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RESUMO 

OLIVEIRA, M. R. Processamento e avaliação das propriedades mecânicas de cerâmicas 

de SiC sinterizadas via fase líquida com aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2. 2018. 143 p. 

Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo, Lorena, 2018. 

 

Na produção de cerâmicas de SiC, a utilização de aditivos que promovam a formação de 

uma fase líquida, diminui a temperatura de sinterização das cerâmicas produzidas. Neste 

trabalho foi escolhida a sinterização via fase líquida das cerâmicas de SiC com novos 

aditivos, o sistema Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, com pouca informação na literatura. Foi 

avaliado a molhabilidade dos aditivos nas cerâmicas de SiC, medindo os ângulos de contato 

e pontos de fusão, obtendo-se a melhor composição de cada aditivo para sinterizar o SiC. 

Para a produção das cerâmicas de SiC, barras foram sinterizadas nas temperaturas de 1850 

e 1950°C, com taxas de aquecimento de 5 e 20°C/min e tempos de 30 e 60 minutos. O estudo 

da molhabilidade mostrou que as composições eutética e 5% abaixo da eutética, para os 

sistemas Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, respectivamente, possuem menores temperaturas de 

fusão e ângulos de contatos, evitando assim reações de decomposições da titânia, e, portanto, 

essas composições foram utilizadas para sinterização do SiC. As cerâmicas de 

SiC+Al2O3/TiO2, apresentaram porosidades entre 32-42%, exceto a tratada à 1950°C, 

20°C/min por 30 minutos, com porosidadede 7%, estas com KIc de 3,4 MPa.m1/2, MOR de 

122 MPa e E de 328 GPa. As cerâmicas de SiC+Y2O3/TiO2, apresentaram porosidades entre 

33-43%. Na condição de 1850°C, 5°C/min por 30 minutos, foi obtida a maior porosidade de 

43%, e apresentou valores de KIc 0,85, MOR de 86 MPa, e E de 107 GPa, valores menores 

se comparados com as cerâmicas de SiC+Al2O3/TiO2, devido à maior probabilidade de falha 

pela alta concentração de poros nas amostras. Houve um aumento do tamanho dos grãos à 

1950°C e foram identificadas placas hexagonais características da fase α-SiC. Os resultados 

mostraram que um maior tempo de residência no forno das amostras, com influência das 

reações de decomposição da titânia, influenciaram a densificação das cerâmicas de SiC. Com 

o aditivo Al2O3/TiO2 foi possível obter, em uma condição, cerâmicas densas. Para 

SiC+Y2O3/TiO2 foram obtidas cerâmicas porosas. 

 

Palavras-chave: SiC. Sinterização. Propriedade Mecânica. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, M. R. Processing and evaluation of the mechanical properties of sintered 

ceramics using via liquid phase with additives of Al2O3/TiO2 and Y2O3/TiO2. 2018. 143 

p. Thesis (Doctoral of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo, Lorena, 2018. 

 

 

In the production of SiC- based ceramics, the use of additives that promote the formation of 

a liquid phase decreases the sintering temperature of the produced ceramics. In this work, 

liquid phase sintering of SiC ceramics was evaluated by introducing new additives, 

Al2O3/TiO2 and Y2O3/TiO2. It was evaluated the wettability of the additives in the SiC 

ceramics, measuring the contact angles and melting points, obtaining the best composition 

of each additive to sintering the SiC- based ceramics. To produce the SiC ceramics, the bars 

were sintered at the temperatures of 1850 and 1950°C, with heating rates of 5 and 20°C/min 

and times of 30 and 60 minutes. The study of wettability showed that the eutectic and 5% 

below eutectic compositions for the Al2O3/TiO2 and Y2O3/TiO2 systems, respectively, have 

lower contact angles and melting temperatures, avoiding decomposition reactions, and 

therefore, were used to sintering the SiC ceramics. The SiC+Al2O3/TiO2 ceramics showed 

porosities between 32-42%, except for those treated at 1950°C, 20°C/min for 30 minutes, 

with porosity at 7%, with KIC of 3,4 MPa.m1/2, MOR of 122 MPa and E of 328 GPa. The 

SiC+ Y2O3/TiO2 ceramics presented porosities between 33-43%. A higher porosity of 43% 

was obtained at 1850°C, 5°C/min for 30 minutes, and presented values of KIC 0,85, MOR of 

86 MPa, and E of 107 GPa, lower values when compared with the SiC+Al2O3/TiO2 ceramics, 

due to the higher probability of failure due to the high pore concentration in the samples. 

There was an increase in grain size at 1950°C and hexagonal plates, characteristic of the α-

SiC phase, were identified. The results showed that a longer residence time of the samples 

in the furnace, influenced by the decomposition reactions of TiO2, influenced its 

densification. With the additive Al2O3/TiO2 it was possible to obtain, in one condition, dense 

ceramics. Porous ceramics were obtained for SiC+ Y2O3/TiO2. 
 

Keywords: SiC. Sintering. Mechanical Property. 
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C   Carbono 

cc   Centímetros cúbicos 

CNB    Chevron Notch Beam 

C3H8O   Álcool Isopropílico 

CO   Monóxido de carbono 

Cu   Cobre 

DEMAR   Departamento de Engenharia de Materiais  

DCTA   Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

DIN    Deutsches institut für nomung 

Dy2O3   Óxido de disprósio 

EDS   Espectrômetria de Energia Dispersiva  

EEL    Escola de Engenharia de Lorena  

FEG    Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá 

Gd2O3    Óxido de gadolínio 

HCST   Hermann C. Starck 

HIP   Hot isostatic pressing 

HK   Dureza Knoop 

HV   Dureza Vickers  

IF   Indentation Fracture 

INPE    Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IS    Indentation Strength 

ISO   International Organization for Standardization 

IUPAC   International Union of Pure and Applied Chemistry 

JCPDS   Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

K2O    Óxido de potássio  

La2O3    Óxido de lantânio 

MEV   Microscópio eletrônico de varredura 

MgO   Óxido de magnésio 

MOR   Módulo de ruptura 

MPa   Mega Pascal 

MPa.m1/2  Unidade de fator de intensidade de tensão 

N2   Nitrogênio 

N    Nitrogênio 

Nd2O3   Óxido de neodímio  

P   Fósforo 

RE2O3   Óxido de terras raras 

SEPB    Single Edge Precracked Beam 

https://portuguese.alibaba.com/product-detail/wholesale-oxide-neodymium-nd2o3-60532844795.html
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/wholesale-oxide-neodymium-nd2o3-60532844795.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_isostatic_pressing
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/wholesale-oxide-neodymium-nd2o3-60532844795.html
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SENB    Single Edged Notched Beam 

SEVNB   Single Edge V-Notch Beam 

Si   Silício 

SiC    Carbeto de silício 

SCF    Surface Crack in Flexure 

SiO   Monóxido de silício 

SiO2   Óxido de silício 

Si3N4   Nitreto de silício 

Sm2O3   Óxido de samário 

SPS   Spark plasma sintering 

STA    Cerâmica de SiC+Al2O3/TiO2  

STY    Cerâmica de SiC+Y2O3/TiO2 

Ti   Titânio 

TiC   Carbeto de titânio 

Tifab   Titanium Fabrication Corporation 

TiO2   Óxido de titânio 

ZrO2   Óxido de zircônio 

Y2O3    Óxido de ítrio 

YCl3   Cloreto de ítrio 

Yb2O3   Óxido de itérbio 

α-SiC    Fase cristalográfica alfa do carbeto de silício 

β-SiC   Fase cristalográfica beta do carbeto de silício 

α-Al2O3  Fase cristalográfica alfa do óxido de alumínio 
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1 INTRODUÇÃO COM SÍNTESE DA LITERATURA 

 

Nas últimas décadas, muito esforço têm sido colocado para o desenvolvimento de 

cerâmicas estruturais, devido a sua demanda na indústria e sua utilidade em condições 

severas. Entre elas, o SiC têm sido muito estudado devido às suas ótimas propriedades 

mecânicas em altas e baixas temperaturas, baixa densidade, excelente resistência à corrosão 

e boa resistência ao choque térmico (RODRIGUEZ; MUNOZ; DOMINGUEZ-

RODRIGUEZ, 2006).  

O SiC foi primeiramente produzido em 1890 por Edward G. Acheson. A obtenção 

de SiC denso só foi possível a partir de 1974, quando S. Prochazka (SOMIYA; INOMATA, 

1991) mostrou que o uso de boro, juntamente com carbono, como aditivo de sinterização era 

eficiente para obter SiC denso, sendo possível produzir corpos densos de SiC por 

sinterização sem aplicação de pressão externa. 

Pode-se destacar seu uso em semi-condutores industriais, componentes para motores, 

partes de foguetes, como abrasivos, refratários, como componentes de defesa (armaduras 

pessoais - cerca de 50% mais leves que as convencionais fabricadas de aço), em tanques de 

guerra, componentes de elevado desempenho para engenharia mecânica, componentes de 

mancais, etc (CERADYNE, 2012; STARCK, 2017). 

Além do uso do SiC denso, citado acima, a cerâmica porosa tem sido foco de estudos 

em materiais porosos. Cerâmicas porosas de SiC são essenciais em diversas indústrias 

devido a sua combinação de propriedades, tais como, excelente resistência mecânica, boa 

resistência química, alta condutividade térmica, baixo coeficiente de expansão térmica e alta 

resistência ao choque térmico se comparadas com outras cerâmicas porosas. Essas 

propriedades por muitas vezes não são encontradas nas cerâmicas densas. Essas cerâmicas 

têm sido utilizadas como filtros, suportes catalíticos, membranas de separação, isoladores 

térmicos e acústicos, materiais estruturais de alta temperatura, fornos, conversores de energia 

termoelétrica e outros (EOM; KIM; RAJU, 2013). 

Recentemente, as cerâmicas porosas de SiC têm atraído um crescente interesse em 

aplicações médicas como materiais com alta biocompatibilidade, para produção de implantes 

ortopédicos. Materiais cerâmicos possuem melhor biocompatibilidade em comparação com 

metais e polímeros, o que permite que eles sejam utilizados como implantes na medicina e 

como materiais funcionais em biotecnologia e na engenharia genética. Pesquisas têm 

mostrado que as cerâmicas de SiC podem ser utilizadas como materiais de revestimento de 
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“stents” para melhorar sua hemocompatibilidade, e como substituição aos implantes de 

titânio no quadril (KISELOV et al., 2010; ROSENBLOOM et al., 2004). 

 Esforços tem sido feito no processamento dessas cerâmicas para o controle do 

tamanho, quantidade, forma, posição, e conectividade dos poros, e isto tem resultado em 

melhoras e únicas propriedades em cerâmicas porosas de SiC. Poros abertos são muito 

importantes para separação-filtração e, poros fechados para materiais leves e isoladores 

térmicos. O tamanho do poro nessas cerâmicas é importante em filtros para permitir o fácil 

fluxo do fluido. 

 Um aumento na porosidade geralmente resulta na diminuição da resistência a flexão. 

Além disso, cerâmicas de SiC macroporosas com poros menores geralmente possuem 

melhores resultados de resistência a flexão que cerâmicas com poros maiores com uma 

porosidade equivalente. Além das propriedades mecânicas, outras propriedades como 

resistência ao choque térmico e permeabilidade gasosa são influenciadas pela porosidade 

(EOM; KIM; RAJU, 2013).  

É necessário melhorar as propriedades mecânicas de cerâmicas porosas a fim de 

ampliar sua utilização. Um dos métodos para aumentar sua resistência é a preparação a partir 

de compósitos usando partículas, whiskers ou placas como reforços (RIF; SUEYOSHI, 

2009).  

Pesquisas mostram que a porosidade e resistência ao choque térmico de cerâmicas 

porosas de SiC podem ser melhoradas com adição de aditivos de sinterização como a 

Al2O3,Y2O3, MgO, K2O e SiO2 (SHARIF; SUEYOSHI, 2009; ZHAO et al., 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a densificação das cerâmicas de SiC, 

sinterizadas via fase líquida, com os aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, que possuem pouca 

informação na literatura. Foi avaliado o molhamento desses aditivos em cerâmicas de SiC, 

com a avaliação dos ângulos de contatos e dos pontos de fusão, bem como as propriedades 

mecânicas e caracterização microestrutural das cerâmicas de SiC produzidas com estes 

aditivos. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

O SiC é uma cerâmica de alto desempenho com ótimas propriedades mecânicas, 

baixa densidade, excelente resistência a corrosão e boa resistência ao choque térmico. Além 

disso, é utilizada em diversas aplicações, como cerâmicas densas em componentes 

automotivos, partes de foguetes, abrasivos e como cerâmicas porosas, utilizadas como 

filtros, suportes catalíticos e etc. 

Porém, as cerâmicas a base de SiC são difíceis de serem sinterizadas sem o uso de 

substâncias que promovam a formação de uma fase líquida que, consequentemente, permite 

maior velocidade de sinterização. Para isso vários aditivos já foram estudados, inclusive por 

participantes do grupo de pesquisa em que o orientador atua, como os sistemas Al2O3/Dy2O3, 

Al2O3/Yb2O3 e Al2O3/La2O3, porém há poucas informações na literatura sobre os aditivos 

Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 na sinterização do SiC via fase líquida, levando em conta as 

propriedades do SiC e dos aditivos, como por exemplo a questão da interação sólido-líquido, 

ou seja, SiC/aditivo.  

Devido às propriedades singulares do SiC, é importante investir em estudos para 

melhorar as propriedades mecânicas dessas cerâmicas, para ampliar sua utilização. Isto pode 

ser alcançado a partir de tratamentos térmicos nas cerâmicas de SiC, produzindo diferentes 

microestruturas e conseqüentemente, modificando suas propriedades mecânicas. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Estrutura Cristalina e Politipismo do SiC 

 

A unidade estrutural fundamental do SiC é formada por um tetraedro de SiC, com 

um átomo de silício no centro e quatro átomos de carbono nos vértices (ou um átomo de 

carbono no centro e 4 átomos de silício nos vértices) (DAVIAU, K; LEE, K.K.M, 2018). A 

Figura 4.1 apresenta, esquematicamente, o tetraedro básico da estrutura primária do SiC. 

 

Figura 4.1 - Unidade estrutural primária básica do SiC. 

 

 

 

Fonte: (DAVIAU, K; LEE, K.K.M, 2018). 

 

A principal característica estrutural do SiC é o politipismo, ou seja, a alteração na 

seqüência de empilhamento atômico sem provocar alterações na estequiometria. Embora 

uma grande quantidade de politipos do SiC seja conhecida e documentada, apenas alguns 

deles são considerados termodinamicamente estáveis. De forma geral, é comum referir-se 

ao politipo cúbico como β-SiC, estável até aproximadamente 2000ºC e a todos os outros 

(hexagonal ou romboédrico) como α-SiC, estável até aproximadamente 2700ºC 

(IZHEVSKYI et al., 2000). A Figura 4.2 ilustra as estruturas α-SiC e β-SiC. 

Existem várias notações que descrevem os politipos do SiC. A mais comum é a 

notação de Ramsdell, que específica o número de repetições de uma determinada camada ao 

longo da direção de empilhamento, [111] no caso da estrutura cúbica e [0001] no caso das 

outras redes, e o tipo de estrutura da rede de Bravais (C-cúbica, H-hexagonal e R-

romboédrica). Os politipos que ocorrem mais frequentemente, de acordo com a notação de 

http://www.mdpi.com/search?authors=Kierstin%20Daviau&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Kanani%20K.%20M.%20Lee&orcid=0000-0003-3003-4802
http://www.mdpi.com/search?authors=Kierstin%20Daviau&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Kanani%20K.%20M.%20Lee&orcid=0000-0003-3003-4802
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Ramsdell, são o 2H, 3C, 4H, 15R e 6H, alguns mostrados na Figura 4.3 (IZHEVSKYI et al., 

2000).  

 

Figura 4.2 - Estruturas cristalinas do SiC: (a) Cúbica do β-SiC e (b) Hexagonal do α-SiC.  

 

  

   (a)      (b) 

 

Fonte: (DAVIAU, K; LEE, K.K.M, 2018). 

 

Figura 4.3 - Algumas estruturas de politipos de SiC . 

 

 

 

Fonte: (PEREIRA, 2010). 
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http://www.mdpi.com/search?authors=Kierstin%20Daviau&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Kanani%20K.%20M.%20Lee&orcid=0000-0003-3003-4802
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4.2 Transformação de fase do SiC 

 

A transformação β-SiC            α-SiC ocorre em altas temperaturas, maiores que 

2000ºC, faixa de temperatura em que o α-SiC é mais estável. Esta transformação de fase se 

dá por mecanismo de maclagem com a formação de falhas de empilhamento. Algumas 

impurezas governam a transformação de fase e a formação de politipos, mostrados na Figura 

4.4 (ZHAO et al., 2011). Aquelas que mostraram os efeitos mais pronunciados são os 

elementos dos grupos III e V da tabela periódica. Os elementos Al e B estabilizam o politipo 

4H enquanto o N e o P, estabilizam o β-SiC (CASADY; JOHNSON, 1996).  

 

Figura 4.4 - O SiC hexagonal (α-SiC); (a) 2H; (b) 4H; (c) 6H. 

 

 

 

Fonte: (CARNEGIE MELLON, 2011). 

 

4.3 Síntese de SiC: Processo Acheson 

 

O primeiro SiC produzido, com o nome de carborundum, por Edward Goodrich 

Acheson em 1891, foi durante a sintetização de diamante (ACHESON, 1893). Hoje, 

milhares de toneladas de SiC por ano são poduzidos pelo processo Acheson, onde uma 

pequena proporção (na ordem de 10000 - 20000 toneladas) é usada na produção de cerâmicas 

estruturais com grãos finos (RILEY, 2009). 

O SiC pode ser produzido por reações diretas dos seus constituientes em altas 

temperaturas, usando carbono e silício líquido, ou silício vaporizado, indicado na Equação 

1: 
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Si(l,v) + C(s)                SiC(s) ; ΔGº1500K = -61,5 kJ mol-1   (1) 

 

Entretanto, a base do processo Acheson, que ainda é utilizado hoje em larga escala 

industrial sem modificações para a produção de SiC, é a redução do dióxido de silício puro 

(como areia), pelo carbono (como coque ou carvão), mostrado na Equação 2: 

 

SiO2(s) + 3C(s)              SiC(s) + 2CO(g)     (2) 

 

A reação consiste na mistura de areia de quartzo de alta pureza e coque de petróleo 

ou carvão antracito, fornecendo os ingredientes químicos essenciais. A essa mistura é 

usualmente incorporado serragem (~1-2%) para manter uma estrutura porosa facilitando a 

saída de monóxido de carbono, e uma fonte de cloro, tal como cloreto de sódio (~1-10%) 

para volatilizar elementos como o ferro e o alumínio como cloretos. O aquecimento com 

resistência elétrica de grafite é utilizado para gerar temperaturas de aproximadamente 

1800ºC e devido as características de bom condutor elétrico do SiC, o aquecimento pode ser 

facilmente mantido durante o processo. A temperatura máxima no núcleo do forno pode 

chegar a 2400ºC após 24 horas. Nesta temperatura, considerável recristalização do SiC pode 

ocorrer, e o produto final consiste de cristais grandes (com dimensões de centímetros) 

(RILEY, 2009). 

Os blocos produzidos são cominuídos pelos processos convencionais de moagem. 

Entretanto, esta característica dificulta a obtenção de filmes e fibras de SiC, o que impulsiona 

a sua produção por outras rotas (RADOVANOVIC, 2000). 

 

4.4 Aplicação de cerâmicas de SiC 

 

As cerâmicas de SiC com baixa densidade, recristalizado ou ligado com nitreto de 

silício, são extensivamente utilizados em fornos e filtros de gases. As maiores áreas de 

aplicação e a propriedade requerida para seu uso, estão resumidos na Tabela 1. Recentes 

estudos têm mostrado o uso de SiC poroso para filtros de gás, com uma vasta aplicação na 

remoção de particulado de carbono em motores a diesel e gases residuais industriais (RILEY, 

2009). 
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Tabela 1 - Aplicação das cerâmicas de SiC e suas propriedades.  

 

Área Componentes Propriedades 

Indústria Refratários para fornos 

 

 

Elementos resistivos para 

fornos 

 

 

Tubos protetores de termopares 

 

Abrasivos para corte e 

polimento 

Estabilidade térmica, resistência 

ao choque térmico, inércia 

química, resistência ao desgaste. 

Condutividade elétrica, 

condutividade térmica, 

resistência a corrosão e a altas 

temperaturas. 

Condutividade térmica, 

resistência a corrosão. 

Dureza, resistência ao desgaste. 

Filtros Exaustor de gases a máquinas a 

diesel 

 

Resíduos de gases industriais 

Resistência ao choque térmico e 

oxidação 

 

Resistência ao choque térmico e 

oxidação, inércia química, 

porosidade. 

Automotiva Componentes de turbina a gás  Resistência ao choque térmico e 

a altas temperaturas 

Fonte: (RILEY, 2009). 

 

4.5 Aditivos utilizados no processamento das cerâmicas de SiC 

 

4.5.1 Dióxido de titânio (TiO2) 

 

O titânio, segundo Silva (2007), utilizado no mundo não é aplicado em forma 

metálica, mas sim na forma do óxido, TiO2, inerte quimicamente e biologicamente. Na 

natureza, é encontrado principalmente nas formas alotrópicas anatásio (tetragonal), rutilo 

(tetragonal) e bruquita (ortorrômbico). O que diferencia os polimorfos de TiO2, entre si são 

os comprimentos e os ângulos das ligações de Ti-O, assim como os diferentes arranjos dos 

octaedros de TiO6 na formação da rede cristalográfica. 
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De modo geral, o TiO2 apresenta várias aplicações tais como o uso em pigmentos, 

em sensores químicos, produção de energia (células solares e de hidrogênio) e no tratamento 

de solo, ar e ambientes aquáticos contaminados por diversos tipos de contaminantes 

(COSTA, 2011). 

 

4.5.1.1 Propriedades estruturais  

 

O TiO2 é encontrado no mercado sob três formas alotrópicas citadas anteriormente: 

anatásio, rutilo e bruquita. As formas anatásio e rutilo são as mais comumente encontradas 

no mercado (ALMEIDA, 2011). 

A bruquita é uma fase que ocorre naturalmente, sendo extremamente difícil de 

sintetizar; anatásio e rutilo também ocorrem naturalmente, mas podem ser sintetizadas 

(ALEMANY et al., 2000). 

A Figura 4.5 mostra as três formas estruturais mais comuns para o TiO2. Geralmente 

a fase bruquita é instável e de baixo interesse. A fase rutilo é formada em altas temperaturas, 

maiores que 1000ºC, já a fase anatásio é formada a partir de baixas temperaturas, de cerca 

de 450ºC. O rutilo e o anatásio possuem células unitárias que podem ser descritas como um 

átomo de titânio coordenado a seis átomos de oxigênio em configurações octaédricas. As 

diferenças apresentadas entre as estruturas dos dois cristais estão nas distorções de seus 

octaedros e na disposição dos mesmos (QOURZAL; TAMIMI; ASSABBANE; AIT-

ICHOU, 2005) A estrutura da bruquita é ortorrômbica e apresenta cada átomo de titânio 

coordenado por seis átomos de oxigênio não exatamente equivalentes. A estrutura difere do 

rutilo e do anatásio pela disposição relativa dos octaedros de oxigênio, que se dispõem em 

zig-zag (EVANS, 1964, BRAGG, 1937). 

A transformação do anatásio para rutilo é uma transição irreversível de uma fase 

termodinamicamente metaestável para uma fase estável. Essa transformação ocorre via um 

mecanismo que envolve dois estágios: nucleação e crescimento. Em materiais 

nanocristalinos, uma grande fração de átomos está situada na superfície ou nos contornos de 

grão e a nucleação ocorre com maior probabilidade na superfície (ALMEIDA, 2011). 
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4.5.2 Óxido de ítrio (Y2O3) 

 

O Y2O3 é o mais importante composto comercial do ítrio. Sua maior aplicação 

encontra-se na área de cerâmicas especiais, na estabilização da zircônia, bem como sensores 

de oxigênio. Podem-se citar outras aplicações significantes como o uso em fosfóros, tubos 

catódicos de televisões coloridas e monitores de computadores. Devido as suas aplicações, 

é cada vez mais crescente a demanda desse óxido com pureza elevada. 

