-se que, até a temperatura de 

1400ºC, o crescimento de grão é pequeno. Entre as temperaturas de 1400ºC e 1500ºC, há um 

aumento da taxa de crescimento de grão, em média 56,4%, sendo o maior crescimento de 

74,05%, observado na composição Al95-Zr5.  

Kern et al (KERN et al., 2015) avaliaram a evolução do tamanho de grão da alumina e 

zircônia em função da temperatura de sinterização para compósitos a base de alumina-

zircônia e observaram que o crescimento de grão acelerado da alumina é influenciado pelo 

aumento da temperatura de sinterização.  

1,25µm 

1,07µm 1,03µm 

0,99µm 

f) 

0,95µm 

(a) (b) 

(c) (d) 

(f) (e) 

1,16µm 
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O crescimento de grão é esperado em todas as composições, visto que nesta faixa de 

temperatura, a sinterização está em seu estágio final e a densificação é sempre acompanhada 

de crescimento de grão. (KANTERS et al., 2000). 

 

 

Figura 22. Variação dos tamanhos dos grãos da alumina em função da temperatura na 

sinterização sem uso de pressão externa. 

 

 

5.2.3. Dureza Vickers 

 

Na figura 23, apresentam-se os resultados do ensaio de dureza Vickers em função do 

teor de 3Y-ZrO2 para os compósitos homogêneos sinterizados pelo método convencional. Em 

geral, pode-se observar que com o aumento do teor de 3Y-ZrO2, a dureza diminui. Este efeito 

é esperado, pois ao se adicionar um material com dureza menor, caso da zircônia (~14 GPa), 

na matriz de alumina (~19 GPa), devem ser obtidos compósitos de durezas com valores 

intermediários, o que é comprovado nos ensaios realizados. Os resultados de dureza das 

amostras contendo teores de zircônia de 5% a 15% estão coerentes com o trabalho de Sarkar 

et al (SARKAR et al., 2007) que estudaram o compósito de alumina-zircônia e encontraram 

valores variando de 17 GPa a 15 GPa.  
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Naglieri et al. (NAGLIERI et al., 2013), também estudaram o papel do conteúdo de 

zircônia sobre a microestrutura e propriedades mecânicas dos compósitos de alumina/zircônia. 

Eles utilizaram teores de zircônia no intervalo de 5 a 20% vol. e encontraram valores de 

dureza semelhantes ao apresentado na figura 23. 

 

Figura 23. Dureza Vickers versus teor de 3Y-ZrO2 dos compósitos homogêneos. 

 

 

5.3. Compósitos heterogêneos: Materiais com gradiente funcional  

 

5.3.1. Peças sinterizadas por sinterização convencional 

 

A seguir apresentam-se os resultados obtidos nas análises realizadas no MGF1, 

formado por seis camadas, variando-se as composições das camadas de compósitos 

alumina/zircônia com diferentes teores proporcionais de cada componente, de uma superfície 

a outra.  

O MGF1 foi sinterizado pelo método de sinterização convencional, em temperatura de 

1500ºC, com patamar de 2h e taxa de aquecimento de 5ºC/min.  
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5.3.2. Densidade 

A densidade aparente foi medida pelo método de imersão baseada no princípio de 

Archimedes e apresentou valor aproximado de 4,31g/cm
3
, sendo que a densidade teórica 

calculada foi de 4,53 g/cm
3
.  

A densidade relativa está apresentada neste trabalho em termos da porcentagem da 

densidade teórica (DT%) e o valor médio obtido foi de 95,1% DT, o que está coerente com os 

resultados obtidos para os compósitos monolíticos sinterizados pelo método convencional a 

1500ºC, figura 19 do item 5.2.1. No entanto, este valor de densidade demonstra que há 

porosidade nas peças, o que pode comprometer as propriedades mecânicas.  

Segundo Maleksaeed, et al (MALEKSAEED, 2008), propriedades como dureza, 

resistência à flexão e tenacidade à fratura são influenciadas pela densidade, pois os poros 

internos reduzem a seção resistente e atuam como concentradores de tensão.   

 

 

5.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A imagem panorâmica da peça MGF1, sinterizada pelo método convencional, feita 

com o detector de elétrons retroespalhados (BSE) é apresentada na figura 24. É possível 

observar o gradiente de composição claramente definido, causado pelo aumento do teor de 

3Y-ZrO2 (fase mais clara) quando se desloca da esquerda para a direita.  

