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RESUMO 
 
Neste trabalho foram fabricados compósitos cerâmicos utilizando alumina como matriz e 
whiskers de mulita como reforço. As composições de whiskers foram 10, 20, 30 e 40% em 
peso. Os whiskers de mulita utilizados como matérias-primas foram obtidos através do 
tratamento térmico do mineral topázio incolor no Laboratório de Tratamento Térmico de 
Materiais do ICEB/UFOP. A alumina de elevada pureza foi fornecida pela empresa Alfa 
Aesar. As matérias primas, após serem pesadas, foram submetidas a um processo de mistura, 
suspensas em isopropanol e auxiliadas por um ultra-som. Depois de misturadas, as matérias 
primas foram conformadas uniaxialmente em uma prensa de matriz flutuante e sua densidade 
verde medida pelo método geométrico. Em seguida, as amostras passaram por um processo de 
sinterização à 1700ºC, por 4h em ar, num forno tubular com resistência de dissiliceto de 
molibdênio (MoSi2). A determinação das densidades dos corpos resultantes foi realizada pelo 
método de Arquimedes. A observação das fases presentes nos produtos foi realizada por 
difração de raios X. As características microestruturais das superfícies de fratura e das 
superfícies polidas dos produtos foram analisadas através da microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). O efeito do teor de whiskers de mulita sobre o comportamento mecânico do 
compósito foi medido através da determinação de tenacidade à fratura, utilizando-se 
resultados de dureza Vickers e comprimento crítico da trinca. Para valores crescentes de 
whiskers de mulita houve redução na densidade dos compósitos e dureza Vickers. A 
tenacidade à fratura alcançou seu valor máximo nos compósitos com 20% em peso de 
whiskers de mulita, medidos em 3,02 MPa m . Compósitos com 10 e 30% em peso de 
whiskers de mulita os valores de tenacidade foram praticamente iguais, para concentrações de 
whiskers acima de 40% em peso não se observa nenhuma melhoria na tenacidade à fratura. 
 
 
 
 
Palavras Chaves: Compósitos cerâmicos de alumina-mulita, Whiskers de Mulita, Tenacidade 
à fratura. 
 

 ix



ABSTRACT 
 
In this work were manufactured ceramic composites using alumina matrix and mullite 
whiskers reinforcement. The fractions of whiskers were 10, 20, 30 and 40% wt. The mullite 
whiskers were obtained by thermal treatment of the mineral colorless topaz in the laboratory 
Heat Treatment Materials of ICEB/UFOP. The high purity alumina was provided by the 
company Alfa Aesar. Raw materials, after being weighed, were mixed, suspended in 
isopropilic alcohol by an ultrasound. After mixed, raw materials were uniaxialy pressed using 
a floating press matrix and its green density measured by the geometric method. Then, the 
samples were sintered to 1700 ° C for 4 h in air, in a tubular furnace with resistance from 
dissiliceto of molybdenum (MoSi2). The resulting bodies density was performed by 
Archimedes method. The phases in products observation was performed by X-ray diffraction. 
The microstructural characteristics of the fracture surfaces and the polished products were 
analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The whiskers of mullite’s content effect 
under mechanical behavior were determinated by fracture toughness, using hardness Vickers 
results and critical length of crack. For growing values of mullite’s whiskers, were observed 
reduction in the density and hardness Vickers. The tenacity to fracture reached its maximum 
value in the composite with 20% wt of whiskers, mullite, measured in 3.02 MPa m . 
Composites with 10 to 30% wt of mullite’s whiskers the values of tenacity were almost equal. 
In whiskers’ concentrations above 40% wt isn’t observed any improvement in the fracture 
toughness. 
 
 
 
 
Key words: Ceramics composites of alumina-mulite, Mullite Whiskers reinforcement, 
Fracture toughness. 
 
 
 

 x
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Nas ultimas décadas um grande interesse em desenvolver e fabricar compósitos 

cerâmicos envolvendo as matérias primas whiskers de mulita e alumina é encontrado na 

literatura (Medvodovsky, 2006). Tal interesse pode ser explicado frente às propriedades 

desses materiais em ambientes onde se requeira desempenho estável a altas temperaturas. 

Esses compósitos cerâmicos são empregados principalmente nas indústrias aeroespaciais em 

componentes de turbinas a jato, frente de aeronaves ou qualquer outra região submetida à 

elevação de temperatura. Essa demanda não se deve por acaso, pois além de possuírem 

propriedades a alta temperatura superiores aos outros materiais, ainda são materiais com 

outras propriedades físicas melhoradas (Miracle e Donaldson, 2001). 

A mudança das características físicas de um material compósito está diretamente 

relacionada à composição dos constituintes utilizados, podendo-se então, modificar os valores 

de densidade, melhorar as propriedades mecânica, térmica e elétrica simplesmente alterando-

se as composições de materiais misturados (Tiegs, 2005). 

A microestrutura das matérias-primas também é um parâmetro modificador de 

propriedades físicas, pois muitas vezes ao se trabalhar com materiais com morfologias 

diferenciadas, uma grande dificuldade de homogeneização poderá haver no decorrer do 

processo (Tiegs, 2005). 

Apesar do método de mistura mecânica ser muito eficiente na homogeneização, um 

cuidado adicional deve ser tomado para alcançar densidades elevadas ao se utilizar materiais 

aciculares e granulares. Assim, novos métodos de homogeneização frequentemente são 

explorados, uma maneira muito utilizada consiste em realizar misturas numa suspensão 

alcoólica auxiliado de um equipamento de ultra-som (Tiegs, 2005). 

O presente trabalho explora essa metodologia para fabricar compósitos com matriz de 

alumina reforçada com whiskers de mulita e, após a homogeneização, um processo de 

conformação é experimentado utilizando-se para isso a prensagem uniaxial. Para finalizar a 

fabricação, as peças conformadas sofrem um cozimento denominado sinterização 

convencional. 

Uma das matérias primas, os whiskers de mulita, foi produzida no laboratório de 

difusão em materiais da UFOP obtidas a partir do tratamento térmico do mineral topázio 

incolor, apresentando-se como um dos materiais cerâmicos mais empregados na atualidade 

devido à gama de propriedades, sejam essas funcionais ou estruturais (Monteiro et al., 2004). 
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As condições de fabricação dos corpos cerâmicos foram avaliadas, utilizando-se 

diferentes frações em peso das matérias primas para obtenção dos compósitos. A densidade 

teórica foi calculada a partir da equação da mistura (Donald, 1989) e a densidade 

experimental medida utilizando-se o método de Arquimedes. A microscopia eletrônica de 

varredura foi utilizada para caracterização microestrutural, análise de difração de raios X para 

a identificação das fases pré e pós sinterização e ensaios de identação para auxiliar no cálculo 

da tenacidade à fratura. 

Este trabalho foi desenvolvido através da parceria da Universidade Federal de Ouro 

Preto (Departamento de Física e REDEMAT) e o CDTN (Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico Nuclear). 
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2 – OBJETIVOS 
 

Este trabalho teve como objetivos: 

- Fabricar compósitos cerâmicos através da mistura mecânica de pós de alumina e 

whiskers de mulita para diferentes frações em peso de whiskers de mulita; 

- Caracterizar a microestrutura dos compósitos para as diferentes composições e 

condições de fabricação; 

- Determinar a influência da concentração de whiskers de mulita na tenacidade à fratura 

para os compósitos fabricados. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 – Histórico 
 

Um material compósito é aquele originado da combinação macroscópica de dois ou 

mais materiais distintos para obtenção de um terceiro com propriedades particulares. Um 

deles é denominado matriz e o outro é conhecido como reforço. Ao misturar esses dois 

materiais, obtém-se o material compósito. 

Normalmente essa mistura de materiais tem o propósito de alcançar propriedades 

específicas que resulta em um grande número de aplicações. O compósito resultante, em 

geral, dentro de uma determinada faixa de composição percentual de reforço, possui 

propriedades mecânicas superiores às matérias primas inicialmente misturadas, tornando-se a 

principal justificativa de se fabricá-los (Miracle e Donaldson, 2001). 

Devido a esses resultados serem favoráveis para essa classe de materiais e 

acompanhado do grande avanço na ciência e tecnologia em novas descobertas, surgiram 

então, em meados de 80, os materiais compósitos de matriz-cerâmica (CMC). Seu primeiro 

emprego foi em revestimento de jatos da aeronave F414, também conhecidas como aeronaves 

F-18E/F (Miracle e Donaldson, 2001) e nessa aplicação pode-se dizer que esses compósitos 

de matriz cerâmica ofereciam grande resistência a altas temperaturas, peso reduzidos das 

peças, baixa emissão de ruído, redução no custo ou elevada vida útil, baixa fluência nas peças 

utilizadas como combustores ou turbinas de jatos (Ohnabe et al., 1999). 

Embora muitas cerâmicas fabricadas com uma única matéria-prima apresentarem 

propriedades intrínsecas, seu principal problema na aplicação em motores de aeronaves foi o 

comportamento extremamente frágil se comparado a essa nova classe de materiais 

desenvolvida. Esses novos materiais constituídos de mais de um componente apresentavam 

uma resistência significativa à fragilidade (Miracle e Donaldson, 2001). 

Com isso, novas aplicações dos materiais compósitos matriz-cerâmica foram testadas, 

sobressaindo principalmente em peças de automotores ou de locomotivas. Seu sucesso nessas 

aplicações foi devido a grande redução do peso final desses meios de transportes e com isso 

um sistema de freio muito mais eficiente pode ser observado (Miracle e Donaldson, 2001). 

 



3.2 – Classificação dos compósitos 
 

De acordo com os tipos de matérias-primas utilizadas para se produzir um material 

compósito, pode-se classificá-los como: compósitos de matriz-orgânica (CMO’s), compósitos 

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

Outro critério de classificação muito empregado é quanto à forma e disposição do 

reforço, podendo ser em fibras contínuas (Figura 3.1-a), em whiskers (Figura 3.1-b), 

partículas de reforço (Figura 3.1-c) e em trama-urdume (Figura 3.1-d). Geralmente para se 

obter uma melhora útil nas propriedades, deve se haver uma fração em volume de reforço 

significante (Miracle e Donaldson, 2001). 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 - Classificação quanto à forma e disposição do reforço: a – fibras contínuas; b – 
dispersão de whiskers; c – dispersão de partículas; d – fibras em trama-urdume (Amateau, 
1998). 
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3.3 – Compósitos de matriz cerâmica 
 

Os compósitos de matriz cerâmica (CMC’s) receberam muito interesse desde os anos 

oitenta pelo alto desempenho estrutural principalmente quando aplicados em altas 

temperaturas. Essa classe de combinação é assunto em muitos programas de pesquisa 

resultando em produtos de tecnologia de ponta, destacando-se nas empresas de geração de 

energia e componentes para aplicações espaciais (Miracle e Donaldson, 2001). 

O maior interesse em se desenvolver compósitos de matriz-cerâmica é o de alcançar as 

propriedades estruturais solicitadas em temperaturas operacionais elevadas (Amateau, 1998) e 

atualmente são materiais alternativos disponíveis (Miracle e Donaldson, 2001). 

O avanço nos métodos de fabricação e avaliação desses materiais ainda está em 

aperfeiçoamento, pois existem muitas variedades de matrizes e reforços cerâmicos bem como 

os métodos usados para sua fabricação (Miracle e Donaldson, 2001). 

As características mecânicas dos compósitos cerâmicos são profundamente 

influenciadas pelos mecanismos de resistência e tenacidade. Para projetá-los é necessário um 

conhecimento prévio dos constituintes (propriedades e formas), mecanismos de reforços entre 

a interface da matriz com o reforço. É de fundamental importância também saber que o 

método de produção pode ter significativo impacto sobre propriedades mecânicas e físicas 

finais (Amateau, 1998; Travtzky, 1998). 

 

3.4 – Fibras Cerâmicas 
 

Antes de definir-se uma fibra cerâmica é necessário saber que um reforço é 

considerado “partícula” se todas suas dimensões são aproximadamente iguais. Assim, 

compósitos de partículas-reforço incluem esferas, flocos e outras formas aproximadamente 

iguais. 