 

Figura 4.5 - Formas alotrópicas do TiO2: A) Rutilo, B) Anatásio e C) Bruquita. 

 

Fonte: (CARP; HUISMAN; RELLER; 2004). 

 

A Figura 4.6 mostra a estrutura cúbica do Y2O3, cada íon Y3+, representado por M3+, 

é rodeado por seis átomos de oxigênios localizados nos vértices de um cubo. Dois dos 

vértices estão vazios e podem tanto se localizar em um mesmo plano do cubo ou em planos 

opostos formando em ambos os casos uma diagonal, resultando em dois sítios de simetria 

(C2 e S6) (PIRES; SERRA; DAVOLOS, 2005). 

 

Figura 4.6 - Diferentes simetrias do íon Y3+ na estrutura cúbica do Y2O3. 

 

Fonte: (PIRES; SERRA; DAVOLOS, 2005). 
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4.5.3 Óxido de alumínio (Al2O3) 

 

O Al2O3 é um composto químico de alumínio e oxigênio, cuja fórmula molecular é 

Al2O3, sendo conhecido por alumina. A forma cristalina mais comum da alumina (α-Al2O3) 

é conhecida como corundum. Os íons oxigênio formam uma estrutura hexagonal compacta, 

onde os íons Al3+ estão ordenados simetricamente em dois terços dos interstícios octaedrais, 

como mostrado na Figura 4.7. 

A alumina é aplicada em diversas áreas, desde energética a farmacêutica. Sua 

diversidade de aplicações está associada a sua vasta gama de propriedades, diretamente 

dependentes das suas diferentes fases cristalinas, ou seja, os polimorfos metaestáveis da 

alumina. Durante uma síntese, a alumina pode passar por diferentes fases na calcinação até 

atingir a fase α. Estas sequências de transformações de estruturas cristalinas podem variar 

em função do precursor utilizado, do tamanho de partícula do material original, da presença 

de impurezas, das condições de sinterização, e outros (BAGWELL; MESSING, 1996). As 

fases intermediárias anteriores à alumina alfa são denominadas aluminas de transição. São 

mais de 15 fases metaestáveis e podem ser sintetizadas por vários métodos (LEVIN; 

BRANDON, 1998).  

 

Figura 4.7 - Estrutura cristalina da α-Al2O3. 

 

Fonte: (KIRK-OTHMER, 2004). 

 

4.6 Processamento de cerâmicas  

 

 Previamente ao processo da conformação de pós cerâmicos, são utilizados moinhos 

de alta eficiência, como os de bola e de atrição, com a diminuição do tamanho das partículas 

do material, ou ainda, homogeneizando a mistura a ser conformada. Diversas técnicas são 
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usadas para conformar o pó cerâmico, como a prensagem (uniaxial e isostática), colagem de 

barbotina, extrusão, entre outros. 

 

4.6.1 Compactação 

 

O objetivo da compactação de pós é a sua consolidação em um formato pré-

determinado por uma matriz, por meio da aplicação de uma carga, para que haja resistência 

mecânica suficiente para o manuseio do corpo. Este material compactado é chamado de 

corpo a verde e a sua resistência mecânica é originada pelo amarramento mecânico entre as 

irregularidades das superfícies das partículas (GERMAN, 1996; OBERACKER; 

THUMMLER, 1993). A resistência mecânica a verde de um compacto pode aumentar pelo 

aumento da rugosidade superficial das partículas criando mais sítios de amarramento 

mecânico e gerando maior área de ligação entre essas partículas, assim como pelo aumento 

da pressão de compactação (KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976; OBERACKER; 

THUMMLER, 1993). 

Um parâmetro muito importante avaliado na etapa de compactação, e que têm 

influências críticas durante a sinterização é a massa específica a verde do compacto. Corpos 

com alta densidade relativa a verde são requeridos para facilitar os mecanismos de 

sinterização, e a densidade a verde obtida está diretamente ligada ao tipo de técnica 

empregada na compactação do corpo cerâmico (OBERACKER; THUMMLER, 1993). 

Durante a etapa de compactação ocorre a redução da porosidade entre as partículas, 

resultando, ao término, na microestrutura do compacto a verde. Esta redução de volume se 

dá pelos mecanismos listados abaixo (REED, 2000):  

a) deslocamento e reordenação das partículas;  

b) fragmentação das partículas; 

A forma de aplicação de carga por prensagem sobre o pó define a técnica a ser 

utilizada no processo de compactação. Distinguem-se duas modalidades de prensagem: a 

prensagem uniaxial e a prensagem isostática. Na primeira, a compactação do pó se realiza 

em uma matriz rígida, por aplicação de pressão na direção axial, através de punções rígidos. 

Se a espessura da peça que se deseja obter é pequena e sua geometria é simples, a carga pode 

ser aplicada em apenas um sentido (ação simples), ilustrado na  Figura 4.8 a). Por outro lado, 

para conseguir peças de grande espessura e geometria complexa, com uniformidade de 



32 

 

compactação, é indispensável que a prensagem seja feita nos dois sentidos (dupla ação), 

ilustrado na Figura 4.8 b) (ALBERO, 2000).  

O atrito entre as partículas do pó e entre a superfície do molde impedem que a 

pressão, aplicada a uma ou mais das superfícies da peça, seja integralmente transmitida e de 

forma uniforme a todas as regiões da peça, o que provoca a existência de gradientes de 

densidade nos corpos conformados. 

Na prensagem isostática, a compactação do pó se dá no interior de um molde flexível, 

sobre o qual atua um fluido pressurizado, mostrado na Figura 4.8 c). Este procedimento 

assegura uma distribuição homogênea da pressão sobre a superfície do molde. É empregado 

na fabricação de peças de formas complexas, que apresentem relevos em duas ou mais 

direções (ALBERO, 2000). No processamento das cerâmicas de SiC utilizado neste trabalho, 

foram utilizadas os dois tipos de prensagem dos pós, a uniaxial e a isostática. 

 

Figura 4.8 - Desenho esquemático da prensagem uniaxial com: a) simples ação de pistão, 

b) dupla ação de pistão e c) prensagem isostática a frio. 

 

 a)     b)    c)  

 
Fonte: (ALBERO, 2000). 

 

4.6.2 Sinterização 

 

O processo de sinterização pode ser entendido como um processo térmico cujo 

objetivo principal é produzir uma forte união entre partículas. A sinterização pode ocorrer a 

temperaturas abaixo do ponto de fusão do material cerâmico por meio do transporte 

difusional de átomos, com a formação de uma fase líquida, formada a partir da utilização de 

aditivos que se fundem a menores temperaturas que a fusão do material (GERMAN, 1996, 

KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976).  
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 A sinterização pode ocorrer na presença ou não de fase líquida, na sua ausência, é 

chamada de sinterização via fase sólida. Na sinterização via fase líquida, as composições e 

temperatura de sinterização são escolhidas para que haja formação de líquido durante o 

processo, como mostrado esquematicamente na Figura 4.9. 

 

4.6.2.1 Sinterização via fase líquida. 

 

A sinterização via fase líquida, ilustrada na Figura 4.9, é o processo de sinterização 

em que a composição dos sólidos iniciais devem resultar na formação de um líquido durante 

o aquecimento. Possui uma grande importância comercial já que muitos produtos cerâmicos 

são fabricados por esta rota, incluindo ferritas magnéticas, cerâmicas covalentes como o 

nitreto de silício, capacitores ferroelétricos e abrasivos, além de outros (RAHAMAN, 2003). 

 

Figura 4.9 - Ilustração esquemática mostrando em: a) sinterização via fase solida e em b) 

sinterização via fase líquida. 

 

 

Fonte: (BARSOUM, 2002). 

 

A sinterização via fase líquida (SFL) oferece duas significantes vantagens em relação 

à fase sólida. Primeiro, é muito mais rápida, e segundo, resulta numa densificação uniforme. 

A presença da fase líquida reduz o atrito entre as partículas e introduz forças capilares que 

auxiliam na dissolução e rearranjo de partículas sólidas (BARSOUM, 2002). 

Baixo ângulo de contato e diedral, e alta solubilidade do sólido no líquido são 

essenciais para uma boa densificação. Normalmente são estudados três estágios, onde em 

cada estágio ocorre um mecanismo dominante. Os mecanismos são: rearranjo, solução- 

precipitação e sinterização via estado sólido (RAHAMAN, 2003). 
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Comparado a sinterização via fase sólida, a presença da fase líquida leva ao aumento 

da densificação através do aumento do rearranjo das partículas sólidas e aumento de 

transporte de massa no líquido. 

A fase líquida contribui na diminuição do atrito entre as partículas, assim o rearranjo 

é mais fácil sobre tensão compressiva exercida pelo líquido.  

Na sinterização via fase sólida, por exemplo, a difusão pelo contorno de grão, um 

parâmetro importante que controla a taxa de difusão é o produto da difusão pelo contorno de 

grão (Dgb) e a espessura do contorno de grão (δgb). Na sinterização via fase líquida, o 

parâmetro correspondente é produto do coeficiente de difusão dos átomos de soluto no 

líquido (DL) e a espessura da camada de líquido (δL). Como δL é normalmente maior que δgb 

, a difusão através do líquido é muito mais rápida que a difusão no sólido (RAHAMAN, 

2003).  

 

4.6.2.1.1 Vantagens e desvantagens da sinterização via fase líquida. 

 

As maiores vantagens da SFL, como dito anteriormente, são o aumento da 

densificação levando a um produto de alta densidade e a economia no processo devido a uma 

menor temperatura de sinterização. Entretanto, o uso do líquido durante a sinterização não 

trás apenas vantagens. A fase formada a partir do líquido normalmente se encontra no 

contorno de grão durante o resfriamento, logo, a fase no contorno de grão pode causar 

diminuição das propriedades do produto final. Um exemplo importante é a produção de 

cerâmicas estruturais para aplicações em altas temperaturas, em que a fase no contorno de 

grão pode amolecer prematuramente, causando redução da resistência a fluência da cerâmica 

(RAHAMAN, 2003). 

 

4.6.1.1.2 Fase líquida. 

 

O compacto utilizado na sinterização via fase líquida é normalmente produzido a 

partir da mistura de pós: um componente majoritário e o aditivo. No aquecimento, o aditivo 

funde ou reage com uma pequena parte da fase majoritária formando um líquido eutético. 

Para sistemas que dependem da formação do líquido eutético, os diagramas de fases possuem 

um papel importante na seleção do aditivo e a escolha das condições da sinterização 

(RAHAMAN, 2003). 
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4.6.1.1.3 Termodinâmica e fatores cinéticos da SFL. 

 

 Durante a sinterização via fase líquida das cerâmicas, alguns parâmetros contribuem 

para que haja uma boa densificação do material. Um bom molhamento do líquido formado 

durante o aquecimento no sólido e sua penetração nos contornos de grão, além de uma boa 

solubilidade do sólido no líquido auxiliam nos processos difusionais que levam a 

densificação das cerâmicas. A seguir serão discutidos alguns destes fatores que devem ser 

observados na sinterização via fase líquida. 

 

A) Energia de superfície e ângulo de contato 

 

A molhabilidade é uma propriedade que depende exclusivamente do balanço das 

energias interfaciais sólido-líquido e superficiais, sólido-gás e líquido-gás. A superfície de 

um sistema tem sempre um excesso de energia comparado a seu interior. A energia de 

superfície (γ) propriedade intrínseca de cada material, é definida como um aumento da 

energia livre no sistema por unidade de nova área superficial criada (BALESTRA, 2009, 

KINGERY; BOWEN; UHLMANN, 1976). 

A Figura 4.10 mostra duas interfaces: a área superficial sólido-vapor (ASV) e da 

superficial líquido-vapor (ALV), cada superfície possuem as energias superficiais γSV e γ LV. 

Quando um líquido é colocado em uma superfície sólida, ele irá se espalhar 

molhando a superfície ou ficará em forma de uma gota. Assumindo que o líquido molha e 

se espalha sobre a superfície sólida, ilustrado na Figura 4.10 b), a energia superficial 

sólido/vapor (γSV) do sistema será eliminada com formação de uma nova área sólido-líquido 

(ASL) associada a uma energia de interface γSL
. De acordo com a Figura 4.10, as equações 

de energia livre do sistema podem ser descritas, em que G1 e G2 são energias livre de Gibbs 

antes e depois do molhamento: 

 

SVSVLVLV AAG  ..1  e 
SLSLLVLVSVSV AAAG  ...2  (3) 

 

Assumindo ASL=1, e calculando a variação da energia livre: 

 

              
LVSVSLGGG   12          (4) 
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Figura 4.10 - Representação da molhabilidade: (a) antes do contato sólido-líquido, b) depois 

do contato sólido-líquido. 

 

 

Fonte: (MOTTA et al, 2004). 

 

 

As variáveis γSL e γSV são difíceis de serem determinadas, mas baseando-se na Figura 

4.10 b), a variação da energia livre de Gibbs pode ser calculada em função de γSV. No 

equilíbrio, em que θ é o ângulo de contato do sistema, têm-se: 

 

                               cos.LVSLSV                                 (5) 

 

  cos.LVSVSL                                 (6) 

Da equação 4 e 6, têm-se: 

 

                                        cos1.  LVG        (7) 

 

A equação 7 mostra que quando θ possuir baixos valores, a variação da energia livre 

de Gibbs diminui, aumentando a molhabilidade do líquido (BALESTRA, 2009, KINGERY; 

BOWEN; UHLMANN, 1976). A Figura 4.11 ilustra o aumento da molhabilidade com a 

diminuição do ângulo de contato. 

Uma condição necessária para a sinterização via fase líquida ocorrer é que o ângulo 

de contato deve estar entre 0 e 90º, onde o sistema está sendo molhado (BARSOUM, 2002). 

Nesta tese, foi estudado a interação entre o SiC e os aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, com 

a medição dos ângulos de contato, a fim de garantir que houve um bom molhamento durante 

a SFL. 
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Figura 4.11 - Ângulo de contato entre sólido e líquido.  

 

 

 

Fonte: (RAHAMAN, 2003). 

 

B) Ângulo diedral 

 

A completa penetração do líquido nos contornos de grãos é importante para a 

densificação da cerâmica e para o desenvolvimento microestrutural final. Considere um 

líquido em contato com os cantos dos grãos, como mostrado na Figura 4.12, para uma 

situação bidimensional (RAHAMAN, 2003). O ângulo diedral (Ψ) é definido como o ângulo 

entre as tensões interfaciais sólido/líquido. A equação 8 é obtida aplicando o balanço de 

forças, em que γSS é a energia de superfície sólido/sólido ou a de contorno de grão. 

 

     γSS=2γSL cos (Ψ/2)                          (8) 
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Figura 4.12 - Ângulo diedral entre sólidos e líquidos. 

 

 

 

Fonte: (RAHAMAN, 2003). 

 

C) Efeito da solubilidade 

 

Dois efeitos devem ser distinguidos: a solubilidade do líquido no sólido (SA) e a 

solubilidade do sólido no líquido (SB). Uma boa solubilidade do sólido no líquido leva a 

densificação e é essencial na sinterização via fase líquida. Já uma alta solubilidade do líquido 

no sólido deve ser evitada, pois leva a uma fase de líquido transiente e pode haver colapso 

do material. O efeito da solubilidade na densificação e na expansão do compacto é ilustrado 

na Figura 4.13.  

O tamanho da partícula afeta sua solubilidade. A equação 9 mostra a relação entre a 

concentração de soluto com o raio da partícula, e adotando a solubilidade como equivalente 

a concentração, têm-se: 

 

                                          
kTaS

S sl








 2
ln

0

       (9) 
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Figura 4.13 - Figura esquemática do efeito da solubilidade na densificação. 

 

 

 

Fonte: (RAHAMAN, 2003). 

 

Em que S é a solubilidade da partícula com raio “a” no líquido, S0 é a solubilidade 

de equilíbrio do sólido no líquido numa interface plana, sl  é a energia específica da 

interface sólido-líquido,   é o volume atômico, k é a constante de Boltzmann e T a 

temperatura na escala absoluta. De acordo com a equação, a solubilidade aumenta com a 

diminuição do raio da partícula, então o transporte de massa irá ocorrer de partículas menores 

para as maiores. Além disso, partículas rugosas possuem baixo raio de curvatura e tendem a 

se dissolver (RAHAMAN, 2003). 

 

D) Forças capilares 

 

Quando sólidos e líquidos estão presentes, forças capilares resultantes da tensão 

superficial são geradas. Estas forças podem gerar forças atrativas intensas entre partículas 

vizinhas, que quando combinado com o poder de lubrificante do liquido, pode levar a um 

rápido e significante rearranjo e densificação da cerâmica. A origem dessa força atrativa é 

devido a força exercida pela diferença de pressão através de um menisco resultando numa 
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curvatura e a componente da energia superficial liquido/vapor normal a duas superfícies 

(BARSOUM, 2002). 

Para um líquido que molha completamente um sólido, a diferença de pressão de um 

líquido é dado pela relação da energia supercial líquido-vapor e a dimensão da partícula, 

dado pela equação 10, que leva uma alta tensão compressiva nas partículas: 

 

          
r

p lv2
                                                                  (10) 

 

Geralmente, a grandeza e a natureza da tensão irá depender de vários fatores como o 

ângulo de contato, o volume de líquido, a separação entre as partículas e seu tamanho. Para 

estimar como essas variáveis influenciam as forças capilares exercidas pelo líquido, 

considere um modelo idealizado de duas esferas de mesmo raio, a, separadas por uma 

distância h pelo líquido com um ângulo de contato θ, ilustrado na Figura 4.14. Em uma 

aproximação utilizada, assume-se o menisco como parte de uma circunferência, e a diferença 

de pressão através do menisco líquido-vapor é dado por: 

 

                         









rY
p lv

11
                                                               (11) 

 

Em que Y e r são os raios de curvatura principais do menisco. 

 

A força compressiva F entre as duas partículas devido à presença do líquido é 

expressa como a soma das forças devido à diferença de pressão entre o líquido e a atmosfera 

externa, F1, e a tensão superficial do líquido, F2 (RAHAMAN, 2003). Logo, no ponto A da 

Figura 4.14, a equação de forças é dada por: 

 

 cos22

lvXpXF    ………………..…….     (12) 

 

Em que F é dado positivo quando a força é compressiva (RAHAMAN, 2003). A 

Figura 4.15 mostra o cálculo da variação da pressão compressiva entre duas partículas com 

ângulo diedral ψ, e ângulo de molhamento θ para um distanciamento entre partículas h=0. É 

mostrado que a pressão compressiva aumenta com a diminuição de ψ e θ. 
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Figura 4.14 - Parâmetros geométricos para um modelo idealizado de duas esferas 

separadas por uma “ponte” de líquido. 

 

 

 

 

Fonte: (RAHAMAN, 2003). 

 

Figura 4.15 - Variação da força atrativa com o ângulo de contato para vários ângulos de 

molhamento. (ADAPTADO). 
 

 

 

Fonte: (KANG, 2005). 

 

4.6.1.1.4 Mecanismos da sinterização via fase líquida 

 

Após a fusão, o líquido irá penetrar entre as partículas e exercer uma força atrativa, 

aproximando-as. A combinação destas forças e o efeito lubrificante do líquido que penetra 

entre as partículas, leva a três estágios, com mecanismos que operam sequencialmente: 
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No estágio incial, a densificação resulta do rearranjo de partículas sobre influência 

de forças de capilaridade e o preenchimento de poros pela fase líquida. Este processo é muito 

rápido, e durante os estágios iniciais de sinterização, o liquido escoa e preenche 

completamente os pequenos poros entre as partículas. 

O segundo estágio, denominado solução-reprecipitação, depende da solubilidade do 

sólido no líquido, pois a taxa de densificação depende da taxa de transporte de matéria no 

líquido. É caracterizado por densificação, acomodação de forma de grãos, achatamento de 

contatos (contact flattening), eliminação de poros e coalescimento de pescoços. A Figura 

4.16 ilustra os estágios da sinterização via fase líquida (GERMAN, 1996).  

 

Figura 4.16 - Mecanismos da sinterização via fase líquida: a) estágio de rearranjo, b) 

solução- reprecipitação e em c) sinterização em estado sólido. 

 

Fonte: (GERMAN, 1996). 

 

No momento que há a interação entre as partículas, as forças de capilaridade geradas 

aumentam o potencial químico dos átomos no ponto de contato em relação as áreas que não 

estão em contato. O gradiente de potencial químico induz a dissolução de átomos do ponto 

de contato e sua reprecipitação longe das áreas entre as duas partículas, que naturalmente 

leva a retração e densificação. Ainda mais, a velocidade de densificação será muito mais 

rápida que na sinterização via fase sólida, porque a difusão agora está ocorrendo no liquido, 

em que a difusividade é maior do que no estado sólido. Obviamente, para que este processo 

a) 

b) 

c) 
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ocorra, deve haver molhamento e solubilidade do solido no liquido, não ao contrario 

(BARSOUM, 2002). 

Uma vez que um corpo rígido é formado, a sinterização via fase liquida termina e a 

sinterização via estado solido inicia, com taxas de retração e densificação significativamente 

reduzidas (BARSOUM, 2002). 

Uma típica curva esquemática de retração para as três fases de sinterização é 

mostrada na Figura 4.17. Em relação aos outros dois processos, o rearranjo de partículas é 

mais rápido, nos primeiros minutos do processo. Os outros dois processos ocorrem em 

tempos mais longos, já que dependem dos processos difusionais entre o liquido e o solido. 

A rápida densificação que ocorre durante a sinterização via fase líquida dependem 

das seguintes condições: 

a) Deve haver uma apreciável solubilidade do sólido no líquido, para que haja 

transferência do material longe da área de contato. 

b) Como a pressão de capilaridade é proporcional a 1/r, em que em larga escala é 

relacionado com o diâmetro da partícula, partículas finas possuem maiores pressões 

capilares, aumentando a taxa de densificação. 

c) Deve haver molhamento do líquido no sólido. 

d) Quantidade de liquido suficiente para o molhamento da fase sólida. 

 

Figura 4.17 - Curva esquemática dos três estágios que ocorrem durante a SFL. 

 

 

Fonte: (BARSOUM, 2002). 
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Durante o estágio de sinterização isotérmica ocorre o desenvolvimento 

microestrutural e a densificação das cerâmicas, havendo aumento do tamanho do grão, 

mudança do tamanho e morfologia dos poros, usualmente uma redução da porosidade. 

O crescimento dos grãos ocorre em detrimento de grãos menores, durante o 

tratamento térmico, a fim de diminuir a área de contornos de grãos e da energia de contorno 

total. O processo total de crescimento de grãos associados com essa energia livre através de 

um contorno de grão curvado e a frequência de salto difusional dos átomos através do 

contorno de grão fornece a equação 13: 

 

𝑈 = (
𝑅𝑇

𝑁ℎ
) (𝜆) [

𝛾𝑉

𝑅𝑇
(

1

𝑟1
+

1

𝑟2
)] 𝑒𝑥𝑝

∆𝑆

𝑅
𝑒𝑥𝑝 (−

∆𝐻

𝑅𝑇
)   (13) 

  

Em que U é a taxa de crescimento de grãos, T é a temperatura desejada, R é a 

constante universal dos gases, ∆𝑆 é a variação de entropia do sistema, ∆𝐻 a variação de 

entalpia do sistema, 𝜆 é a distância de cada salto do átomo, 𝛾 é a energia do contorno do 

grão, V é o volume molar, 𝑟1 e 𝑟2 são os raios de curvatura, N é o número de núcleos durante 

a nucleação, h é a posição do átomo. Na equação 13 é possível notar que a taxa de 

crescimento do grão aumenta exponencialmente com a temperatura.  

Durante o crescimento dos grãos, pode ocorrer o processo denominado Ostwald 

ripening, e de acordo com a terminologia estabelecida pela IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry), é um processo que se refere “ao crescimento de cristais 

maiores, a partir daqueles de pequenos tamanhos, os quais têm maior solubilidade do que 

um cristal maior” (ZENG, 2007). 

Claramente, a sinterização via fase liquida em cerâmicas é mais favorável em termos 

de empacotamento, rapidez e conseqüentemente mais econômica do que a por fase sólida. 

De fato, muitas cerâmicas comerciais são sinterizadas via fase líquida. Se as propriedades 

necessárias não são negativamente afetadas pela presença da fase proveniente do liquido, é 

a rota preferencial (BARSOUM, 2002). 