Pode-se observar na imagem de MEV da seção transversal, que a microestrutura do 

MGF apresenta um gradiente de composição ao longo da espessura, mostrando que foi obtida 

uma boa integração entre as camadas, livres de trincas e delaminações. Isto demonstra que 

pelo processo de co-prensagem seguido de sinterização, é possível produzir peças com 

gradiente funcional. 

 

Figura 24. Imagem BSE do MGF, sinterizado pelo método convencional em temperatura de 

1500ºC. 
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A figura 25 apresenta micrografias de camadas das amostras sinterizadas a 1500ºC por 

2h. Pode-se observar que, apesar da presença de alguns aglomerados, a moagem de alta 

energia foi eficiente para proporcionar boa distribuição da zircônia (regiões mais claras) na 

matriz alumina (região mais escura). Observa-se que, nas imagens obtidas com detector de 

elétrons retroespalhados (BSE) das camadas Al90-Zr10 e Al70-Zr30 microestruturas 

homogêneas, com características semelhantes ao apresentado na seção 5.2.2. 

Ao comparar os tamanhos de grão da alumina nas diferentes camadas, detecta-se que, 

com o aumento da concentração de zircônia, o tamanho de grão da matriz diminui. Por 

exemplo, na imagem da figura 25(c) Al90-Zr10, a fase correspondente de tamanho de grão é 

de aproximadamente de 1,14 ±0,26µm, enquanto que na imagem da figura 25(d), Al70-Zr30, 

o tamanho de grão é de 0,88 ±0,16μm. 

 

 
 

   Figura 25. Imagens obtidas com elétrons retroespalhados (BSE) das camadas do MGF1,   

(a) Al90-Zr10, (b) Al70-Zr30, (c) Al90-Zr10 e (d) Al70-Zr30. 
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Na figura 26 é apresentada a curva dos tamanhos médios dos grãos da Al2O3 em 

cada camada e, portanto, em função do conteúdo de 3Y-ZrO2. Como mostrado, com o 

aumento do teor de zircônia o tamanho de grão da alumina tende a diminuir, o que 

corroborra aos dados apresentados por Biotteau-Deheuvels et al. (BIOTTEAU-

DEHEUVELS, 2012).   

 

Figura 26. Variação dos tamanhos médios dos grãos da Al2O3 por camada do MGF1. 

 

 
 

Na figura 27, são mostradas imagens da superfície de fratura. São observados poros 

alojados nas junções triplas dos grãos de alumina, o que sugere que a temperatura utilizada 

não foi suficiente para provocar a densificação, resultando em densidade relativamente baixa 

do MGF, conforme demonstrado na seção 5.2.1, tabela 14. 

 

Figura 27. Micrografias eletrônicas de varredura das superfícies de fratura (a) camada Al95-

Zr5, (b) camada Al85-Zr15. As setas indicam a localização dos poros. 
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A figura 28 apresenta o resultado de Line Scan Analysis do elemento zircônio sobre 

uma micrografia do MGF1 sinterizada pelo método convencional. A micrografia foi obtida no 

MEV com o detector de elétrons retroespalhados (BSE) da amostra polida. 

Como mencionado na seção 5.3.2, as partículas brancas da micrografia correspondem 

a zircônia, 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 ZrO2. No entanto, é possível visualizar uma elevação do teor 

de zircônia da esquerda para a direita, o que é coerente ao projetado, considerando o teor de 

3Y-ZrO2 variando de 5% a 30%, dentro das 6 camadas do MGF. 

É importante observar que, a diminuição do teor de Y- ZrO2, é graduada ou 

escalonada, indicando que, durante a sinterização do MGF1, o gradiente projetado foi mantida 

com sucesso. 

 

Figura 28. Line Scan Analysis do MGF1, sinterizado sem aplicação de pressão externa para o 

elemento zircônio, ao longo da amostra. 

 

5.3.4. Dureza Vickers 

 

Na tabela 16, apresenta-se o resultado da varredura de dureza Vickers do MGF1. Estes 

valores são referentes a média de 6 medições feitas em cada camada no MGF1, com carga de 

2kg durante 15 segundos. 