Já uma fibra cerâmica é todo composto que possui a característica denominada razão 

de aspecto, pelo qual uma das dimensões supera enormemente a outra. 

As fibras podem ser encontradas em duas classes gerais para reforçar compósitos de 

matriz-cerâmica (CMC's):  

(1) fibras óxidas: whiskers de mulita e α-Al2O3; 

(2) fibras não-óxidas principalmente as de carbeto de silício (SiC) e fibras de carbono 

(Miracle e Donaldson, 2001). 
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Destacam-se as fibras policristalinas e monocritalinas sendo que ao se comparar fibras 

monocristalinas às fibras policristalinas, conclui-se que essas últimas são de mais fácil 

controle na produção e oferecem custo mais baixo, porém reduz significativamente a 

resistência mecânica e condutividade térmica, devido à capacidade termo-estrutural ser 

degradada com a presença de fase amorfa ou pelo aumento de presença de segunda fase nos 

contornos e grão (Miracle e Donaldson, 2001). 

Muitos métodos têm sido desenvolvidos para produzir monocristais de whiskers de 

mulita com microestrutura do tipo agulha (whiskers). Devido ao diâmetro pequeno e a 

perfeição cristalina, possuem resistência extremamente alta e podem ser empregados como 

reforços em compósitos cerâmicos (Monteiro et al., 2004). 

Quando se comparam as fibras cerâmicas às superligas metálicas, observa-se que o 

desempenho das fibras como elemento de reforço resulta em um material compósito de 

melhor qualidade devido ao elevado desempenho a altas temperatura (Miracle e Donaldson, 

2001). Da mesma forma, comparando os CMC’s às cerâmicas monolíticas, observa-se que o 

material compósito possui melhor qualidade devido a sua maior tenacidade à fratura sendo, 

portanto, aplicadas principalmente onde uma maior integridade estrutural é exigida (Miracle e 

Donaldson, 2001). 

Os CMC’s podem ser fabricados por técnicas de processamento de pós-cerâmicos, 

tanto por sinterização convencional como pela sofisticada prensagem isostática a quente. A 

escolha da técnica depende das propriedades do compósito que se queira obter no final 

(Donald, 1989). 

 

3.5 – Função dos whiskers 
 

A denominação whiskers compreende todas as fibras muito curtas e de diâmetro 

próximo ao mícron que possui razão de aspecto entre 10 e 100. Possui elevada pureza, 

ausência de defeitos cristalográficos e, consequentemente, resistência mecânica próxima à 

teórica, aumentando significantemente a resistência à propagação de uma trinca em 

cerâmicas, quando utilizados como elemento de reforço em compósitos (Donald, 1989). 

No entanto, para se obter um aumento significativo e usufruir dessas propriedades, 

deve-se controlar a proporção de whiskers, sua distribuição na matriz e sua aderência à 

mesma, podendo se obter materiais compósitos em que os whiskers retardam a propagação da 

falha, fixando-a na zona da matriz onde ela se formou (Amateau, 1998). 
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A melhoria na resistência à ruptura por whiskers possui ainda outra vantagem: 

propagam defeitos relativamente grandes (ordem de 100 a 200µm) de forma a observar tais 

defeitos com o uso de técnicas de inspeção menos onerosas de análise, como por exemplo, a 

microscopia óptica. 

São diversos os mecanismos de redução de energia da trinca em propagação, onde 

atuam os whiskers, conforme ilustrado na Figura 3.2. Para cada mecanismo uma forma 

diferente de dissipação de energia mecânica pode ser observada (Amateau, 1998; Travtzky, 

1998). 

Uma delas é o mecanismo “bridging” (Figura 3.2a), onde as fibras permanecem 

intactas a alguma distância da frente da ponta da trinca, contendo então a propagação da 

mesma. 

Outro mecanismo, “pull-out” (Figura 3.2b), a ligação entre a matriz e a fibra é fraca e 

esta é arrancada, dependendo então de um comprimento crítico de fibra inserido na matriz. 

No mecanismo “deflection” (Figura 3.2c), a trinca desvia-se do plano de tensão 

normal e contorna as fibras. Esse desvio é produzido devido à diferença em expansão térmica 

entre as fibras e matriz. 

No mecanismo “microcracking” (Figura 3.2d), a trinca interage com os elementos de 

reforço gerando micro-trincas, dispersando a energia de propagação da trinca principal. Uma 

diferença de expansão térmica ocorre próximo à região do reforço nesse mecanismo. 

 

 

 



 
Figura 3.2 – Diversos mecanismos de bloqueio de propagação de fratura (a –“bridging”, b – 

“pull-out”, c –“deflection”, d – “microcracking”) 
 

 

3.6 – Matérias Primas para obtenção dos compósitos de whiskers de mulita-alumina 
 

3.6.1 – Alumina 
 

A alumina (α-Al2O3) é um material inerte, não se dissolve em soluções aquosas ácidas 

ou básicas, (Constantino et al., 2002) de alta dureza (9 na escala de mohs), alto ponto de fusão 

(2045ºC) e apresenta comportamento isolante elétrico. Pode ser empregado em confecção de 

materiais abrasivos, refratários ou cerâmicos. 

Uma forma clássica de obtenção da α-Al2O3 é realizada a partir do tratamento térmico 

do hidróxido de alumínio obtido como um dos subprodutos do processo Bayer (Figura 3.3). 

Para obtenção do hidróxido de alumínio, a bauxita entra em um ciclo de digestão, clarificação, 

resfriamento e evaporação em uma solução de NaOH, a uma temperatura aproximada de 

1100oC.  
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Figura 3.3 - Fluxograma de obtenção da alumina pelo processo Bayer (Constantino et al., 
2002). 

 
 

No processo Bayer, uma propriedade química importante comum aos principais 

hidróxidos de alumínio encontrados na bauxita (gipsita e os polimórficos: boemita e diásporo) 

é explorada: são solúveis em solução de soda cáustica, sob condições moderadas de pressão e 

temperatura. 

Na etapa da digestão, ocorre a adição de CaO, que tem por objetivo promover a 

diminuição por precipitação de íons carbonato e fosfato. 

A clarificação separa o resíduo sólido rico em óxido de ferro da solução Na[Al(OH)4] 

(Aluminato de sódio). 

O filtrado é resfriado e o Al(OH)3 é precipitado pela adição de partículas (germes de 

cristalização) de hidróxido de alumínio, o filtrado alcalino é concentrado por evaporação e é 

retomado na etapa da digestão. O hidróxido é calcinado então para produzir óxido de 

alumínio. Também há crescimentos de grãos indesejáveis durante o período de formação da 

alumina-α (Hlavác, 1983). 

A estrutura da alumina foi descrita em detalhes, sendo composta por unidades 

octaédricas de AlO6 que compartilham faces, arestas e vértices, formando uma estrutura 
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tridimensional (Constantino et al., 2002), com células hexagonais ou romboédrica (Chiang et 

al., 1997). 

A indústria cerâmica geralmente não emprega a alumina obtida pelo processo Bayer, 

pois ela apresenta aglomerados porosos com tamanho de partícula da ordem de 0,1 a 1µm. 

Essas indústrias, instaladas no Brasil, produzem cerca de 14milhões de toneladas por ano de 

bauxita e 3,5milhões de toneladas por ano de alumina (Constantino et al., 2002). 

Na Figura 3.4, se observa a estrutura da célula unitária da alumina. Dois sítios estão 

ocupados pelos íons de alumínio com círculos cheios e um terceiro permanece vazio nos sítios 

octaédricos. A próxima camada de cátions tem o mesmo aspecto hexagonal, mas possui um 

espaço atômico (Chiang et al., 1997). 

Ambos os vetores de base hexagonal (Ai) e romboédrica (ai) são mostrados. Os íons de 

oxigênio não estão indicados. Os íons de alumínio e os sítios octaédricos que não estão 

ocupados estão mostrados respectivamente em círculos preenchidos e círculos vazios. 

 
Figura 3.4 - Arranjo da célula da alumina (Chiang et al., 1997). 

 
 

Os parâmetros hexagonais são c=1,297 µm e a=0,475 µm, com c/a=2,73. Para o 

subretículo HCP de oxigênio tem-se, c/a=1,58 (Chiang et al., 1997). 
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3.6.2 – Whiskers de mulita 
 

O whisker de mulita apresenta numerosas aplicações como cerâmica avançada, 

estrutural e funcional, devido à sua propriedade termomecânica como baixa expansão térmica, 

baixa condutividade térmica, excelente resistência à fluência e boa resistência química e à 

oxidação (Monteiro et al., 2004).  

Em décadas passadas numerosas técnicas de síntese de whiskers de mulita foram 

descritas na literatura, desde a ocorrência natural do alumino-silicato até precursores 

sintéticos moleculares também conhecidos como sol-gel. 

 

Whiskers de Mulita obtidos pelo processo sol-gel 

 

Essa técnica possibilita a obtenção de whiskers de mulita muito densa, se comparada 

com a técnica convencional do pó. A maior vantagem dessa técnica é a baixa temperatura 

requerida para densificação e a possibilidade de produzir materiais de alta pureza (Kleebe et 

al., 2001). 

Os precursores sol-gel para produzir whiskers de mulita são geralmente divididos em 2 

categorias:  

a) géis monofásicos;  

b) géis difásicos (Kleebe et al., 2001). 

No sistema de géis monofásicos tem-se uma mistura de íons Al e Si em escala 

molecular e apresenta uma rápida cristalização através de uma forte reação exotérmica. A 

temperatura de nucleação ocorre pouco abaixo de 1000º C, apresentando uma reação 

controlada e uma energia de ativação de aproximadamente 300kJ/mol (Kleebe et al., 2001). 

O sistema de géis difásicos apresenta uma segregação de precursores ricos em Al e Si 

numa escala bastante fina (aproximadamente 2-100nm) e revela uma fraca reação exotérmica 

em torno de 1150-1350ºC (Kleebe et al., 2001). 

Consta na literatura o preparo de whiskers de mulita estequiométrica (3Al2O3.2SiO2), 

usando-se pós coloidais de precursores difásicos, sendo que os valores de densidade obtidos 

nesse processo, foram de cerca de 100% DT (densidade teórica)a 1300oC, por sinterização em 

fase sólida (Silva e Junior, 1998b). A mulitização foi alcançada a 1600oC depois de 2 horas 

(Wu et al., 1993). 

 

 



Whiskers de mulita obtido pelo método NAVSWC 

 

Outro método de obtenção de whiskers de mulita é o desenvolvido pelo NAVSWC 

(Naval Sufarce Warfare Center). Esse método está representado pela reação sólido-vapor 

(Haugth et al., 1991): 

 

CSiFSiOOAlSiOFSiOAl

CSiFFSiOAlSiOAlF
Topázio

o 
42322242

o 
424223

1400-1250 a 3)23(2)(6

900-700 a )(22

+⋅→+

+→+
 (3.1) 

 

Nesse método ocorre inicialmente uma reação entre AlF3 e SiO2 em atmosfera de SiF4 

e obtém-se topázio na temperatura de 700-900oC. 

Esse subproduto reage com sílica no estado de vapor formando os whiskers de mulita 

e SiF4 acompanhado por uma substituição de AlF3 por Al2O3. Nesse estágio é que se dá um 

aumento significativo à resistência à flexão dos whiskers (Haugth et al., 1991). 

Observou-se também que o tamanho dos whiskers diminui com o aumento de alumina 

(Haugth et al., 1991). Essa observação implica que whiskers de mulita rica em sílica é mais 

acicular que aquela rica em alumina. Esta última tende a ser mais arredondada (Meng et al., 

1998). 

É preciso destacar que a vantagem da obtenção de whiskers por este método é a 

eliminação de riscos à saúde humana, pois não se inala os mesmos (Haugth et al., 1991). 

Para comprovar que o crescimento de whiskers ocorre puramente pelo estado sólido-

vapor, uma montagem foi realizada, utilizando-se SiO2 e Si em um tubo de alumina reativa 

com fluxo de H2 e CF4 com intervenção de um metal catalisador. Caso o metal participasse 

dessa reação, este seria evidenciado dentro do cristal e então o mecanismo de crescimento 

seria do tipo vapor-líquido-sólido. No entanto ao se analisarem as amostras resultantes através 

do EDS, observaram-se como resultado whiskers de mulita correspondente à faixa molar 3:2 

(Choi e Lee, 2002). 
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Whiskers de mulita obtidos a partir do mineral topázio 

 

Através da calcinação de minerais que possuem sílica e alumina em suas estruturas é 

possível obter whiskers de mulita. Nesse método de obtenção destaca-se a produção de 

whiskers de mulita a partir do topázio incolor e topázio imperial. A formação do topázio se dá 

conforme a equação (3.2). 