 

4.7 Sinterização de cerâmicas de SiC 

 

 A densificação de cerâmicas de SiC é difícil sem a presença de aditivos devido a forte 

ligação covalente entre Si-C e baixo coeficiente de difusão entre os dois elementos químicos. 

Dependendo do tipo de aditivo utilizado, SiC pode ser sinterizado via fase sólida ou líquida. 
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Na sinterização do SiC via fase sólida é utilizado aditivos como carbono e boro em 

temperaturas acima de 2000ºC, para produção de componentes mecânicos em indústrias, 

porém o baixo valor de resistência a flexão e de tenacidade à fratura torna inadequado seu 

uso em muitas aplicações, porém possuem boas propriedades em altas temperaturas. 

Já na sinterização via fase líquida (SFL), a densificação do material acontece em 

temperaturas abaixo de 2000ºC, chegando a mais de 95% da densidade teórica. A menor 

temperatura e tempo de sinterização também permite-se obter grãos mais finos, aumentando 

suas propriedades mecânicas, porém com dimuição em temperaturas superiores a 1200ºC 

devido ao amolecimento da fase intergranular presente.  

 Na SFL de SiC, os aditivos de sinterização interagem com a superfície das partículas 

de pó de SiC, promovendo transporte de massa durante a densificação, e resultando em 

formação de fases secundárias nos contornos de grãos, podendo ser amorfa ou semi-

cristalina. Para um material sinterizado via fase líquida, a fase intergranular pode afetar 

fortemente as suas propriedades mecânicas em altas temperaturas (ZHOU et al,  2002). 

Becher et al mostraram que a composição química da fase no contorno de grão em nitretos 

de silício podem influenciar significativamente suas propriedades mecânicas (BALDACIM 

et al, 2004; BECHER et al, 1996, SUN et al, 1998). 

Durante a sinterização via fase líquida das cerâmicas, alguns parâmetros contribuem 

para que haja uma boa densificação do material. Um bom molhamento do líquido formado 

durante o aquecimento no sólido, sua penetração nos contornos de grão, além de uma boa 

solubilidade do sólido no líquido auxiliam nos processos difusionais que levam a 

densificação das cerâmicas. 

 Na SFL, utilizando pós de partida de β-SiC, o modelo de nucleação de α-SiC é 

proposto na Figura 4.18a). Nos estágios iniciais de engrossamento da microestrutura por 

coalescimento, o α-SiC nucleia dentro das partículas de pó de partida de β-SiC e cresce. 

Acredita-se que esta nucleação ocorre heterogeneamente nos contornos de maclas, em falhas 

de empilhamento e/ou pelos microtwins ( planos atômicos existentes na região deformada) 

dentro do β-SiC. Estes defeitos já existem em regiões locais de α-SiC, facilitando a 

nucleação, resultando em grãos com natureza de compósito β/α.  

Com a progressão do engrossamento, os grãos menores, de β-SiC e do compósito β/α-SiC, 

dissolvem-se na fase líquida e reprecipitam nos grãos maiores do compósito β/α-SiC, 

resultando em grãos com alta razão de aspecto, apresentado na Figura 4.18b) (XU et al., 

2001). 
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Figura 4.18 - Ilustração do modelo proposto para o engrossamento da microestrutura de SiC-

SFL com pós de partida de β –SiC (a) e micrografia de SiC+Al2O3/Y2O3 com pós de partida 

de β –SiC. 

 

 

 

 

Fonte: (XU et al., 2001). 

 

Ribeiro et al estudaram o comportamento da retração em cerâmicas de SiC 

sinterizadas via fase líquida, com aditivos de Al2O3/Dy2O3 e Al2O3/Yb2O3, utilizando 

diferentes taxas de aquecimento, de 10, 20 e 30 °C/min. Os resultados mostraram que 

considerando o ciclo completo de sinterização, as taxas de aquecimento não afetaram a 

retração ou a microestrutura da cerâmica No entanto, ocorreram diferenças significativas 

durante o estágio de sinterização não isotérmico, onde ocorreram as maiores taxas de 

retração, indicando que boa parte do retração ocorre durante a fase de aquecimento, levando 

a resultados de retração muito diferentes em função da taxa de aquecimento. Taxas mais 

altas de aquecimento produziram menor retração, e o trabalho de retração final ocorreu 

durante o estágio isotérmico (RIBEIRO et al., 2016, 2017). 

 Em estudos recentes na SFL-SiC, têm-se utilizado principalmente misturas de Al2O3 

e Y2O3 como aditivos de sinterização. Porém, já há estudos utilizando outros óxidos de terras 

raras, como La2O3, Nd2O3, Gd2O3 (BALESTRA, 2009; HIRATA; MATSUNAGA; 

SAMESHIMA, 2001; ZHOU et al, 2002, 2008), Yb2O3 e Dy2O3 (OLIVEIRA, 2013), entre 

a) 

b) 
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outros. Esses estudos mostram que uma variedade de óxidos de terras raras (RE2O3) são tão 

eficientes quanto Y2O3 (CAN et al, 2006, SCITI; BELOSSI, 2000) como aditivos de 

sinterização, chegando próximos a densificação completa do material, porém com 

propriedades mecânicas diferentes devido a suas diferentes microestruturas.  

Estudos utilizando o SiC nanocristalino aditivados com Al2O3/TiO2, utilizando 

sinterização por plasma, mostraram a formação das fases TiC e mulita, utilizando 20% de 

aditivos, e mostrou-se que a condutividade elétrica da cerâmica não mostrou grandes 

variações com a adição de TiO2 (SHINODA; SUZUKI; YOSHIDAL, 2013).   

A sinterização de SiC com tamanho médio de partículas de 0,5 μm aditivados com 

Al2O3/TiO2 foi estudado por Vlajic et al, utilizando a proporção fixa de 15 % de aditivos, 

variando entre os dois óxidos, Al2O3 e TiO2. Os resultados mostraram uma densificação de 

aproximadamente 95%, utilizando 4% de TiO2 e o restante de Al2O3, sinterizados à 2020°C. 

Foi observado que a reação entre o SiC e o sistema de aditivos ocorrem simultaneamente 

com a sinterização, e com menores concentrações de TiO2, menores que 4%, a quantidade 

de gases liberados pelas reações de decomposição são menores, e a densificação é otimizada, 

porém com menores valores de TiC formados, mostrados nas reações 14, 15 e 16. O maior 

valor de tenacidade à fratura obtido, de 7 MPa.m1/2, nas amostras sinterizadas à 2020°C e 

composição de 8% de TiO2, foi justificado pela fase formada, TiC (VLAJIC; KRSTIC, 

1992). Estes resultados mostram a necessidade da investigação desses aditivos em menores 

quantidades, mais viáveis economicamente, mas ainda sim, com formação de TiC, 

otimizando os resultados de tenacidade à fratura.  

Também foi observada a perda de massa das cerâmicas durante a sinterização, 

podendo ser devido às seguintes equações (VLAJIC; KRSTIC, 1992): 

 

3SiC(s) + TiO2(s)     TiC(s) + 3Si(s) + 2CO(g)                        ∆𝐺°𝑇(𝐾) = 176,26 − 𝑇 ∗ 0,087     (14) 

 

2SiC(s)  + Al2O3(s)      2Si(s)  + Al2O(g) + 2CO(g)              ∆𝐺°𝑇(𝐾) = 384,07 − 𝑇 ∗ 0,145    (15) 

 

SiC(s)   + Al2O3(s)          SiO(g)  + Al2O(g) + CO(g)  ∆𝐺°𝑇(𝐾) = 335,78 − 𝑇 ∗ 0,143    (16) 

 

 Nas equações 14, 15 e 16 (VLAJIC; KRSTIC, 1992) não foram encontrados na 

literatura os valores de variação de energia livre de Gibbs (∆G°), que nos prediz a 

espontaneidade de uma reação, a uma temperatura e pressão constantes. Logo, foram 
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calculados neste trabalho, como mostrado nas equações 14, 15 e 16, a equação da energia 

livre de Gibbs, em kcal/mol, utilizando as tabelas de entalpia e entropia de formações dos 

compostos químicos, de Kubaschewski (KUBASCHEWSKI, 1967). Foram calculadas as 

temperaturas, onde a reação com a formação de TiC(s), CO(g), Si(s), Al2O(g) e SiO(g) se tornam 

espontâneas. Nas equações 14, 15 e 16 para valores de temperatura acima de 

aproximadamente 1753°C, 2375°C e 2075°C, respectivamente, a reação com a formação de 

TiC(s) e a produção de CO(g) se tornam espontâneas. Nesta tese, foram utilizadas 

temperaturas de sinterizações menores que 2000°C, em que a equação 14 torna-se 

importante, mostrando possíveis reações de decomposição e formação da fase TiC. 

Em estudo recente, Liang et al estudaram a influencia do formação de TiC, como 

reforço da matriz das cerâmicas de SiC, melhorando suas propriedades mecânicas. Foi 

utilizada SFL com aditivos de Al2O3/Y2O3 como formadores da fase líquida, e TiO2 para a 

formação de TiC, in situ, como mostrado na equação 14. Foram encontrados valores de KIC 

de 4,6 MPa.m1/2, medidos pelo método IF, indicando bons resultados nos valores de 

tenacidade à fratura. Segundo o autor, o aumento dos valores de KIC foi devido a uma 

microestrutura de grãos de SiC mais alongados ao redor dos grãos de TiC, supondo que o 

maior coeficiente de expansão térmica do TiC faz com que esses grãos diminuam a área de 

crescimentos dos grãos de SiC, tornando-os de forma alongada, aumentando o caminho de 

propagação da trinca intergranular durante a fratura (LIANG et al., 2014). De acordo com 

Faber e Evans, grãos alongados podem contribuir com o aumento da tenacidade a fratura, 

relacionados com a equação (WEI; BECHER, 1984): 

 

 
d

VKK eqm

1
28,01                                        (17) 

 

Em que Km é a tenacidade a fratura da matriz de SiC, Keq a dos grãos de SiC 

alongados, V é a fração de volume de grãos alongados na matriz de SiC e, 1/d é a razão de 

aspecto entre o comprimento e a largura dos grãos alongados de SiC. 

 A tensão térmica residual criada ao redor dos grãos de TiC, devido a diferença de 

expansão térmica entre o SiC e TiC, que variam, respectivamente, de 5,77 a 8,81x10-6 C-1 

(SHACKELFORD; ALEXANDER, 2001) também teria causado a deflexão da trinca 

resultando no aumento do KIC (LIANG et al., 2014). 

A decomposição do SiC com adições de Al2O3 e Al2O3/Y2O3 durante a sinterização 

foram estudados por diversos autores. A maior perda de massa no sistema SiC-Al2O3-Y2O3  
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(BAUD et al., 2003, IHLE; HERRMANN; ADLER, 2005) durante a sinterização é resultado 

da formação de gases como o CO, SiO, Al2O e Al, assim como as equações 14, 15 e 16. É 

comum o uso de cama protetora para minimizar a perda de massa resultante da reação entre 

o SiC e os aditivos, com formação de gases, durante a SFL (IHLE; HERRMANN; ADLER, 

2005).  

As propriedades mecânicas do SiC sinterizado via fase líquida dependem fortemente 

da sua microestrutura, e este por sua vez do tipo de líquido, fases, pós iniciais, temperatura, 

tempo e atmosfera de sinterização. O conhecimento da relação entre os parâmetros dos 

processos de sinterização é fundamental para obter cerâmicas de SiC com as propriedades 

desejadas (RODRIGUEZ; MUNOZ; DOMINGUEZ-RODRIGUEZ, 2006). 

Para promover modificações nas propriedades dos materiais são feitos tratamentos 

térmicos, com a alteração das fases presentes, da morfologia dos microconstituintes ou 

variando a concentração e distribuição dos defeitos cristalinos. Durante o tratamento 

térmico, há um aumento do tamanho do grão do material, podendo haver a formação de 

grãos anormais e uma mudança na forma dos poros. Em algumas cerâmicas pode haver 

reações em estado sólido formando novas fases, transformações polimórficas, decomposição 

de compostos cristalinos formando novas fases ou gases (KINGERY; BOWEN; 

UHLMANN, 1976). 

Muitos estudos têm sido feito na mudança da microestrutura de cerâmicas de SiC 

sinterizadas via fase líquida. Estudos visam principalmente o melhoramento da tenacidade à 

fratura a partir da transformação de fase do SiC em altas temperaturas. Porém, tratamentos 

em altas temperaturas podem levar a degradação de algumas cerâmicas, como as cerâmicas 

de SiC reforçadas com fibras (PARKA; KATOH, 2004). 

A Tabela 2 mostra outros resultados, obtidos na literatura, da sinterização e 

propriedades mecânicas de cerâmicas de SiC obtidas com diferentes sistemas de aditivos, 

com a formação de cerâmicas densas.  

O uso de cerâmicas de SiC porosas são primordias nas indústrias devido à suas 

propriedades, como excelente resistência mecânica, boa resistência química, alta 

condutividade térmica, baixo coeficiente de expansão térmica e alta resistência ao choque 

térmico, com uma ampla aplicação na remoção de particulado de carbono em máquinas a 

diesel e gases residuais industriais. Cada vez mais há o interesse no estudo de novas rotas 

para produção dessas cerâmicas, com as propriedades desejadas. Foram propostas para a 

produção das cerâmicas o uso matérias-primas naturais ou de materiais artificiais, levando a 

uma variedade de microestruturas e morfologias dos poros. Cada método de fabricação é 
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mais adequado para produzir uma faixa específica de tamanhos de poros, distribuição de 

tamanho de poros e quantidade total de porosidade.  

Os processos de mais utilizados são a sinterização parcial, método de réplica, molde 

de sacrifício, formação de espuma direta e técnica de colagem (EOM, 2013). Na Tabela 3 é 

descrito algumas características de cerâmicas porosas de SiC, utilizando a sinterização 

parcial. A caracterização mecânica, da resistência a flexão, não foi estudado por Fukushima 

et. al. 

 

Tabela 2 - Sinterização e propriedades mecânicas de cerâmicas de SiC. 

 

Autor   Aditivo 

(10% wt) 

Condições de 

sinterização 

T(°C); t(h);atm 

Densificação 

(%) 

MOR 

 (MPa) 

3 PONTOS 

KIC 

(MPa.m1/2) 

She e 

Ueno* 

Al2O3/Y2O3 Sem pressão, 1950; 

1; Ar 

 

97 550 6,5 SEVNB 

Omori e 

Takai* 

Al2O3/Y2O3 Sem pressão, 

2100; 0,5; N2 

 

99 470 - 

Chen, Z. Al2O3/Sm2O3 Sem pressão, 2000; 

0,5; Ar 

 

93 

 

 

344 4,6 IF 

Santos e 

Ribeiro 

Dy2O3/AlN 

Yb2O3/AlN 

 

Sem pressão, 2000; 

2; Ar 

 

99 

99,5 

611±10 

638±97 

3,10±0,15SEVB 

3,6±0,47SEVNB 

Oliveira, 

M.R. 

Al2O3/Yb2O3 

Al2O3/Dy2O3 

Sem pressão, 1950; 

1; Ar 

98 

97 

- 

- 

5 ±0,63SEVNB 

4,6±1,65SEVNB 

Fonte: Própria. 

 

* Nos referidos artigos, não foram apresentados valores numéricos dos desvios dos 

resultados de tenacidade à fratura e resistência à flexão. 

 

4.8 Sistema de aditivos – Y2O3/TiO2 e Al2O3/TiO2. 

 

Como aditivos de sinterização via fase líquida muitos óxidos já foram estudados, 

como mostrado anteriormente. Neste trabalho, foram estudados os sistemas Y2O3/TiO2 e 

Al2O3/TiO2, estes sistemas foram escolhidos devido a sua falta de informação na literatura, 

na sinterização via fase líquida do SiC. 
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Tabela 3 - Características de algumas cerâmicas porosas de SiC . 

 

Autor Aditivo Porosidade 

(%) 

Condições de 

sinterização 

T(°C); t(h) 

Resistência à 

flexão (MPa) 

3 PONTOS 

Zhao et al. - 36 SPS, 1800 103± 5  

Fukushima  

et al.* 

Al2O3 34 Sem pressão, 

1800; 2 

- 

Eom at al.* Al2O3/Y2O3 40 Sem pressão, 

1950; 1 

100  

Tanaka et al. AlB2 40 Sem pressão, 

2200; 0,5 

70± 10 a 83±13  

Hotta et al.* Al2O3 

AlN/ Y2O3 

AlN/ Al2O3 

42 

32 

39 

SPS, 1950 95  

110 

167 

Fonte: Própria. 

 

* Nos referidos artigos, não foram apresentados valores numéricos dos desvios dos 

resultados de resistência à flexão. 

 

Nas Figuras 4.19 e 4.20 é mostrado nos diagramas de fases dos sistemas de aditivos, 

Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, o ponto eutético de menor temperatura, o de fração mássica e molar 

de aproximadamente 0,8 e 0,9, respectivamente, indicado pela reta vertical tracejada. O uso 

da composição eutética de menor temperatura, ou próxima desta, garante que com o 

aquecimento haja a formação de uma fase líquida durante a sinterização, facilitando os 

processos difusionais, assim como, uma menor temperatura de sinterização reduz o custo 

para a produção da cerâmica. As frações foram utilizadas para os cálculos de massa das 

amostras a serem sinterizadas neste trabalho, assim como as frações nos pontos 5 e 10 % 

acima e abaixo do eutético de menor temperatura. Foi investigada a temperatura de fusão do 

sistema de aditivos, nas composições citadas anteriormente utilizando a norma DIN 51730 

(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NOMUNG, 2007). 

Fases como o titanato de alumínio, Al2TiO5, que pode ser formado através da reação 

equimolar de alumina e titânia, identificadas na Figura 4.19, possuem propriedades como 

alta resistência ao choque térmico, baixo coeficiente de expansão térmica e excelente 

estabilidade química (ITO; NISHIGAKI; GOTO, 2015). Têm sido aplicados desde usos 
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catalíticos (como suporte catalítico), filtros de gás de altas temperaturas (SARKAR et al., 

2015), e também como um biomaterial (KALITA; SOMANI, 2010).   

 Óxidos com a estequiometria do pirocloro (P), como o Ti2Y2O5, mostrado na Figura 

4.20, possuem alta condutividade iônica e detêm uma grande importância tecnológica, como 

aplicações de células combustíveis. Nanoparticulas de Ti2Y2O5 foram recentemente 

identificadas como reforços de matrizes de aços inox. Também tem sido investigado seu uso 

em reatores nucleares devido a sua estabilidade estrutural (SELLAMI et al., 2015). 

 

Figura 4.19 - Diagrama de fases do sistema Al2O3/TiO2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (LEVIN; ROBBINS; MCMURDIE, 1974). 

 

Figura 4.20 - Diagrama de fases do sistema Y2O3/TiO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MIZUTANI; TAJIMA; KATO, 1976). 
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4.9 Tenacidade à fratura 

 

Tenacidade à fratura é a medida da resistência de um material à fratura frágil quando 

uma trinca está presente (RAJNOVIC et al., 2007). Métodos que determinam a tenacidade à 

fratura dos materiais são necessários para a segurança de projetos e análise de falhas. 

 A resistência de um material frágil é controlada por sua microestrutura, presença de 

defeitos, incluindo trincas ou defeitos na superfície da amostra a ser ensaiada. O SiC, possui 

excelentes propriedades como baixa expansão térmica, alta condutividade térmica e outros. 

Entretanto, sua fragilidade limita sua aplicação quando há presença de trincas. 

 A baixa fragilidade é explicada em quando o material é submetido a um esfoço, a 

fratura ocorre devido a tensão a nível atômico exceder a resistência coesiva do material, 

havendo o aumento da tensão local devido a presença de defeitos, diminuindo sua 

resistência. 

 Inglis, em 1913, forneceu a primeira evidência que os defeitos atuam como 

concentradores de tensão, quando analisou frestas elípticas em placas de vidro ilustrada na 

Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 - Tensões em frestas elípticas. 

 

 

 

Fonte: (KIRCHNER, 1979). 

 

Em que a tensão na ponta do eixo maior é dada por: 
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 𝜎𝑦 ≅ 2. 𝜎𝑎. (
𝑎

𝜌
)

1

2
     (18)  

 

Onde:  𝜎𝑦 e 𝜎𝑎 são as tensões na ponta da trinca e a aplicada, a é o comprimento da trinca e  

𝜌 ou r o raio de curvatura na ponta da trinca. A relação 𝜎𝑦 𝜎⁄  é conhecida como fator 

intensidade de tensão. A Figura 4.22 mostra o eixo da coordenada onde estão presentes as 

tensões na frente da trinca e o modo de carregamento submetido pelo corpo. 

 

Figura 4.22 - Sistema de coordenada e tensões na frente da ponta da trinca (a) que levam à 

sua propagação de acordo com o modo em que é carregada (b). 

 

 

Fonte: (ANDERSON, 2005). 

 

 No modo I de carregamento, onde atua a tensão de tração no plano da trinca, a tensão 

é dada por: 

 

𝜎 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
      (19) 

 

Onde KI é o fator intensidade de tensão no modo de carregamento I. A máxima tensão 

aplicada que causa a fratura do corpo para um valor crítico do fator de tensão (KIC), é 

conhecida como a tenacidade à fratura do material. 

 Em 1920, Griffith, baseado na termodinâmica assumiu que a energia mínima para 

fraturar um corpo é a energia necessária para criar duas novas superfícies: 

2

1

2










a

E s

f



                               (20) 
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Onde σf é a tensão de fratura, E o módulo de elasticidade, a o tamanho do defeito, e γs a 

energia da superfície (GRIFFITH, 1920). 

 Na prática, os valores de tenacidade à fratura (KIC) são considerados como uma 

propriedade do material, e são usados como uma medida da capacidade do material de 

suportar falhas, e outros danos. Quanto maior o KIC, uma maior tensão é necessária para 

causar falhas para um defeito de tamanho específico. A maioria das cerâmicas policristalinas 

em temperatura ambiente possuem KIC na ordem de 2-5 MPa.m1/2, com algumas exceções, 

como a transformação da zircônia que pode chegar a valores de 12 MPa.m1/2 ou mais. 

Entretanto, até mesmo esses materiais com altos valores de tenacidade ainda são muito 

pequenos quando comparados com os metais, como os aços e ligas de titânio, que em 

temperatura ambiente possuem valores entre 40-60 MPa.m1/2 (ZHOU et al., 2002). 

Os principais métodos para a determinação da tenacidade à fratura são listados a 

seguir: IF (Indentation Fracture)  (STRECKER et al., 2005, DAMANI et al, 1996, QUINN, 

2002), IS (Indentation Strength) (KÜBLER, 2002; GOGOTSI, 1998), CNB (Chevron Notch 

Beam) (KÜBLER, 2002, GOGOTSI, 1998, TORRES et al., 2001), SCF (Surface Crack in 

Flexure) (KÜBLER, 2002, GOGOTSI, 1998, 2003, TORRES et al., 2001), SEPB (Single 

Edge Precracked Beam) (CHOI, 2005, AWAJI et al, 1992, QUINN et al., 2003),  SENB 

(Single Edged Notched Beam) (QUINN, 2002, 2003, GOGOTSI, 2003), SEVNB (Single 

Edge V-Notch Beam) (OLIVEIRA, 2013, SANTOS et al, 2018, STRECKER et al, 2005, 

BALESTRA, 2009, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 

ISO 23146, 2008, FISCHER et al., 2008, ÖZCOBAN et al., 2010). 

Os métodos IF e IS são baseados em constantes empíricas para determinar K1C e são 

menos rigorosos sob o ponto de vista teórico da mecânica da fratura que os outros métodos 

(CHOI et al., 2005, TORRES et al., 2001, QUINN et al., 2007). Já o método CN (Chevron 

Notch) é também uma técnica com resultados confiáveis. A vantagem mais importante deste 

método é que não é necessária a medição do comprimento da trinca, porém, é difícil 

promover o entalhe nas amostras. Também, este método não é sempre bem sucedido em 

obter trincas estáveis. O método CVN (Chevron V Notch) é um aperfeiçoamento do método 

CN, que é preciso um entalhe em V com um pequeno raio (AWAJI et al., 2002). 