Assim como os resultados obtidos para os compósitos monolíticos, item 5.2.3, 

observa-se que o valor de microdureza Vickers do MGF da camada contendo de 5% de teor 

de zircônia foi de 17,9±0,4 GPa. Com o aumento do teor de zircônia, ocorre uma redução nos 

valores de microdureza, sendo que na camada com maior conteúdo de 3Y-ZrO2, foi obtido o 

valor de dureza de aproximadamente 16,9±0,5 GPa e um comportamento quase linear ao 

longo das camadas intermediárias.  
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Assim, para amostras submetidas ao método de sinterização convencional, a 

temperatura de 1500ºC promove densidade relativa de 95,1% DT, tamanho de grão médio da 

alumina variando entre 0,88µm a 1,14µm e valores de dureza abaixo do material da matriz 

(alumina ~19 GPa ), porém superiores ao da zircônia (~14 GPa). 

 Os valores de dureza Vickers obtidos nas camadas do MGF1 variam entre 17-18GPa, 

semelhantes aos encontrados na literatura (tabela 16). A esse respeito, Meng et al (MENG et 

al., 2012), declara que valores de dureza para compósitos alumina-zircônia com estrutura 

micro-nano estão numa faixa entre 14 a 15GPa. 

 

Tabela 16. Comparação com os valores de dureza dos compósitos Al2O3/ZrO2 versus 

compósitos Al2O3/3Y-ZrO2 e MGF1 desse trabalho. 

Autor 

Teor de  

3Y-ZrO2 

(%peso) 

Dureza Vickers 

(GPa) 

Dureza 

Vickers (GPa) 

Dureza Vickers 

(GPa) 

Benavente et al., 2014 5 16,4 17,6 17,9 

Kern et al., 2015 10 18,6 17,2 17,6 

Bartolomé et al., 2006 15 16,0 16,4 17,4 

Li Y et al., 2012 20 17,1 16,1 17,2 

Sommer et al., 2009 25 17,6 15,7 17,0 

Olhero et al., 2009 30 14,7 15,3 16,9 

Esse trabalho compósito 

Al2O3/3Y-ZrO2 

 

 

  

Esse trabalho (MGF)     

 

 

 

5.3.5. Tenacidade à indentação 

 

A tabela 17 apresenta os resultados da análise de tenacidade à indentação para o MGF 

sinterizado pelo método de sinterização convencional, sem aplicação de pressão externa. É 

possível observar uma correlação entre os valores obtidos e o teor de 3Y-ZrO2 em cada 

camada, ou seja, a tenacidade à fratura das camadas aumenta à medida em que o teor de 

zircônia é ampliado.   

Como mostrado na tabela 17, os valores de tenacidade à indentação do MGF são 

similares aos encontrados na literatura. 

 

 



80 

 

Tabela17. Comparação com os valores de tenacidade à indentação dos compósitos Al2O3/ZrO2 

versus MGF1. 

Autor 
Conteúdo de ZrO2 

(%peso) 

Tenacidade à 

indentação (MPa.m
1/2

) 

Tenacidade à 

indentação (MPa.m
1/2

) 

Benavente et al., 2014 5 3,3 2,8 

Kern et al., 2015 10 4,0 3,1 

Bartolomé et al., 2006 15 4,5 3,3 

Li Y et al., 2012 20 4,2 3,5 

Sommer et al., 2012 24 4,0 3,9 

Olhero et al., 2009 30 4,9 4,4 

Esse trabalho    

 

Para grande parte de aplicações estruturais, na produção de materiais cerâmicos, 

busca-se atingir máxima densificação e mínimo crescimento de grão. No entanto, na 

sinterização convencional, a densificação é sempre acompanhada de crescimento de grão 

(KANTERS et al., 2000). Assim, é difícil obter compósitos de Al2O3-ZrO2 com elevados 

valores de densidade sem que ocorra crescimento de grão. (LIU, 1998), (SANKAR, 2007), 

(BENAVENTE et al., 2014), (EXARE, 2015). 

 

 

5.4. Sinterização em Dois Estágios (TSS) 

 Recentemente, uma nova abordagem foi apresentada por Chen e Wang (CHEN e 

WANG, 2000), na qual o aquecimento é realizado em forno convencional, mas o processo de 

sinterização é divido em duas etapas. 