[ ] )3(322.3),(3 22
 

2232422 ↑+↑++→ FOHSiOSiOOAlSiOOHFAl
amorfasílicamulitatopázio

 (3.2) 

Uma vez que o topázio incolor é de grande abundância na natureza e os topázios 

imperiais utilizados são refugos de extração, pode-se obter whiskers de mulita a baixo custo, 

com rendimento extremamente alto (cerca de 80%) e de alta pureza. A microestrutura dos 

whiskers de mulita obtida possui como característica formas aciculares apresentando alta 

porosidade, intrinsecamente ligada à decomposição do topázio (Monteiro et al., 2004), como 

mostrado na Figura 3.5. 

 

 

 
Figura 3.5 - Whiskers de mulita obtida a partir do mineral topázio (Monteiro et al., 2004). 
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3.6.3 – Diagramas de fases e microestrutura da mulita 
 

A Figura 3.6 apresenta o diagrama de fases do sistema Al2O3-SiO2 e conforme se pode 

observar a mulita é um composto intermediário e a única fase estável no sistema SiO2-Al2O3 à 

pressão atmosférica, possui fração molar variando de 3:2 a 2:1 e seu ponto de fusão 

incongruente de 1890oC (Aksay e Pask, 1975). Uma abrangente revisão bibliográfica foi 

realizada, apresentando diversos estudos das faixas estáveis e metaestáveis desse composto 

(Herculano et al., 2007). 

 

 

 
 

Figura 3.6 - Diagrama de fases do sistema Al2O3 –SiO2 (Aksay e Pask, 1975). 
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A estrutura da mulita está representada na Figura 3.7 (Gomes e François, 2000), 

podendo ser considerada como uma silimanita com lacunas de oxigênio, obedecendo a 

expressão: , onde x é o numero de lacunas por célula unitária. xxx OSiAl −−+ 102224

O mecanismo para a formação das lacunas ( Φ ) é explicado pela substituição de 2 

átomos de silício por átomo de alumínio, representado simplificadamente pela equação (3.3): 

 

Φ+→+ ++− 342 22 AlSiO  (3.3)

 

A estrutura da mulita é geralmente descrita por camadas de cadeias de AlO6 paralelas 

à direção  da célula cristalina, conectadas por duplas cadeias de tetraedros TO[ 100 ] 4, 

onde T pode ser Si ou Al, com lacunas de oxigênio. 

Os arranjos dos tetraedros são complexos e as lacunas de oxigênio formadas conectam 

tetraedros TO4 (sítio Oc), mantendo uma coordenação quádrupla. Os átomos de Al movem-se 

para a vizinhança dos átomos-O (chamados Oc*), conduzindo à formação de um triplo 

agrupamento (T T T*), mostrando que o átomo de silício ocupa apenas o sítio T. 

A estrutura ortorrômbica da mulita apresenta o parâmetro de rede a<b, com dimensões 

celulares “a”, “b” e “c” que dependem de dois fatores: do tratamento térmico e do teor de 

alumina presente em solução sólida da mulita.  

Estudos mostraram uma relação linear entre o parâmetro de rede “a” da mulita e o teor 

molar de alumina. A partir de uma regressão linear propôs-se uma equação que relaciona o 

parâmetro de rede “a” com o teor molar de alumina (Ficher et al., 1994). 

Essa relação linear entre o parâmetro de rede “a” da mulita e o teor molar de alumina é 

apresentada pela equação (Ficher et al., 1994): 

 

124,700692,0 +=+= mBAma  (3. 4) 

 

5,10295,144 −= am  (3. 5) 

 

onde “m” é a percentagem molar de Al2O3 e “a” é o parâmetro de rede dado em angstron, com 

incertezas: 0,00008 para A e 0,005 para B o que conduz ao erro de 1,5% molar de alumina. 

Observou-se ainda que a constante “a” e, consequentemente, a percentagem molar de 

alumina, aumentaram com a temperatura até 1000ºC. Acima de 1000ºC o teor de alumina em 

solução sólida diminuiu, diminuindo rapidamente a 1200ºC de forma a obter a relação a<b 
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com x<2/3, correspondendo a mulitas com menos de 80% molar Al2O3. A temperatura final 

de 1650ºC, a amostra consistia de alumina-α e fase mulita bem cristalizada com 63% molar de 

alumina (Ficher et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 - Projeção Cristalográfica da mulita ao longo do eixo [0 0 1], (Gomes e François, 
2000). 
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3.7 – Compósitos de whiskers de mulita-alumina 
 

A fim de alcançar propriedades desejáveis, uma modificação nas cerâmicas de 

alumina, com a inserção de outra fase cristalina, tem resultado modificações no peso 

específico, e um índice baixo na fração de fase vítrea, elevando o potencial para aplicações 

como cerâmicas estruturais. Para tal propósito trabalhos tem sido desenvolvido utilizando-se 

whiskers de mulita como reforço (Medvodovsky, 2006). 

As cerâmicas de Alumina-Whiskers de mulita com um índice baixo de fase vítrea, 

podem ter um potencial elevado para aplicações onde se requeira elevada resistência à 

blindagem e ao desgaste. Se esta cerâmica tiver uma relação ótima entre duas fases cristalinas 

principais terá, conseqüentemente, um aumento notável no nível de propriedades físicas 

(Medvodovsky, 2006). 

A presença da fase whiskers de mulita na cerâmica de alumina pode ter um efeito 

positivo nas propriedades se o teor de Al2O3 não exceder 98 % em peso, demonstrando 

propriedades mecânicas notáveis, tenacidade à fratura elevada e densidade reduzida 

(Medvodovsky, 2006). 

O aumento na tenacidade à fratura em compósitos cerâmicos reforçados com whiskers 

se deve principalmente pela diferença entre os coeficientes de dilatação térmica entre os dois 

materiais. Essa diferença faz com que no caminho de propagação de trincas à fratura ocorra 

deflexões, aumentando o percurso da trinca e diminuindo sua energia. (Okada e Otsuka, 

1991). 

Um ensaio comumente utilizado para se medir o aumento da tenacidade à fratura em 

compósitos de whiskers de mulita-alumina, foi realizado utilizando-se do conceito da curva-

R. Esse ensaio consiste em utilizar um corpo de prova previamente entalhado submetido a 

uma carga. Na medida em que a carga aumenta, o comprimento do entalhe também aumenta, 

um gráfico então é construído a partir dos valores da resistência e do aumento do entalhe. 

Pode-se então medir a tenacidade do material (Mazzei e Rodrigues, 2000). 

 

 

 

 

 

 



3.8-Métodos de preparo e obtenção de compósitos de whiskers de mulita-alumina 
 

Para se fabricar compósito utilizando-se matriz de alumina reforçada com whiskers de 

mulita, a relação entre o processo de fabricação e características finais da cerâmica requerida 

é extremamente importante. Portanto, é necessário um controle cuidadoso da composição e 

microestrutura em todas as etapas de fabricação: processamento do pó, conformação, 

densificação e acabamento (Ferrante, 2002). 

Por se tratar da introdução de whiskers de mulita em uma matriz de alumina, um 

grande cuidado é exigido pela dificuldade de se homogeneizar esses materiais (Roether e 

Boccaccini, 2005). Assim, diversos autores, com intuito de melhorar o produto final, 

desenvolveram diversas metodologias de se fabricar compósitos cerâmicos reforçados com 

whiskers de mulita. Uma delas é fazer com que os whiskers cresçam dentro de uma matriz 

cerâmica (Kong et al., 2004). 

Para isso são necessárias temperaturas elevadas que induzam o crescimento de grãos 

de maneira anisotrópica da whiskers de mulita. Uma maneira de se contornar essa temperatura 

muito elevada de mulitização é induzir o crescimento das matérias primas, através de um 

moinho de bola de alta energia, na formação de cristalitos de whiskers de mulita que servirão 

como sementes de nucleação e crescimento dentro da matriz (Kong et al., 2004). 

Outra maneira muito explorada, para fabricação de compósitos de whiskers de mulita-

alumina, é a partir de reações a altas temperaturas entre silicatos e alumina. Dessa forma, 

whiskers de mulita e fases cristalinas residuais são obtidas. As matérias primas utilizadas 

nesse caso são o zircão (ZrSiO4) e alumina resultando zircônia e whiskers de mulita como 

produtos de reação (Medvodovsky, 2006): 

 

2322324 23232 SiOOAlZrOOAlZrSiO ⋅+→+  (3.6) 

 

O processo de mistura das matérias-primas não é tão simples quando um dos 

componentes apresenta-se sob a forma acicular. Sendo assim, uma melhor homogeneização é 

alcançada, durante a mistura, quando se utiliza isopropanol como agente de suspensão 

auxiliados de um ultrassom (Roether e Boccaccini, 2005; Tiegs, 2005). 

Outra proposta para se alcançar uma elevada homogeneização é possível quando se 

utiliza géis monofásicos ou difásicos como precursores, nessa situação podem-se fabricar 

compósitos cerâmicos a baixas temperaturas de mulitização. Porém a obtenção de compósitos 
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cerâmicos por esse método não é muito significante devido aos custos elevados (Zhou et al., 

2001). 

3.8.1 – Prensagem a quente 
 

Um dos primeiros esforços para se produzir compósitos de matriz-cerâmicas foram 

realizados por prensagem a quente. Nessa técnica, a matéria prima é submetida à compressão 

e aumento de temperatura simultaneamente e com isso o espaçamento entre os materiais de 

mistura vão reduzindo até a completa densificação. 

Apesar dos compósitos fabricados por essa técnica apresentarem propriedades muito 

úteis, a técnica revelou-se extremamente dispendiosa pelos processos serem limitados em 

vários aspectos principalmente devido aos elevados custos de instalações e energia necessária. 

Talvez os aspectos de maior relevância nesses primeiros estudos de fabricação de compósitos 

foram estudar e compreender as interações entre as interfaces dos materiais constituintes, 

fibras e matriz, no interior dos compósitos uma vez a maioria das propriedades, 

principalmente mecânicas, estão inteiramente relacionadas com esses aspectos (Miracle e 

Donaldson, 2001). 

Diversos autores (Zhou et al., 1999) utilizaram deste método para obtenção de 

compósitos de alumina-whiskers de mulita e observaram que a densidade final dos corpos 

sinterizados depende da densidade verde e da força motriz para a densificação. Observaram 

também, na temperatura abaixo da eutética deste sistema, que a densificação envolve o 

rearranjo das partículas implicando em um fluxo viscoso para os corpos sinterizados por 

prensagem a quente. 

 

3.8.2 – Processo Sol-gel 
 

Toda solução que contiver partículas da ordem 2µm invisíveis a olho nu e consistência 

gelatinosa são chamadas de soluções coloidais.  

O método sol-gel é muito estudado para produzir fibras policristalinas, e compósitos 

cerâmicos através de aquecimento de precursores (Miracle e Donaldson, 2001). 

Para fabricação de compósitos utilizando-se fibras óxidas muitas vezes o processo sol-

gel é usado. Nesse processo, soluções químicas ou suspensões coloidais são moldadas em 

forma de fibras e então transformadas em gel por secagem. Em seguida, tratados 

termicamente para converter o gel em um precursor cerâmico (Miracle e Donaldson, 2001). 
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3.8.3 – Co-precipitação 
 

A co-precipitação, como o próprio nome sugere, é um método pelo qual ocorre uma 

precipitação simultânea entre íons em uma solução proporcionando uma nucleação 

homogênea de materiais. Os principais íons de interesse neste processo são os derivados da 

uréia no qual, libera íons hidroxilas, amônio e carbonato em solução. 

A vantagem deste método é a possibilidade em se gerar vários pontos de co-

precipitação, diferente de quando se goteja o agente precipitante sobre os sais precursores, 

gerando a formação de núcleos maiores, que ao serem calcinados darão origem a agregados 

maiores, portanto prejudicais a uma posterior sinterização. 