O método SEPB (Single Edge Precracked Beam) é uma técnica confiável para 

avaliação de KIC. Tem como vantagem a reprodutiblidade dos resultados em cerâmicas 

estruturais. Este método requer uma pré-trinca decorrentes de um indentador Vickers ou a 

partir de um entalhe (QUINN et al., 2003). Entretanto, este método tem como desvantagens: 
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a necessidade de visualização da frente da trinca, uma pré-trinca pode ser difícil de ser 

induzida em algumas cerâmicas e o valor de KIC pode ser super-estimado se o material 

possuir uma curva-R ascendente (QUINN et al., 2003). 

O método SENB (Single Edge Notch Beam) é largamente utilizado para 

determinação da tenacidade à fratura devido ao seu simples conceito, procedimento e 

aplicabilidade em vários materiais. Entretanto, a avaliação da tenacidade à fratura por este 

método depende do raio do entalhe das amostras (GOGOTSI, 2003). 

A Figura 4.23 e a Tabela 4 mostram os métodos convencionais para a medição da 

tenacidade à fratura. 

 

Figura 4.23 - Amostras utilizadas para medida de KIC pelo método SEVNB: a) flexão em 

três pontos e b) flexão em quatro pontos. 

 
a) b) 

 

Fonte: (GOGOTSI, 2003). 

 

Tabela 4 - Métodos convencionais para avaliação da tenacidade à fratura. 

 

Fonte: (GOGOTSI, 2003). 
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4.9.1 Método SEVNB 

 

O método SEVNB é uma versão mais elaborada do método SENB que possui grande 

aceitabilidade (CALDERON-MORENO et al, 2001, GOGOTSI, 1998). Grandes esforços 

foram envidados no sentido de aprimorar o método SEVNB, mas só em 2008 foi editada 

uma norma que estabelece as diretrizes de execução do método, a norma ISO 23146:2008 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008). Mesmo 

assim, ainda continua a discussão da aceitabilidade dessa norma para cerâmicas 

tenacificadas, como é o caso das cerâmicas a base de zircônia, como a ZrO2 tetragonal 

estabilizada com ítria e materiais muito macios, na qual a trinca não se forma no entalhe em 

V. A própria norma não aconselha sua utilização para tais cerâmicas (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008). 

Com base na literatura, percebe-se que o método SEVNB é o que menos apresenta 

problemas tanto na medição quanto no cálculo de KIC. A não utilização dessa técnica é a 

dificuldade em fazer o entalhe afinado, na forma de V, pois necessita de discos muito finos. 

A Figura 4.24 mostra a geometria da barra a ser entalhada, a geometria dos entalhes grosso 

e fino com seus respectivos ângulos, bem como uma amostra real entalhada para submissão 

ao teste SEVNB. Após o entalhamento das amostras, estas devem ser flexionadas a quatro 

pontos. Segundo a norma, também é possível a flexão em três pontos, porém há a dificuldade 

de alinhamento da barra nos roletes do dispositivo.  

Na realidade a técnica SEVNB é a que apresenta mais vantagens do que 

desvantagens, podendo ser aplicada com muito sucesso, principalmente quando se dispõe de 

uma máquina para promover o entalhe fino usando uma lâmina de barbear (OLIVEIRA, 

2013, SANTOS; RIBEIRO, 2018). Uma de suas vantagens é o pequeno número de amostras 

que são necessárias para uma boa estatística e os resultados de tenacidade à fratura se 

assemelham aos obtidos pelo método SEPB, onde se obtêm valores próximos dos reais, 

porém há a dificuldade de induzir uma pré trinca no material (DAMANI et al, 1996). 

Damani et al avaliaram a tenacidade à fratura de vários materiais com diferentes raios 

de entalhe e concluiu que a influência do efeito do entalhe é inevitável, e a fim de se obter 

resultados consistentes, o raio do entalhe deve ser abaixo de um valor crítico (DAMANI et 

al., 1996). Kubler provou empiricamente que o valor de tenacidade pode ser considerado 

verdadeiro se o raio de curvatura do entalhe é menor que duas vezes o tamanho médio de 

grãos do material, confirmando as mesmas conclusões que Atzori e Lazarrin (KUBLER, 
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1997, 2002, ATZORI et al., 2000, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2008). 

 

Figura 4.24 - Detalhes da amostra para a determinação de KIC pelo método SEVNB: (a) barra 

e suas respectivas dimensões, (b) geometria, dimensões e ângulos ideais para os entalhes 

quadrado e em V e (c) fotografia de uma amostra real entalhada com disco (entalhe quase 

quadrado) e com lâmina de barbear usada como carreador da pasta de diamante para 

produção do entalhe final na forma de “V”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (STRECKER et al., 2005). 

  

 SANTOS et al estudaram a influência dos raios dos entalhes em cerâmicas de SiC 

com aditivos de Dy2O3/AlN e Yb2O3/AlN, onde em uma pequena faixa de tamanhos de raios, 

algumas dispersões ainda podem ocorrer nos valores de KIC, embora isso tenha sido reduzido 

quando os entalhes foram criados com uma profundidade específica de 1,2 mm (SANTOS 

et al, 2018). 

 Para valores acima do raio crítico do entalhe, R0, observa-se que os valores de 

tenacidade à fratura crescem linearmente com R1/2, em que R é o valor do raio do entalhe. 

Abaixo do valor crítico do raio do entalhe, a tenacidade é obtida independente do raio do 

entalhe. Matematicamente, expressa-se: 

 

 Kb=KIC   R2d   (21) 

  

Kb= KIC + m(R-2d)1/2  R> 2d   (22) 

 

entalhe com disco 

entalhe com lâmina 

a) 

b) c) 
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Em que Kb é a medida de tenacidade à fratura medida experimentalmente, KIC é o seu 

valor real, R é o raio do entalhe e d o tamanho de grão. A inclinação, m, pode ser interpretada 

como a sensitividade do material a superestimação da tenacidade à fratura (CAROLAN et 

al., 2001). A Figura 4.25, ilustra a superestimação dos resultados de KIC, em que ρ é o raio 

do entalhe. 

 A superestimação dos resultados também depende do tamanho da trinca propagada. 

Se a trinca propagar mais que Δa*=1.5R0, o raio do entalhe não influencia mais nos 

resultados da tenacidade à fratura, onde Δa é o comprimento da trinca. 

 

Figura 4.25 - Superestimação do valor de KIC com o aumento do raio do entalhe. 

 

 

 

Fonte: (CAROLAN et. al., 2001). 

 

Devido às propriedades singulares do SiC e ainda da falta de domínio total sobre esse 

material, é importante investir em estudos para solução desses problemas para tornar essa 

cerâmica ainda mais usada. Também, não só para as cerâmicas de SiC, mas para outras, há 

necessidade de se firmar uma metodologia mais adequada para medição de KIC. 

 

4.9.2 Tenacidade à fratura em cerâmicas de SiC 

 

 Muitas das aplicações envolvendo cerâmicas, assim como as de SiC, estão limitadas 

devido aos baixos valores de tenacidade à fratura. Muitos estudos estão sendo feitos para 

otimizar os valores de KIC em cerâmicas de SiC. A Tabela 5 mostra trabalhos de alguns 

autores na determinação de KIC em cerâmicas de SiC. 



60 

 

Tabela 5 - Tenacidade à fratura de cerâmicas de SiC utilizando diferentes métodos. 

Autor Aditivo Condições de 

sinterização 

T(ºC); t(h); atm 

Técnica Tenacidade 

à fratura 

(MPa.m1/2) 

Strecker et al. 10 wt% 

AlN/Y2O3 

Sem pressão  

2080; 1; N2  

SEVNB 

IF 

4,20 

6,60 

Hirata et al. 

 

1-3 wt% 

Al2O3/Yb2O3 

Al2O3/Gd2O3 

HIP 39 MPa 

 1950; 2;Ar 

SEVNB 

SEVNB 

5,10 

4,50 

Balestra 10wt% 

Al2O3/La2O3 

Sem pressão 

1950; 1; Ar 

 

SEVNB 

IF 

5,98 ± 0,54 

6,04 ± 0,62 

 

Zhou et al. 5 wt% 

Al2O3/La2O3 

Al2O3/Nd2O3 

Al2O3/Y2O3 

Al2O3/Yb2O3 

HIP 40 MPa 

1800; 1; Ar 

IF 

IF 

IF 

IF 

4,2±0,2 

3,9±0,1 

3,7±0,1 

3,4±0,1 

Fonte: Própria. 

 

* Nos referidos artigos, não foram apresentados valores numéricos dos desvios dos 

resultados de tenacidade à fratura. 

 

 Zhou et al. relacionou o raio catiônico do óxido de terras raras dopantes no SiC e 

suas propriedades mecânicas (ZHOU et al., 2008). O raio iônico dos íons La3+, Dy3+, Nd3+, 

Y3+ e Yb3+ são, respectivamente, 0,1061; 0,104; 0,0995; 0,0892 e 0,0858 nm. Como 

mostrado na Tabela 5, KIC diminui com a decréscimo do raio iônico das terras raras, e ainda, 

há o aumento do módulo de elasticidade e dureza. Isso acontece devido a diferentes 

composições químicas e físicas da fase intergranular composta por Re-Si-Al-O-C. Shelby e 

Kohli relataram que as propriedades físicas dos vidros compostos por aluminosilicatos, 

como a temperatura de transição vítrea e coeficiente de expansão térmica, variam 

linearmente com o raio iônico dos íons das terras raras. Similarmente, os íons de terras raras 

possuem uma função estrutural nesses vidros que constituem a fase intergranular nas 

cerâmicas de SiC. Como os íons RE3+ são trivalentes, seu campo de tensão varia de acordo 

com o raio iônico. Logo, quanto menor o raio a estrutura vítrea se torna mais compacta e 
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“rígida”, consequentemente, produzindo uma fase intergranular mais forte, resultando em 

maiores módulos de elasticidade e dureza (SHELBY; KOHLI, 1990). 

 

4.9.3 Mecanismos de tenacificação 

 

 Muitos estudos têm sido conduzidos para melhorar as propriedades mecânicas do 

SiC, como a tenacidade à fratura e o entendimento dos seus mecanismos de tenacificação. 

Essas propriedades dependem da microestrutura da cerâmica, como as características dos 

poros, tamanho de grão e sua morfologia, podendo ser controlados por diferentes modos de 

sinterização, aditivos de sinterização e tratamentos térmicos. 

A temperatura de sinterização do SiC é normalmente superiores às transformações 

de β-SiC para α- SiC, que possui estrutura cristalina hexagonal compacta (HC), na qual há 

apenas três sistemas de escorregamento (CALLISTER, 2003). Consequentemente, o 

movimento de escorregamentos é impedido e a tenacidade à fratura é muito menor do que o 

observado em metais, que normalmente têm pelo menos cinco sistemas independentes e uma 

estrutura cúbica. Apesar de sua alta dureza, resistência ao desgaste e módulo de elasticidade, 

a aplicação estrutural de cerâmicas de SiC é limitada pela sua tenacidade à fratura 

relativamente baixa. Estudos têm sido feitos para melhor compreender os mecanismos de 

tenacificação para o SiC. 

Os mecanismos mais importantes de tenacificação do SiC são a deflexão de trinca 

(crack deflection), ponteamento de trinca (crack bridging) e destacamento do grão (pull out) 

Se um desses mecanismos será ou não operacional depende das relações entre inclusões de 

segunda fase, grãos de SiC e a fase intergranular circundante.  

 Em cerâmicas de SiC sinterizada por fase líquida, uma interface amorfa, de alguns 

nanômetros de espessura, envolve todas as partículas. A resistência desta interface é 

fundamental para a ativação dos mecanismos de tenacificação. Quando um material é 

submetido a um esforço de tração externo, sabe-se que a intensidade da tensão na ponta da 

trinca aumenta. Se a interface da fase amorfa e os grãos de SiC é mais fraco do que os 

próprios grãos de SiC, a trinca é capaz de desviar ao longo do contorno de grão. Para uma 

condição crítica de propagação de trincas, é provável que a trinca frature a interface do SiC 

mais fraca e propagar ao longo do contorno de grão. A tenacificação por defelexão da trinca 

de cerâmicas de SiC depende da resistência da interface; que deve ser forte o suficiente para 
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resistir à propagação da trinca, mas mais fraco que o SiC para permitir a deflexão (KIM, 

1999). 

 Além da resistência interfacial entre o SiC e fase secundária, a morfologia do grão, 

como a forma e a razão de aspecto, interferem na tenacidade à fratura . Faber e Evans 

desenvolveram expressões para a contribuição da tenacificação, por deflexão de trincas, em 

materiais cerâmicos devido à presença de grãos de segunda fase esféricos, em forma de 

bastonete e disco (FABER; EVANS, 1983). Para grãos esféricos, é dado por: 

 

(𝐾𝐼𝑐)𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐾𝑚. (1 + 0,87𝑉𝑝)     (23) 

  

onde Km é a tenacidade à fratura com grãos equiaxiais e Vp é o fração de volume com grãos 

esféricos. Analisando as equações para grãos esféricos e as equações equivalentes para grãos 

em forma de barra e disco, estudadas por Faber e Evans, foi mostrado que a tenacificação é 

favorecida quando a fase secundária são partículas são alongadas e têm uma alta razão de 

aspecto (FABER; EVANS, 1983). 

 No mecanismo de ponteamento da trinca, o aumento da tenacidade resulta 

geralmente de uma fase adicional no material que faz a união entre as duas superfícies da 

trinca. Esses ligamentos presentes na trinca suportam parcialmente a carga aplicada, 

reduzindo o fator de intensidade da tensão na ponta da trinca. Tais ligamentos podem ser 

grãos alongados ou fibras continuas (ANDERSON, 2005). No mecanismo “pull out”, os 

grãos de elevada razão de aspecto, podendo ser obtidos na transformação do SiC, são 

puxados da matriz, provocando atrito e gerando uma nova superfície, que consome energia 

(SANTOS, 2001). A Figura 4.26 mostra micrografias de SiC, com alguns destes 

mecanismos. 

 

4.10 Resistência à flexão 

 

No ensaio de flexão é aplicada uma carga crescente em pontos de uma barra de 

geometria padronizada, a qual pode estar na condição biapoiada ou engastada em uma das 

extremidades, até que ocorra uma falha catastrófica.  

Este ensaio impõe sobre a seção transversal níveis de tensões trativas, compressivas 

e cisalhantes. Os níveis máximos de tensão trativa e compressiva assim como a tensão 

cisalhante sobre a superfície dependem da configuração geométrica da seção, e um corpo-
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de-prova poderá apresentar maiores ou menores níveis de rigidez, dependendo 

fundamentalmente da forma geométrica da seção transversal. 

 

Figura 4.26 - Mecanismos de tenacificação de cerâmicas de SiC, em: a) deflexão da trinca 

dos grãos de SiC (Def/SiC), arrancamento dos grãos de SiC (Pull-out/SiC) e deflexão de 

partículas de TiB2 (Def/ TiB2) e em b) caminho da trinca na fratura do SiC. 

 
 

 

      a)                                                              b) 
 

Fonte: (LIANG et. al, 2014; BUCEVAC et. al., 2012). 

 

 A Figura 4.27 ilustra os esforços que atuam no corpo-de-prova durante a flexão, 

observa-se que as fibras superiores à linha neutra são comprimidas e as inferiores, 

tracionadas.  

 

Figura 4.27 - Distribuição da tensão em um corpo-de-prova submetido ao ensaio de flexão 

em 3 pontos. 

 

Fonte: (GARCIA, 2012). 

Deflexão 

trinca 
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O módulo de ruptura para o ensaio de 3 pontos é dado pela equação 24: 

 

𝜎𝑓𝑢 =
3.𝑃𝑚𝑎𝑥.𝐿

2.𝑤.ℎ2
     (24) 

 

Em que 𝑃𝑚𝑎𝑥 é a força máxima necessária para a ruptura do corpo-de-prova, L é a 

distância entre os pontos de apoio das amostras, w é a largura e h a altura do corpo de prova 

(GARCIA, 2012). 

 

4.10.1 Distribuição de Weibull 

 

Os materiais cerâmicos apresentam defeitos que atuam como concentradores de 

tensões onde se inicia a fratura do material. A resistência mecânica de um material depende 

de sua microestrutura e, principalmente, da distribuição e tamanho dos defeitos presentes. 

Como esta distribuição é aleatória, a resistência avaliada experimentalmente apresenta uma 

dispersão de resultados, onde é necessário avaliá-los. Quantitativamente esta dispersão dos 

valores de resistência mecânica pode ser obtida através das distribuições normal, log-normal 

e exponencial, gama, ou a de Weibull, que se tem mostrada como a que melhor descreve a 

probabilidade de fratura de uma cerâmica (MENEGAZZO, 2002, SANTOS, 2017). 

O modelo estatístico do elo mais fraco, desenvolvido por Peirce, pode ser descrito da 

seguinte forma: “o esforço máximo a que resiste uma corrente correspondente à carga de 

rompimento do elo mais fraco desta corrente”, ilustrado na Figura 4.28 (PEIRCE, 1926, 

FERREIRA, 2004). 

 

Figura 4.28 - Modelo ilustrativo unidimensional do elo mais fraco. 

 

 

Fonte: (FERREIRA, 2004). 

 

Weibull, em 1939, fez uma analogia com o modelo de Pierce, entre uma estrutura 

frágil tracionada e uma corrente que se rompe quando a resistência de seu elo mais fraco é 

excedida (MENEGAZZO, 2002). 
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Foi proposto uma função empírica de distribuição de probabilidade de falhas, e a 

expressão para a probabilidade de fratura acumulada, conhecida como Distribuição de 

Weibull: 

 

                              𝐹 = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−(
𝜎

𝜎𝑜
 )𝑚]    (25) 

 

Onde F é a probabilidade de fratura, σ é a tensão de ruptura, σo é a constante de 

normalização correspondente à tensão cuja probabilidade de falha é 63,2%, e m, o módulo 

ou parâmetro de Weibull. 

O coeficiente m é adimensional e fornece uma avaliação da homogeneidade do 

material e, conseqüentemente, da dispersão de seus valores de resistência e de sua 

confiabilidade. Quanto menor esta constante, mais próxima da unidade estará a 

probabilidade F, tornando o material susceptível a falhas em uma vasta faixa de tensões. Já 

para valores elevados do parâmetro, a probabilidade de falha torna-se unitária apenas em um 

estreito intervalo em torno de σo. Assim, quanto maior o m, maior é a confiabilidade da 

cerâmica, pois a dispersão das tensões de ruptura medidas é menor. 

Para a determinação das constantes m e σo, lineariza-se a expressão e a equação 26 é 

obtida. 

𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
1

1−𝐹𝐽
)] = 𝑚. 𝑙𝑛𝜎𝑗 − 𝑚. 𝑙𝑛𝜎𝑜   (26) 

 

No qual o índice j, variando de 1 a N, representa a localização da j-ésima tensão 

quando estas estão em ordenadas em ordem crescente. 

Após o ensaio experimental das amostras, tornam-se conhecidas as tensões de ruptura 

de cada um dos N corpos-de-prova da amostra, isto é, σj. (BEREZOWSKI, 2014). 

São usados estimadores para se obter a probabilidade de falha, entre os mais 

utilizados estão os usados por (TRUSTRUM, 1979): 

 

𝐹 =
𝑖

𝑁+1
     (27) 

 

𝐹 =
𝑖−0,5

𝑁
     (28) 
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Onde i é a posição em ordem crescente da falha e N é o número total de amostras 

ensaiadas. 

A equação 28 é mais utilizada em ciência dos materiais para acima de 20 amostras 

ensaiadas, mostrando valores de m menos tendenciosos (ASLOUN, 1989; PAPARGYRIS, 

1998). 

 

4.10.2 Análise de variância 

 

O método de análise de variância, ANOVA, visa fundamentalmente verificar se 

existe uma diferença significativa entre as médias e se os fatores exercem influência em 

alguma variável dependente, comparando as variações existentes dentro dos grupos de 

participantes (variação intragrupos) com as variações existentes entre os grupos (variação 

intergrupos), verificando se há uma diferença significativa entre eles ou não (MARTINS, 

2015). Dessa forma, permitem que vários grupos sejam comparados a um só tempo, esses 

fatores podem ser de origem qualitativa ou quantitativa, mas a variável dependente deverá 

necessariamente ser contínua. O teste é paramétrico (a variável de interesse deve ter 

distribuição normal) e os grupos devem ser independentes (SPERHACKE, 2012). Nos 

resultados de MOR obtidos foram aplicados a análise de variância simples ou em uma 

direção, One-Way ANOVA, com nível de significância p ≤ 0,05. 

 

4.10.3 Superfície de fratura 

 

 As superfícies de fratura possuem informações que podem auxiliar a determinar a 

causa de fratura e até mesmo a sua origem. A sucessão dos eventos que promovem a fratura 

de um material leva a formação a regiões distintas em sua superfície, ilustrado na Figura 

4.29. 

 A primeira região é a denominada mirror, com característica lisa e espelhada, e 

centradas na origem da fratura. Ocorre quando a velocidade aumenta rapidamente e a trinca 

cresce de uma forma quase plana. 

 A região mist, possui característica rugosa ou fibrosa. Com a aceleração da trinca, 

partes pequenas da ponta da trinca desviam da direção principal de fratura, criando 

pertubações com formação de novas superfícies de fratura, o que caracteriza a superfície 

mais áspera, mas usualmente não são identificadas em cerâmicas policristalinas. 
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Figura 4.29 - Superfície de fratura com regiões distintas: hackle, mist e mirror. 

 

 

Fonte: (DANZER et al., 2008). 

 

 A terceira região de fratura, a hackle ou “penas”, é formada devido às 

irregularidades próprias das trincas com velocidade terminal, em que ocorre a propagação e 

bifurcação das trincas. Essa região nos permite prever à direção da propagação da trinca de 

volta para a origem. 

 No ensaio de flexão, a tensão de tração presente no lado inferior do carregamento, 

diminui para o interior do corpo-de-prova até atingir seu “eixo neutro”, formando uma curva 

de compressão denominada compression curl. A trinca propaga-se da região trativa do 

material para a compressiva, perdendo velocidade e alterando sua direção. A identificação 

da compression curl indica que o material foi carregado sob flexão, e ainda, oposta a origem 

da fratura na superfície da amostra (QUINN, 2007). 

 

4.11 Módulo de Elasticidade 

 

O módulo de elasticidade (E), conhecido também como módulo de Young, é a 

constante de proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação elástica e, pode ser 

também definido, como a quantidade de tensão necessária para produzir uma determinada 

unidade de deformação. 

Este comportamento foi estudado por Robert Hooke, que em 1676 expressou “a 

tensão resultante da aplicação de uma força em um material é diretamente proporcional a 

sua deformação”, que ficou conhecida como lei de Hooke. Foi descrita matematicamente 

pela equação da elasticidade de uma mola, em que a carga aplicada é diretamente 

proporcional ao deslocamento, podendo ser descrita como: 
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𝑃 = 𝑘. 𝑥     (29) 

 

Em que P é a carga aplicada (N), k a constante de proporcionalidade ou constante da 

mola (N/m) e x o deslocamento (m). 

De modo semelhante, a deformação elástica de um corpo-de-prova é descrita por uma 

relação linear entre tensão (σ) e a deformação (ε), em que a constante de proporcionalidade 

é dada pelo módulo de elasticidade (E), apresentado na equação 30 (GARCIA, 2012): 

 

𝜎 = 𝐸. 𝜀     (30) 

 

O valor do módulo de elasticidade é determinado pela força de ligação química do 

material, assim, materiais que possuem maior força de ligação química necessitam de maior 

tensão para aumentar os espaçamentos interatômico. 

Outra característica importante dos materiais que afeta o módulo de elasticidade é a 

porosidade. A presença de poros causa um decréscimo dos valores de E, isto porque os poros 

não apresentam forças que impeçam a deformação causada pela aplicação de tensões. Os 

valores de E para um material poroso podem ser corrigidos pela equação 31:  

 

𝐸 = 𝐸𝑜. (1 − 1,9. 𝑃 + 0,9. 𝑃2)    (31) 

 

Sendo E0 o módulo de elasticidade do material não poroso e P o valor da fração 

volumétrica de poros. Esta relação é válida para materiais contendo até aproximadamente 

50 % de porosidade e razão de Poisson em torno de 0,3 (RUIZ et. al, 2000; KINGERY et 

al., 1976). 