 A técnica de sinterização em duas etapas, proposta por Chen e Wang ( CHEN e 

WANG, 2000), têm como premissa a obtenção de cerâmicas com tamanho de grãos reduzidos 

e densas, porque inibe o crescimento acelerado de grãos no estágio final de sinterização. A 

sinterização consiste em submeter a amostra a um rápido aquecimento até uma temperatura 

T1, para obter uma densidade intermediária,  seguido de resfriamento rápido e patamar a uma 

temperatura mais baixa, T2, por um perído mais longo que o primeiro patamar, até a completa 

densificação.  

 Para o sucesso da sinterização em duas etapas, é primordial a escolha  das 

temperaturas T1 e T2, descritas acima. Caso forem atingidas densidades maiores que um valor 

crítico na primeira etapa de aquecimento, a densidade de junções triplas diminuem, assim, o 

efeito do mecanismo de arraste dos pontos triplos é reduzido e o controle de crescimento de 

grãos é prejudicado no estágio final de sinterização. Em contrapartida, se os valores de 
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densidade obtidos no primeiro estágio forem menores que um certo valor crítico, não será 

possível obter altos valores de densificação na segunda etapa de sinterização. (CHEN e 

WANG, 2000; HESABI, Z. R., 2009). 

De acordo com Chen e Wang (CHEN e WANG, 2000), devem ser selecionadas 

temperaturas que garantam densidades relativas entre 75% e 92% da densidade teórica no 

primeiro estágio de sinterização.  

Com base nas curvas de taxa de retração apresentadas na tabela 9 do item 5.1.1 e 

figura 19 do item 5.2.1, foi definida a temperatura de sinterização no primeiro estágio T1. Pela 

figura 19, pode-se esperar que ocorra crescimento de grão em temperaturas superiores a 

1490ºC. Considerando que as condições estabelecidas para sinterização no primeiro estágio 

afetam o segundo patamar, o crescimento de grãos deve ser evitado no primeiro estágio de 

sinterização Wang et al. (WANG, et al., 2006). Dessa forma, a temperatura escolhida para o 

primeiro estágio de sinterização foi de 1450ºC.  

Além disso, a escolha da temperatura T2 deve estar em uma faixa de temperatura onde 

a difusão pelo contorno de grão ou a difusão volumétrica opera enquanto o movimento do 

contorno de grão é restrito. (MAZAHERI, et al., 2009). 

Com base nos resultados da sinterização convencional apresentados na figura 19 do 

item 5.2.1, que demonstra que até a temperatura de 1400ºC o crescimento de grão é pequeno e 

praticamente constante, foi definida a temperatura de 1350ºC para o segundo estágio de 

sinterização. 

A figura 29 apresenta as condições utilizadas na presente pesquisa para a sinterização 

em dois estágios, segundo a proposta de sinterização em dois estágios de Chen e Wang 

(CHEN e WANG, 2000). 

 

Figura 29. Representação do perfil temperatura-tempo no processo de sinterização em   dois 

estágios. 
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5.4.1. Densidade 

 

A tabela 18 apresenta os valores de densidade relativa do MGF2, sinterizado pela 

técnica de sinterização em dois estágios. O valor médio de 98,1% DT é superior aos 

resultados obtidos para os compósitos monolíticos, figura 19 do item 5.2.1, também superior à 

densidade do MGF1 sinterizado pelo método convencional a 1500ºC, item 5.3.1. 

Este valor de densidade é muito próximo ao obtido por Bodisová e colaboradores 

(BODISOVÁ et al., 2015), que estudaram o efeito de dopantes como, ZrO2 e Y2O3 e MgO 

para suprimir o crescimento de grão da alumina na sinterização em dois estágios; eles 

conseguiram com a inclusão de 250ppm de ZrO2 amostras quase que totalmente densas 

(99,6% DT).   

 

Tabela 18. Comparação da densidade relativa dos compósitos Al2O3/ZrO2 versus MGF2. 

Autor Conteúdo de ZrO2 (%peso) Densidade Relativa (DT%) 

Wang et al., 2009 5 97,5 

Chinelatto et al., 2014 5 98,5 

Esse trabalho MGF 98,1 

 

 

 

5.4.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 Na figura 30, são apresentadas as imagens de MEV obtidas com o detector de elétrons 

retroespalhados. A figura 30(a), apresenta a sexta camada do MGF2, onde se pode observar a 

boa dispersão das partículas de ZrO2 (partículas brancas). 