O método da co-precipitação com uréia fornece partículas pequenas e com distribuição 

de tamanho uniforme, o que classifica o método como potencialmente adequado para 

obtenção de materiais nanométricos. 

Zhou, Sun e Wu (Zhou et al., 2001), utilizando géis de alumino-silicatos difásicos, 

obtiveram e estudaram, pelo método de coprecipitação, a influência desses precursores na 

composição estequiométrica de whiskers de mulita e formação de compósitos, com o excesso 

de alumina. Este excesso eliminou a fase rica de SiO2, retardando o crescimento anisotrópico 

dos grãos de whiskers de mulita para uma temperatura de sinterização próxima ao ponto 

eutético do sistema alumina- sílica.  

 

3.9 – Sinterização 
 

Quando um pó compacto é aquecido a altas temperaturas, porém abaixo do ponto de 

fusão, as partículas do pó unem-se, com redução dos vazios entre elas e, eventualmente, um 

sólido denso pode ser obtido.  

Sinterizar quer dizer ligar as partículas gerando força atrativa necessária para 

aglomerar um pó. Para estudar a sinterização é necessário monitorar a densidade, área 

superficial, secagem e outros parâmetros correlatos com as propriedades da sinterização 

(German, 1991; Silva e Junior, 1998a). Para que a sinterização ocorra, deve haver uma força 

motriz (excesso de energia superficial, gradiente de defeitos, de pressão, etc). 

Originado de processo de difusão atômica a alta temperatura, a sinterização possui 

diversas variáveis que influenciam no aumento de sua taxa incluindo densidade verde, tipo de 

material, tamanho de partícula, atmosfera de sinterização, temperatura, tempo e taxa de 
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aquecimento, divididos em três estágios principais (German, 1991): inicial, intermediário e 

final. 

No primeiro estágio, as partículas formam ligações devidos aos seus contatos como 

também ocorre eliminação dos poros e consequentemente há variação no grau de sinterização 

da microestrutura. 

No decorrer da sinterização, os poros vão desaparecendo, dando seqüência ao estágio 

intermediário. Neste, a taxa de sinterização diminui continuamente e é percebida devido à 

morfologia dos poros no contorno de grão. O crescimento dos grãos faz com que os poros se 

isolem e tornem-se esféricos. A eliminação de poros isolados é um ponto de enorme 

dificuldade. A densidade no final deste estagio é cerca de que de 70 a 92% da densidade 

teórica 

O estágio final consiste em fechar os poros esféricos, que ocorre vagarosamente por 

difusão de vacâncias para o contorno dos grãos. A atmosfera é também outro fator chave para 

intensificar a densificação (German, 1991). Quanto aos tipos de estruturas sinterizadas 

existentes, podem-se destacar as soluções sólidas e os compósitos. As soluções sólidas 

envolvem a homogeneização de uma única fase por processos difusionais. 

Os Compósitos envolvem a cossinterização de duas fases distintas e a sinterização é 

mais complexa que em sistemas envolvendo um componente já que existe uma reação 

simultânea das fases e efeito de homogeneização. Os grau de difusão são dominantes no início 

do ciclo de sinterização e requerem controle cuidadoso do tempo, temperatura e tamanho de 

partículas para assegurarem uma boa homogeneização. 

O estudo do diagrama de fase também é importante para entender as possíveis reações 

de fase durante as misturas na sinterização. 

Compósitos podem ser formados, se a condição de cossinterização for atendida, ou 

seja, o tamanho das partículas inicialmente misturadas exibirem redução simultânea quando 

forem submetidas ao processo de sinterização (Zhao et al., 2003). 
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3.9.1 – Tipos de Sinterização 
 

As cerâmicas são frágeis e de ponto de fusão elevado. Logo, os métodos de fabricação 

e conformação em metalurgia não se aplicam aos materiais cerâmicos. 

A quase totalidade dos materiais cerâmicos é fabricada por sinterização, destacando-se 

como principais tipos: 

 

Sinterização natural: é o tratamento térmico de um pó depositado sobre um suporte sem que 

intervenha qualquer conformação do pó e sem possibilidade de reação entre o pó e o suporte 

 

Sinterização convencional: às vezes chamada de natural, é a mais utilizada, tratando-se 

simplesmente de usar um forno resistivo. O resfriamento é lento devido a inércia térmica do 

forno. Pode-se ainda manipular a atmosfera de sinterização. Os fornos resistivos são os de 

mais fácil fabricação e permitem o processamento de uma maior quantidade de amostras cada 

vez. 

 

Sinterização com fase sólida: o material é transportado sem que haja qualquer tipo de líquido 

na estrutura. Existem diversas formas de transporte de material: por fluxo viscoso (caso dos 

vidros, materiais amorfos e também cristalinos, submetidos à pressão), por difusão atômica 

(os cristais) ou por transporte de vapor (materiais com alta pressão de vapor). Em todos estes 

casos, material é transferido para a região de contato entre partículas vizinhas. Outras formas 

de transporte, até mais eficientes do que estas citadas, devem ser consideradas porque 

envolvem deslocamento de partículas inteiras, como deslizamento e rotação de partículas, e 

não deslocamento de átomos individuais. Sejam quais forem os mecanismos atuantes, rigidez 

e densificação são conseguidas pelo aumento da área de contato entre as partículas e o melhor 

empacotamento de matéria. 

 

Sinterização com fase líquida: a formação de fase líquida é possível devido a diferenças dos 

pontos de fusão entre os componentes ou a formação de uma fase de baixo ponto fusão (uma 

fase vítrea, por exemplo). 

Dessa maneira o líquido pode atuar num rápido transporte e consequentemente numa 

rápida sinterização, onde a molhabilidade é o principal requisito. Em segundo, o líquido deve 

conter solubilidade no sólido. Finalmente, o transporte difuso dos átomos sólidos presentes na 

fase líquida deve ser alto o suficiente para que ocorra rápida sinterização promovendo a 



eliminação dos poros. É importante salientar que a fase líquida atua também como uma agente 

redutor de tensão superficial acarretando um maior adensamento das partículas sólidas (Silva 

e Junior, 1998b). 

 

Sinterização reativa: utiliza-se da reação entre os componentes do material para auxiliar o 

processo de sinterização. A reação pode criar novas fases, com diferentes molhabilidades, 

energias superficiais e difusividades; gradientes de composição, promovendo difusão atômica; 

e liberação de energia aumentando a temperatura da amostra e consequentemente aumenta a 

difusão atômica diminuindo o gasto em energia nos fornos de sinterização . 

Tripathi et al (Trhipathi et al., 2001) obteve compósito de whiskers de mulita e 

alumina utilizando silimanita de areia de praia onde se extraiu whiskers de mulita e alumina. 

Essa areia ao passar por processo de tratamento térmico decompõe-se conforme a equação: 

 

( ) 2232
lim

232 233 SiOSiOOAlSiOOAl
anitaSi

+⋅→⋅  (3.7) 

 

A sílica resultante reage com impurezas e forma fase vítrea acarretando perda de 

qualidade do produto final, com adição de alumina em excesso pode-se eliminar a 

possibilidade de sílica livre, formando uma fase de coríndon e outra whiskers de mulita. 

 

Sinterização com auxílio de pressão: dois fatores promovem a sinterização e são usados 

simultaneamente: temperatura e pressão. A temperatura aumenta o transporte de material e a 

pressão intensifica este transporte por deformação plástica e deslizamento de partículas. 

Utiliza-se desse método quando os materiais são de difícil sinterização, como as cerâmicas 

covalentes (Trhipathi et al., 2001), ou quando se quer garantir o fechamento completo da 

porosidade de estruturas usualmente sinterizadas apenas por aquecimento. 
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3.9.2 – Fatores que afetam a sinterização 
 

Para obter se propriedades máximas na sinterização, é necessário aumentar a 

densificação, relacionada aos seguintes parâmetros: 

 

)1o Tamanho das partículas: as partículas possuem geometrias particulares, mas para fins 

teóricos, imagina-se sendo esferas. Se o tamanho da partícula diminuir aumenta-se a área 

superficial, a energia superficial, a força motriz para a sinterização e consequentemente a 

reatividade do pó do sistema de partículas. 

Sendo R o raio da partícula, a relação entre a área superficial e o volume mostra que a área 

específica varia com o inverso do raio da partícula, conforme mostra a seguinte relação: 

 

RR
R

V
A 3

3
3

4

2

==
π

π  (3.8) 

 

que consequentemente aumenta a interação entre as partículas. Entretanto, a relação 

área/volume deverá ser definida para evitar, portanto a aglomeração das partículas. Por outro 

lado, o tamanho das partículas normalmente empregadas em sinterização fica na faixa de 

0,5µm a 200µm. 

 

)2o Distribuição do tamanho das partículas: a distribuição do tamanho das partículas também 

afeta o comportamento em sinterização e as propriedades da peça sinterizada. Deve haver 

uma distribuição do tamanho de partículas de modo a maximizar o empacotamento entre elas. 

Com esferas do mesmo tamanho, o empacotamento apresenta vazios intersticiais, e com 

tamanhos diferentes, os espaços são preenchidos. Assim, haverá maximização do 

empacotamento. 

 

)3o Temperatura: a sinterização se realiza quando as partículas do pó são aglomeradas numa 

temperatura suficiente para que elas se liguem entre si. Para alguns materiais, como 

amálgamas de prata-mercúrio (material para obturação dentária) e o gelo,  temperaturas como 

a ambiente e inferiores são suficientemente altas. Usualmente, deve-se usar temperaturas mais 

altas e para alacançá-la, uma grande variedades de técnicas de aquecimento são empregadas. 
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Frequentemente é necessária uma atmosfera controlada ou protetora. A ativação das forças 

motrizes é feita pela temperatura e está presente em todas as equações. Por outro lado, quanto 

maior a temperatura maior a cinética de difusão e consequentemente melhor a sinterização. 

 

)4o Atmosfera: como a difusão depende da atmosfera, esta modifica a cinética e o estado de 

oxidação dos elementos. Elementos com estado de oxidação diferente possuem 

comportamentos diferentes. Em adição, uma atmosfera oxidante ou redutora pode ser mais ou 

menos favorável ao processo. 

 

)5o Impurezas: quando introduzimos impurezas no material, afetamos a difusão. As 

impurezas são capazes de alterar a quantidade de defeitos puntuais. Existem muitas 

propriedades de cerâmicas que dependem dessas impurezas, como por exemplo, propriedades 

elétricas, ópticas, etc. 

 

)6o Densidade do compacto verde: a densidade do compacto verde é em geral acima de 50% 

da densidade teórica do material. Para que esses valores sejam altos é necessário o controle da 

prensagem e da prensabilidade. Valores de densidade verde alta os levam a sinterização se 

desenvolver mais facilmente. 
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3.10 – Métodos experimentais de análises 

3.10.1 – Densidades 
 

a) método geométrico: esse método é utilizado para medida de densidade de corpos 

verdes ( Vρ ), isto é, baseia-se no calculo da densidade através da equação (3.9):  

 

c

a
V V

m
=ρ  (3.9) 

onde as dimensões de uma amostra cilíndrica serão obtidas por meio de um paquímetro, 

podendo-se então calcular o volume  e massa da amostra , medida em uma balança de 

precisão. 

cV am

 

b) densidade por empuxo: também conhecido como o método de Arquimedes, este se 

baseia em se pesar a amostra submersa em um líquido e na pressão atmosférica. O produto da 

densidade do líquido adotado pelo quociente entre os pesos dos materiais nos dois meios nos 

dará a densidade sinterizada, como representado pela equação (3.10): 

 

f

a
S W

dW ×
=ρ

 
(3.10) 

 

onde Sρ  é a densidade sinterizada,  é peso ao ar, é o peso no fluido e d a densidade do 

líquido. 

aW fW

 

c) densidade teórica: a densidade teórica dos compósitos é obtida através da equação 

da mistura (Donald, 1989), compreendendo utilizar das frações volumétricas de cada 

composto, multiplicado por suas respectivas densidades teóricas. A equação (3.11) representa 

a equação da mistura: 

 

T

M
M

T

A
Ateórica V

V
V
V

×+×= ρρρ  (3.11) 
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onde Aρ  = 3,95g/cm3 e Mρ  = 3,16 g/cm3 são as densidades da alumina e whiskers de mulita 

respectivamente e 
T

A

V
V  e 

T

M

V
V  são as frações volumétricas de alumina e whiskers de mulita em 

relação ao volume total (VT)respectivamente, medidos em porcentagem. 