Diversas técnicas são utilizadas para medir o módulo de elasticidade de um material. 

O ensaio de excitação por impulso, um ensaio não destrutivo para a determinação dos 

módulos de elasticidade dinâmicos e do amortecimento de materiais através das frequências 

naturais de vibração, consiste em excitar o corpo-de-prova com um leve impulso mecânico 

(uma pancada ou batida leve) e em calcular os módulos de elasticidade e o amortecimento a 

partir das frequências e da atenuação da resposta acústica (MORAES, 2012). A Tabela 6 

apresenta resultados de módulo de elasticidade, para cerâmicas de SiC, pelo ensaio de 

excitação por impulso. Os valores do módulo de elasticidade para o SiC denso, é descrito na 

literatura, em artigos e handbooks, com valores próximos de 400 GPa (SHACKELFORD; 

ALEXANDER, 2001; ZHAN et. al., 2001; SUZUKI et. al., 2001). 
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Tabela 6 - Resultados de módulo de elasticidade para cerâmicas de SiC. 

Autor Aditivos, 

%wt 

Densificação 

(%) 

Condições de 

sinterização 

T(°C); t(h); atm 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Chen* Al2O3/Sm2O3, 6 93 2000; 0,5;Ar 373,5 

Bressiani et al. Al2O3/Y2O3, 10 96 1850; 1;Ar 351± 12 

Oliveira Al2O3/Yb2O3, 10 

Al2O3/Dy2O3, 10 

98 

97 

Sem pressão, 

1950; 1; Ar 

 

395±10 

389±11 

Dey et al. SiO2, 10 74 Sem pressão, 

1300; 4; Ar 

41,5± 4,70 

Ordás et al.* Al2O3/Y2O3/C, 

7,5-17,5 

75 Sem pressão, 

1950; 0,5; He 

107 

Fonte: Própria. 

 

* No referido artigo, não foram apresentados valores numéricos dos desvios dos resultados 

de módulo de elasticidade. 

 

4.12 Dureza 

 

Dureza é uma propriedade mecânica que mede à resistência que um material, quando 

pressionado por outro ou por marcadores padronizados, apresenta ao risco ou à formação de 

uma marca permanente. Utilizam-se penetradores com formato padronizado e que são 

pressionados na superfície do material sob condições específicas de pré-carga e/ou carga, 

causando inicialmente deformação elástica e em seguida deformação plástica. A área da 

marca superficial formada ou a sua profundidade são medidas e correlacionadas a um valor 

numérico que representa a dureza do material. Essa correlação é baseada na tensão que o 

penetrador necessita para vencer a resistência da superfície do material (GARCIA, 2012). 

A dureza de um material depende diretamente das forças de ligação entre átomos, 

fons ou moléculas, do escorregamento de planos atômicos, assim como da resistência 

mecânica. Nos sólidos moleculares, como os plásticos, as forças atuantes entre as moléculas 

(forças de Van der Waals) são baixas, e eles são relativamente macios. Os sólidos metálicos 

e iónicos, devido à natureza mais intensa das forças de ligação, são mais duros, enquanto os 

sólidos de ligação covalente são os materiais conhecidos de maior dureza. A dureza dos 

metais pode também ser aumentada por tratamentos especiais, como adição de soluto, 

trabalho a frio, refino de grão, endurecimento por precipitação, tratamentos térmicos ou 



70 

 

termoquímicos específicos. Os principais métodos para determinação da dureza podem ser 

divididos em três grupos principais: risco, rebote e penetração, deste este último destacam-

se os ensaios de dureza Vickers (HV) e Knoop (HK), ilustrados na Figura 4.28 (GARCIA, 

2012). 

Na microdureza Vickers, o penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante, de 

base quadrada e com um ângulo de 136° entre faces opostas. A forma da impressão depois 

de retirada da carga é a de um losango regular, cujas diagonais devem ser medidas, e a média 

dessas duas medidas utilizada para a determinação da dureza Vickers, equação expressa na 

Fig 4.30 a). 

A microdureza Knoop, proposta em 1939, utiliza um penetrador de diamante na 

forma de uma pirâmide alongada, com ângulos de 172°30' e 130° entre faces opostas, que 

provoca uma impressão no local onde a diagonal maior e a diagonal menor apresentam uma 

relação de 7:1. A microdureza Knoop é calculada dividindo a força aplicada pela área 

projetada da impressão, apresentada na Figura 4.30 b). 

Para o caso de materiais cerâmicos, os ensaios de microdureza Vickers e Knoop são 

realizados no intuito de associar os seus resultados às características como resistência ao 

desgaste, abrasão, corte e principalmente a porosidade e densificação (GARCIA, 2012). 

Cargas altas nesses ensaios podem levar a fratura do material, formação de trincas nos 

vértices das impressões ou quebra de regiões próximas à impressão, fornecendo resultados 

tendenciosos. Por conta disto, é necessário fazer uma avaliação para se determinar a carga 

crítica, ou seja, aquela que a partir da qual se torna constante para o material a ser ensaiado. 

A Tabela 7 apresenta valores de dureza Vickers para cerâmicas de SiC sinterizadas 

via fase líquida, e a Figura 4.31, a indentação Vickers em cerâmicas de SiC. 

 

Tabela 7 - Resultados de dureza Vickers para cerâmicas de SiC, sinterizadas via fase líquida. 

 

Autor Aditivos Densificação 

(%) 

Condições de 

sinterização 

T(°C); t(h); atm 

Dureza 

(GPa) 

Chen Al2O3/Sm2O3 93 2000; 0,5; Ar 17,1 

Ueno e She Al2O3/Y2O3 95-98 1900-2000; 1; Ar 15,5-20 

Strecker et al. AlN/Y2O3 99 2080; 1; N2 17,6 

Fonte: Própria. 
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Figura 4.30 - Tipos de ensaios de dureza, por penetração: em a) Vickers e em b) Knoop. 

 

a) 

 

b)  

  

Fonte: (GARCIA, 2012). 

 

Figura 4.31 - Indentação Vickers para medição de microdureza em duas cerâmicas de SiC: 

em a) SiC-AlN-C com carga de 19,62 N e em b) SiC com carga de 29,42 N. 

 

 

 

Fonte: (HALLAN et. al, 2015; NASTIC et. al, 2015). 

 

a) b) 
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4.13 Porosimetria de mercúrio 

 

A porosimetria de mercúrio baseia-se nas reações hidrostáticas existentes num 

capilar envolvendo as características do material que o compõe e o fluido em contato. Em 

um fluido com tensão superficial menor do que aquela do material do capilar, é mantido um 

ângulo de contato na superfície fluido-material menor que 90°. Assim, o equilíbrio entre as 

tensões superficiais do fluido e do material e as tensões na superfície de contato entre eles 

resulta em uma força que favorece a penetração do fluido no capilar, como mostrado na 

Figura 4.32a). Da mesma forma, se o fluido possui tensão superficial maior que aquela do 

material do capilar, o ângulo de contato será maior que 90° e, neste caso, o equilíbrio de 

forças no capilar é contrário a entrada do fluido no capilar, Figura 4.32b). Assim, a entrada 

do fluido se dá através da aplicação de uma força externa. O mercúrio é um líquido cuja 

tensão superficial é maior que a maioria dos materiais, sendo por isso empregado como 

líquido de intrusão nos ensaios de porosimetria (WEBB, 1997). 

No equilíbrio entre as forças no capilar, é obtida a equação 32 que relaciona a força 

externa com as dimensões do capilar. Washburn relacionou a equação fundamental do 

método de intrusão do mercúrio, admitindo o capilar com forma cilíndrica com seção 

tranversal circular: 

 

Figura 4.32 - Ângulos de contato resultantes da interação capilar-fluido. 

 
Fonte: (WEBB, 1997). 

 

 

P
D

 cos4
     (32) 

 

A equação fornece o valor do diâmetro do capilar D, em função da pressão externa 

aplicada, P, uma vez conhecidos a tensão superficial do mercúrio, γ, e o ângulo de contato 

entre o mercúrio e o material do capilar, θ. 
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O teste de intrusão é realizado colocando-se a amostra, que pode ser composta por 

um ou mais fragmentos do material analisado, num recipiente de volume pré-determinado 

que, por sua vez, é conectado a um tubo capilar cilíndrico. O conjunto recipiente-capilar, 

conhecido como penetrômetro, é acoplado ao equipamento responsável pela aplicação de 

tensão. Antes da intrusão, o penetrômetro é evacuado e, após atingido o nível de vácuo 

necessário, é cheio com mercúrio. O tubo do penetrômetro cheio de mercúrio funciona como 

um capacitor e os níveis de mercúrio que penetram na amostra durante o ensaio são 

determinados através da variação em sua capacitância. 

Após a etapa preliminar, inicia-se a aplicação da pressão. O incremento de pressão 

se dá paulatinamente, sendo que em cada estágio do carregamento é obedecido um período 

de equilíbrio antes da tomada dos pontos pressão-volume intrudado (WEBB, 1997). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Materiais 

 

Para realização desse trabalho, foram usadas matérias-primas de alta pureza. A 

Tabela 8 mostra as características do SiC utilizado. Dentre estes materiais podem-se destacar 

os comercialmente disponíveis: 

 

5.1.1. SiC tipo GRADE BF-12 da Hermann C. Starck (HCST).  

5.1.2. Óxido de alumínio -Al2O3 da Cerac, com 99,99% de pureza. 

5.1.3. Óxido de titânio – TiO2 da Tifab, 99,9% de pureza. 

5.1.4. Óxido de ítrio - Y2O3 da Hermann C. Starck (HCST), 99,9% de pureza. 

5.1.5. Álcool Isopropílico - Isopropanol (C3H8O): tipo P. A. da VETEC, pureza de 99,9%. 

5.1.6. Argônio (Ar) gasoso: Tipo 5.0 analítico, da White Martins, com pureza mínima de 

99,999%. 

 

Tabela 8 - Características do SiC BF12. 

Característica Unidade Valor 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

C % 30,1 29,5 30,5 

O % 1,3 - 1,5 

Al % 0,02 - 0,05 

Ca % 0,00 - 0,01 

Fe % 0,01 - 0,05 

β-SiC % 95,7 95,0 - 

Si livre % 0,1 - 0,1 

Superfície específica m2/g 11,4 11,0 13,0 

Massa específica a verde (1t/cm2) g/cm3 1.65 1,55 1,75 

D90% µm 1,8 - - 

D50% µm 0,8 - - 

D10% µm 0,26 - - 

Fonte: (STARCK, 2013). 
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5.2 Métodos 

 

Foram estudadas duas composições em termos de SiC e mistura de aditivos: uma com 

SiC + (Al2O3 + TiO2) e outra com SiC + (Y2O3 + TiO2).  A mistura consta de 90%, em 

volume, de SiC, e 10% em volume, da mistura de aditivos. Inicialmente, foram feitos os 

testes de molhabilidade dos aditivos com o SiC, nas composições eutéticas de menor 

temperatura, os de fração mássica e molar de aproximadamente 0,8 e 0,9 indicados pela reta 

vertical tracejada nas Figuras 4.19 e 4.20, assim como as composições com frações nos 

pontos 5 e 10 % acima e abaixo do eutético de menor temperatura, a metodologia é mostrada 

no fluxograma da Figura 5.1. Foi feita a investigação da temperatura de fusão dos sistemas 

de aditivos utilizando a norma DIN 51730 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NOMUNG, 

2007), com a finalidade de verificar as informações obtidas pelos diagramas de fases, já que 

estes são diagramas calculados, assim como a medição da variação do ângulo de contato 

com a temperatura. 

 

Figura 5.1 - Metodologia utilizada para os testes de molhabilidade dos aditivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Para a produção das cerâmicas de SiC, metodologia ilustrada na Figura 5.2, foram 

feitas misturas de SiC com as respectivas misturas de aditivos, tomando como ponto de 

partida composições eutéticas ou próximas destas, de acordo com os resultados obtidos nos 

testes de molhabilidade, após as medidas dos ângulos de contato e dos pontos de fusão, com 

Al2O3/TiO2 Y2O3/TiO2 

Mistura 

Secagem 

Desaglomeração 

Prensagem uniaxial 

Teste de molhabilidade 
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o propósito de sinterizar em temperaturas mais baixas para evitar uma série de reações de 

degradação do SiC, conforme observado na reação 14. 

 

Figura 5.2 - Metodologia para a produção das cerâmicas de SiC e suas caracterizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Os pós das matérias-primas foram pesados e misturados em moinho de atrição por 6 

horas, utilizando álcool isopropílico como veículo e bolas de SiC como meio de moagem. 

Após a moagem, foi realizada a secagem dessas misturas, utilizando evaporador rotativo 

com recuperação do álcool, à 90°C. Após elaboração das misturas, as mesmas foram 

compactadas em prensa uniaxial com dupla ação de pistões em matriz de aço especial, 

Retificação 

Entalhe 

Flexão em 3 pontos 

KIC,SEVNB Análise microestrutural 

Sinterização 

SiC+Al2O3/TiO2 SiC+Y2O3/TiO2 

Mistura 

Secagem 

Desaglomeração 

Prensagem uniaxial 

Prensagem isostática 

Porosimetria 

DRX 

Módulo de ruptura 

Dureza Vickers 

Módulo de elasticidade 
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produzindo amostras com as seguintes dimensões: 65 mm de comprimento, 6 mm de largura 

e 7 mm de altura, com pressão de 30 MPa. Após a prensagem uniaxial as amostras foram 

prensadas isostaticamente a 300 MPa, sinterizadas e avaliadas microestruturalmente e 

mecanicamente. A prensagem uniaxial foi realizada no DEMAR/EEL/USP e a isostática no 

DCTA/AMR-São José dos Campos. 

 

5.2.1 Testes de molhabilidade e medição dos ângulos de contato. 

 

Para a determinação do ciclo de sinterização das amostras, primeiramente foi realizada 

experimentalmente, segundo a norma DIN 57130, a determinação do ponto de fusão dos 

sistemas Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 e também, o acompanhamento da variação do ângulo de 

contato com a mudança da temperatura, para a mistura eutética de menor temperatura dos 

aditivos, assim como 5 e 10% abaixo e acima desta. 

Amostras dos dois sistemas de aditivos, Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, com diferentes 

composições, foram prensadas em matriz cilíndrica, com dimenões de 4x4 mm, colocadas 

sobre uma placa de SiC e levadas ao forno de resistência de grafite, Thermal Technology 

Inc., tipo 1000-4560-FP20 com atmosfera de argônio, até sua fusão, tomando a forma de 

meia esfera, como descrito pela norma citada anteriormente. A evolução da forma da amostra 

foi acompanhada com uma câmera acoplada ao forno JVC TK-C1480U com lente objetiva 

4/50 mm com anel adaptador e a um computador com placa de captura de imagem YC+ 

Mono, Matrox II, com captura das imagens quando havia mudança na morfologia das 

amostras. O desenho esquemático do sistema usado é ilustrado na Figura 5.3. As imagens 

obtidas foram analisadas utilizando o software ImageJ para medição do ângulo de contato, 

com seis medidas para cada condição de composição de aditivos. A composição de aditivos, 

para os dois sistemas, com menores ângulo de contato e ponto de fusão foi utilizado para 

sinterizar as cerâmicas de SiC. 

 

5.2.2 Sinterização das amostras 

 

As amostras de SiC e aditivos prensadas isostaticamente foram colocadas em cadinho 

de grafite e envolvidas em uma cama protetora constituída de mistura de mesma composição 

das amostras, com pequena adição de grafite para evitar a sinterização dessa cama. O 

conjunto cadinho/amostras foi colocado no forno de resistência de grafite, Thermal 
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Technology Inc., tipo 1000-4560-FP20 com atmosfera de argônio, com taxas de 5 e 

20°C/min, tempos de 30 e 60 minutos, e as temperaturas foram escolhidas após os resultados 

obtidos nos testes de molhamento dos sistemas de aditivos, a fim de garantir que haja a 

formação de fase líquida durante a sinterização. As porosidades das cerâmicas de SiC 

aditivadas com os dois sistemas de aditivos foram avaliadas, pois influenciará na sua 

aplicação (EOM; KIM; RAJU, 2013, RILEY, 2009). Este forno está instalado no 

DEMAR/EEL/USP e foi adquirido com recursos da FAPESP. A atmosfera usada durante a 

sinterização foi de argônio (Ar), pois em trabalhos anteriores a mesma já foi testada, 

mostrando-se satisfatória, com menores perdas de massas. A cama protetora também foi 

escolhida em função da experiência anterior em sinterização de SiC e Si3N4 via fase líquida 

(BALESTRA, 2009).  

 

Figura 5.3 - Desenho esquemático do sistema usado para captura de imagens durante o 

teste de molhabilidade.  

 

 

 

 

 

Fonte: (MOTTA et al., 2004). 

 

As temperaturas e tempos de sinterizações foram determinados a partir dos resultados 

dos testes de molhamento. O objetivo foi obter cerâmicas com diferentes microestruturas 

para a avaliação das propriedades mecânicas. 

Amostra 
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5.2.3 Retificação 

 

Após a sinterização, as amostras foram coladas paralelamente, com cola 

termoplástica, em uma placa de aço e retificadas com rebolo diamantado D91, produzido 

pela “Winter”, em retificadora modelo Ferdimat TA42, obtida com recursos FAPESP projeto 

2007/55964-3, nas dimensões de aproximadamente 50 mm de comprimento, 3 mm de 

largura e 4 mm de altura para determinação do módulo de ruptura e tenacidade à fratura 

pelos método SEVNB, de acordo com a norma ISO 23146:2008.  

Após a retificação, para a determinação de KIC pelo método SEVNB, as amostras foram 

coladas em uma placa metálica e entalhadas (entalhe grosso e fino) a partir de uma lâmina 

de barbear e pasta diamantada, em máquina feita em conjunto com a empresa Equitecs/São 

Carlos e o Dr. Sebastião Ribeiro, mostrada na Figura 5.4. Segundo a norma, um conjunto de 

sete amostras foram coladas paralelamente em uma placa de aço para serem entalhadas com 

profundidade entre 0,8 e 1,2 mm, utilizando pastas diamantadas de 6 e 0,25 μm, pastas que 

se mostraram eficientes para entalhamento de SiC (RIBEIRO et al., 2013). As amostras das 

extremidades tiveram seus entalhes avaliados, pois podem apresentar alguns defeitos no 

entalhamento. O entalhamento foi feito com velocidade da mesa de 130 deslocações por 

minuto com carga de 3 N. Para cada condição de sinterização, foram entalhadas 14 amostras 

para o ensaio de flexão em 3 pontos. 

 

Figura 5.4 - Máquina utilizada para entalhe com lâmina de barbear. 

 

 

  

 

 

Fonte: Própria. 
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5.3 Caracterizações das amostras a verde e sinterizadas 

 

5.3.1 Massas específicas e densidade 

 

 Os valores de massa específica aparente das amostras a verde, ρverde, e após 

sinterização, ρsint , foram calculados com a equação: 

 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
    (33) 

 

A massa específica foi obtida à partir do método geométrico, que considera os poros 

dos materiais (CALLISTER, 2003). Para cada condição de sinterização, foram medidas 14 

amostras. 

A massa específica teórica dos corpos-de-prova à verde foi obtida pela regra da 

mistura, ilustrado para o sistema SiC+ Al2O3/TiO2, na Equação 34. 

 

𝜌𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =
 𝜌𝑆𝑖𝐶  .  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑆𝑖𝐶 +   𝜌𝑇𝑖𝑂2 .  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑇𝑖𝑂2+𝜌𝐴𝑙2𝑂3  .  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐴𝑙2𝑂3

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
     (34) 

 

As massas específicas teóricas das matérias-primas TiO2, Al2O3, Y2O3 e SiC, são 

respectivamente, 4,17, 3,98, 5,03 e 3,16 g/cm3
 (SHACKELFORD, 1928). Foram obtidas, 

com as Equações 33 e 34, a densidade percentual média das amostras a verde, relacionando 

ρverde e ρmistura. 

 A massa específica real (ρreal), que considera a massa da amostra sem os poros, foi 

realizada pelo método de porosimetria de mercúrio, utilizando o equipamento Poremaster, 

da QuantaChrome, no INPE, em Cachoeira Paulista/SP. A densidade percentual média das 

amostras após sinterização foi calculada relacionando ρsint e ρverde. 

 

5.3.2 Análise microestrutural 

 

Os aspectos microestruturais dos materiais desenvolvidos nesse trabalho foram 

avaliados utilizando microscopia eletrônica de varredura (LEO 435VPi com WDS acoplado) 

– DCTA/IAE/AMR e a composição química por mapeamento por espectrometria de energia 

dispersiva (EDS), no microscópio HITACHI TM 3000. A análise por EDS de elementos 
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leves, como o carbono (de berílio ao flúor) representa um desafio na análise. Alguns 

problemas ocorrem devido aos efeitos físicos inerentes, enquanto outros são devido a razões 

técnicas. Logo, as análises em relação aos elementos oxigênio e carbono neste trabalho 

podem conter erros devido à técnica. 

Para observação da microestrutura, as amostras foram lixadas e polidas com 

suspensões de diamante de até 0,25 m, atacadas com tetraborato de sódio decahidratado 

(Bórax-B4Na2O7.10H2O) a 770ºC por 5 minutos e metalizadas com ouro. Na avaliação do 

tamanho médio dos grãos, foi utilizado o método dos interceptos nas micrografias obtidas 

no MEV. Para análise de MEV da fratura, as amostras após serem flexionadas não foram 

atacadas, mantendo-se sua característica de fratura. 

 

5.3.3 Análise de fases cristalinas por difratometria de raios X 

 

As fases cristalinas foram identificadas por difratometria de raios X, utilizando-se 

radiação Cu-Kα com varredura entre 10º e 90º, aplicando-se passo de 0,05º e 2s de contagem 

em um difratômetro de raios X, Panalytical modelo Empyrean, instalado no 

DEMAR/EEL/USP, e o programa Pearsons Crystal Data para a identificação das fases 

presentes. 

 

5.3.4 Porosidade 

 

  Após a sinterização, as amostras foram analisadas em relação a sua porosidade, no 

INPE, em Cachoeira Paulista, utilizando o porosímetro de mercúrio Poremaster, da 

QuantaChrome, Figura 5.5. 

 

5.4 Propriedades mecânicas 

 

5.4.1 Tenacidade à fratura - Método SEVNB  

  

Para a medição da tenacidade à fratura, grupos de sete amostras medindo 50 mm x 4 

mm x 3 mm com superfícies retificadas foram coladas paralelamente em uma placa de aço, 

e entalhadas em “V” usando-se uma lâmina de barbear fixada em uma máquina especial, 
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Figura 5.4, com movimento de vai e vem. Para promover o escavamento do entalhe com a 

lâmina de barbear foi usada pasta de diamante de 6 e 0,25 m, pois é o abrasivo que na 

realidade desgastará a cerâmica e produzirá um entalhe fino, com o perfil em "V". Após o 

entalhe, estes foram verificados em uma lupa estereoscópica com uma régua graduada de 

precisão, para acompanhar a evolução do tamanho do entalhe, de acordo com a norma ISO 

23146:2008. 

 

Figura 5.5 - Porosímetro de mercúrio Poremaster, da QuantaChrome. 

 

 
 
Fonte: Própria. 

 

Após o entalhamento as amostras foram submetidas à flexão em três pontos, utilizado 

uma máquina de ensaios da marca Shimadzu, na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá 

(UNESP), com uma célula de carga de 5 kN, com taxa de 0,5 mm/min. Após quebra das 

amostras, os entalhes foram medidos utilizando uma lupa estereoscópica. O cálculo de KIC 

foi realizado utilizando as seguintes equações: 

 

 

 






 Y

a

W

SS

WB

F
K SEVNBIC

2

3

21
,

12

3



      (35) 

W

a
         (36) 

   

 2

2

1

135,168,049,3
326,19887,1









Y        (37) 

 

Em que: KIC é a tenacidade à fratura no modo I, F é a carga de fratura no instante da 

ruptura da barra entalhada e flexionada em 3 pontos, B é a espessura da amostra, W é a altura 

da amostra, ilustrados na Figura 4.23, S1 é a distância dos dois roletes mais distantes, S2 é 
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distância dos dois roletes mais próximos,  é a relação entre o tamanho (profundidade) do 

entalhe da amostra pela dimensão da altura da amostra e Y é o fator de forma 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008)]. Para a 

medição do parâmetro a, foi utilizado o software AxioVision 4.8.2, localizado no 

DEMAR/EEL/USP. 