 Por outro lado, a figura 30(b) apresenta a região de interface entre as camadas 4 e 5 da 

amostra de MGF2, em que, apesar da pequena diferença no teor de ZrO2 (de 20 para 25%), é 

possível detectar a interface entre as duas camadas. 

É interessante observar que embora haja diferença de retração entre a fase dispersa e a 

matriz na etapa de queima, não são observadas trincas ou delaminações nesta interface. 
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Figura 30. Micrografias obtidas por MEV no modo BSE amostra MGF2, (a) sexta camada,e 

(b) interface entre as camadas 4 e 5. 

 

Imagens da superfície de fratura são mostradas na figura 31. Aqui, pode-se observar 

que o modo de fratura intergranular é dominante, com pequenas frações de fratura 

transgranular. Segundo Rao e colaboradores (RAO et al., 2003), esse é o tipo de fratura mais 

comum nos compósitos refinados de alumina-zircônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31. Imagens SE do MEV da amostra MGF2, (a) primeira camada,e (b) sexta camada. 

 

 

 

(a) (b) 
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A imagem panorâmica da peça MGF2, sinterizada pela técnica de sinterização em dois 

estágios, obtidas por meio de detector de elétrons retorespalhados (BSE) é apresentada na 

figura 32. É possível observar o gradiente claramente definido, causado pelo aumento do 

conteúdo de Y-TZP (fase branca) quando se desloca da esquerda para a direita.  

Semelhante ao que foi apresentado anteriormente no item 5.3.3, figura 24, pode-se 

observar uma variação marcada nas regiões de transições das diferentes camadas ao longo da 

peça, representadas pela variação nas composições e a distribuição das fases nos compósitos. 

É possível visualizar nas imagens de MEV da seção transversal da peça com gradiente 

funcional, que a microestrutura possui uma mudança de gradiente de composição ao longo da 

espessura, mostrando que foi obtida uma boa integração entre as camadas, livres de trincas e 

sem delaminações em todas as regiões de transição. 

Para o MGF2 produzido, poros isolados foram eliminados após a sinterização, 

indicando densidades relativamente elevadas. 

 

Figura 32. Imagem BSE do MGF, sinterizado pela técnica de sinterização em dois estágios. 

 

A figura 33 apresenta imagens de MEV obtidas com detector de elétrons 

retroespalhados (BSE) das camadas (a) Al95-Zr5 e (b) Al70-Zr30, do MGF sinterizado pela 

técnica de sinterização em dois estágios apresentados anteriormente na tabela 16. Pode ser 

visto por meio das imagens, microestruturas homogêneas, com caraterísticas semelhantes ao 

apresentado na seção 5.3.2. 

Assim como nos resultados obtidos para o MGF1, observa-se que, com o aumento do 

teor de Y-TZP o crescimento médio de grão da alumina diminui. Como por exemplo, na 

imagem da figura 33(a) Al95-Zr5 os valores obtidos estão numa faixa de 0,67±0,27µm, 

enquanto que na imagem da figura 33(b) Al70-Zr30, os valores são de aproximadamente 0,54 

±0,38μm.  
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  Figura 33. Imagens obtidas com BSE das camadas do MGF1, (a) Al95-Zr5 e (b) Al70-Zr30. 

 

Tal como mostrado na figura 34, com o aumento do teor de zircônia, o tamanho de 

grão da Al2O3 diminui, o que permite afirmar que a utilização de zircônia estabilizada com 

ítria, associado à técnica de sinterização em dois estágios é eficiente em suprimir o 

crescimento acentuado de grão da alumina.  

Este resultado corrobora os obtidos por Bodisová e colaboradores (BODISOVÁ et al., 

2015), quando estudaram o efeito de dopantes como ZrO2 e Y2O3 e MgO para suprimir o 

crescimento de grão da alumina na sinterização em dois estágios de compósitos homogêneos; 

eles observaram que os óxidos de zircônio e ítrio são mais eficazes em termos de supressão de 

crescimento de grãos da alumina. 

 
 

Figura 34. Variação dos tamanhos médios dos grãos da alumina por camada do MGF2. 

 

(a) (b) 
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A tabela 19 mostra valores de tamanho médio de grãos da alumina dos compósitos 

Al2O3/3Y-ZrO2,  apresentados na literatura.  