 

3.10.2 – Difração de raios X 
 

O método de caracterização por difração de raios-X permite o estudo de fases do 

material através da determinação do parâmetro de rede e do tipo de rede cristalina; a 

identificação das fases cristalinas contida numa amostra; a determinação quantitativa da 

fração em peso das fases cristalinas num material multifásico; determinação dos tamanhos dos 

cristais (Callister, 2002). 

Essa técnica se baseia na interação do vetor campo elétrico da radiação X com os 

elétrons da matéria que a radiação atravessa, resultando em espalhamento. Quando os raios X 

são espalhados pela rede cristalina ocorre a interferência entre os raios espalhados (tanto 

construtiva como destrutiva), porque as distâncias entre os centros espalhadores são de mesma 

ordem de grandeza que o comprimento de onda da radiação. O resultado deste fenômeno é a 

difração que obedece a lei de Bragg (Skoog et al., 2002). Segundo a lei de Bragg, as 

condições para que haja interferências construtivas do feixe de raio X no ângulo θ, devem 

satisfazer a equação (3.12): 

 

θλ dsenn 2=  (3.12) 

 

onde n é um número inteiro, d é a distância interplanar e θ é o ângulo de incidência (Skoog et 

al., 2002). 

 

3.10.3 – Microscopia eletrônica de varredura 
 

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite a obtenção 

de informações microestruturais de amostras diversas.  

O funcionamento baseia-se no rastreamento da superfície da amostra por um feixe de 

elétrons fino de alta energia, onde ocorre uma interação, parte do feixe é refletida e coletada 

 28



por um detector que converte este sinal em imagem de elétrons retroespalhados (ERE) ou a 

amostra emite elétrons produzindo a chamada imagem de elétrons secundários (ES). Ocorre 

também a emissão de raios X que fornece a composição química de elementos de um dado 

ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer 

elemento presente (EDS) (Skoog et al., 2002). 

A superfície da amostra pode ou não estar polida, e quando polida, atacada ou não 

quimicamente/termicamente, mas, necessariamente, deve ser condutora de eletricidade. Um 

revestimento metálico muito fino deve ser aplicado sobre a superfície de materiais não-

condutores (Padilha, 2000). 

Esta técnica permite ampliações que variam de 10 e mais de 50.000 diâmetros e 

profundidades de campo muito grandes (Padilha, 2000). 

 

3.10.4 – Ensaios mecânicos  
 

Resistência Mecânica 

 

Estudar as propriedades mecânicas de óxidos cerâmicos compreende estudar as 

mesmas propriedades pertinentes aos materiais metálicos: módulo de Elasticidade, Dureza e 

Tenacidade. No entanto, como as cerâmicas possuem essencialmente ligações covalente-

iônica, esses materiais não exibem deformações além do limite de elasticidade, 

caracterizando-o como um material frágil e indicando baixa ductibilidade a temperaturas 

abaixo da transição vítrea,  (Donald, 1989). gT

É possível demonstrar que o valor da resistência teórica varia de 5
E  a 10

E , 

entretanto a experiência mostra que a resistência do corpo real é em geral muito menor que a 

da teórica, isso devido a fatores de defeitos, em particular de superfície, agindo como um sítio 

concentrador de tensões (Donald, 1989). 

Para uma cerâmica compósita a adição de partículas aumenta a resistência mecânica. 

Por exemplo, na dispersão de um reforço em uma matriz, a tensão de propagação à fratura 

aumenta, pois se criam obstáculos de propagação à trinca que absorvem os efeitos dessa 

tensão. 
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Quando há ligações fortes entre fibras e matriz, a resistência do compósito dependerá 

da faixa de fração volumétrica dos materiais constituintes e da contenção da fratura. A 

resistência dos componentes influenciará na do compósito e fará com que aumente conforme 

a regra da mistura de acordo com a equação (3.13) (Amateau, 1998): 

 

mmffc VEVEE +=  (3.13) 

 

onde  são os módulos de elasticidade para corpos 100% densos e  

respectivamente a fração volumétrica dos elementos de reforço e matriz. 

  e mf EE mf VV   e 

Para corpos com até 95% da densidade teórica, o valor da resistência pode ser 

corrigido através da equação (3.14) (Kingery et al., 1975): 

 

( )2
0 9,09,11 PPEE +−⋅=  (3.14) 

 

onde P é o valor da fração volumétrica de poros e E0 o módulo de elasticidade para o material 

100% denso. 

Em resumo a resistência ótima de um dado sistema compósito corresponde à situação 

onde a falha da fibra é alcançada simultaneamente junto à falha da matriz (Donald, 1989). 

Ocorre então, um aumento na tenacidade à fratura. Vários mecanismos para se absorver a 

energia são produzidos pelos reforços dependendo do coeficiente de expansão térmica, 

módulo de elasticidade relativa e força de ligação matriz-reforço. Em adicional a forma, 

tamanho, distribuição e fração volumétrica dos reforços impõem uma forte regra de controle 

efetivo da tenacidade (Amateau, 1998). 

 

Dureza Vickers 

 

O ensaio de dureza é provavelmente o ensaio mecânico mais freqüentemente utilizado, 

tanto em empresas como em Universidades e Centros de Pesquisas. Existem mais de uma 

dezena de tipos de ensaios de dureza. Estes ensaios podem ser classificados, conforme a 

maneira com que o ensaio é realizado, em três tipos: por penetração; por choque e por risco 

(Cunha-Duncan e Bradt, 2003). 

A dureza Vickers consiste em utilizar-se de um penetrador piramidal de diamante de 

base quadrada e com ângulo de 136°, Figura 3.8-a, entre as faces opostas. A impressão, 
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quando vista ao microscópio, representada na Figura 3.8, tem a geometria de um losango 

retangular de diagonal d. A dureza Vickers (HV) é dada pelo quociente da carga P pela área 

de contato: 

 

22

8544,12
136

2
d

P
d

sen
PHV =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  (3.15) 

 

 

Tenacidade a fratura 

 

Outra propriedade mecânica existente para corpos cerâmicos é a tenacidade à fratura. 

Essa propriedade compreende na capacidade elástica de um material resistir à tensões antes da 

fratura ocorrer. Também conhecida como fator “k”, está relacionada ao nível de tensão 

elástica, a qual pode ser alcançada em torno da extremidade da fissura, antes da mesma se 

iniciar (Padilha, 2000). 

Para medir o valor da tenacidade, um teste muito útil e simples é realizado. Uma vez 

que a tenacidade está mais ligada aos fatores intrínsecos do material do que às variáveis na 

superfície do espécime decorrentes do preparo da amostra, utiliza-se a técnica da identação. A 

tenacidade à fratura é calculada a partir das medidas de fissuras obtidas do centro da identação 

Vickers em direção às extremidades. 

A tenacidade é dependente dos valores do módulo de elasticidade, tamanho da fissura 

e dureza do substrato, podendo ser simplificada para os materiais cerâmicos conforme a 

expressão (3.16) (Pagani et al., 2003). 

 

2
3

2
1

016,0
c

P
HV
EKIC ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  (3.16) 

 

onde E representa o módulo de elasticidade do material cerâmico, P a força aplicada, HV a 

dureza Vickers e c a maior extensão lateral da fissura. 

A Figura 3.8, ilustra um aparelho de medição de dureza Vickers, esquematizando sua 

ponta piramidal, uma identação de maneira esquematizada, com as diagonais e comprimento 

critico de trinca c (Kuhn e Medlin, 2000). 
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Figura 3.8 - Representação simplificada de um aparelho de identação (Kuhn e Medlin, 2000). 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 – Materiais 
 

Alumina: A alumina utilizada foi adquirida da empresa Alfa Aesar apresentando as seguintes 

características: pureza de 99,98% e com tamanho de partícula < 1µm.  

 

Whiskers de mulita: Os whiskers de mulita utilizados para fabricação dos compósitos nesse 

trabalho foram obtidos pelo tratamento térmico do topázio incolor. Para melhor entender 

como os whiskers utilizados foram fabricados e selecionados, pode-se dividir esse processo 

em duas etapas: 

 

- Tratamento térmico 

 

Whiskers de mulita foram obtidos pela calcinação do pó de topázio incolor moído 

autogenamente por 72 horas (Soares et al., 2007), conforme metodologia apresentada em 

(Monteiro et al., 2004). 

A curva de tratamento térmico é apresentada na Figura 4.1, onde as rampas de 

aquecimento estão designadas como R1 e R2 e correspondem respectivamente às taxas de 

aquecimento de 6,65oC/min e 1,78oC/min. O patamar de temperatura foi de 1340oC por 120 

min, e em seguida o forno foi desligado e resfriado naturalmente. O tratamento térmico foi 

realizado no forno de marca Ceramic Furnaces, modelo KK260, 1060 com controlador cc 

405. 
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Figura 4.1 - Ciclo térmico utilizado para a obtenção de whiskers de mulita. 
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- Beneficiamento 

 

Após a obtenção dos whiskers de mulita pelo tratamento térmico do topázio incolor, 

todo o material foi cominuído em um almofariz de ágata e em seguida separado em vários 

lotes de aproximadamente 5g. Cada lote foi suspenso em isopropanol. O recipiente utilizado 

para se realizar as suspensões foram béqueres de 100mL e o volume de álcool 

aproximadamente 60mL. O material foi suspenso com auxílio de ultrassom por cerca de 2 

horas. 

Imediatamente após os whiskers serem submetidos ao ultrassom, duas escalas de 

granulometria dos materiais foram obtidas: 

a) material grosseiro - sedimentado no fundo do béquer 

b) material fino - suspensos no álcool isopropílico. 

Desta maneira foi possível separar os dois materiais e em seguida secá-los com auxílio 

de uma chapa elétrica. O material grosseiro foi levado novamente ao almofariz para 

rebeneficiamento até que todo esse material tornar-se fino. O fluxograma da Figura 4.2 ilustra 

o processos de beneficiamento dos whiskers. 

 

 
Figura 4.2 – Processo de beneficiamento dos whiskers. 
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4.2 – Pesagem das matérias primas 
 

As matérias primas foram pesadas em uma balança de alta precisão da marca 

Sartorius, modelo MC210S-MAX 210g com sensibilidade de 0,01mg. Foram utilizadas 

diversas faixas de composição em peso para whiskers de mulita e alumina. As faixas de 

composições realizadas estão separadas em classes e encontram-se na Tabela IV.1, as duas 

últimas colunas referem-se a valores percentuais em volume para as diversas classes. As 

amostras A e F se referem a materiais puros, respectivamente alumina e whiskers de mulita. 

 

Tabela IV.1 - Classificação percentual em peso das cerâmicas produzidas 
 

Amostras Whiskers (%peso) Al2O3 (%peso) Al2O3 (%vol) Whiskers (%vol) 

A 0 100 - - 

B 10 90 0,87771 0,12229 

C 20 80 0,76133 0,23867 

D 30 70 0,65044 0,34956 

E 40 60 0,54467 0,45533 

F 100 0 - - 

 

4.3 – Processo de mistura dos pós 
 

As matérias primas foram misturadas em um ultra-som eliminando-se assim os 

aglomerados e consequentemente, ficando homogeneizadas o máximo possível. 

O processo de mistura foi realizado com auxílio de isopropanol (Roether e Boccaccini, 

2005). Os whiskers normalmente se aglomeram muito facilmente e a desaglomeração é 

extremamente importante na fabricação de compósitos de boas propriedades mecânicas. 

Numerosas técnicas têm sido usadas para dispersar whiskers sendo o ultrassom um deles 

(Tiegs, 2005). 

A mistura, como suspensão, foi vertida em outro béquer e seca em uma chapa elétrica 

a uma temperatura monitorada de até 120oC. Cuidados para se evitar a projeção por arraste 

pelo vapor de álcool foram tomados.  