 

5.4.2 Dureza 

 

Para a determinação da dureza, foram realizadas cinco impressões Vickers, nas 

superfícies de cinco amostras de um mesmo ciclo de sinterização, totalizando 25 impressões, 

nas quais as amostras estarão lixadas e polidas. 

A carga aplicada no ensaio de dureza (durômetro Buehler, no DEMAR/EEL/USP) 

foi de 10 N, por trinta segundos. As impressões foram feitas de modo que uma indentação 

será distante o suficiente para não sofrer influência da indentação anterior, afastadas uma 

das outras numa distância maior ou igual a três vezes o comprimento da trinca. 

Após a medição das diagonais de impressão, foi calculada a dureza Vickers, a partir 

da equação 38: 

 











2
*1891488,0

d

P
HV

    (38) 

 

Em que: 

HV = Dureza Vickers (GPa); 

P = Carga aplicada (N); 

d = Média aritmética dos comprimentos das duas diagonais (mm); 

 

5.4.3 Módulo de ruptura 

 

Após a sinterização das amostras, as cerâmicas de SiC foram avaliadas, e a partir dos 

melhores resultados de densificação, foi adotado um único ciclo de sinterização para a 

medição do módulo de ruptura, para cada sistema de aditivo. Para a medição do módulo de 

ruptura, amostras retificadas com dimensões de 50 mm de comprimento, 3 mm de largura e 

4 mm de altura foram submetidas à flexão em 3 pontos usando a norma MTS 64205A-01, 
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com espaço entre os roletes de 21 mm. Foi utilizada uma máquina de ensaios da marca 

Shimadzu, na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (UNESP), com uma célula de 

carga de 5 kN, com taxa de deslocamento de 0,5 mm/min. O modulo de ruptura foi calculado 

com a equação 39:  

 

22

3

bh

LPf

f 
           (39)

 

 

 

Onde σf é o módulo de ruptura (MPa); Pf é a carga máxima (N), L é a distância entre 

o suporte e o ponto de carga mais próximo (mm), b é a largura da amostra (mm), e h a altura 

da amostra (mm) (BAUD et al., 2003).  

 Foi aplicado o tratamento estátistico de Weibull nos resultados obtidos de módulo de 

ruptura, uma vez que as dispersões dos resultados em materiais frágeis precisam ser 

avaliadas. Foi utilizado o método de dois parâmetros, e o estimador 𝐹 =
𝑖−0,5

𝑁
  para expressar 

a probabilidade de falha do material. 

Foram feitas as análises de variância, One-Way ANOVA, que testa a variância para 

uma variável dependente quantitativa (MOR), considerando-se um único fator variável 

(grupos: cerâmica STA e STY). Essa análise testa, através de um valor P, se há diferença 

entre os fatores (grupos). O valor P é uma probabilidade e, portanto, varia entre zero e um. 

Se P é menor que 0,05, rejeita-se a hipótese de igualdade entre os grupos. Os dados foram 

analisados com o auxílio do software Minitab® 18. 

 

5.4.4 Módulo de elasticidade 

 

O Módulo de Elasticidade foi determinado utilizando-se um método dinâmico não 

destrutivo de medição, baseado na vibração gerada por excitação por impulso, baseia-se na 

medição das freqüências fundamentais de ressonância do material para determinar as suas 

propriedades elásticas. Foi feita no DEMAR-EEL-USP, utilizando o equipamento Sonelastic 

3.0, com amostras retificadas com dimensões aproximadas de 50 mm de comprimento, 3 

mm de largura e 4 mm de altura. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização dos aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 

 

Inicialmente, os aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 foram estudados quanto à sua 

capacidade para sinterizar cerâmicas de SiC via fase líquida. Foram avaliados a temperatura 

de fusão dos aditivos, os ângulos de contato entre o líquido e o SiC, assim como a formação 

das fases cristalinas após sua fusão. 

 

6.1.1 Análise de fases por difratometria de raios X nos pós precursores 

 

Foram feitas as identificações das fases cristalinas, por difratometria de raios X, nos 

pós precursores, com o auxílio do software Pearson’s Crystal Data, mostrado na Figura 6.1 

juntamente com os números de referências das fichas cristalográficas. As análises de 

difratometria de raios X permite verificar se após a sinterização ocorrem mudanças de fases 

das amostras, em relação aos pós precursores. 

Na Figura 6.1 foram identificados os pós de Al2O3, na estrutura romboédrica (ficha 

n° 1520596), Y2O3 com estrutura cúbica de corpo centrado (ficha n° 457131) e TiO2, na fase 

anatásio, com estrutura tetragonal (ficha n° 1003622). Na análise do pó precursor de SiC, 

foram identificados picos mais intensos característicos da estrutura cúbica de face centrada 

(3C ou β-SiC, ficha n° 1612583) e picos menos intensos referentes a estrutura hexagonal 

(6H ou α-SiC, ficha n° 1612582). A tabela 8 mostra a presença predominante de β-SiC, de 

95,7% no pó precursor de SiC. 

Na Figura 6.2 são mostrados os difratogramas de raios X do corpo a verde e após a 

fusão do sistema Al2O3/TiO2, de acordo com a norma DIN 51730. Foram identificados os 

pós precursores já citados na Figura 6.1. Após a fusão do sistema de aditivos, houve a 

formação da fase Al2TiO5, (ficha n° 313714), devido à reação entre os óxidos, e à mudança 

da fase do óxido TiO2, de anatásio para a fase polimórfica, rutilo, ficha JCPDS 1612479. As 

duas fases são previstas no diagrama de fases do sistema Al2O3/TiO2, mostrado na Figura 

4.19. 
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Figura 6.1 - Difratogramas de raios X dos pós precursores, de Al2O3, Y2O3, TiO2 e SiC. 
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Fonte: Própria. 

 

 Os difratogramas de raios X do corpo a verde e após a fusão do sistema Y2O3/TiO2, 

de acordo com a norma DIN 51730, são mostrados na Figura 6.3.  Foram identificados os 

pós precursores já citados na Figura 6.1. Após a fusão do sistema de aditivos, houve a reação 

entre os óxidos com a formação da fase Ti2Y2O7, ficha JCPDS 1701986, e assim como na 

Figura 6.2, a mudança da fase de TiO2 de anatásio para a fase polimórfica, rutilo. As duas 
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fases são previstas no diagrama de fases do sistema Y2O3/TiO2, mostrado na Figura 4.20. A 

formação das fases Al2TiO5 e Ti2Y2O7 indica que houve a fusão dos óxidos dos pós 

precursores em composições muito próximas dos pontos eutéticos, com formação de uma 

fase líquida, importante durante a sinterização das cerâmicas de SiC. 

 

Figura 6.2 - Difratogramas do corpo a verde e após a fusão do sistema Al2O3/TiO2. 
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Figura 6.3 - Difratogramas do corpo a verde e após fusão do sistema Y2O3/TiO2. 
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Fonte: Própria. 

 

6.1.2 Testes de molhabilidade 

 

Os resultados dos testes de molhabilidade, para os dois sistemas de aditivos, com o 

substrato de SiC, são mostrados a seguir. 
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6.1.2.1 Sistema de aditivos Al2O3/TiO2 

 

 A progressão da mudança da morfologia dos compactos de aditivos nas suas 

respectivas temperaturas, nas cinco composições estudadas, foi acompanhada durante o 

aquecimento no forno. As fotografias das Figuras 6.4 a 6.8 mostram a mudança de forma 

das composições de aditivos de 10% e 5% abaixo da composição eutética, eutética e 5 e 10 

% acima da eutética, respectivamente. 

 

Figura 6.4 - Progressão da mudança da forma do compacto de aditivo Al2O3/TiO2 na 

composição 10% abaixo da eutética, que corresponde a 70% de TiO2 e 30% mássico de 

Al2O3 nas temperaturas: a) 1657ºC, b) 1760ºC, c) 1763ºC, d) 1766ºC, e) 1777ºC e f) 1791ºC. 

      

        a)         b)           c)         d)         e)         f) 

Fonte: Própria. 

 

Figura 6.5 - Progressão da mudança da forma do compacto de aditivo Al2O3/TiO2 na 

composição 5% abaixo da eutética, que corresponde a 75% de TiO2 e 25% mássico de Al2O3 

nas temperaturas: a) 1714ºC, b) 1715ºC, c) 1731ºC, d) 1734ºC, e) 1743ºC e f) 1745ºC. 

 

      

        a)         b)           c)         d)         e)         f) 

Fonte: Própria. 

 

Figura 6.6 - Progressão da mudança da forma do compacto de aditivo Al2O3/TiO2 na 

composição eutética, que corresponde a 80% de TiO2 e 20% mássico de Al2O3 nas 

temperaturas: a) 1734ºC, b) 1737ºC, c) 1740ºC, d) 1742ºC, e) 1745ºC e f) 1748ºC. 

      

        a)         b)           c)         d)         e)         f) 

Fonte: Própria. 
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Figura 6.7 - Progressão da mudança da forma do compacto de aditivo Al2O3/TiO2 na 

composição 5% acima da eutética, que corresponde a 85% de TiO2 e 15% mássico de Al2O3 

nas temperaturas: a) 1428ºC, b) 1728ºC, c) 1734ºC, d) 1740ºC, e) 1754ºC e f) 1774ºC. 

      

        a)         b)           c)         d)         e)         f) 

Fonte: Própria. 

 

Figura 6.8 - Progressão da mudança da forma do compacto de aditivo Al2O3/TiO2 na 

composição 10% acima da eutética, que corresponde a 90% de TiO2 e 10% mássico de Al2O3 

nas temperaturas: a) 1571C, b) 1722ºC, c) 1737ºC, d) 1740ºC, e) 1751ºC e f) 1800ºC. 

      

        a)         b)           c)         d)         e)         f) 

Fonte: Própria. 

 

 Nas amostras com maiores teores de TiO2 houve formação de bolhas durante o teste 

de molhabilidade, como mostrado na figura 6.8 e), resultante de reações de decomposição 

do sistema de aditivos, com produção de CO(g), reação que se torna espontânea em 

temperaturas acima de aproximadamente 1753ºC, como mostrado na equação 14. Essas 

amostras também mostraram pouca aderência na placa de SiC, ilustradas na Figura 6.9 (d) e 

(e), com as amostras após o teste de molhabilidade. 

 

Figura 6.9 - Amostra do sistema de aditivo Al2O3/TiO2 sobre a placa de SiC após o teste de 

molhabilidade: a) 10% abaixo da eutética, b) 5% abaixo da eutética, c) eutética, d) 5% acima 

da eutética e e) 10% acima da eutética. 

 

     

         a)         b)            c)           d)         e)   

Fonte: Própria. 
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De acordo com a norma DIN 51730, a temperatura de fusão da mistura de aditivos é 

onde a mudança de forma se dá para o formato de meia esfera, temperatura importante 

durante a sinterização via fase líquida para que seja garantida a formação de líquido, 

auxiliando os processos difusionas. Em todas as figuras mostradas anteriormente, essa 

mudança ocorreu nas fotografias identificadas pela letra d), também descritas na Tabela 9, 

juntamente com o ângulo de contato ao final do teste de molhabilidade, medido com o auxílio 

do software ImageJ. A diferença de temperatura de fusão entre as diferentes composições 

estudadas foi pequena, indicando que o sistema deve apresentar uma transformação 

eutétitica similar àquela observada na Figura 4.19. 

 

Tabela 9 - Temperaturas de fusão e ângulos de contato para o sistema de aditivo Al2O3/TiO2. 

 

Composição das  

Amostras 

Temperatura 

de fusão 

Ângulo de 

contato 

10% abaixo da eutética 1766ºC 17,00º±1,50º 

5% abaixo da eutética 1734ºC 17,00º ±2,60º 

Eutética 1742ºC 8,95º±0,50º 

5% acima da eutética 1740ºC 15,00º ±2,00º 

10% acima da eutética 1740ºC Sem aderência 

Fonte: Própria. 

 

Com os resultados obtidos com o teste de molhabilidade, foi decidido que a melhor 

condição de sinterização das cerâmicas de SiC usando como sistema de aditivos Al2O3/TiO2 

é a de composição eutética do aditivo, já que nas composições acima da eutética houve 

formação de bolhas e pouca aderência na placa de SiC. Ainda, nas composições abaixo da 

eutética foram obtidos ângulo de contato ligeiramente maiores. 

Com o auxílio do programa Image J, foi encontrada a progressão da mudança do 

ângulo de contato com o aumento da temperatura, Figura 6.10. Foram feitas 3 medições para 

cada lado da amostra, lados direito e esquerdo. Em todas as composições há uma diminuição 

dos ângulos de contato com o aumento da temperatura, possivelmente dimuindo a 

viscosidade do líquido formado pelos aditivos, e consequentemente, molhando mais o 

substrato de SiC. Com o aumento da temperatura, houve o espalhamento do líquido de 

aditivos, produzindo um ∆G de equilíbrio, devido ao balanço das energias γSV, γSL e γLV, 

mostradas nas equações de 4 a 7. 
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A composição escolhida para atuar como aditivo de sinterização via fase líquida para 

as cerâmicas de SiC, a eutética, com composição de  80% TiO2 – 20% mássico de Al2O3, 

possui os menores ângulos de contato, e também numa temperatura menor, de 

aproximadamente 1750℃. Os maiores desvios padrões encontrados foram devido à 

formação de bolhas durante o aquecimento, tornando díficil a medição precisa do ângulo de 

contato, já que a forma das amostras se distanciaram do formato da meia esfera. 

 

Figura 6.10 - Evolução do ângulo de contato com o aumento da temperatura do aditivo 

Al2O3/TiO2, nas composições estudadas. 
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Fonte: Própria. 

 

6.1.2.2 Sistema de aditivos Y2O3/TiO2 

 

 Para o sistema de aditivos Y2O3/TiO2, onde o ponto eutético de menor temperatura 

se encontra próximo de 90 % mol de TiO2, não há a amostra 10% acima do eutético. Foi 

observado, assim como para o sistema de aditivos Al2O3/TiO2, que com maiores teores de 

titânia, há borbulhamento das amostras causando sua movimentação durante o aquecimento 

no teste de molhabilidade, provavelmente pela produção de CO(g) que se torna espontânea 

em temperaturas acima de aproximadamente 1720ºC, como descrito na equação 14. Por este 

motivo, houve o acompanhamento das amostras durante o aquecimento, com a câmera 
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acoplada ao forno, para a mudança de forma de meia esfera, porém não foram capturadas 

imagens. As amostras foram analisadas após o teste de molhabilidade, mostradas na Figura 

6.11, para as quatro composições de aditivos estudadas. 

 

Figura 6.11 - Amostra do sistema de aditivo Y2O3/TiO2 sobre a placa de SiC após o teste de 

molhabilidade: a) 10% abaixo da eutética, b) 5% abaixo da eutética, c) eutética e d) 5% 

acima da eutética. 

 

    

a)                            b)   c)   d) 

Fonte: Própria. 

 

 É possível observar na Figura 6.11 d), que não houve completa fusão do sistema de 

aditivos na composição de 5% acima do eutético, e a maior movimentação da amostra 

durante os ensaios, podendo indicar, assim como para o sistema de aditivos Al2O3/TiO2, a 

influência das reações de decomposição com os maiores teores de TiO2. Isto por que, 

analisando o diagrama de fases do sistema Y2O3/TiO2, Figura 4.20, para composições acima 

do eutético, há inicialmente a formação de líquido e TiO2, na fase rutilo, e com o 

resfriamento, a formação da fase tipo periclásio e TiO2, a partir do líquido formado 

inicialmente. A formação inicial de TiO2, pode estar causando perdas de massa e produção 

de CO(g), a partir de reações de decomposição mostrada na equação 14, com formação de 

poros na amostra e perda de massa. A mesma análise pode ser feita com o sistema de aditivos 

Al2O3/TiO2, em que para composições acima da eutética, também há inicialmente, a 

formação de TiO2. 

Na Tabela 10, são mostradas as temperaturas de fusão do sistema de aditivos 

Y2O3/TiO2 com as quatro composições estudadas, assim como os ângulos de contato 

medidos. 

 Após a análise dos resultados, a composição de aditivos que foi escolhida para a 

sinterização das cerâmicas de SiC foi a de 5% abaixo do eutético, pois possui temperaturas 

de fusão e ângulos de contatos próximos daqueles encontrados para a composição eutética, 

porém possui menor teor de TiO2 podendo causar menores perdas de massa devido a reações 

de decomposição, mostrada na equação 14. Também é possível notar que na amostra com 
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composição eutética, ilustrada na Figura 6.11 c), houve formação de poros visíveis, assim 

como na composição de 10% abaixo da composição eutética, Figura 6.11a). 

 

Tabela 10 - Temperaturas de fusão e ângulos de contato para o sistema de aditivo Y2O3/TiO2. 

 

Composição das  

Amostras 

Temperatura 

de fusão 

Ângulo de 

contato 

10% abaixo da eutética 1747ºC 11,70º±0,60º 

5% abaixo da eutética 1726ºC 22,50º±1,60º 

Eutética 1702ºC 24,45º±0,80º 

5% acima da eutética - - 

Fonte: Própria. 

 

 As temperaturas de fusão encontradas no teste de molhabilidade dos sistemas de 

aditivos diferem daquelas que estão nos digramas de fases Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, obtidos 

na literatura (LEVIN; ROBBINS; MCMURDIE, 1974, MIZUTANI; TAJIMA; KATO, 

1976), de 1700ºC para a composição eutética Al2O3/TiO2 e 1600ºC para a composição 

eutética Y2O3/TiO2. Isto pode se dar devido às condições de equilíbrio adotadas para o 

cálculo do diagrama de fases. O sistema de aditivos Al2O3/TiO2, para todas as composições 

estudadas, tiveram ângulos de contatos menores que o sistema Y2O3/TiO2, indicando uma 

boa interação deste sistema de aditivos com o SiC, parâmetro que pode inferir em uma 

melhor densificação das cerâmicas de SiC sinterizadas via fase líquida com este aditivo. 

 

6.1.3 Análise microestrutural da interface dos sistemas de aditivos e o SiC 

 

 Após os ensaios de molhabilidade, as interações dos dois sistemas de aditivos com o 

SiC, nas duas composições escolhidas para sua sinterização, foram avaliadas 

microestruturalmente por microscopia eletrônica de varredura, na composição eutética, para 

o sistema de aditivos Al2O3/TiO2 e 5% abaixo da eutética para Y2O3/TiO2. 

 

6.1.3.1 Sistema SiC e Al2O3/TiO2 

 

A Figura 6.12, que foi formada a partir da junção de duas micrografias com mesma 

ampliação e escala, e a Figura 6.13, mostram a “interface” de contato da placa de SiC e do 
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sistema de aditivos Al2O3/TiO2, na composição eutética, após o teste de molhabilidade. É 

possível observar nesta ampliação, uma boa adesão do aditivo ao SiC, pois não há grandes 

poros ou trincas. Foi feita a varredura ao longo de toda a interface e as características 

observadas confirmam a boa interação entre o sistema de aditivos estudado, em sua 

composição eutética, e o SiC. 

 

Figura 6.12 - Micrografias obtidas por MEV do sistema SiC e Al2O3/TiO2, na composição 

eutética, sobre placa de SiC após teste de molhabilidade.  

 

 
Fonte: Própria. 

 

 Em ampliações de 1000x na região de “interface” do SiC e Al2O3/TiO2, na Figura 

6.13, é possível visualizar trincas maiores e poros no compacto de aditivos, podendo ter sido 

gerados durante a decomposição dos aditivos, com produção de gases, ou ainda, durante o 

resfriamento, após o teste de molhabilidade. Na “interface”, há uma boa aderência entre o 

SiC e o compacto de aditivos. 

 

Figura 6.13 - Micrografias obtidas por MEV da interface do sistema de aditivos Al2O3/TiO2, 

na composição eutética, sobre placa de SiC após teste de molhabilidade.  

 

 
Fonte: Própria. 
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6.1.3.2 Sistema SiC e Y2O3/TiO2 

 

A Figura 6.14 mostra a “interface” de contato da placa de SiC e do sistema de aditivos 

Y2O3/TiO2, na composição 5% abaixo da eutética, após o teste de molhabilidade. Para a 

visualização de toda área de molhamento do aditivo na placa de SiC, houve a junção de três 

micrografias com a mesma ampliação e escala. A micrografia da Figura 6.15 mostra a 

ampliação, em 1000x, da mesma região de “interface” entre o SiC e Al2O3/TiO2. 

 

Figura 6.14 - Micrografias obtidas por MEV do sistema de aditivos Y2O3/TiO2, na 

composição 5% abaixo da eutética, sobre placa de SiC após teste de molhabilidade.  

                                    

 

 
Fonte: Própria.  
 

 

Figura 6.15 - Micrografias obtidas em MEV da interface do sistema de aditivos Y2O3/TiO2, 

na composição 5 % abaixo da eutética, sobre placa de SiC após teste de molhabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria. 
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É possível observar algumas irregularidades no contorno do aditivo, que pode indicar 

que houve perda de massa do compacto devido à formação das bolhas durante sua fusão ou 

efeito da retração, após o resfriamento. Estes defeitos foram mais pronunciados neste sistema 

de aditivos, comparando-o com o sistema Al2O3/TiO2, possivelmente devido aos maiores 

teores de TiO2 nos compactos de aditivos, favorecendo uma maior produção de CO(g), 

mostrados na equação 14. Também foram observadas trincas no compacto, não 

comprometendo a boa adesão do aditivo ao SiC.  As mesmas características foram 

observadas ao longo de toda a interface aditivo/SiC, mostrando a boa interação entre o 

sistema de aditivos estudado, na composição de 5% abaixo da eutética, e o SiC. 

 

6.2 Avaliação dos corpos a verde e a sinterização das cerâmicas de SiC 

 

6.2.1 Análise das fases cristalinas dos corpos a verde de SiC  

 

Após o teste de molhabilidade entre o SiC e o compacto de aditivos, e escolhidas as 

composições dos sistemas de aditivos para a sinterização via fase líquida de cerâmicas de 

SiC, a composição eutética para o sistema Al2O3/TiO2 e 5% abaixo da eutética para 

Y2O3/TiO2, as amostras a verde de SiC foram caracterizadas quanto às fases presentes por 

difratometria de raios X, mostradas na Figura 6.16. As fases encontradas foram as mesmas 

apresentadas no difratograma de raios X da Figura 6.1. 

  A progressão das mudanças e formações de fases foram comparadas com os 

difratogramas de raios X das cerâmicas de SiC sinterizadas. 

 

6.2.2 Sinterização e avaliação das cerâmicas de SiC 

 

 Os compactos de SiC aditivados com Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 foram sinterizados via 

fase líquida e avaliados quanto às fases presentes, suas propriedades mecânicas e estruturais. 

 

6.2.2.1 Codificação das amostras sinterizadas de SiC 

 

Para ambos sistemas de aditivos, as amostras foram sinterizadas a 1850 e 1950ºC, 

com taxas de aquecimento de 5 e 20ºC/min e tempos de 30 e 60 minutos. As temperaturas 
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de sinterização foram determinadas após o teste de molhabilidade, em que foram obtidas as 

temperaturas de fusão dos aditivos Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2, próximas de 1750 ºC, 

garantindo assim que nas temperaturas citadas há a formação de fase líquida formada pelos 

aditivos. 

 

Figura 6.16 - Difratogramas de raios X do corpo a verde de SiC+Al2O3/TiO2 e 

SiC+Y2O3/TiO2. 
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Fonte: Própria. 

 

A Figura 6.17 ilustra a codificação das amostras para a temperatura de 1850ºC, 

também válida para a temperatura de 1950ºC, em que a letra “x” corresponde ao óxido 

utilizado no sistema de aditivo, “A” para alumina e “Y” para a ítria, como é mostrado na 

Tabela 11, com suas respectivas siglas. As temperaturas escolhidas para a sinterização das 
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cerâmicas de SiC foram aquelas resultantes dos testes de ponto de fusão dos sistemas de 

aditivos, mostrados anteriormente, temperatura em que houvesse a formação de fase líquida 

durante o aumento da temperatura, que auxiliam os processos difusionais durante a 

sinterização. 