 

Tabela 19. Valores de tamanhos médios dos grãos da alumina dos compósitos Al2O3/3Y-ZrO2. 

Autor Conteúdo de ZrO2  (%peso) Tamanho médio de grão (nm) 

Wang et al., 2009 5 550,0 

Chinelatto et al., 2014 5 538,4 

 

 

5.4.3. Espectroscopia de energia dispersiva 

A figura 35 apresenta o resultado do ensaio Line Scan Analysis do elemento zircônio 

sobre uma micrografia do MGF1 sinterizada pelo método convencional. A micrografia foi 

obtida no MEV com o detector de elétrons retroespalhados (BSE) da amostra polida. 

Como mencionado na seção 5.3.2, as partículas brancas da micrografia correspondem 

a zircônia, 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 ZrO2. No entanto, é possível visualizar uma elevação do teor 

de zircônia da esquerda para a direita, o que é coerente ao projetado, considerando que o teor 

de ZrO2 varia de 5% a 30%, dentro das 6 camadas do MGF2. 

É importante observar uma variação mais suave em relação à figura 28 e que o 

aumento do teor de ZrO2, é graduado ou escalonado, o que indica que, durante a sinterização 

do MGF, o gradiente projetado foi mantido com sucesso. 

 
 

Figura 35. Line Scan Analysis do MGF2 sinterizado pela técnica de sinterização em dois 

estágios, para o elemento zircônio. 
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5.4.4. Dureza Vickers 

 

Os valores de dureza Vickers correspondentes a cada camada do MGF2 sinterizado 

pela técnica de sinterização em dois estágios são apresentados na figura 36. Estes valores são 

referentes a média de 6 medições feitas em cada camada no MGF2, com carga de 2 kg 

durante 15segundos. 

Os valores de dureza obtidos nas camadas do MGF2 sinterizado em dois estágios 

(TSS) são superiores aos encontrados nas camadas do MGF1 sinterizado pelo método 

convencional sem uso de pressão externa. O mesmo acontece quando comparado com o 

compósito de alumina-zircônia, que atingiu uma dureza máxima de 18,10 GPa para amostras 

também sinterizadas por TSS (CHINELATTO, 2014).  

Assim como os resultados obtidos para o MGF1, para as camadas contendo de 5% de 

inclusões de zircônia, há uma pequena redução nos valores de microdureza na camada de 30% 

e um comportamento quase linear ao longo das camadas intermediárias.  

A partir deste resultado, pode-se concluir que, para o método de sinterização utilizado 

(sinterização em dois estágios) os teores de zircônia utilizados são eficazes para promover 

peças com níveis de dureza próximos ao do material da matriz (alumina 19 GPa). 

 

 
 

Figura 36. Varredura de dureza ao longo do MGF2, sinterizado pela técnica de sinterização 

em dois estágios. 
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5.4.5. Tenacidade à indentação 

 

 A figura 37 apresenta os resultados da análise de tenacidade à indentação para o 

MGF2 sinterizado pelo método de sinterização em dois estágios. É possível observar uma 

correlação entre os valores obtidos e o teor de 3Y-ZrO2 presente em cada camada. Embora 

estes resultados sejam para compósitos sinterizados pela técnica de sinterização em dois 

estágios, observa-se, por exemplo, que para amostras com o mesmo teor de 3Y-ZrO2 (5%, 

10% e 15%p) sinterizadas por microondas, o valor máximo de tenacidade à indentação 

atingido foi de 6 MPa.m
1/2 

(BENAVENTE, 2014), enquanto que no nosso caso foi obtido 

valor máximo de 6,9 MPa.m
1/2

.  

Com estes resultados, observamos que os compósitos de alumina-zircônia, 

sinterizados pela técnica de sinterização em dois estágios, representam uma boa alternativa 

para fabricação de peças, onde são desejáveis altos valores de dureza e elevada tenacidade à 

indentação.  

 

 
 

Figura 37. Valores de tenacidade à indentação para o MGF2. 
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A figura 38 mostra a evolução da dureza e tenacidade à indentação versus teor de 3Y-

ZrO2 presente em cada camada do MGF2. Nota-se que a com o aumento do teor de inclusões 

de 3Y-ZrO2 a dureza diminui e a tenacidade à indentação atinge valores consideráveis, 

causado pelo aumento do conteúdo de 3Y-ZrO2. 