Após os materiais terem sido secos, os mesmos foram misturados em um misturador 

rotativo por aproximadamente 1h, equipamento produzido no próprio laboratório, para a 

homogeneização final da mistura.  
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4.4 – Prensagem da mistura de whiskers de mulita e alumina 
 

A mistura de whiskers de mulita e pós de alumina foram conformadas uniaxialmente a 

frio (1200MPa, 5 segundos) no laboratório de Cerâmica Nuclear do CDTN utilizando prensa 

hidráulica CIOLA, com capacidade de 10ton, a qual trabalha em conjunto com sua base, 

desenvolvendo um efeito de dupla ação durante a prensagem e saque com carga sobre a 

amostra de 200kgf. As amostras foram preparadas na forma de cilindros de 4mm de altura e 

10mm de diâmetro. 

 

4.5 – Sinterização dos compactos verdes 
 

Após a conformação, a peça passou por um processo de sinterização em um forno 

tubular Thermo Electron modelo Lindberg/Blue M, com resistência de dissiliceto de 

molibdênio (MoSi2) e temperatura de trabalho de 1700ºC. 

A curva de programação do forno está apresentada na Figura 4.3, onde R representa a 

rampa de aquecimento e P representa o valor do patamar de temperatura. As rampas de 

aquecimento e resfriamento assumiram um valor constante de 10ºC/min. A temperatura, no 

patamar, foi de 1700oC e assim se manteve num intervalo de 240 minutos em atmosfera de ar. 
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Figura 4.3 - Ciclo térmico de sinterização dos compósitos de alumina-whiskers de mulita. 
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4.6 – Medida das densidades 
 

a) densidade teórica: para calcular a densidade teórica do compósito, utilizou-se a 

equação (3.11) e as diversas faixas de peso para cada matéria prima de acordo com a Tabela 

IV.1. Os valores de densidade da alumina e whiskers de mulita foram adotados como 

3,95g/cm3 e 3,15g/cm3, respectivamente (Amateau, 1998). Os valores da densidade teórica 

para cada compósito foram calculados e encontram-se na Tabela IV.2. 

 
 

Tabela IV.2 – Densidade teórica para as diversas frações volumétricas. 
 

Frações Volumétricas Classe de amostra 
Alumina Whiskers 

ρteórico (g/cm3) 

B 0,88 0,12 3,85 
C 0,76 0,24 3,76 
D 0,65 0,35 3,67 
E 0,54 0,46 3,58 

 

 

b) densidade geométrica dos corpos verdes: As medidas das densidades verdes foram 

realizadas através do método geométrico, conforme equação (3.9) para as diversas classes de 

compósitos. 

 

c) densidade dos corpos sinterizados: utilizou-se o método hidrostático para a 

obtenção da densidade sinterizada. A balança utilizada foi uma Mettler, modelo AT201, com 

sensibilidade de 1mg. 

O método da balança hidrostática consiste em multiplicar o quociente entre os pesos 

das pastilhas cerâmicas ao ar e na água pela densidade da água. Este procedimento também é 

conhecido como método de Arquimedes (Donald, 1989) e está representado pela expressão 

(3.10). 

Os valores das percentagem de densidades teóricas alcançadas pelos corpos verdes e 

sinterizados foram calculados a partir da equação (3.11) e Tabela IV.2. 
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4.7 – Caracterização de fases dos compósitos cerâmicos de whiskers de mulita-alumina 
 

Para se caracterizar as fases presentes nos corpos cerâmicos sinterizados, foi realizada 

a difração de raios X, após prévia pulverização das amostras. Este processo foi feito no 

Departamento de Química da UFOP, usando aparelho Shimadzu, modelo XRD-6000 com 

tubo de cobalto e monocromador de grafite, à velocidade de 2º/min de 15º a 70º. 

Os parâmetros de rede dos whiskers de mulita foram calculados através do programa 

JADE, pertencente ao Departamento de Química da UFOP. O padrão utilizado para obtenção 

do parâmetro de rede foi o elemento silício em aproximadamente 10% peso da quantidade de 

whiskers de mulita. 

 

4.8 – Caracterização microestrutural dos compósitos cerâmicos de whiskers de mulita-
alumina 

 

A caracterização microestrutural dos corpos cerâmicos de whiskers de mulita-alumina 

sinterizadas foi realizada no microscópio eletrônico de varredura fabricado pela Jeol, modelo 

JSM 5510.  

Para esta análise, as amostras foram fraturadas ou polidas com pasta de diamante de 

2µm. Em seguida, as amostras foram recobertas por um filme de carbono utilizando-se um 

evaporador a vácuo, modelo JEE-4C, fabricado pela JEOL.  

Os dois equipamentos pertencem ao Microlab do Departamento de Geologia da 

UFOP. 

 

4.9 – Caracterização mecânica dos compósitos sinterizados 
 

Dureza Vickers 

 

Os compósitos sinterizados foram embutidos em resina. Sua superfície lixada com 

lixas de SiC até 1200 meshs e polida com pasta de diamante de 1µm, em uma politriz 

Panambra modelo P10.  

Dez impressões Vickers foram realizadas sobre a superfície de cada amostra 

preparada. A carga de identação foi de 5kgf, utilizando-se uma máquina de dureza universal 

Otto Wolpert Werke, modelo GMBH Viatestor 2RC7189, pertencente ao CDTN. 



O intervalo de aplicação da carga foi de 30s. As impressões Vickers e suas respectivas 

trincas foram digitalizadas com uma câmera digital SONY CCD DFW-SX910 associada a um 

microscópio óptico de luz transmitida Leica DM LP. Para se medir as diagonais dos 

compósitos identados utilizaram-se um software de análise de imagens IC-capture versão 

1.03A. 

Após ter medido as diagonais de cada identação e conhecendo-se a carga aplicada 

pode-se calcular de dureza Vickers com o auxilio da equação (3.15). 

 

Módulos de elasticidade 

 

O módulo de elasticidade dos compósitos foi calculado a partir da equação da mistura 

representada pela equação (3.13), utilizando os módulos de elasticidade de cada matéria prima 

e as frações volumétricas apresentadas na Tabela IV.1. Como a densidade relativa não foi 

100%, o módulo de elasticidade foi ajustado levando-se em conta a fração volumétrica da 

porosidade com auxilio da equação (3.14). 

O módulo de elasticidade adotado para a alumina com 100% de densidade (ou seja, 

com ausência de poros) foi de 345GPa (Amateau, 1998) 

O módulo de elasticidade dos whiskers de mulita sinterizados foi medido através da 

inclinação da curva tensão-deformação em um ensaio de compressão uniaxial em três 

amostras cilíndricas com 8,40; 8,60 e 9,00mm de altura respectivamente e diâmetro de 

10,25mm. 

Os valores das cargas de compressão aplicadas foram obtidos utilizando-se uma 

prensa MTS modelo 810 Material Test System, pertencente ao DEMET-EM-UFOP. 

Calculando-se a área da seção transversal da amostra, pode-se obter a tensão na amostra, 

conforme a equação (4.17): 

A
P

=σ  (4.17)

onde P é a carga aplicada e A a área da base da amostra. 

Para se medir a deformação utilizou-se extensômetros Kiowa modelo KFG-02-120-

C1-11, fixados à lateral das amostras cilíndricas. 

A leitura dos valores do extensômetro foi transmitida a um condicionador de sinais 

Spider 8 da HBM pertencente ao DECIV-EM-UFOP. 
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A partir desses valores obtidos, pode-se traçar a curva tensão-deformação do whisker 

de mulita e calcular seu módulo de elasticidade. 
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O esquema apresentado na Figura 4.4, representa a montagem realizada para obtenção 

dos dados para se traçar a curva de tensão-deformação e então, calcular o módulo de 

elasticidade da mulita. 

Os dois equipamentos de leitura funcionavam de maneira individual solicitando um 

comando para a prensa e um comando para o extensômetro, gerando um erro de sincronia que 

pode ser corrigido partir de uma dupla interpolação linear: uma para ajustar os valores do 

intervalo tempo e outra para se ajustar os valores de deformação. Com os valores 

sincronizados por interpolação pode-se então traçar a curva tensão-deformação e foi possível 

obter o módulo de elasticidade da mulita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 - Montagem esquemática para medida do módulo de Young da mulita. 
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Tenacidade à fratura 

 

Os valores de tenacidade à fratura ( ) dos compósitos cerâmicos fabricados foram 

calculados com os valores do módulo de elasticidade medidos, dureza Vickers dos materiais e 

comprimentos críticos de trincas de cada identação. Para se calcular o valor de tenacidade dos 

compósitos de alumina-whiskers de mulita utilizou-se a equação (3.16).  

ICK
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 – Caracterização dos materiais 

5.1.1 – Alumina 
 

A Figura 5.1 mostra o difratograma de raios X da alumina alfa utilizada, com a 

indicação dos picos de cristalinidade. O resultado dessas medidas revela uma excelente 

cristalinidade e ausência de outras fases. 
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Figura 5.1 - Difratograma de raios X de alumina alfa (A : alumina) 
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5.1.2 – Whiskers de mulita 
 

A Figura 5.2 mostra o difratograma dos whiskers de mulita obtidos pela calcinação do 

topázio tratados termicamente 1340oC durante 120min, com a indicação dos picos de 

cristalinidade. Observa-se a ausência de outras fases, confirmando a alta pureza desse material 

(acima de 99%). De acordo com essa metodologia de preparo de whiskers de mulita pode-se 

fabricar whiskers de mulita com alta pureza e ausente de fases vítreas (Monteiro et al., 2004)  

Os valores dos parâmetros de rede a, b e c foram calculados com o software JADE, 

sendo respectivamente 7,56220, 7,68577 e 2,88674Å, os valores obtidos. Segundo dados da 

literatura (Aksay e Pask, 1975), a dimensão do parâmetro de rede “a” da mulita presente na 

faixa de composição 3Al2O3.2SiO2 e 2Al2O3.SiO2, varia respectivamente de 7,54000 a 

7,58000Å. As dimensões dos parâmetros “b” e “c” assumem respectivamente valores 

próximos a 7,69000 e 2,88000Å (Cameron, 1977). Pode-se perceber, através desses 

resultados, que as dimensões dos parâmetros de rede “a” estão dentro da faixa de valores 

comumente encontrados para a mulita. 

Através da equação (3.3), pode-se estimar a fração molar da alumina como sendo: 

%23,635,10295622,75,1445,10295,144 =−⋅=−= am , o que corresponde a uma mulita não 

estequiométrica com razão 
2

32

SiO
OAl  igual 1,72:1 e sua composição é intermediária as das 

mulita 3:2 e 2:1. 

A microestrutura dos whiskers utilizados como matéria-prima está ilustrada nas Figura 

5.3 e Figura 5.4. Os whiskers sofreram processo de separação em ultrassom por 2h. A razão 

de aspecto dos cristalitos foi de aproximadamente 5.55 - 5.60, obtidos a partir da medida do 

comprimento e largura de 50 cristalitos da Figura 5.3. 
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Figura 5.2 - Difratograma dos whiskers de mulita obtidos pelo tratamento térmico do topázio 

incolor (M – picos de whiskers de mulita; Si – Padrão de Silício) 
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Figura 5.3– Microestrutura de whiskers de mulita separados em ultrassom. 

 

 
Figura 5.4 - Micro-imagem de whiskers de mulita - Razão de aspecto: 5. 
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5.2 – Caracterização dos compósitos 
 

Após as etapas de obtenção e beneficiamento da matéria-prima, mistura dos pós de 

alumina e dos whiskers de mulita, homogeneização, prensagem e sinterização, os materiais 

compósitos obtidos foram caracterizados quanto às suas densidade, fases presentes por 

difração de raios X, microestrutura e tenacidade à fratura. 

5.2.1 – Densidade 
 

A Figura 5.5 mostra o gráfico das densidades teóricas alcançadas (%DT) pelos 

compósitos cerâmicos fabricados. O valor máximo alcançado foi de 98,39% para o compósito 

com 10% de whiskers e decrescem próximo a 95,66% para os compósitos de 40% de 

whiskers. Os valores dessas densidades foram obtidos pela relação entre a densidade dos 

produtos sinterizados, medidas pelo método da balança hidrostática, apresenta na Tabela V.1, 

e pelos valores de densidade teóricas apresentados na Tabela IV.2. Para os corpos cerâmicos 

puros, adotou-se que a densidade da alumina e whiskers de mulita são respectivamente 3,95 e 

3,15g/cm3 (Amateau, 1998). A Tabela V.1 apresenta também os valores de densidade verde 

dos compósitos e o erro nas medidas de densidade dos corpos sinterizados. 