 

Figura 6.17 - Fluxograma ilustrando as condições de sinterização adotadas para a 

temperatura de 1850ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 11 - Siglas utilizadas para as amostras de SiC com os sistemas de aditivos. 

Amostras Siglas 

SiC+ Al2O3/TiO2 STA 

SiC+ Y2O3/TiO2 STY 

Fonte: Própria. 

 

6.2.2.2 Avaliação da sinterização das cerâmicas de SiC 

 

Após a sinterização, as amostras foram caracterizadas quanto a sua massa específica, 

retração e perda de massa. Os resultados são mostrados nas Tabelas 12 e 13, em que a 

mistura foi calculada segundo a regra das misturas, de acordo com a equação 34, obtendo os 

valores de 3,29 g/cm3 para STY e 3,26 g/cm3 para STA. 

Para as amostras sinterizadas de STA, foi observado que para a temperatura de 

1850ºC, os melhores resultados de densificação obtidos foram para as amostras com menores 

tempos de residência no forno, ou seja, para as amostras com maior taxa de aquecimento, de 

1850ºC 
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20ºC/min, em que houve menores perdas de massa, possivelmente devido à produção de 

CO(g), processo espontâneo em temperaturas acima de 1720ºC, mostrado na equação 14.  O 

mesmo foi notado para a temperatura de 1950ºC, com resultados melhores que a 1850ºC, 

onde o efeito do aumento da temperatura, auxiliando os processos difusionais da 

sinterização, são mais efetivos que a perda de massa devido à produção de CO(g). 

 

Tabela 12 - Resultados obtidos de densidade percentual média das amostras a verde, massa 

específica sinterizada, retração e perda de massa para as amostras de STA. 

 

STA 

Ciclo de 

sinterização 

100
ρ

ρ

mistura

verde 

 

sint
ρ  

(g/cm3) 

Retração 

(%) 

Perda de 

massa (%) 

STA_1850_20_30 54,60 2,02±0,06 7,50±0,35 12,90±0,80 

STA_1850_20_60 54,60 2,01±0,06 6,40±0,40 13,15±1,30 

STA_1850_5_30 56,10 1,75±0,05 4,35±0,50 15,10±1,90 

STA_1850_5_60 55,50 1,80±0,08 4,35±0,50 14,00±1,25 

STA_1950_20_30 55,50 2,90±0,15 16,95±1,5 15,70±1,25 

STA_1950_20_60 56,40 2,25±0,05 10,60±0,30 16,70±0,95 

STA_1950_5_30 55,20 1,95±0,10 9,45±0,15 16,70±1,20 

STA_1950_5_60 53,40 2,10±0,04 7,65±1,35 17,00±0,10 

Fonte: Própria. 

 

Nas amostras sinterizadas de STY, foi possível também observar que na temperatura 

de 1850ºC, as amostras com maiores densificações foram aquelas com as maiores taxas de 

aquecimento, de 20ºC/min, com menor tempo de residência no forno, sujeitas à reações de 

decomposição. A mesma relação não pôde ser feita com a temperatura de 1950ºC, já que os 

valores de massa específica foram bastante similares. Ainda assim, em maiores temperaturas 

foram obtidas amostras mais densas, assim como para o sistema STA. 

Para as cerâmicas de SiC, nos dois sistemas de aditivos, os resultados com menores 

densificações foram na temperatura de 1850ºC com a menor taxa, de 5ºC/min. Esses 

resultados mostram que a temperatura não foi suficiente para que os processos difusionais 

ativados durante a sinterização superassem a perda de massa causada pela produção de 

CO(g). Estes resultados também podem ser vistos nas Figuras 6.4 a 6.8, onde são mostrados 

os borbulhamentos, após a fusão dos aditivos. De forma geral, houve um aumento da massa 

específica, após a sinterização, nas amostras tratadas com taxa de 20ºC/min e a 1950 ºC. 
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Tabela 13 - Resultados obtidos de densidade percentual média das amostras a verde, massa 

específica sinterizada, retração e perda de massa para as amostras de STY. 

 

STY 

Ciclo de 

sinterização 

100
ρ

ρ

mistura

verde 

(%) 

sint
ρ   

(g/cm3) 

Retração 

(%) 

Perda de 

massa (%) 

STY_1850_20_30 55,60 2,06±0,05 8,25±0,35 12,85±1,50 

STY_1850_20_60 56,20 2,00±0,05 6,80±0,90 12,20±0,50 

STY_1850_5_30 57,45 1,78±0,05 3,05±0,55 14,20±2,06 

STY_1850_5_60 56,80 1,80±0,03 3,15±0,35 12,85±1,40 

STY_1950_20_30 56,80 2,22±0,09 8,75±0,30 13,00±1,00 

STY_1950_20_60 56,50 2,04±0,03 5,70±0,65 12,90±0,40 

STY_1950_5_30 57,75 2,04±0,03 6,35±0,40 11,70±0,70 

STY_1950_5_60 58,05 2,27±0,05 8,65±0,10 12,60±1,55 

Fonte: Própria. 

 

6.2.3 Porosimetria de mercúrio 

 

Após a sinterização das cerâmicas de SiC, estas foram submetidas à análises de 

porosimetria de mercúrio, realizadas no INPE em Cachoeira Paulista-SP, para a obtenção da 

massa específica real e a porosidade percentual das amostras. 

 

6.2.3.1 Cerâmicas de SiC sinterizadas com Al2O3/TiO2 

 

As Tabelas 14 e 15 e a Figuras 6.18 a), b) e c) mostram os resultados obtidos após a 

caracterização por porosimetria de mercúrio das cerâmicas de STA. Na tabela 15 são 

mostrados os valores nos picos máximos de volume acumulado de poros e sua dimensão, 

das curvas plotadas na Figura 6.18. 

Os resultados mostram que nas amostras sinterizadas a 1850℃, com condições 

STA_1850_20_30 e STA_1850_20_60, foram obtidas cerâmicas mais densas e com 

menores porosidades, de aproximadamente 37%. Isto porque o tempo total em que as 

amostras estão submetidas a altas temperaturas durante o ciclo de sinterização foram 
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menores, devido à maior taxa de aquecimento, evitando possíveis reações de decomposições 

e perdas de massas, que foram mostrados na Tabela 15.  

Para as amostras com taxa de aquecimento menor, de 5℃/min, houve um maior 

tempo de residência das amostras no forno, em que ficaram submetidas à altas temperaturas 

e sofreram maiores perdas de massas, e consequentemente, aumentou-se a porosidade. A 

mesma relação pôde ser feita para as amostras sinterizadas à 1950℃, chegando a baixas 

porosidades, de 7%, para as cerâmicas tratadas na condição 1950_20_30, análise que foi 

replicada a fim de se confirmar esse resultado. As amostras submetidas a maiores tempos de 

sinterização também sofreram maiores perdas de massas, com valores mostrados na Tabela 

14, aumentando a porosidade das cerâmicas para valores próximos a 43%. 

  

Tabela 14 - Resultados obtidos da análise de porosimetria de mercúrio, de massa específica 

real e porosidade percentual, para as amostras de STA. 

 

STA 

Ciclo de 

sinterização 

realρ  

(g/cm3) 
100

ρ

ρ

real

sint   
Porosidade 

(%) 

STA_1850_20_30 3,15 64,17 36,85 

STA_1850_20_60 3,71 64,08 36,50 

STA_1850_5_30 3,15 55,93 39,89 

STA_1850_5_60 3,20 56,60 38,40 

STA_1950_20_30 3,13 92,64 7,11 

STA_1950_20_60 3,17 70,30 31,66 

STA_1950_5_30 3,30 58,83 42,24 

STA_1950_5_60 3,98 52,53 42,33 

Fonte: Própria. 

 

As cerâmicas sinterizadas a 1850℃, curvas mostradas na Figura 6.18a), possuem a 

mesma tendência com curvas estreitas, com diâmetros médios de poros similares, de 

aproximadamente 180 nm e distribuição variando entre 100 a 310 nm. Também é possível 

observar que as amostras onde se obteve menor porosidade, a condição de 1850_20_60, 

possui menor volume acumulado de poros, mostrados nas Tabelas 14 e 15. Em contrapartida, 

as amostras sinterizadas com taxas menores, possuem maiores volumes acumulados de 
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poros, possivelmente devido a reações de decomposições pelo maior tempo de residência de 

forno dessas cerâmicas, possuindo as maiores perdas de massas, apresentado na Tabela 15. 

    

Figura 6.18 - Gráficos com os resultados de porosimetria de mercúrio para as amostras de 

STA. Em a) as amostras sinterizadas a 1850℃, b) a 1950℃ e em c) 1950_20_30. 
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Tabela 15 - Maiores valores de poros acumulados e seus respectivos diâmetros das cerâmicas 

de STA. 

 

 

 STA  

Amostra Maior valor 

acumulado de 

poros (g/cc) 

Diâmetro do 

poro (nm) 

STA_1850_20_30 1,138 175 

STA_1850_20_60 1,271 170 

STA_1850_5_30 1,500 185 

STA_1850_5_60 1,363 170 

STA_1950_20_30 0,028 200 

STA_1950_20_60 0,251 580 

STA_1950_5_30 0,275 725 

STA_1950_5_60 0,362 445 

Fonte: Própria. 

 

As curvas mostradas na Figura 6.18b), para as amostras sinterizadas a 1950℃, 

possuem volumes acumulados de poros menores comparados com as amostras tratadas a 

1850℃, isto devido à processos difusionais, durante a sinterização via fase líquida, que são 

favorecidos com o aumento da temperatura. Porém, os maiores valores de poros acumulados 

possuem os maiores diâmetros, variando entre 580 e 725 nm, com curvas largas como 

mostrados na Tabela 15, com distribuição que variam entre 230 a 4300 nm, possivelmente 

devido à maiores perdas de massa quando tratados a maiores temperaturas, apresentadas na 

Tabela 12, exceto a  condição de sinterização que se obteve menor porosidade das cerâmicas 

de SiC, a de 1950_20_30, que possuem o menor volume acumulado de poros quando 

comparados a outras condições de tratamento térmico, mostrada separadamente na Figura 

6.18c), devido à escala de volume acumulado ser muito menor que as dos outros ciclos de 

sinterização. 

Os resultados mostraram a possibilidade de se obter cerâmicas densas de SiC com o 

uso do aditivo Al2O3/TiO2, porém ajustando-se taxas e tempos de sinterização, como na 

condição de 1950_20_30. 
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6.2.3.2 Cerâmicas de SiC sinterizadas com Y2O3/TiO2 

 

 Nas Tabelas 16 e 17 e Figura 6.19, são mostrados os resultados de porosimetria de 

mercúrio, realizado no INPE, para as cerâmicas de SiC sinterizadas via fase líquida com o 

aditivo Y2O3/TiO2. 

Para as cerâmicas de SiC sinterizadas com Y2O3/TiO2, codificada como STY, a 

condição de sinterização a 1850℃ em que se obteve menor porosidade foi a mesma que a 

do aditivo Al2O3/TiO2, a de 1850_20_30, e com valores de porosidades similares, variando 

entre 34 e 36%. 

Um maior tempo de sinterização, com as taxas de aquecimento de 5℃/min, levou a 

uma maior porosidade das cerâmicas de SiC, próximas de 44%, com valores muito próximas 

para as tratadas por 30 e 60 minutos.  

Para as amostras tratadas a 1950℃ foram obtidos valores de porosidades entre 26 e 

37%, mas ainda assim, foram obtidas cerâmicas pouco densas, se comparadas com as 

cerâmicas de STA, na condição 1950_20_30. 

Há pouca informação na literatura sobre a faixa de porosidade dos produtos 

comercializados onde são utilizadas as cerâmicas de SiC com características de materiais 

porosos. A indústria chinesa Elaiter produz filtros de SiC para partículas de diesel, com 

porosidade variando entre 42 a 60%, características de porosidade similares às cerâmicas de 

SiC encontradas neste trabalho, podendo ser aplicadas para este uso quando comparadas 

apenas esta característica. 

O mesmo observado por Vlajic et al. (VLAJIC; KRSTIC, 1992), que a reação entre 

o SiC e o sistema de aditivos ocorre simultaneamente com a sinterização, também foi 

observado nessas cerâmicas, onde maiores temperaturas de sinterização otimizaram a 

densificação das cerâmicas, diminuindo a porosidade resultante da decomposição dos 

aditivos, descrito na equação 14. 

Pôde-se concluir que o aditivo estudado neste trabalho, o sistema Y2O3/TiO2, 

avaliado nas condições descritas desta tese, produz cerâmicas de SiC mais porosas, 

influenciado pelas reações de decomposição da titânia em temperaturas acima de 1753℃ e 

também por tempos de residência mais longos das amostras no forno durante a sinterização 

via fase líquida. 
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Tabela 16 - Resultados obtidos da análise de porosimetria de mercúrio, de massa específica 

real e porosidade percentual, para as amostras de STY. 

 

 

STY 

Ciclo de 

sinterização 

realρ  

(g/cm3) 
100

ρ

ρ

real

sint   
Porosidade 

(%) 

STY_1850_20_30 3,34 61,68 33,61 

STY_1850_20_60 3,33 59,97 40,29 

STY_1850_5_30 3,11 57,12 43,56 

STY_1850_5_60 3,26 55,17 43,98 

STY_1950_20_30 3,48 63,81 31,91 

STY_1950_20_60 3,26 62,48 37,50 

STY_1950_5_30 3,26 62,57 31,84 

STY_1950_5_60 3,27 69,50 26,21 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 17 - Maiores valores de poros acumulados e tamanhos das cerâmicas de STY 

 

STY 

Amostra Maior valor 

acumulado de 

poros(g/cc) 

Tamanho de 

poro (nm) 

STY_1850_20_30 0,260 275 

STY_1850_20_60 0,326 410 

STY_1850_5_30 0,376 450 

STY_1850_5_60 0,404 460 

STY_1950_20_30 0,246 400 

STY_1950_20_60 0,178 520 

STY_1950_5_30 0,200 385 

STY_1950_5_60 0,157 400 

Fonte: Própria. 
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Figura 6.19 - Gráficos com os resultados de porosimetria de mercúrio para as amostras de 

STY. Em a) as amostras sinterizadas a 1850℃ e em b) a 1950℃. 
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Fonte: Própria. 

 

Analisando-se as curvas da Figura 6.19 a) e b), é possível afirmar que as cerâmicas 

tratadas à 1850℃ possuem distribuição de tamanhos médios de poros entre 165 e 3640 nm 

e volume acumulado de poros maiores que as tratadas a 1950℃, como também é mostrado 

na Tabela 17. Na Figura 6.19 a) e Tabela 17, o diâmetro médio dos maiores poros variaram 

entre 275 e 460 nm para as amostras tratadas a 1850℃, valores menores que as tratadas a 

1950℃, com distribuição de tamanho de poros variando entre 175 e 3690 nm, e maiores 

tamanhos de poros com variação entre 400 e 520 nm, e assim como para as cerâmicas STA, 

possivelmente devido à maiores perdas de massa quando tratadas à maiores temperaturas. 
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 Os resultados de porosimetria de ambas cerâmicas de SiC, para as condições 

estudadas, mostraram que no sistema Al2O3/TiO2 foi possível obter cerâmicas com menor 

porosidade, na condição 1950_20_30. Já para o sistema Y2O3/TiO2 foram obtidas cerâmicas 

porosas, com aplicação na remoção de particulado de carbono em máquinas a diesel e gases 

residuais industriais e filtros de partículas de diesel, com a maior porosidade nas condições 

1850_5_60 e 1850_5_30, porém esta última com o menor tempo de residência no forno, 

economicamente mais viável. As duas condições que produziram cerâmicas densas e 

porosas, STA_1950_20_30 e STY_1850_5_30, foram escolhidas para a realização dos 

ensaios de flexão, para a obtenção do módulo de ruptura e módulo de Weibull. 

 

6.2.4 Análise de fases por difratometria de raios X das cerâmicas sinterizadas 

 

Após a sinterização via fase líquida das amostras, à 1850 e 1950ºC, estas foram 

analisadas e avaliadas quanto às fases presentes por difratometria de raios X. Os resultados 

obtidos estão apresentados nas Figuras 6.20 a 6.23. 

Os difratogramas de raios X apresentados indicam a transformação de β-SiC (politipo 

3C, ficha JCPDS 1612583) em α-SiC (politipo 2H, ficha JCPDS 530732) em todas as 

temperaturas de sinterização e nos dois sistemas de aditivos, mas ainda havendo β-SiC ao 

fim da sinterização. 

Houve a formação das fases Ti2Y2O7 e Al2TiO5, fichas JCPDS 1701986 e 313714, 

principalmente na temperatura de 1950ºC, que também são previstas nos diagramas de fases 

das Figuras 4.19 e 4.20.  

Em todas condições de sinterização, a presença da fase TiC, ficha 1301202, resultante 

da reação de decomposição entre o SiC e TiO2, espontânea em temperaturas acima de 

1753°C e mostrada na equação 14, resultado que confirma a ocorrência de perda de massa 

em todas as cerâmicas de SiC, com produção de CO(g). 
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Figura 6.20 - Difratogramas de raios X das amostras de STA sinterizadas a 1850 ºC. 
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Figura 6.21 - Difratogramas de raios X das amostras de STA sinterizadas a 1950ºC. 
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Fonte: Própria. 

 

 



111 

 

Figura 6.22 - Difratogramas de raios X das amostras de STY sinterizadas a 1850ºC. 
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Figura 6.23 - Difratogramas de raios X das amostras de STY sinterizadas a 1950ºC. 
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6.2.5 Propriedades mecânicas das cerâmicas de SiC 

 

 Após a sinterização das amostras de SiC, estas foram analisadas quanto à dureza, 

tenacidade à fratura e módulos de elasticidade e ruptura. 

 

6.2.5.1 Caracterização mecânica das cerâmicas de STA 

  

 Nas cerâmicas de SiC sinterizadas com Al2O3/TiO2, à 1850°C, foram obtidos valores 

de módulo de elasticidade e tenacidade à fratura que variaram entre 94 e 174 GPa e 0,5-1,2 

MPa.m1/2, respectivamente, e apresentados na Tabela 18, resultados influenciados pela alta 

porosidade dessas cerâmicas. 

Uma importante característica dos materiais que afeta o módulo de elasticidade é a 

presença de poros, causando um decréscimo dos valores de E, isto porque os poros não 

apresentam forças que impeçam a deformação causada pela aplicação de tensões, mostrado 

na equação 32 (RUIZ et. al, 2000; KINGERY et al., 1976). 

As condições de sinterização que levaram às cerâmicas mais porosas, 1850_5_30 e 

1850_5_60, com porosidade de aproximadamente 39%, possuem os menores valores de E e 

KIc, de 94-100 GPa e 0,5 MPa.m1/2, respectivamente. Estes resultados estão relacionados 

com a maior concentração de poros dessas cerâmicas, e não apresentam forças que impeçam 

a deformação causada pela aplicação de tensões (KINGERY, 1976). 

À 1850°C, as condições onde houve menor porosidade das amostras, 1850_20_30 e 

1850_20_60, possivelmente pelo menor tempo de residência no forno devido à maior taxa 

de aquecimento, evitando uma série de reações de decomposição, mostrado na equação 14, 

levaram aos maiores valores de E e KIc, de 167-174 GPa e 1-1,2 MPa.m1/2, respectivamente. 

 Para as cerâmicas tratadas à 1950°C, a mesma relação pôde ser feita. Nas cerâmicas 

de SiC sinterizadas à 1950_20_30, foram obtidos os maiores valores de módulo de 

elasticidade, de 328 GPa, e tenacidade à fratura, de 3,40 MPa.m1/2, valores similares aos 

encontrados por Zhou et al. e Santos, Ribeiro, mostrados nas Tabelas 2 e 5, para cerâmicas 

densas. Nessas cerâmicas, foi obtida a maior densificação das cerâmicas de STA, com 

porosidade de 7%, justificando os maiores valores dessas propriedades mecânicas. 
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 Para as outras condições de sinterização, à 1950°C, as cerâmicas mais porosas, com 

42% de porosidade, foram aquelas com maiores tempos de residência no forno devido à uma 

menor taxa de aquecimento. 

  Quanto à dureza das amostras, foram feitas indentações Vickers em todas condições 

de sinterização. Nas Tabelas 18 e 19, não foram apresentados os resultados de dureza para 

alguns ciclos de sinterização, isto porque as impressões não foram vistas nessas amostras. 

Foram repetidas as análises, e também foi utilizado outro microdurômetro com aplicação de 

diferentes cargas (Buehler, localizado no Demar/USP), assim como foi feita a tentativa com 

o penetrador do tipo Knoop, mas ainda assim, não foram obtidas imagens das impressões do 

indentador durante a análise. Os resultados de dureza obtidos, variaram de acordo com a 

porosidade encontradas nas cerâmicas de SiC, chegando a valores próximos de 20 GPa para 

as amostras com 7% de porosidade e 14 GPa para as condições de sinterização que se obteve 

as amostras mais porosas, STA 1850_5_60. Isso porque a resistência a deformações 

permanentes está relacionada com a força de ligação dos átomos do material, e a presença 

de poros é um defeito que não apresenta uma força de ligação. 

 

Tabela 18 - Propriedades mecânicas de STA. 

 

                                 STA  

Ciclo de 

sinterização 

Dureza 

(GPa)  

E 

(GPa) 

KIC 

(MPa.m1/2) 

Porosidade 

(%) 

STA 1850_20_30 - 167±13 1,00±0,15 36,85 

STA 1850_20_60 17,0±0,9 174±7 1,20±0,20 36,50 

STA 1850_5_30 13,7±0,5 94±9 0,50±0,10 39,89 

STA 1850_5_60 14,3±0,3 100±9 0,50±0,15 38,40 

STA 1950_20_30 19,5±0,5 328±60 3,40±0,35 7,11 

STA 1950_20_60 17,9±0,4 194±4 1,70±0,15 31,66 

STA 1950_5_30 16,5±0,5 138±18 1,25±0,20 42,24 

STA 1950_5_60 - 157±10 1,40±0,05 42,33 

 

Fonte: Própria. 
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6.2.5.2 Caracterização mecânica das cerâmicas de STY 

 

 Na sinterização de cerâmicas de SiC com Y2O3/TiO2, foram obtidas cerâmicas 

porosas, com valores de E e KIc, apresentados na Tabela 19, na condição de sinterização de 

1850°C, variando entre 100 -173 GPa e 0,75-1,3 MPa.m1/2, respectivamente. 

 

Tabela 19 - Propriedades mecânicas de STY. 

                                  STY  

Ciclo de 

sinterização 

Dureza 

(GPa) 

E 

(GPa) 

KIC 

(MPa.m1/2) 

Porosidade 

(%) 

STY_1850_20_30 - 173±6 1,30±0,14 33,61 

STY_1850_20_60 - 168±16 1,15±0,11 40,29 

STY_1850_5_30 - 107±12 0,85±0,10 43,56 

STY_1850_5_60 16,1±0,6 100±4 0,75±0,04 43,98 

STY_1950_20_30 - 183±2 1,45±0,06 31,91 

STY_1950_20_60 16,8±0,4 149±9 1,35±0,10 37,50 

STY_1950_5_30 16,6±0,6 140,6±9 1,03±0,14 31,84 

STY_1950_5_60 17±0,70 192±9,7 1,46±0,06 26,21 

Fonte: Própria. 

 

A condição 1850_20_30, onde foi obtida a menor porosidade, de aproximadamente 

33%, resultou em uma cerâmica com o maior E, de 173 GPa, consequentemente o maior 

valor de KIc, de 1,3 MPa.m1/2. As cerâmicas mais porosas nesta temperatura, 1850_5_30 e 

1850_5_60, de aproximadamente 43% de porosidade, possuem valores próximos de E e KIc, 

entre 100-107 GPa e 0,75-0,85 MPa.m1/2. 

 Para as amostras sinterizadas à 1950°C, menos porosas que as sinterizadas a 1850 

°C, foram obtidos maiores valores de E e KIC, variando entre 140-192 GPa e 1,03-1,46 

MPa.m1/2
.  

 A condição 1950_5_60, com a menor porosidade das cerâmicas STY, de 26%, 

apresentou os maiores valores de E e KIc, de 192 GPa e 1,47 MPa.m1/2, respectivamente. 