 

Figura 38. Evolução da dureza e tenacidade à indentação, versus teor de 3Y-ZrO2 nas camadas 

do MGF2. 

 

Os resultados apresentados neste trabalho contribuíram para comprovar o emprego da 

técnica de co-prensagem, seguida de sinterização em dois estágios para a obtenção de peças 

com gradiente funcional, o que auxiliou sobremaneira para contrair conhecimentos científicos 

relacionados à fabricação de MGF. Portanto, os resultados constituem-se em contribuição para 

a área de ciência e engenharia de materiais; uma vez que, pelo conhecimento do pesquisador, 

não são reportados na literatura, resultados relacionados a confecção de material com 

gradiente funcional sinterizado com o emprego da técnica de sinterização em dois estágios.  

 

Como mostrado na tabela 20, os valores dureza do MGF2, são superiores aos obtidos 

para os compósitos homogêneos, bem como para o MGF1, sinterizados sem uso de pressão 

externa. 
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Tabela 20. Comparação com os valores de dureza dos compósitos Al2O3/3Y-ZrO2 versus 

MGF1 e MGF2. 

Conteúdo de 3Y-ZrO2 

(%peso) 

Dureza Vickers 

(GPa) 

Dureza Vickers 

(GPa) 

Dureza Vickers 

(GPa) 

5 17,6 17,9 18,4 

10 17,2 17,6 18,3 

15 16,4 17,4 18,0 

20 16,1 17,2 17,8 

25 15,7 17,0 17,6 

30 15,3 16,9 17,5 

MGF1    

MGF2    

 

 

 

A tabela 21 apresenta os valores de tenacidade à indentação do MGF2, os quais são 

superiores aos obtidos para o MGF1, sinterizado sem uso de pressão externa. 

 

Tabela 21. Comparação com os valores de tenacidade à indentação do MGF1 e MGF2. 

Conteúdo de 3Y-ZrO2 

(%peso) 

Tenacidade à indentação 

(MPa.m
1/2

) 

Tenacidade à indentação 

(MPa.m
1/2

) 

5 2,8 4,3 

10 3,1 5,1 

15 3,3 6,4 

20 3,5 7,2 

25 3,9 8,3 

30 4,4 9,8 

MGF1   

MGF2   
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6. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos dados obtidos na dilatometria, observa-se que a diferença máxima de 

retração entre os compósitos acentua-se entre o compósito com teor de ZrO2, (20%p); 

e o compósito com teor de ZrO2, (30%p). Esta diferença não influencia na 

maximização dos esforços que ocorrem durante a retração. 

 

 Nos compósitos homogêneos, a densidade diminui com o aumento do conteúdo de 3Y-

ZrO2, visto que a densificação é prejudicada devido a ancoragem da microestrutura 

exercida pela zircônia na matriz alumina, bem como pelo fenômeno de percolação.  

 

 A co-prensagem, seguida da técnica de sinterização em dois estágios utilizada para 

obtenção de peças com gradiente funcional, foi eficiente em produzir peças densas, 

com propriedades mecânicas superiores à alcançada pela sinterização sem uso de 

pressão externa, na faixa de temperatura entre 1350ºC a 1450ºC. 

 

 A crescente variação nos teores relativos de zircônia promoveu elevados valores de 

tenacidade à fratura, quando comparados com a alumina pura. 

 

 Os altos valores de dureza obtidos na amostra sinterizada pela técnica de sinterização 

em dois estágios (17,5 a 18,4 GPa), superiores aos valores encontrados na literatura, e 

a tenacidade à fratura variando entre 4,3 a 9,8 MPa.m
1/2

, conferem a estes materiais 

potencial de aplicações, quando comparados com outros materiais. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar a resistência ao desgaste dos MGFs à base de Al2O3-3Y-ZrO2. 

 

 Utilização de punção ranhurado com o objetivo de aumentar a adesão entre 

camadas com diferentes composições. 

 

 Realizar ensaios que simulem a usinagem de peças com gradiente funcional 

estudadas. 

 

 Estudar propriedades físicas dos materiais com gradiente funcional, como 

condutividade térmica e coeficiente de expansão térmica. 

 

 Avaliar a mudança no modo de fratura em relação ao dano causado por choque 

térmico. 

 

 Estudar MGFs com camada intermediaria de maior e menor espessura. 
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