A explicação mais aceitável pelo decréscimo nas densidades dos compósitos 

fabricados com o aumento do teor de whiskers se deve à difícil homogeneização em materiais 

com aspectos de fibras (whiskers de mulita) misturados a um pó (alumina) e pelo fato da 

técnica de sinterização adotada ser a convencional. Na literatura, encontram-se valores de 

%DT de 100%, para compósitos de whiskers de mulita-alumina, no entanto o autor utilizou da 

prensagem isostática a quente para produzir tal compósito (Zhou et al., 1999). 

 

Tabela V.1 - Densidade dos compósitos fabricados 
 

Classe Whiskers (% peso) ρ verde.(g/cm3) ρ sint. (g/cm3) ε (g/cm3) 

A 0 2,39 3,93 ± 0,12 

B 10 2,41 3,79 ± 0,11 

C 20 2,35 3,66 ± 0,11 

D 30 2,34 3,55 ± 0,10 

E 40 2,26 3,43 ± 0,10 

F 100 2,00 3,02 ± 0,09 
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5.2.2 – Difração de raios X 

Os difratogramas da alumina e whiskers de mulita apresentam-se na mesma figura 

para efeitos de comparação com os compósitos fabricados 

Observa-se, nesta figura, que à medida que as percentagens em peso de whiskers 

diminuem a intensidade dos picos desta fase também diminui. 

Os difratogramas de raios X de todas as amostras dos compósitos cerâmicos são 

mostrados na Figura 5.6. Pode-se notar sempre a presença das duas fases inicialmente 

misturadas revelando a formação do material compósito, ou seja, uma mistura dos dois 

materiais, sem modificação das fases iniciais. 

Figura 5.5 – Densidades das cerâmicas sinterizadas em %DT em função do teor de whiskers 
de mulita  
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Figura 5.6 - Difratograma comparativo entre matérias primas e as amostras dos compósitos cerâmicos sinterizados (a – alumina; m – whiskers de 
mulita; Si – padrão de silício;) 
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5.2.3 – Caracterização microestrutural  

 

Através das microestruturas das superfícies de fratura representadas pelas Figura 5.7 a 

Figura 5.10 notam-se a presença de diversos fragmentos de whiskers, indicados pelas setas em 

amarelo. 

Nos estudos de superfícies de fraturas realizados em compósitos fabricados por 

infiltração de cordierita em whiskers de mulita, foram observadas também a presença de 

fragmentos desses cristalitos e segundo as observações, o autor acredita que a presença desses 

fragmentos é um traço remanescente de mecanismos atuando no aumento da tenacidade, tal 

mecanismo é denominado “bridging” (Travtzky, 1998). Nesse caso, os whiskers inseridos na 

matriz atuarão aumentando a tenacidade à fratura de acordo com a interação entre as 

interfaces whiskers de mulita-alumina e a diferença entre os coeficiente de expansão térmica 

dos materiais, uma vez que o coeficiente da matriz é superior ao do reforço a incorporação 

desses dois materiais é muito maior devido ao confinamento dos whiskers após a fabricação 

do compósito (Amateau, 1998; Donald, 1989). Com isso, ao se separar as duas interfaces, 

ocorrerão fragmentações, ficando os mesmos entre as duas superfícies. 

Outro mecanismo de aumento de tenacidade, “pull-out”, pode ser observado nas 

mesmas figuras indicadas pelas setas em azul, na qual diversos vazios indicam regiões onde 

cristalitos estariam posicionados antes da separação das duas interfaces. 

Na literatura as mesmas observações foram realizadas em trabalhos envolvendo a 

fabricação de compósitos com whiskers de mulita infiltrados por cordierita e segundo as 

observações do autor diversos vazios na superfície de fratura evidenciando o mecanismo de 

“pull-out” (Travtzky, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 5.7 - Superfície de fraturas de amostra com 10% de whiskers de mulita indicando 

fragmentos de whiskers (amarelo) e evidência de pull-out (azul). 
 

 

 
Figura 5.8 - Superfície de fraturas de amostra com 20% de whiskers de mulita indicando 

fragmentos de whiskers (amarelo) e evidência de pull-out (azul). 
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Figura 5.9 - Superfície de fraturas de amostra com 30% de whiskers de mulita indicando 

fragmentos de whiskers (amarelo) e evidência de pull-out (azul). 
 

 
Figura 5.10 - Superfície de fraturas de amostra com 40% de whiskers de mulita indicando 

fragmentos de whiskers (amarelo) e evidência de pull-out (azul). 
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As microestruturas das superfícies polidas das amostras das classes B a E estão 

representadas na Figura 5.11 a Figura 5.14. As classificações percentuais de whiskers estão 

conforme representadas na Tabela IV.1. 

A partir das micro-imagens das amostras polidas, pode-se notar que em todas as 

classes de compósitos houve a permanência dos whiskers de mulita. As regiões assinaladas 

apresentam os cristalitos de whiskers dispersos na matriz de alumina sendo mais bem 

visualizados nas regiões com a existência de algum poro. 

As superfícies polidas foram atacadas termicamente a uma temperatura de 1100oC por 

uma hora na intenção de se revelar os contornos de grão, no entanto não se observou nenhuma 

revelação dos mesmos, provavelmente por uma grande interação entre as interfaces dos 

materiais. De acordo com a literatura a incorporação de elementos de reforço em matriz 

cerâmica pode ser relacionada com o coeficiente de dilatação térmica dos mesmos, em outras 

palavras se o coeficiente de dilatação térmica dos whiskers ( ) for 

menor que o da matriz ( ), mais bem incorporado ficará o reforço à 

matriz (Amateau, 1998). 

6
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Figura 5.11 - Superfícies polidas (amostra B), whiskers de mulita (assinalado em vermelho). 

 
 

 
Figura 5.12 - Superfícies polidas (amostra C), whiskers de mulita (assinalado em vermelho). 
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Figura 5.13 - Superfícies polidas (amostra D), whiskers de mulita (assinalado em vermelho). 

 
 

 
Figura 5.14 - Superfícies polidas (amostra E), whiskers de mulita (assinalado em vermelho). 
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5.2.4 – Tenacidade à fratura dos compósitos  
 

Para a obtenção da tenacidade à fratura dos compósitos cerâmicos fabricados, um 

conjunto de ensaios mecânicos foi realizado.  

De acordo com a equação (3.16), a tenacidade de um material pode ser obtida por 

meio dos valores da dureza Vickers, do módulo de elasticidade deste material e do 

comprimento crítico da trinca. Os ensaios que se seguem foram necessários para se obter 

esses parâmetros para cálculo. 

 

Dureza Vickers (HV) 

 

Utilizando uma carga de identação de 5kgf, pôde-se avaliar a dureza Vickers com as 

médias dos valores das diagonais da base da pirâmide do identador marcada na superfície da 

amostra. 

Os valores médios de dureza e erro para todas as classes de compósitos estão 

apresentados nas Tabela V.2 a Tabela V.6. Esses valores sofrem um ligeiro decréscimo 

conforme se aumenta a percentagem-peso de whiskers de mulita, a confiabilidade adotada 

para o calculo do erro foi de 99%. A Tabela V.7 apresenta os valores agrupados de dureza 

para cada classe de amostra. As amostras identadas apresentam-se nas Figura 5.15 a Figura 

5.18. 

A classe de amostra F refere-se aos corpos de whiskers de mulita puro. No presente 

trabalho a classe de amostra A (alumina pura), não manifestou identações com uma carga de 

5kgf, adotando-se uma carga acima deste valor. As demais amostras fragmentaram-se 

tornando inviável medir a dureza dos materiais fabricados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela V.2 - Medidas das diagonais impressas e cálculo da dureza Vickers para amostras 
contendo 10% de whiskers de mulita. 

 

d1(mm) d2(mm) d (mm) HV(GPa) 

0,0751 0,0759 0,0755 16,266 

0,0748 0,0711 0,0730 17,423 

0,0736 0,0735 0,0736 17,140 

0,0718 0,0768 0,0743 16,796 

0,0729 0,0713 0,0721 17,836 

0,0751 0,0738 0,0745 16,728 

0,0773 0,0738 0,0756 16,244 

0,0710 0,0746 0,0728 17,495 

0,0754 0,0755 0,0755 16,288 

0,0701 0,0719 0,0710 18,393 

HVmédia = 17,061 ± 0,749GPa 

 
 

Tabela V.3 - Medidas das diagonais impressas e cálculo da dureza Vickers para amostras 
contendo 20% de whiskers de mulita. 

 

d1(mm) d2(mm) d (mm) HV(GPa) 

0,0764 0,0758 0,1373 16,010 

0,0764 0,0762 0,1020 15,927 

0,0753 0,0745 0,1159 16,528 

0,0725 0,0731 0,1063 17,495 

0,0767 0,0733 0,1255 16,484 

0,0796 0,0781 0,1125 14,913 

0,0759 0,0745 0,1284 16,396 

0,0871 0,0864 0,1549 12,321 

0,0764 0,0726 0,1096 16,706 

0,0741 0,0720 0,1135 17,375 

HVmédia = 16,015 ± 1,533GPa 
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Tabela V.4 - Medidas das diagonais impressas e calculo da dureza Vickers para amostras 
contendo 30% de whiskers de mulita 

 

d1(mm) d2(mm) d (mm) HV(GPa) 

0,0781 0,0767 0,1340 15,477 

0,0782 0,0729 0,1106 16,244 

0,0784 0,0769 0,1506 15,378 

0,0794 0,0773 0,1345 15,104 

0,0791 0,0781 0,1212 15,008 

0,0775 0,0768 0,1279 15,578 

0,0763 0,0779 0,1168 15,598 

0,0760 0,0789 0,1218 15,457 

0,0773 0,0782 0,1276 15,338 

0,0800 0,0787 0,1201 14,726 

HVmédia = 15,391 ± 0,418GPa 

 
 

Tabela V.5 - Medidas das diagonais impressas e calculo da dureza Vickers para amostras 
contendo 40% de whiskers de mulita 

 

d1(mm) d2(mm) d (mm) HV(GPa) 

0,0801 0,0759 0,1169 15,240 

0,0806 0,0762 0,1509 15,085 

0,0786 0,0817 0,1393 14,433 

0,0789 0,0783 0,1365 15,008 

0,0816 0,0793 0,1453 14,326 

0,0838 0,0842 0,1451 13,141 

0,0829 0,0857 0,1539 13,047 

0,0818 0,0802 0,1485 14,132 

0,0779 0,0792 0,1367 15,027 

0,0804 0,0800 0,1510 14,415 

HVmédia = 14,385 ± 0,798GPa 
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Tabela V.6 - Medidas das diagonais impressas e calculo da dureza Vickers para amostras de 
mulita pura 

 

d1(mm) d2(mm) d (mm) HV(GPa) 

0,0988 0,1015 0,1930 9,244 

0,0953 0,0927 0,1980 10,493 

0,0913 0,0922 0,2165 11,014 

0,0941 0,0931 0,1895 10,583 

0,0969 0,1025 0,1966 9,328 

0,0927 0,0935 0,2379 10,697 

0,0943 0,0934 0,2320 10,527 

0,0951 0,0933 0,2029 10,449 

0,0925 0,0968 0,2045 10,350 

0,0979 0,0953 0,1989 9,936 

HVmédia = 10,262 ± 0,597GPa 

 

 

Tabela V.7 - Valores de dureza para as diversas classes de compósitos fabricadas 
 

Classe %whiskers HV (GPa) 

B 10 17,061±0,749 

C 20 16,015±1,533 

D 30 15,391±0,418 

E 40 14,385±0,798 

F 100 10,262±0,597 
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50 mµ
 

Figura 5.15 - Diagonais de uma identação em uma amostra contendo 10% de whiskers de 
mulita. 