            Santos et al. estudaram a dispersão nos valores de KIC, em cerâmicas de SiC com 

aditivos de Dy2O3/AlN, relacionados com o raio de entalhe. Houve a redução da influência 

dos raios dos entalhes quando estes foram criados com uma profundidade específica de 1,2 

mm (SANTOS et al., 2018).Nas amostras flexionadas para obtenção de KIC, para ambos 
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sistemas de aditivos, foram medidas as profundidades dos entalhes, utilizando o software 

AxioVision 4.8.2. Todos os valores de profundidade medidos, foram aproximadamente 1,2 

mm, de acordo com a norma ISO 23146 (ISO 23146, 2008).  

 Os resultados de dureza também variaram com a porosidade das amostras, já que 

estão relacionadas com a força de ligação dos átomos do material. Foram obtidos valores de 

aproximadamente 16 GPa para as cerâmicas STY_1850_5_60, que possuem 44% de 

porosidade, e o maior valor, de 17 GPa, para as cerâmicas menos porosas, com 26% de 

porosidade. 

 

6.2.5.3 Módulo de ruptura 

 

 Após avaliação das cerâmicas de SiC e determinados os ciclos de sinterização 

adotados para o ensaio de flexão, STA_1950_20_30 e STY_1850_5_30, as amostras foram 

flexionadas na configuração de três pontos, e os valores médios dos módulos de ruptura e de 

Weibull estão descritos na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Módulo de ruptura para as cerâmicas de STA e STY. 

 

Material Módulo de ruptura (MPa) 

STA_1950_20_30 122±22 

STY_1850_5_30 86±9 

Fonte: Própria. 

 

 Na cerâmica STA, com baixa porosidade, de 7%, apresentou maior módulo de 

ruptura, de 122 MPa. Em contrapartida, a cerâmica STY com a maior porosidade produzida, 

de 43%, apresentou um resultado menor de MOR, de 86 MPa, como previsto. Isto porque, 

uma maior porosidade nas amostras representa uma menor área para romper o material 

ensaiado. Os valores obtidos de MOR neste trabalho, são semelhantes aos valores 

encontrados na literatura, por Eom et al. e Hotta et al., apresentados na Tabela 3, com 

cerâmicas de SiC, aditivadas com Al2O3/Y2O3, AlB2 e Al2O3 (EOM et al., 2013; HOTTA et 

al., 2012). 

 Os valores de MOR foram tratados estatisticamente, a fim de se determinar a função 

correspondente à reta de regressão linear dos ensaios realizados. As Figuras 6.24 e 6.25 

apresentam a distribuição de Weibull das amostras flexionadas em 3 pontos, para as duas 
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cerâmicas de SiC, plotadas com ln(σ) versus ln[ln 1/(1-F)], e a inclinação da curva (m) é o 

módulo de Weibull. Nestas curvas também estão apresentados os valores de σmax, que é a 

maior tensão de ruptura do material, σ0, que representa a tensão de ruptura característica do 

material, onde a probabilidade de falha é igual a 63,2 % e R que é o coeficiente de correlação 

linear de Pearson. 

 Os resultados mostram que as amostras de STY possuem um maior módulo de 

Weibull, de 11,16, se comparado com as cerâmicas de STA, de 6,28. O maior valor do 

módulo de Weibull mostram que as cerâmicas porosas de STY possuem menor dispersão e 

homogeneidade dos resultados. 

Também foi realizada a análise de Variância simples, One-Way ANOVA. A ANOVA 

simples compara as variações existentes dentro dos grupos de participantes (variação 

intragrupos) com as variações existentes entre os grupos (variação intergrupos) verificando 

se há uma diferença significativa entre eles ou não. Logo, foi avaliado se variação entre os 

MOR médios dos dois grupos de cerâmicas, STA e STY, representam uma real diferença 

entre eles ou se apenas é um erro de amostragem. Os grupos são significativamente 

diferentes se o valor de “p” produzido pela ANOVA simples for inferior a 0,05 (p < 0,05), 

ou seja, um nível de confiança de 95%. Foi  utilizado para a análise dos dados de MOR, com 

21 repetições para cada grupo de cerâmicas STA e STY, o software Minitab® 18, resultando 

num valor de p˂0,001, indicando que os grupos de cerâmicas analisadas, STA e STY, 

possuem diferenças significativas estatisticamente, com 95% de confiança 

 

Figura 6.24 - Distribuição de Weibull da resistência das amostras de STA. 
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Fonte: Própria. 
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Figura 6.25 - Distribuição de Weibull da resistência das amostras de STY. 
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Fonte: Própria. 

 

6.2.6 Análise microestrutural das cerâmicas de SiC 

 

 As amostras sinterizadas e posteriormente indentadas para obtenção da dureza, de 

STY e STA, foram preparadas ceramograficamente e atacadas com bórax, à 770°C por 5 

minutos. Em seguida as amostras foram limpas, em um ultrassom, metalizadas e observadas 

no MEV. Para a análise da superfície de fratura, as amostras foram apenas metalizadas, a 

fim de se manter a característica de fratura. 

 

6.2.6.1 Cerâmicas de STA 

 

 As Figuras 6.26 e 6.27 mostram as micrografias das amostras de STA sinterizadas, 

nas temperaturas de 1850 e 1950°C, respectivamente. Para o cálculo do tamanho médio dos 

grãos, mostrados na Tabela 21, foi utilizado o método do intercepto.  

Nas amostras de STA à 1850°C e taxa de 20°C/min, Figura 6.26 a) e b), nota-se um 

aumento de tamanho do grão médio de 0,68±0,03 para 0,81±0,06 µm, resultado esperado já 

que há um maior tempo de residência no forno das amostras sinterizadas por 60 minutos, 

quando ficaram por mais tempo submetidas à temperatura. Para as amostras com taxas de 5 

°C/min, o tamanho do grão médio variou entre 1,03±0,12 e 0,6±0,01 µm para as amostras 

sinterizadas por 30 e 60 minutos, Figuras 6.26 c) e d), respectivamente.  
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Figura 6.26 - Micrografias obtidas no microscópio eletrônico de varredura em modo de 

elétrons secundários e superfície atacada, das amostras de STA sinterizadas à 1850°C: a) 

STA_1850_20_30, b) STA_1850_20_60, c) STA_1850_5_30 e d) STA_1850_5_60. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

As cerâmicas de STA sinterizadas à 1950°C e taxa de 20°C/min, Figura 6.27 a) e b), 

possuem tamanho de grão médio de 1±0,01 µm. Na condição STA_1950_20_60, o ataque 

térmico por bórax durante 5 minutos não foi o suficiente para que a microestrutura fosse 

revelada e possibilitasse a aplicação do método do intercepto. Nas amostras com taxas de 

5°C/min, Figura 6.27 c) e d) o tamanho do grão variou entre 0,79±0,04 e 0,99±0,08 µm para 

as amostras sinterizadas por 30 e 60 minutos, resultado esperado já que há um maior tempo 

de residência das amostras no forno, submetidas à mecanismos difusionais acionados 

termicamente que contribuem com o aumento do tamanho do grão. Assim como as amostras 

sinterizadas à 1850°C, mostradas nas setas brancas nas Figuras 6.26 b) e c), e à 1950°C, 

Figuras 6.27 a), c) e d), foram identificadas placas hexagonais características da fase α-SiC, 

resultado também confirmado por difratometria de raios X, mostrados nas Figuras 6.21 e 

6.22. 

 

b) 

a) 

d) c) 

b) 
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Figura 6.27 - Micrografias obtidas no microscópio eletrônico de varredura em modo de 

elétrons secundários e superfície atacada, das amostras de STA sinterizadas à 1950°C: a) 

STA_1950_20_30, b) STA_1950_20_60, c) STA_1950_5_30 e d) STA_1950_5_60. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 21 - Tamanho médio de grãos das cerâmicas de STA. 

 

STA 

Ciclo de sinterização Tamanho médio de grão (µm) 

STA 1850_20_30 0,68±0,03 

STA 1850_20_60 0,81±0,06 

STA 1850_5_30 1,03±0,12 

STA 1850_5_60 0,60±0,01 

STA 1950_20_30 1,00±0,01 

STA 1950_20_60 - 

STA 1950_5_30 0,79±0,04 

STA 1950_5_60 0,99±0,08 

Fonte: Própria. 

 

b) 

c) d) 

a) 
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As amostras de STA foram analisadas por espectrometria por energia dispersiva de 

raios X (EDS), nos pontos escuros (1,2 e 3) e claros (4,5 e 6), mostrados na Figura 6.28a) e 

b).  

Nas análises de EDS feitas, para as cerâmicas com os dois sistemas de aditivos, as 

análises para os elementos leves, como o carbono e o oxigênio, não são precisas devido à 

técnica e efeitos físicos inerente. Logo, pode haver erros na detecção destes dois elementos, 

para os dois sistemas de aditivos analisados, mostrados nas Tabelas 22 e 24. 

Foram identificados os elementos carbono, silício, titânio, oxigênio e alumínio. Em 

todos os pontos analisados, foi identificado o elemento químico alumínio, proveniente da 

fase secundária Al2TiO5, prevista no diagrama de fases do sistema Al2O3/TiO2 e identificada 

por difratometria de raios X, Figuras 4.19 e 6.21, indicando que não foi totalmente 

consumido no ataque químico com bórax.  

Os pontos escuros, apresentados como 1, 2 e 3 na Tabela 22, são regiões ricas em 

carbono e silício, e com menores teores de porcentagem atômica de titânio, podendo indicar 

a presença da fase SiC, enquanto as fases claras, possuem maiores teores de titânio, podendo 

ser proveniente da fase formada TiC, prevista na equação 14, e com picos identificados na 

análise de difratometria de raios X, Figuras 6.20 e 6.21. 

 

Figura 6.28 - Pontos analisados por espectrometria por energia dispersiva de raios X (EDS) 

da amostra de STA, em a) pontos escuros e b) pontos claros. 

 

 

   
 

 
Fonte: Própria. 
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Tabela 22 - Porcentagem atômica dos elementos químicos identificados por EDS nas 

cerâmicas de STA. 

 

 

Ponto Porcentagem atômica dos elementos químicos 

Carbono Oxigênio Silício Titânio Alumínio 

1 39,6 7,514 48,977 3,445 0,464 

2 52,667 6,825 37,924 2,121 0,463 

3 39,374 7,038 49,195 3,878 0,516 

4 42,044 25,746 25,638 5,996 0,576 

5 35,961 8,490 49,596 5,201 0,752 

6 33,046 8,016 49,375 8,970 0,593 

 

Fonte: Própria. 

 

6.2.6.2 Cerâmicas de STY 

 

 As Figuras 6.29 e 6.30 mostram as micrografias das amostras de STY atacadas com 

bórax, nas temperaturas de 1850 e 1950°C, respectivamente, e a Tabela 23 mostra os 

tamanhos médios de grãos das cerâmicas medidos pelo método do intercepto. 

As cerâmicas de STY sinterizadas à 1850°C e taxa de 20°C/min, Figura 6.29 a) e b), 

não teve um ataque térmico eficiente para a aplicação do método do intercepto para o cálculo 

do tamanho médio dos grãos.  

As amostras sinterizadas por 60 minutos possuem tamanho médio dos grãos de 

0,76±0,03 µm. Para as amostras com taxas de 5 °C/min, Figura 6.29 c) e d), o tamanho médio 

dos grãos variou entre 0,66±0,03, para as amostras sinterizadas por 30 minutos e 0,76±0,03 

µm, para as sinterizadas 60 minutos.  

As setas brancas apresentadas nas Figuras 6.29 e 6.30 b) indicam placas hexagonais 

características da fase α-SiC, resultados também confirmados por difratometria de raios X, 

mostrados nas Figuras 6.22 e 6.23. 
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Figura 6.29 - Micrografias obtidas no microscópio eletrônico de varredura em modo de 

elétrons secundários e superfície atacada, das amostras de STY sinterizadas à 1850°C: a)  

STY_1850_20_30, b) STY_1850_20_60, c) STY_1850_5_30 e d) STY_1850_5_60. 

 
 

Fonte: Própria. 
 

As cerâmicas de STY sinterizadas à 1950°C, com taxa de 20°C/min, Figura 6.30 a) 

e b), possuem tamanho médio de grão que variam entre 0,79±0,06 e 1,20±0,08 µm, para o 

maior tempo de sinterização. As amostras sinterizadas com taxa de 5°C/min, Figura 6.30 c) 

e d), também possuem a mesma tendência, sendo que houve o aumento do tamanho médio 

dos grãos de 0,64±0,06 para 1,04±0,06 µm com o aumento do tempo de sinterização. Em 

ambas temperaturas de sinterização foram identificadas placas de α-SiC resultante da 

mudança de fase do β- SiC, identificadas nas Figuras com setas brancas, resultado também 

encontrado nos difratogramas de raios X, mostrados nas Figuras 6.22 e 6.23. 

 Para ambos sistemas de aditivos, o ataque com bórax dissolveu a fase secundária da 

superfície das amostras com arrancamento dos grãos do SiC, com menos eficiência em duas 

condições, porém permitiu a visualização dos contornos de grãos dos materiais. As placas 

hexagonais referentes aos grãos da fase α-SiC foram originados a partir da dissolução do β- 

SiC no aditivo e sua posterior precipitação na forma de alfa. As placas hexagonais 

apresentam razão de aspecto maiores nas cerâmicas sinterizadas à 1950°C, assim como, de 

modo geral, há um crescimento no tamanho médio dos grãos. Isto se deve à relação da taxa 
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de crescimento de grãos aumentar exponencialmente com a temperatura, mostrado na 

equação 13. 

 

Figura 6.30 - Micrografias obtidas no microscópio eletrônico de varredura em modo de 

elétrons secundários e superfície atacada, das amostras de STY sinterizadas à 1950°C: a) 

STY_1950_20_30, b) STY_1950_20_60, c) STY_1950_5_30 e d) STY_1950_5_60. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria. 

 

Tabela 23 - Tamanho médio de grãos das cerâmicas de STY; 

 

STY 

Ciclo de sinterização Tamanho médio de grão (µm) 

STY_1850_20_30 - 

STY_1850_20_60 0,76±0,03 

STY_1850_5_30 0,66±0,03 

STY_1850_5_60 0,76±0,03 

STY_1950_20_30 0,79±0,06 

STY_1950_20_60 1,20±0,08 

STY_1950_5_30 0,64±0,06 

STY_1950_5_60 1,04±0,06 

Fonte: Própria. 

b) a) 

c) 

b) 

d) 
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A Figura 6.31 mostra a cerâmica de STY, previamente indentada e atacada com 

bórax. A fase secundária foi majoritariamente consumida durante o ataque, revelando os 

grãos de SiC, e trincas causadas durante a análise de dureza, indicada pela seta branca, 

mostrando uma região de propagação da trinca com sua deflexão do caminho nos contornos 

de grãos, característico de fratura intergranular. 

 

Figura 6.31 - Micrografia obtida no microscópio eletrônico de varredura em modo de 

elétrons secundários e superfície atacada, das amostras de STY_1950_20_30. 

 

 

 
 
Fonte: Própria. 

 

 As amostras foram analisadas por espectrometria por energia dispersiva de raios X 

(EDS), separadas por pontos escuros (1,2 e 3) e claros (4,5 e 6), mostrada na Figura 6.32. 

Foram identificados por EDS os elementos carbono, silício, titânio, oxigênio e ítrio, 

indicados na Tabela 24. O elemento ítrio identificado, em pequenas quantidades, em todos 

os pontos analisados é proveniente da fase secundária Ti2Y2O7, identificada por 

difratometria de raios X, mostrando que não foi totalmente consumida no ataque químico 

com bórax.  

Os pontos escuros são regiões mais ricas em carbono e silício, e com menores teores 

atômicos de titânio, podendo indicar a presença da fase SiC, enquanto as fases claras, 

possuem maiores teores de titânio, e supõe-se ser resultante da fase formada TiC, mostrada 

na equação 14, e com picos identificados na análise de difratometria de raios X. 

 

Trinca 
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Figura 6.32 - Análise de espectrometria por energia dispersiva de raios X da amostra de 

STY. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 24 - Porcentagem atômica dos elementos químicos identificados por EDS. 

 

Ponto Porcentagem atômica dos elementos químicos 

Carbono Oxigênio Silício Titânio Ítrio 

1 56,012 7,851 35,177 0,852 0,108 

2 53,200 5,925 39,694 0,916 0,266 

3 43,445 7,543 46,861 1,911 0,240 

4 46,104 17,127 32,066 4,563 0,140 

5 42,272 8,187 45,163 4,278 0,100 

6 40,232 13,036 38,307 8,265 0,160 

Fonte: Própria. 

 

6.2.6.3 Análise no MEV das superfícies de fratura das cerâmicas STA e STY 

 

 As cerâmicas de STA e STY, após serem flexionadas para determinação do módulo 

de ruptura, tiveram suas superfícies de fratura analisadas no microscópio eletrônico de 

varredura.  



127 

 

 Nas micrografias da Figura 6.33 é possível notar a presença de poros nas amostras, 

com menor porosidade para as cerâmicas de STA, Figura 6.33 b), com 7% de porosidade, e 

as STY, Figura 6.33 a), com aproximadamente 44%, de acordo com as tabelas 14 e 16. 

Apesar do menor tamanho médio de grãos das cerâmicas de STY, a maior porosidade dessas 

amostras causou a diminuição de suas propriedades mecânicas, influenciando 

majoritariamente os resultados obtidos, com KIC de 0,85 MPa.m1/2 e MOR de 86 MPa , 

valores menores dos que obtidos para as cerâmicas de STA. Também foi possível identificar 

uma superfície de fratura lisa, característico de materiais frágeis. 

 

Figura 6.33 - Micrografias das superfícies de fraturas das amostras de STA e STY, 

flexionadas para obtenção de MOR, obtidas no microscópio eletrônico de varredura em 

modo de elétrons secundários nas condições: a) STY_1850_5_30; b) STA_1950_20_30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria. 

 

 As Figuras 6.34 e 6.35 apresentam as superfícies de fratura, em baixa ampliação, das 

cerâmicas flexionadas de STA e STY para obtenção do MOR, respectivamente. 

A origem da fratura se deu em uma região do material que continha um defeito 

crítico, levando a regiões características de fratura. Foram identificadas 3 regiões, a primeira 

refere-se a uma região com textura rugosa e localizada no centro da amostra, nas linhas de 

ramificação das trincas, chamada de hackle. A segunda região ocorreu a formação de uma 

curva característica dos ensaios de flexão, conhecida como compression curl, e no seu lado 

oposto encontra-se a região de tração, que originou a propagação da trinca de maneira 

catastrófica ao longo da amostra. A última refere-se a uma região no lado de compressão da 

amostra, após a compression curl. 

 As cerâmicas de STY produzidas possuem características porosas, podendo ser 

explorada com aplicações que exijam tais características, como o uso em filtros de gases 

a) 

c) 

a) 

d) 

b) a) 
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industriais. Já as cerâmicas de STA possuem características similares ao SiC Ekasic®, tipo 

P, produzido pela ESK Ceramics GmbH &Co. KG, com valores similares aos de dureza, 

KIC, E e porosidade encontradas nas cerâmicas de STA. As aplicações incluem bombas, selos 

mecânicos, anéis de válvulas e outros (EKASIC®, 2015). 

O estudo da sinterização via fase líquida do SiC, com os aditivos Al2O3/TiO2 e 

Y2O3/TiO2, permitiu entender a influência de reações de decomposições da titânia na 

cerâmica final produzida. Em tempos maiores de sinterização, ou seja, maiores tempos de 

residência no forno das amostras, estas ficaram submetidas a reações de decomposição da 

titânia, em temperaturas acima de aproximadamente 1753°C, com produção de CO(g) e 

TiC(s), causando o aumento da porosidade nas cerâmicas de SiC. 

Foram obtidas diferentes cerâmicas de SiC, densas, para as cerâmicas de STA na 

condição STA_1950_20_30, e porosas, nas cerâmicas de STA e STY, com diferentes 

características mecânicas e ambas com utilização na indústria, como o uso em selos 

mecânicos, para as densas, a filtros de partículas de diesel, para as porosas. 

 

Figura 6.34 - Micrografia da superfície de fratura obtidas no MEV, para as cerâmicas de 

STA, flexionadas para obtenção do MOR. 
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Figura 6.35 - Micrografia da superfície de fratura obtidas no MEV, para as cerâmicas de 

STY, flexionadas para obtenção do MOR. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 As cerâmicas de SiC produzidas neste trabalho, aditivadas com Y2O3/TiO2 e 

Al2O3/TiO2 e sinterizadas via fase líquida, possuíram diferentes porosidades e propriedades 

mecânicas, com a mudança das condições de sinterização, como o tempo e a temperatura do 

forno. 

 Inicialmente, os aditivos estudados foram avaliados quanto à sua eficácia em 

sinterizar cerâmicas de SiC via fase líquida. As composições eutética para o sistema 

Al2O3/TiO2 e 5% abaixo da eutética, para Y2O3/TiO2, proporcionaram um bom espalhamento 

sobre a placa de SiC, baixos ângulos de contato e temperaturas de fusão. Composições com 

maiores teores de TiO2 causaram borbulhamento e perdas de massa devido a reações de 

decomposição, com produção de CO(g). 

Os maiores tempos de sinterização, aquelas com menores taxas de aquecimento, 

provocaram o aumento da porosidade das amostras, devido às reações de decomposição da 

titânia, em temperaturas acima de 1753℃. 

 O aumento da temperatura de sinterização promoveu a formação das fases TiC, 

proveniente das reações de decomposição da titânia, assim as fases previstas no diagrama de 

fases dos sistemas de aditivos estudados, Al2TiO5 e Ti2Y2O7. 

À 1950℃ houve crescimento dos grãos com formação de placas hexagonais, 

características de α-SiC, e diminuição da porosidade das amostras, principalmente para as 

cerâmicas de STA, chegando a 7% de porosidade, na condição de sinterização com taxa de 

20℃/min, por 30 minutos. 

O sistema STY produziu, em todas condições de sinterização, cerâmicas porosas, 

com influência da decomposição da titânia, com formação de CO(g) e TiC(s). 

A porosidade foi um fator que influenciou as propriedades mecânicas das cerâmicas 

de SiC produzidas neste trabalho, com baixos valores de KIc, E, MOR e dureza, para as 

cerâmicas porosas de STY, se comparados com cerâmicas de SiC mais densa, com 7% de 

porosidade. 

Foi observado com auxílio do MEV, mecanismo de deflexão de trincas pelos 

contornos de grãos, mas ainda assim, a porosidade causou a redução dos valores das 

propriedades mecânicas das cerâmicas produzidas.  

Com o estudo realizado nesta tese, foi possível analisar a interação de um novo 

sistema de aditivo, Al2O3/TiO2 e Y2O3/TiO2 na sinterização via fase líquida do SiC, e sua 

caracterização microestrutural e mecânica. Os resultados apresentados mostraram que com 
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o uso do aditivo Al2O3/TiO2, é possível obter cerâmicas de SiC densas, ajustando-se taxas e 

tempos de sinterização, como na condição de sinterização com taxa de 20℃/min, por 30 

minutos a 1950℃. 

As cerâmicas de STY, que possuem maiores teores mássicos de TiO2, se comparados 

com STA, e, portanto, mais suscetíveis às reações de decomposições, foram obtidas 

cerâmicas porosas e possuem aplicações que exijam tais características, como o uso em 

filtros de gases industriais. Já as cerâmicas densas de STA possuem características similares 

ao SiC Ekasic®, tipo P, produzido pela ESK Ceramics GmbH &Co. KG. As aplicações 

incluem bombas, selos mecânicos, anéis de válvulas e outros 
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8 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar os fatores que contribuíram, durante a sinterização via fase líquida, à baixa 

porosidade nas cerâmicas de SiC+Al2O3/TiO2 encontrada neste trabalho, de 7%, muito 

diferente das outras amostras estudadas. 

Estudar a influência da porosidade das cerâmicas com diferentes densificações, na 

obtenção da tenacidade à fratura (KIC) pelo método SEVNB (Single Edge V-Notch Beam), 

verificando se há superestimação dos resultados dessa propriedade devido aos efeitos da 

porosidade das cerâmicas. Estes resultados podem ser comparados com um método onde 

não há necessidade de se realizar um entalhe. 
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