 

50 mµ
 

Figura 5.16 - Diagonais de uma identação em uma amostra contendo 20% de whiskers de 
mulita. 
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50 mµ
 

Figura 5.17 - Diagonais de uma identação em uma amostra contendo 30% de whiskers de 
mulita. 

 

50 mµ
 

Figura 5.18 - Diagonais de uma identação em uma amostra contendo 40% de whiskers de 
mulita. 
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Módulo de Elasticidade (Young) 

 

Os ensaios para medida do módulo de elasticidade de whiskers de mulita foram 

realizados utilizando-se quatro extensômetros para leitura de deformação presos nas amostras 

e uma prensa de compressão uniaxial.  

Tanto a prensa quanto o extensômetro foram acionados independentemente para a 

aquisição de dados e isso gerou um erro de sincronia. Para se corrigir esse erro, uma 

interpolação foi realizada entre os registros adquiridos dos dois dispositivos podendo-se obter 

uma nova série de valores. A nova série de valores possibilitou traçar as curvas tensão-

deformação e estão representadas na Figura 5.19 e na Figura 5.22. A inclinação de cada curva 

representa o valor do módulo de elasticidade nas diversas amostras de mulita com fração 

volumétrica de poros de 4,75%. Com o valor de cada inclinação pode-se calcular o módulo de 

elasticidade médio como 144,80GPa com um erro de 1,47GPa. 

O valor do módulo de elasticidade, medido através da inclinação das curvas, foi para 

uma amostra de mulita contendo uma determinada fração volumétrica de poros. O valor do 

módulo de elasticidade da mulita completamente densa foi então, estimado com o auxílio da 

equação (3.14). Assim, o valor médio do módulo de elasticidade foi estimado em 158,81GPa 

e desvio padrão de 1,62GPa. 
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Figura 5.19 - Curva tensão-deformação da mulita medido no extensômetro (a) 
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Figura 5.20 - Curva tensão-deformação da mulita medido no extensômetro (b) 
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Figura 5.21 - Curva tensão-deformação da mulita medido no extensômetro (c) 
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Figura 5.22 - Curva tensão-deformação da mulita medido no extensômetro (d) 
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A norma internacional ASTM C 1424 exige um mínimo de 10 amostras para a 

realização de ensaios de compressão uniaxial em materiais cerâmicos, portanto, devido à 

reduzida quantidade de amostras testadas justifica-se o valor desse módulo de Young, levando 

em conta que na literatura, o módulo de Young deste material está na faixa de 160GPa a 

250GPa (Amateau, 1998). 

Após ter estimado o módulo de elasticidade da mulita, o módulo de elasticidade da 

alumina e utilizando-se a equação (3.13), pode-se estimar o módulo de elasticidade do 

compósito completamente denso. 

Os valores de módulos de elasticidade ajustados ( E ) puderam ser calculados a partir 

da equação (3.14) para cada classe de compósito fabricado. Os dados são apresentados na 

Tabela V.8. 

 

Tabela V.8 - Módulo de elasticidade para as diversas classes de compósitos 
 

Classe de 
amostra 0E  (GPa) P(%) E  (GPa) 

B 366,12 1,04 358,92 

C 338,63 2,39 323,42 

D 312,44 3,27 293,33 

E 287,46 4,46 263,61 
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A partir dos cálculos de dureza apresentados na Tabela V.7, dos valores de módulos de 

elasticidade apresentados na Tabela V.8 e da equação (3.16), foram possíveis obterem-se os 

valores de tenacidade à fratura apresentados nas Tabela V.9 a Tabela V.13, a segunda coluna 

de cada tabela apresenta o comprimento crítico da trinca para cada classe de amostra. 

 
Tabela V.9 - Parâmetros de cálculo e tenacidade à fratura dos compósitos contendo 10% de 

whiskers de mulita como reforço 

E(GPa) c(mm) HV(GPa) KIC(MPa.m1/2) 

315,89 0,096 16,266 3,75 

315,89 0,129 17,423 2,33 

315,89 0,113 17,140 2,86 

315,89 0,110 16,796 3,02 

315,89 0,126 17,836 2,39 

315,89 0,122 16,728 2,59 

315,89 0,139 16,244 2,16 

315,89 0,118 17,495 2,64 

315,89 0,111 16,288 3,00 

315,89 0,133 18,393 2,17 

KIC (médio) = 2,69 ±  0,50 MPa.m1/2

 

Tabela V.10 - Parâmetros de cálculo e tenacidade à fratura dos compósitos contendo 20% de 
whiskers de mulita como reforço 

E(GPa) c(mm) HV(GPa) KIC(MPa.m1/2) 

287,07 0,111 16,011 2,89 

287,07 0,102 15,927 3,30 

287,07 0,116 16,528 2,67 

287,07 0,096 17,495 3,44 

287,07 0,111 16,484 2,85 

287,07 0,101 14,913 3,46 

287,07 0,116 16,396 2,70 

287,07 0,127 12,321 2,71 

287,07 0,096 16,706 3,53 

287,07 0,114 17,375 2,69 

KIC (médio) = 3,02 ±  0,37 MPa.m1/2
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Tabela V.11 - Parâmetros de cálculo e tenacidade à fratura dos compósitos contendo 30% de 
whiskers de mulita como reforço 

E(GPa) c(mm) HV(GPa) KIC(MPa.m1/2) 

262,79 0,134 15,477 2,13 

262,79 0,105 16,244 3,01 

262,79 0,113 15,378 2,75 

262,79 0,135 15,104 2,14 

262,79 0,122 15,008 2,48 

262,79 0,116 15,578 2,64 

262,79 0,104 15,598 3,10 

262,79 0,103 15,457 3,16 

262,79 0,094 15,338 3,62 

262,79 0,117 14,726 2,67 

KIC (médio) = 2,77 ±  0,48 MPa.m1/2

 
 
 

Tabela V.12 - Parâmetros de cálculo e tenacidade à fratura dos compósitos contendo 40% de 
whiskers de mulita como reforço 

E(GPa) c(mm) HV(GPa) KIC(MPa.m1/2) 

238,64 0,100 15,240 1,18 

238,64 0,130 15,085 1,14 

238,64 0,104 14,433 1,02 

238,64 0,121 15,008 1,22 

238,64 0,116 14,326 1,18 

238,64 0,117 13,141 0,93 

238,64 0,133 13,047 0,97 

238,64 0,117 14,132 1,14 

238,64 0,128 15,027 1,09 

238,64 0,137 14,415 1,16 

KIC (médio) = 1,10 ±  0,10 MPa.m1/2
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Tabela V.13 - Parâmetros de cálculo e tenacidade à fratura dos whiskers de mulita puro 

E(GPa) c(mm) HV(GPa) KIC(MPa.m1/2) 

145,72 0,193 9,244 1,18 

145,72 0,198 10,493 1,07 

145,72 0,217 11,014 0,91 

145,72 0,190 10,583 1,14 

145,72 0,197 9,328 1,15 

145,72 0,238 10,697 0,80 

145,72 0,232 10,527 0,84 

145,72 0,203 10,449 1,03 

145,72 0,205 10,350 1,03 

145,72 0,199 9,936 1,09 

KIC (médio) = 1,03 ±  0,13 MPa.m1/2

 

Os resultados dos valores médios de tenacidade e os erros respectivos para as diversas 

classes de compósitos estão ilustrados na Figura 5.23. A confiabilidade para o cálculo do erro 

foi de 99%. 
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Observa-se, a partir da Figura 5.23, que o valor de tenacidade à fratura apresenta um 

valor máximo na faixa de composição de 20% de whiskers com valor de 3,02 mMPa . Nas 

composições de 10% e 30% de whiskers, apesar de serem composições com valores de 

tenacidade significativos, aproximadamente 2,7 mMPa , não apresentam diferença nos 

valores de tenacidade. Acima de 30% em peso não se observa aumento de tenacidade, 

provavelmente pela dificuldade em se obter uma boa homogeneização (Tiegs, 2005). 

Resultados similares, em relação ao aumento de tenacidade para uma determinada 

faixa de reforço foram obtidos na fabricação de um compósito de mulita-alumina-zirconia 

(AMZ) (Mazzei e Rodrigues, 2000). Esse compósito apresentou o maior valor de tenacidade à 

fratura com a seguinte composição: 68,9% de alumina, 11,4% de zircônia e 19,7% de mulita. 

Para calcular os valores de tenacidade, este autor utilizou o conceito da curva-R crescente, 

determinado graficamente pelo diagrama Pxδ (Cunha-Duncan e Bradt, 2003) e como resposta 

encontrou um valor de tenacidade da ordem de 5,6 mMPa . 

Medvodovsky (2006) mediu a tenacidade à fratura de compósitos de mulita-alumina 

possuindo as mesmas características finais em relação à densidade aos da classe E deste 

trabalho. O teste utilizava uma carga de 10kgf e os valores de tenacidade à fratura foram da 

ordem de 2,54 mMPa . As faixas de composição volumétricas do compósito não foram 

apresentadas e para estimar os valores de tenacidade o autor utilizou as equações da norma 

internacional ASTM C1161. Os valores de tenacidade à fratura encontrada pelo autor estão 

acima dos valores encontrados neste trabalho, isso se explica, pois o autor utilizou uma 

equação simplificada de cálculo apresentada na ASTM C1161 (Medvodovsky, 2006). 

Travtzky (1998) utilizou whiskers de mulita, com 30% de porosidade aberta, obtidos 

pelo método NAVSWC para fabricar compósitos cerâmicos por infiltração de cordierita. Em 

seguida mediu os valores de tenacidade a fratura pelo método de Chevron e encontrou 

resultados da ordem de 3,3 mMPa . De acordo com seus resultados os valores de tenacidade 

do material compósito possuíram um aumento substancial quando comparado às matérias 

primas puras, explicado por mecanismos de tenacificação principalmente “bridging” e 

“deflection” (Travtzky, 1998). 
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6 – CONCLUSÕES 
 

Compósitos cerâmicos com elevado percentual de densidade foram fabricados 

utilizando-se whiskers de mulita, obtidos a partir da decomposição térmica do topázio incolor 

e alumina. 

Na medida em que se aumenta o teor de whiskers, os valores percentuais de densidade 

diminuem devido a uma dificuldade em se homogeneizar os dois materiais. 

Os picos de difração de raios X indicaram sempre a presença das duas fases dos 

materiais de início e a variação das intensidades dos picos acompanharam a fração em peso de 

whiskers. 

As micrografias de superfície de fratura apresentam morfologias que indicam a 

presença da atuação de mecanismos de aumento de desempenho mecânico. 

Nas superfícies polidas dos compósitos fabricados, o aumento gradual de porosidade 

indicou a dificuldade em se obter boa homogeneização desses materiais na medida em que se 

aumentou a quantidade de whiskers.  

Para uma carga de ensaio de 5kgf, por 30s, a dureza Vickers dos compósitos foi tanto 

maior conforme a maior percentagem em peso de alumina. Esse valor de carga não foi o 

suficiente para medir a dureza da amostra de alumina pura. Para valores acima de 5kgf as 

demais amostras se fragmentavam. 

Os compósitos com 20% de whiskers de mulita apresentaram o máximo valor de 

tenacidade à fratura. 

Os compósitos com 10 e 30% de whiskers de mulita apresentaram também valores 

elevados de tenacidade. 

Com isso pode-se concluir que a faixa mais apropriada para o aumento de tenacidade 

dos materiais do presente trabalho, ou seja, os compósitos cerâmicos de matriz de alumina 

reforçado com whiskers de mulita vão apresentar maiores números de mecanismos de 

bloqueio à propagação da fraturas na faixa contendo 10 a 30% de whiskers de mulita. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

 

- Desenvolver técnicas mais eficientes de se separar os whiskers de mulita, pois ao se 

cominuir no almofariz e beneficiar os mesmos em suspensão de isopropanol, observa-se uma 

redução significante na razão de aspecto dessa matéria prima, através da vasta quantidade de 

fragmentos distribuídos. 

- Calcular a tenacidade dos compósitos de whiskers de mulita-alumina utilizando-se 

outro método de ensaio, como por exemplo utilizando o ensaio Chevron. 

- Calcular a dureza Vickers com valores de carga e intervalos de aplicação variados. 
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